I . INTRODUCERE
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice/catedrelor, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.
Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial, precum şi a Planurilor de Activităţi
elaborate pe compartimente, comisii şi catedre, urmărind în principal următoarele obiective:
1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a
metodologiilorspecifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor deelevi;
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor
de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări,
proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor laclase;
• Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadeleşcolare;
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare aelevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii
democratice şi a economiei depiaţă;
• Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS) în funcţie de nevoile specifice ale elevilor
şi comunităţiilocale;
• Dezvoltarea predării asistate decalculator.
2. MANAGEMENTŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv - educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şilegal);
• Elaborarea planului deactivități;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionalepropuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilorconexe.
3. RESURSEUMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelordidactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi
întocmirea fişelor de post şi fişelor de evaluare) şi desalarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi
atragerea de cadre didactice cu performanţeprofesionale;
• Realizarea evaluăriipersonalului.
4. PARTENERIATE ȘIPROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu
unitatea deînvăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;
• Organizarea de activităţiextraşcolare.
5. RESURSEMATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea spaţiilor şcolare.

6. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
Urmărind țintele strategice ale planului de dezvoltare instituțională, activitatea din Școala Gimnazială Nr.5
Piatra-Neamţ a urmat liniile directoare ale unei instituții de învățământ moderne, a cărei evoluție este
evidentă în calitatea actului didactic, în evaluări, în implicarea în diverse activități, în îmbunătățirea bazei
materiale.
I. MANAGEMENT ȘCOLAR ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
1. Management instituțional
Unitatea școlară a aplicat un management centrat pe calitate într-o școală deschisă schimbărilor, în
parteneriat perpetuu cu diverși factori ai comunității. Managementul instituției noastre a fost orientat spre:
- identificarea corectă a punctelor tari și slabe, a oportunităților și a amenințărilor, pentru proiectarea unei
dezvoltari instituționale de succes.
- asumarea răspunderii pentru gestionarea cu maximă eficiență a rezultatelor umane, materiale, financiare
de spațiu și de timp.
- identificarea de noi resurse necesare întreținerii și modernizării bazei materiale.
- cunoașterea, respectarea și aplicarea legilor, normelor si a metodologiilor într-un spirit constructiv.
O preocupare majoră a conducerii școlii a fost și continuă să fie asigurarea securității elevilor și a
siguranței desfășurării cursurilor.
2.Management educațional
Un management educațional performant, vizează în primul rând dimensiunea umană, valorizarea
individului, a capacităților, a talentelor și competențelor sale, prin utilizarea unor strategii de tip
comunicativ, capabile să genereze un climat de încredere, participare, inițiativă, responsabilitate.
În interacțiune permanentă cu oamenii școlii, preocuparea conducerii a fost orientată spre:
- organizarea grupurilor (realizată la începutul fiecărui an școlar, dar cu acțiune pe întreg parcursul
acestuia)
- formarea echipelor pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme
- motivarea oamenilor pentru dezvoltarea profesională, personală și socială
- negocierea soluțiilor de rezolvare a problemelor, pentru prevenirea eventualelor conflicte.
Dimensiunea europeană a educației impune noi sarcini didactice ce vizează dezvoltarea
spirituală, morală și culturală a elevilor și pregătirea lor pentru oportunitățile, responsabilitățile și
experiențele vieții ca cetățean european, care a învățat să coopereze, să comunice, să participe, să
acționeze, să respecte drepturile și libertățile omului.
3. Evaluarea calității managementului școlar
Activitatea managerială la nivelui Școlii Gimnaziale Nr.5 Piatra-Neamţ a fost proiectată și realizată în
deplină concordanță cu obiectivul său principal, asigurarea unui climat prolific actului educațional de ținută
superioară.Tot în categoria priorități intră și asigurarea unei egalități de șanse pentru elevii cu deficiențe
educaționale, pentru copiii care provin din medii defavorizate.
S-a pornit de la premiza că activitatea la clasă a fiecărui cadru didactic este esențială pentru creșterea
calității procesului educațional în ansamblul său. Au fost vizate preponderent următoarele aspecte:
- proiectarea activităților de predare – învățare
- evaluarea și pregătirea pentru fiecare lecție
- desfașurarea lecțiilor (calitatea conținuturilor, densitatea cunoștințelor, metodele și tehnicile de instruire
utilizate, caracterul practic-aplicativ al lecțiilor, elementele de creativitate, climatul general din clasa,
relațiile instaurate,etc)
- evaluarea rezultatelor învățării (respectarea cerințelor și a criteriilor evaluării, a notării ritmice și
evaluarea permanentă, argumentarea notării și a evaluării, nivelul de cunoștinte al elevilor și stadiul
realizării competențelor lor).
Observații atente, convorbiri cu cadrele didactice, analiza aspectelor sesizate, rezultatele probelor de
evaluare adiminstrate au condus la concluzia că amploarea procesul educațional este înțeleasă atât de
cadrele didactice,cât și de elevi, concretizându-se în:

- respectarea și aplicarea corectă a planurilor de învățământ și a programelor la formele de învățământ
preşcolar, primar și gimnazial, respectarea curriculumului la fiecare disciplină.
- realizarea conținutului științific și educativ al lecțiilor, concordanța optimă între latura cognitivă și cea
formativ-educativă.
- promovarea unor modalități deschise de selectare și organizare a obiectivelor, îmbinarea strategiilor
participative cu abordarea frontală pentru atingerea obiectivelor de referință ale disciplinelor de studiu.
- informarea operativă a tuturor beneficiarilor educaționali asupra elementelor proprii sistemului de
evaluare.
- realizarea unei calități superioare a comunicării profesor-elev, cu accente evidente de parteneriat
educational.
Prin acțiuni specifice de control au fost diagnosticate și aspecte care au necesitat intervenție ameliorativă,
ca:
- unele imperfecțiuni în proiectarea activității didactice (planificări ce nu conțin toate elementele
functionale, gestionarea deficientară a resurselor de procedură, de timp etc)
II. POPULAȚIA ȘCOLARĂ, PROMOVABILITATE, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Populația școlară este formată din elevi proveniți din medii sociale diferite, particularitatea unității
fiind trasată de către familiile defavorizate social, economic, financiar și moral, familii din circumscripția
noastră școlară. Programul alternativei step-by-step atrage an de an mulți copii din alte circumscripții
școlare ai căror părinți își doresc această formă de învățământ coordonată profesionist de cadre
experimentate.
Părinții sunt organizați în asociație cu statut juridic, implicându-se astfel activ în viața școlii. O
problemă observată de-a lungul timpului o constituie și fluctuația alarmantă la translația dintre cicluri
școlare, absolvenții de primar îndreptându-și atenția către colegii naționale şi licee. Există și colective
stabile care sunt menținute de către buna colaborare dintre cadrele didactice și părinți, acolo unde
continuitatea muncii depuse la ciclul primar este fructificată la gimnaziu.

C. RESURSE UMANE
Personal didactic:
Nr. cadre
Nr. cadre
didactice
didactice
debutante
74
3

Nr. cadre
didactice
definitivat
11

Nr. cadre
didactice
Grad II
12

Nr. adre
didactice
Grad I
47

Număr cadre didactice 74
Debutante 3

Definitivat 11

Grad II 12

Grad I 47

1% 4%
15%
16%
64%

Doctor 1

Nr. cadre
didactice
doctor
1

Personal didactic auxiliar:
- 3 secretare
- 1 bibliotecar
- 1 administrator financiar
- 1 laborant
- 1 tehnician
- 2 administratori de patrimoniu

Personal didactic auxiliar
secretare 3

bibliotecar 1

adm.financiar 1

laborant 1

tehnician 1

adm patrimoniu 2

22%
11%

34%
11%

11%

11%

Personal nedidactic:
- 15 îngrijitori
- 2 muncitori ( bucătari)
- 1 spălătoreasă
- 1 paznic
- 4 muncitori

Personal nedidactic
Îngrijitori 15

muncitor bucatar 2

spălătoreasă 1
4%

18%
4%
9%

Elevi
Preşcolar
Primar
Gimnaziu

65%

278
630
402

muncitori 4

paznic 1

Elevi
Elevi
630
402
278

Preşcolari 278

Primar 630

Gimnaziu 402

Absențe
Nivel clasă
Pregătitoare - IV
V - VIII

Total absențe
457
2273

Motivate
292
1889

Absenţe
Total absenţe
2273

457

292

492
165

189

Pregătitoare-IV

V-VII

Motivate

Nemotivate

Nemotivate
165
492

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 PIATRA-NEAMŢ
1) Obiectivele din Planul managerial
- Creşterea responsabilităţii fiecărui cadru didactic faţă de copii, părinţi, comunitate şi asigurarea
disciplinei interne;
- Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere psihologică şi socială cu copiii şi părinţii în
parteneriat cu psihologul şcolii;
- Organizarea unui învăţământ pragmatic care să corespundă standardelor naţionale;
- Implicarea părinţilor în programul grădiniţei ca parteneri egali în educaţia copilului;
- Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare interpersonal la copii;
- Utilizarea TIC ca instrument de învăţare;
- Planificarea unui program centrat pe copil;
- Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
- Derularea de activităţi educative extracurriculare în care să implicăm părinţii şi comunitatea
locală.
2) Analiza SWOT




















Puncte tari
Preocuparea permanentă a cadrelor
didactice pentru organizarea spaţiului
educaţional;
Cadre didactice calificate şi titulare;
Integrarea copiilor cu CES;
Gradiniţa dispune de întregul material
curricular (programe, auxiliare);
Supraveghere video a spaţiului de joacă a
grădiniţei;
Prezenţa unui cabinet metodic;
Organizarea de activităţi extracurriculare
în parteneriate cu: Clubul ARTIS, Clubul
ALLEGRIA, EDUTECA, Teatrul de păpuşi
Aşchiuta-Iași;
Parteneriate cu alte grădiniţe din oraş şi
judet;
Existenţa cadrelor medicale şi a
cabinetului medical;
Existenta Centrului CRED ce are arondat
toate grădiniţele din oraş şi zonele
(comunele) învecinate;
Bucătarie cu toate dotările necesare
Sală de mese proprie,
Spaţii de joacă proprii reabilitate;
Participarea la diverse proiecte şi
programe, concursuri, festivaluri pentru
copii organizate în şi în cadrul Asociaţiei
EDUCATOAREA;
O bună comunicare între grădiniţă şi







Puncte slabe
Gardul ce împrejmuieşte grădiniţa ar
trebui refăcut sau înălţat;
Lipsa unei săli de festivităţi pentru
desfăşurarea serbărilor, spectacolelor de
teatru;
Lipsa unui videoproiector (repararea celui
defect);
Instalaţia sanitară băilor, învechită şi
deteriorată.






şcoala coordonatoare.
Posibilitatea intrării într-un program de
reabilitare a grădiniţei
Oportunităţi
Amplasarea grădiniţei;
Sprijin oferit din partea unor parinţi cu
posibilităţi materiale, agenți economici;
Diversificarea activităţilor extraşcolare şi
implicarea părintilor alături de elevi;

Ameninţări
Scăderea populaţiei preşcolare;
Situaţia materială precară a unor familii;
Amplasarea grădiniţei;
Sprijin oferit din partea unor parinţi cu
posibilităţi materiale, agenți economici;
Diversificarea activităţilor extraşcolare şi
implicarea părintilor alături de elevi;



3) Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative,
referate
În semestrul I al anului şcolar 2017- 2018 la nivelul comisiilor metodice pe nivelele I şi II au
susţinut activităţi următoarele doamnele educatoare:
NIVEL I
• Tărniceriu Trandafira
• Cobzaru Luminiţa
• Ruştioru Alina
NIVEL II
• Botă Elena
• Hudici Maria
• Olariu Mihaela
Doamnele educatoare Hudici Maria, Cobzaru Luminţa şi Ruştioru Alina au desfăşurat activităţi de
mentorat pentru studenţii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Al. I. Cuza”- Iaşi şi
au participat la activitatea Centrului metodic 2, “Jocul şi joaca. Beneficiile acestora asupra menţinerii
echilibrului psihic şi a exprimării sinelui” organizată în cadrul centrului CRED alături de educatoarele
de la Şcoala Gimnazială Nr.8 şi Colegiul Naţional „Gh. Asachi”.
Toate doamnele educatoare au participat la activitatea MANAGEMENTUL STRESULUI, organizată şi
desfăşurată la Grădiniţa P.P. 12 în cadrul centrului CRED, având-o ca formator pe doamna profesoară
Vasilescu Sorina, profesor de sprijin la Şcoala Gimnazială Nr.5
4) Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
Cursuri de formare:
• Dialog social şi leadership în educaţie- Ed. Beşu Ana Maria
• Prevenirea abandonului şcolar- Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
• Comunicare organizaţională - Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
• Managementul proiectelor educaţionale - Ed. Olariu Mihaela, Cozaciuc Emanuela
• Activitatea metodică- importanţa serbărilor şcolare- Ed. Olariu Mihaela
• Activitatea metodică - Deprinderile muzicale ritmice. Obiective şi valenţe ale educaţiei muzicale în
ciclul preşcolar- Ed. Cozaciuc Emanuela
Grade didactice
• Inspecţia finală Gr. Did. I – Ed. Olariu Mihaela
5) Simpozioane
Simpozion judeţean
• E vremea colindelor- Ed.Cobzaru Luminiţa
Simpozion naţional
• Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc- Ed. Cobzaru Luminiţa
6) Parteneriate

Toate cadrele didactice din unitate au încheiat parteneriate cu părinţii, CLUBUL ARTIS, CLUBUL
ALEGRIA, TEATRUL DE PĂPUŞI „ASCHIUŢĂ” IAŞI.
7) Activităţi extraşcolare şi extracurriculare
Toate doamnele educatoare de la Grădiniţa P.P.12 au susţinut serbări, activităţi extraşcolare,
prilejuite de diferite ocazii: 1 Decembrie, Zilele Şcolii, Crăciun, au încheiat parteneriate cu Clubul ARTIS,
Piatra Neamţ, Teatrul AŞCHIUŢĂ- Iaşi.
8) Achiziţii materiale
Grupa mică A p.p.
- Tablă magnetică

COMISIA METODICĂ A CLASELOR PREGĂTITOARE
I.CURRICULUM
OG1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficienţei actului didactic;
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare;
O3: Îmbunătăţirea competenţelor de citit – scris şi calcul matematic;
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţii la clasă
II.RESURSE UMANE
O.G2: Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Participarea la cursuri/sesiuni de formare continuă a cadrelor didactice;
O2: Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor
III. RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice (CD-uri
educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector, etc. )
IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activităţi extracurriculare adecvate în raport cu particularităţile colectivului
de elevi;
O1: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;
O2: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor comunităţii;
ANALIZA SWOT
Puncte tari
 Implicarea membrilor comisiei în activităţile
şcolii (disponibilitate pentru colaborare cu
toate cadrele didactice în realizarea unor
activităţi);
 Promovarea imaginii şcolii prin reuşita
activităţilor organizate;
 Lecţii demonstrative;
 existenţa unui climat favorabil de muncă în
cadrul comisiei;
 creşterea prestigiului şcolii prin participarea

Puncte slabe
 insuficienta colaborare a unor parinti cu
scoala;
 materie multă, programe școlare prea
incarcata;
 lipsa auxiliarelor;
 Reticența părinților in ceea ce privește la
apelarea la serviciilor psihologului
școlii(acolo unde se impune acest lucru)







elevilor la concursurile şcolare şi rezultatele
obţinute.
Programul After school vine in ajutorul
părinților care nu au cu cine lăsa copiii dupăamiaza.
Existenta unui psiholog și logoped în școală;
Existența unei săli de masă unde elevii de la
programul After School pot lua prânzul;
Ameninţări
scăderea numărului de copii;
desfiintarea claselor din cauza plecarii
elevilor.

Oportunităţi
 recunoaşterea de către părinţi a bunei
pregătiri profesionale și a calităţii muncii
cadrelor didactice;
 colaborarea cu alte şcoli pentru realizarea
unor activităţi;
 o bună motivaţie a elevilor pentru
competiţie.

Activitati din cadrul comisiei metodice
* Cercul Pedagogic desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamţ de clasele pregătitoare
A,B, și C sub formă de Proiect educaţional interdisciplinar şi extracurricular « TOAMNA
CEA BOGATĂ » noiembrie 2017- coordonat de prof. Înv. primar Bărbulescu Violeta;
• dezbatere pe tema „ABORDAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂŢARE-EVALUARE”
• Comisie metodică– Tratarea diferențiată între deziderat ăi realitate
(teorie și practică)-referat-toate cadrele didactice
- Dezbatere: Noutățile programei școlare aplicabile la clasa pregătitoare(ce s-a
simplificat/adaugat).Abordare diferențiată.
-•
„1 Decembrie – Ziua Naţională a României!”-abordare transdiciplinarăprof. inv. Primar Bărbulescu Violeta și Micu Gheorghe;
• MIHAI EMINESCU-Luceafărul poeziei româneşti-15 ianuarie 2018- prof.
Irina Bârsa
 Bârsan Irina- voluntar in Patrula de Reciclare
- Membru in Corpul de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației
Naționale
• Cursuri de formare:- Cursul”Creativity Teaching Lab” organizat de Centrul Europe Direct NordEst, cu urmatoarele teme: Creativitate și storytelling,Digitalizarea învățării; Conceptul de laborator
de creativitate; Oportunități europene pentru educație.
- Programul de formare continuă ” Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui
mentorat de calitate în învățământul preuniversitar, categoria 2, 60 de ore, cu un nr. de 15
credite profesionale transferabile , acreditat prin OMEN nr. 3136/25.01.2017, in perioada
04.12-18.12.2017
- Atelier de lucru STIMULARE SENZORIALA, cu durata de 4 ore, organizat in cadrul
proiectului Creatie si inovatie pentru cresterea calității vieții copiilor cu cerințe educative
speciale- 1 noiembrie 2017
• Olimpiade şi concursuri şcolare
-CONCURS NATIONAL” SPACE WEEK INTERNATIONAL- EXPLORÂND NOI LUMI IN SPATIUdesfășurat la Școala Gimnazială Ipotești, Suceava,3-9 octombrie 2017
- Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER - COMPER MATEMATICĂ şi
COMPER COMUNICARE, Etapa Judeţeană I, 2017-2018
- Concursul GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR în anul şcolar 2017-2018
• Simpozioane/conferințe
- Conferință Europeană „Teach for future” 22 noiembrie 2017,
- Conferința Națională a Comunității ”Educație pentru științe”- Universitatea Bucuresti, 3-4.11.2017
•
•

Parteneriate
- Parteneriat cu biblioteca scolii, bibliotecar Stoian Dominte Nicoleta, activitatea ”Cartea
mea preferată”sept.2017
- Parteneriat cu Scoala Gimnazială Ipotești, Suceava
• Activităţi extraşcolare și extracurriculare
-Program educaţional extraşcolar şi interşcolar „De Crăciun” desfăşurat în decembrie 2018, în
colaborare cu Asociaţia Hara – Centrul de Excelenţă – tehnica „picturii pe apă” şi tehnica
„scratch art & tehnica răzuirii”, având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de
predare - învăţare – evaluare, a bazei didactico-materiale;
- Proiect educațional: 15 IANUARIE- ”Mihai Eminescu, Luceafarul poeziei romanești”;
- Proiect educațional ”24 Ianuarie-Hai sa dăm mână cu mână”, în colaborare cu clasa a III-a
C și a III-a D;
-Proiecte e-Twinning: Celebrating Birthdays Around Europe, Christmas Card Exchange
Project 2017, Tree House: Pilgrims 'hostel', FRIENDS ACROSS
EUROPE 2018;
• Baza materială/Achiziţii materiale
- Tablă magnetică;
- Mobilier;
- Calculator/imprimantă;
- Materiale didactice: jetoane, cifre magnetice, etc.
 Bărbulescu Violeta
• Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
- Curs de formare ISU
• Olimpiade şi concursuri şcolare
- Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER - COMPER MATEMATICĂ şi
COMPER COMUNICARE, Etapa Judeţeană I, 2017-2018
- Concursul GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR în anul şcolar 2017-2018
• Activităţi extraşcolare și extracurriculare
- Culorile toamnei!”-Drumeţie în natură – septembrie 2017
- Activitatea „Sănătate prin sport!”
- 5 octombrie 2017 - Ziua Internaţională a Educaţiei - Activitate în colaborare cu clasa a VI-a C - prof.
Ramona Chiriac
- Program educaţional extraşcolar şi interşcolar „De Crăciun” desfăşurat în decembrie 2018, în
colaborare cu Asociaţia Hara – Centrul de Excelenţă – tehnica „picturii pe apă” şi tehnica „scratch art &
tehnica răzuirii”, având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare - învăţare –
evaluare, a bazei didactico-materiale;
- Proiect educaţional „1 Decembrie – Ziua Naţională a României!” în colaborare cu clasa a IV-a B –
Cătălina Paşcău şi clasa pregătitoare C – prof. înv. primar Gheorghe Micu;
•

• Baza materială/Achiziţii materiale
- Flipchart mobil
- Planşe didactice + alfabetar
 Micu Gheorghe
• Simpozioane/conferințe
Participare conferinta Inclusion. Educational Challenge and Opportunities, Polonia
• Publicații
Publicare 2 carti ISBN – EmploVET
Publicare 2 carti ISBN – CAPE
• Activităţi extraşcolare și extracurriculare
Intalnire management de proiect Erasmus+ Art and Emotions, Polonia
Coordonator de proiect POCU Cresterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a
Comunitătii marginalizate Tolici, Comuna Petricani – Neamț (2017-2020)
PROIECT EDUCAȚIONAL 1 DECEMBRIE- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – Clasele Preg B si C și
cls a IV-a B

Membru echipa coordonare Simpozion ”Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne
ale formării profesionale”
• Achiziții/donații clasă - sistem audio, table magnetice, imprimanta, consumabile

COMISIA METODICĂ A CLASELOR I
1. OBIECTIVELE DIN PLANUL MANAGERIAL
În primul semestru al anului şcolar 2017/2018, comisia metodică a învăţătorilor de la clasele I şi–a
propus
următoarele obiective:
Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale);
Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare, utilizarea de strategii activ-participative;
Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
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;
Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la testele predictive, sumative şi la concursurile şcolare;
Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste;
Colaborarea şcoală-familie;
Creşterea eficienţei activităţii educative;
Motivare, implicare, participare în cadrul proiectelor de parteneriat educaţional;
Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale, financiare.
Planificările calendaristice au fost întocmite în funcţie de programa şcolară ţinând cont de particularităţile
de vârstă ale elevilor, iar proiectarea unităţilor de învăţare a fost adaptată nevoilor colectivului de elevi în
urma observării sistematice şi evaluării formative. Schemele orare și orarul clasei au fost stabilite în
concordanță cu prevederile curriculumului, orarul ținând cont de curba de efort. Au fost aplicate teste de
evaluare iniţială la debutul anului şcolar 2017-2018, care au fost analizate, în urma lor formulându-se
concluzii şi stabilindu-se un plan de măsuri remediale, dar și grafice, de comparaţie a evoluţiei fiecărui
elev şi a performanţelor /a regresului înregistrate la sfârşitul semestrului I. Rezultatele evaluărilor au fost
prezentate în ședința cu părinţii elevilor. Evaluările sumative, dar şi formative au fost concepute, aplicate
şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei, determinând stabilirea
unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se
programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. Periodic, s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi unele dintre ele, au fost replanificate conform unor situaţii
concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Fiecare învăţător a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de
igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a
instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale. Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi
însuşite prin alternarea formelor de organizare a colectivului: individual, în perechi,în grup. A fost
încurajată creativitatea elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor de curs. Au fost
încurajați elevii cu dificultăți în învățare prin tratarea diferențiată și prin ajutorul oferit de ceilalți colegi.Au
fost întocmite şi aplicate chestionare atât la clasă cât şi în cadrul şedinţelor cu părinţii pentru cunoaşterea
copilului. S-a urmărit formarea deprinderilor de studiu individual la elevi şi a autocontrolului prin activităţi
specifice.
Au fost proiectate activităţi ce presupun formarea de competenţe cheie la elevi şi care presupun
aplicarea practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor însuşite. S-au întreprins activităţi de
observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii și discuţii
cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se
ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

Elevii au fost implicaţi în proiecte de voluntariat și alte activități extrașcolare pentru a le forma deprinderi
civice de buni cetăţeni.Pentru a menţine o bună relaţie familie - şcoală, au fost oferite în cadrul şedinţelor
cu părinţii, dar şi a celor de consiliere, informaţii periodice. În multe activităţi a fost implicată familia,
ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare,
acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .

2. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
•Personal didactic calificat, titular, cu vechime
atât în învăţământ cât şi în şcoală, care permite
realizarea unui act didactic de calitate;
•Existenţa întregului material curricular-planuri de
învăţământ, programe şcolare,
manuale,
îndrumătoare, seturi de CD-uri cu lecţii interactive;
•Preocuparea cadrelor didactice pentru
respectarea curriculumului şi a particularităţilor de
vârstă si individuale;
•Competenţă în abordarea activităţii integrate;
•Stabilirea conţinuturilor conform noului
curriculum şi în funcţie de particularităţile de
vârstă;
•Respectarea conţinutului ştiinţific şi asigurarea
echilibrului între activităţile statice şi cele dinamice;
•Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice
pentru realizarea unui material didactic
adecvat,atractiv,eficient;
•Organizarea optimă a activităţii de învăţare
prin îmbinarea a numeroase strategii didactice;
•Competiţia constructivă a cadrelor didactice;
•Utilizarea adecvată şi cu profesionalism a
metodelor activ-participative;
•Perfecţionarea unora din cadrele didactice ,
participând la cursuri organizate de CCD;
•Rezultate bune obţinute de elevi la
concursurile şcolare;
•Consilierea părinţilor de către cadrele
didactice în problemele pe care aceştia nu le
sesizează;
•Aspectul plăcut al sălilor de clasă(mobilier,
mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe
parcursul activităţilor asistate, lucrări ale copiilor,
fotografii ale acestora la diferite activităţi şcolare şi
extraşcolare, planşe didactice, etc.), cât şi ţinuta
igienico-sanitară corespunzătoare a elevilor ;
• Rigoare ştiinţifică în predarea conţinuturilor;
•Asigurarea suportului metodic în desfăşurarea
lecţiilor;
•Sprijinirea copiilor în acomodarea treptată cu
şcoala.
OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE
•Acordarea unei atenţii scăzute elevilor cu nevoi
speciale sau cu un ritm mai lent de învăţare, care
întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor
prevăzute de programa şcolară;
•Implicarea insuficientă, sau chiar deloc, a unor
familii în activitatea de educare a copiilor;
•Lipsa unor parteneriate educaţionale, locale,
judeţene, naţionale;
• Participarea sporadică a unor cadre didactice la
programele de formare continuă.

AMENINŢĂRI

• Varietatea cursurilor de perfecţionare si formare •Situaţia economică precară a familiilor unora

continuă oferite de CCD;
•Dorinţa învăţătorilor pentru schimburi de
experienţă şi acţiuni organizate în parteneriat;
• Dezvoltarea competenţelor de gestionare optimă
a timpului de lucru cu elevii;
• Valorificarea, în lecţii, a experienţei de viaţă şi a
informaţiilor extracurriculare ale elevilor;
• Susţinerea în permanenţă a tuturor acţiunilor
promovate la nivelul clasei sau şcolii de către
conducerea unităţii.

dintre copii;
•Criza de timp a părinţilor , urmată de scăderea
interesului pentru şcoală;
•Motivaţia scăzută a elevilor şi părinţilor pentru
activităţile şcolare;
•Influenţe educaţionale negative din partea
mijloacelor de informare în masă.

3. ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE– LECŢII DEMONSTRATIVE, REFERATE
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. La nivelul comisiei metodice,
în semestrul I al anului şcolar 2017-2018,au fost întocmite şi prezentate referate având ca
teme:,,Dezvoltarea deprinderilor de citit-scris la clasa I’’( prof. Ardeleanu M. , Cheşu M.), „ Metode
moderneîn predarea citit- scrisului ”( prof. Ardeleanu M., prof. Porumbita Gina, prof. Cheşu M.). Prof.
Porumbiţa Gina a susţinut în cadrul comisiei metodice lecţie demonstrativă la disciplina Comunicare în
Limba română. Pentru activitatea din luna decembrie ,,Abordarea transdisciplinară a sărbătorilor de
iarnă’’, toate cadrele didactice au organizat serbări şcolare. În cadrul cercului pedagogic, membrii comisiei
au realizat intervenţii, au întocmit fişe de lucru privind tema ,,Exemple de bune practici în tratarea
diferenţiată a elevilor’’. Prof. Porumbiţa Gina a participat la Olimpiada de educaţie civică în calitate de
corector.
Toţi membrii s-au implicat în desfăşurarea eficientă a activităţilor comisiei metodice, fie prin
organizarea unor programe artistice, fie prin susţinere de referate sau lecţii demonstrative.
4. CURSURI DE FORMARE /DEFINITIVAT/GRADE DIDACTICE
Formarea continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective,
dar şi subiective. Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor,
urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. Studiul individual a constituit de
asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor
metodologice.Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, membrii comisiei metodice s-au înscris la cursuri de
formare continuă, după cum urmează:
1. Programul de formare continuă ,,Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat
decalitate în învăţământul preuniversitar’’, 60 ore, 15 credite, O.M. Nr. 396/25 XII.2017, desfăşurat în
perioada 4.XII-18.XII.2017-prof. Ardeleanu M.;
2. Curs de perfecţionare în cadrul Casei Corpului Didactic (prof. Cheșu M.)
5. PARTICIPĂRI ŞI PREMII LA CONCURSURI ŞCOLARE
La concursurile şcolare la care au participat, elevii claselor I au obţinut rezultate bune .
Rezultatele obținute la concursurile școlare desfășurate în semestrul I al anului școlar 2017
-2018
Clasa I A, prof. Ardeleanu Mihaela
GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR
4 premii de Excelenţă
3 premii II
2 premii III
2 menţiuni
CONCURSUL COMPER
A) Limba română
7 premii I
10 premii II
9 premii III
3 mentiuni
U

B) Matematica
10 premii I
10 premii II
5 premii III
1 mențiune
Concursul de Desene Carrefour, Ediţia de Crăciun 2017- Premiul al II-lea
Concursul,,CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ DE CRĂCIUN ‘’- PREMIUL al II-lea
U

Clasa pregătitoare B, prof. Cheşu Mirela
CONCURSUL COMPER
A)Limba română
2 premii I
6 premii II
3 mentiuni
C) Matematica
2 premii I
2 premii II
8 premii III
9 mentiuni
U

U

6. PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE
Simpozionul Naţional,,Educaţie, creativitate, implicare, profesionalism’’, cu lucrarea ,,Strategii
moderne de predare-învăţare’’ (prof. Ardeleanu M.);
7.PUBLICAŢII
Prof. Cheşu M. a publicat un articol ştiinţific.
Prof. Ardeleanu M. a redactat şi publicat în revista ,, Interferenţe Didactice’’
,,Importanţa formării comportamentului civic la şcolarul mic’’.

articolul cu tema

8. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, cadrele didactice de la clasele I au desfăşurat şi s-au
implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
9. PARTENERIATE EDUCATIVE
● Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 81 Bucuresti prin participarea la Simpozionul
Naţional,,Educatie, creativitate, implicare, profesionalism’’( prof. Ardeleanu M.);
●Parteneriat cu Asociaţia ,,Hara’’- Centrul de Excelenţă în Educaţie Nonformală, Dezvoltare Personală şi
Formare Profesională (prof. Ardeleanu, prof. Chesu M. );
●Parteneriat cu Centrul de Plasament “Să-i ajutăm, iubindu-i”- prof. Chesu M
În cadrul activităţilor extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea
capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor deziderabile la elevi, calitatea acestor
performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative,
precum şi prin respectarea problematicii la experienţele copiilor. Cadrele didactice din cadrul comisiei
metodice a claselor I şi-au dovedit eficienţa prin activităţi educative cu impact pozitiv în rândul elevilor.
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR
2017/2018
CLASA I A- prof. înv.primar Ardeleanu Mihaela
1. ,,Culorile toamnei’’- drumeţie pe Dealul Cozla; realizarea unor desene pornind de la frumuseţile
toamnei;
2. ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris’’- vizită la Biblioteca Judeţeană,,G. T. Kirileanu’’;
3. ,,Dăruind vei fi mai bun”-Săptămâna fructelor şi legumelor donate- activitate de voluntariat;
4. ,,Dăruind vei fi mai bun” (donare de haine, jucării copiilor defavorizaţi )-activitate desfăşurată cu
Asociaţia Hara;
5. Vizionarea spectacolului despre eclipse şi anotimpuri,,A,B, C, D, Eclipsele…’’, organizat de

Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ;
6. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’, la cinematograful Cozla;
7.„România, ţara mea“ – Sărbătorirea Zilei Naţionale a României prin activităţi specifice :
- vizionarea unor prezentări PPT cu date despre momentul istoric, realizări de desene tematice;
8. “Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cuAsociaţia Hara;
9.,, Dor de Eminescu ‘’– omagiu adus marelui poet (desene, poezii, prezentări ppt);
10. ,,Spiritul sărbătorilor la români’’:
- confecţionarea unor obiecte decorative pentru sala de clasă şi pentru bradul de Crăciun;
- momente artistice cu ocazia Crăciunului;
- scenete ce au avut la bază elementele specifice sărbătorilor de Crăciun;
- colinde şi cântece tradiţionale;
- obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi Anul Nou;
- împodobirea bradului cu ornamente realizate de elevi.
11. ,,Unirea în suflet de copil ’’- sărbătorirea Unirii Principatelor Române prin vizionarea unor
prezentări PPT cu date despre momentul istoric, realizarea unor desene , citirea unor lecturi ce prezintă
marele eveniment istoric.
CLASA I B- prof. înv.primar Cheşu Mihaela
1. 5 Octombrie 2017- “Ziua Educaţiei”- Vizionarea unui film educativ;
2.,,Dăruind vei fi mai bun” (donare de haine, jucării copiilor defavorizaţi )-activitate desfăşurată cu
Asociaţia Hara;
3. Donaţie Centrul de Plasament “Să-i ajutăm, iubindu-i”4.„Săptămâna fructelor şi legumelor donate’’-donaţie de fructe şi legume în cadrul Campaniei sociale;
4. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’, la cinematograful Cozla;
5.“Pictură pe apă” şi “Tăbliţe răzuibile”- activitate desfăşurată cu Asociaţia Hara;
6. Serbare “Bun venit, Moş Crăciun!”
7. Activitate de voluntariat cu Asociaţia Hara.
CLASA I C- prof. înv.primar Porumbiţă Ramona
1. Vizionarea spectacolului,,În lumea lui Creangă’’, la cinematograful Cozla;
2. “1 Decembrie, ziua românilor”(ppt,poezii,ecusoane,desene,colaje);
3. “Primiţi colindători?”(serbare de Crăciun);
4. “Mica Unire”(ppt,desene,Hora Unirii).
9. ACHIZIŢII MATERIALE
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de
consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice, până la acest moment semnalându-se orice neregulă de
ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele
opinii formulate: dotarea spaţiului de lucru , acţiuni de gospodărire sau autofinanţare.
La clasa I A s-a pus parchet nou.
La clasa I B s-au achiziţionat table magnetice si jaluzele.
La clasa I C s-au achiziţionat planşe cu cifre,litere,etc.
CONCLUZII
Toți membrii comisiei metodice au participat, de câte ori au fost solicitaţi, în calitate de supraveghetori la
olimpiade/concursuri organizate de şcoală. Fiecare membru al comisiei şi-a întocmit Portofoliul la nivelul
standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. Studiul individual
a constituit o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor
metodologice. Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

COMISIA METODICĂ A CLASELORa II-a
1. Obiectivele din Planul managerial
Curriculum
a). Proiectarea activităţilor instructiv-educative în concordanţă cu curricula şcolară
b). Îmbunătăţirea rezultatelor la testarea elevilor de clasa a II-a şi la concursurile scolare
Managementul şcolar
a). Operaţionalizarea strategiei adoptate pentru anul şcolar 2017 – 2018, semestrul I;
b). Transmiterea operativă a tuturor actelor normative emise de MEN şi ISJ Neamţ şi urmărirea respectării
prevederilor legale în activităţile şcolare
c). Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale, financiare
Activitatea educativă
a). Creşterea eficienţei activităţii educative
b). Motivare, implicare, participare în cadrul proiectelor de parteneriat educaţional
Parteneriate cu comunitatea locală
a). Facilitarea cunoaşterii reciproce a partenerilor la nivel local, a rezultatelor obţinute şi a oportunităţilor în
vederea cooperării
Imagine
Creşterea prestigiului şcolii
Analiza SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
colectiv didactic titular cu temeinică pregătire baza didactică şi materială care solicită
ştiinţifică şi metodică, experienţă didactică bogată, modernizare continuă, fluctuaţia elevilor ţarăatmosfera de emulaţie între elevi, colaborare străinătate, exodul spre şcoli de centru sau licee;
fructuoasă şcoală-familie;
Oportunităţi
Ameninţări
implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte populația şcolară în declin numeric, dezinteres din
europene, cooptarea autorităţilor locale în derularea partea familiilor cu elevi-problemă;
unor acţiuni educative;
Activitate demonstrativă integrată Matematică şi explorarea mediului cl. a II-a STEP, prof. înv. primar Budiş
Nechita Cecilia - cerc pedagogic şi activitate demonstrativă la Dezvoltare parsonală cl. a II-a E, prof.
Neguriţă Clement.
Coordonarea practicii pedagogice, prof. Cosma Monica, Tofan Cristina, Stoleru Niculina, Ifrim Gabriela.
„ Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în cadrul demersului didactic ”, „ Rolul disciplinei Muzica şi mişcare în
educaţia şcolarului mic ”, „ Dezvoltarea educaţiei estetice prin arte vizuale si abilităţi practice”.
1)
Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
„ Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învăţământul preuniversitar ”
prof. înv. primar Cosma Monica, Tofan Cristina, Stoleru Niculina, Ifrim Gabriela
2)
Olimpiade şi concursuri şcolare
„ Amintiri din copilărie” cl. a II-a A a prof. Cosma Monica, Gazeta Matematică prof. Tofan Cristina, Ifrim
Gabriela
3)
Activităţi extraşcolare
Serbări de Crăciun, activităţi de voluntariat – toate cadrele didactice, excursie Nordul Moldovei cl. a II-a A, prof.
Cosma Monica
4)
Achiziţii materiale
Cărţi la biblioteca clasei a II-a A Cosma Monica si planşe didactice - toate cadrele didactice.
COMISIA METODICA A CLASELOR a III-a
1)Obiectivele din Planul managerial
I CURRICULUM
OG1: Ameliorarea calității procesului de predare-învățare-evaluare

OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Sporirea eficienței actului didactic;
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare;
O3: Imbunătățirea competențelor de citit-scris și calcul matematic;
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă;
II.RESURSE UMANE
O.G2:Formarea continuă și autoperfectionarea cadrelor didactice
O1:Participarea la acțiuni de formare continuă a cadrelor didactice;
O2:Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor
III. RESURSE MATERIALE SI INFORMATIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfășurarea activității didactice( cd-uri
educationale, site-uri educationale, calculator, video-proiector, etc IV.
IV RELATIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile
colectivului de elevi;
O1: Initierea si derularea unor parteneriate si proiecte educationale locale si interjudetene;
O2: Desfasurarea unor activitati educative scolare si extrascolare cu impact asupra membrilor comunitatii;













2)Analiza SWOT
Puncte tari
implicarea membrilor comisiei în activităţile
şcolii (disponibilitate pentru colaborare cu
toate cadrele didactice în realizarea unor
activităţi);
promovarea imaginii şcolii prin reuşita
activităţilor organizate;
participarea părinţilor în număr mare la
activităţile desfăşurate de către învățători
(organizarea unui program riguros de
consultații la toate clasele);
lecţii demonstrative;
colaborarea cu grădiniţa şi cu alte instituţii;
existenţa unui climat favorabil de muncă în
cadrul comisiei;
creşterea prestigiului şcolii prin participarea
elevilor la concursurile şcolare şi rezultatele
obţinute.
Ameninţări
scăderea numărului de copii

Puncte slabe
 lipsa unui cabinet metodic al învăţătorilor;

Oportunităţi
 recunoaşterea de către părinţi a bunei
pregătiri profesionale și a calităţii muncii
cadrelor didactice;
 colaborarea cu alte şcoli pentru realizarea
unor activităţi;
 o bună motivaţie a elevilor pentru pentru
competiţie.

3) Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative, referate
-Lecţii demonstrative - Prof. Nicolau Florin (în cadrul Cercului pedagogic)
-Prof.Nicolau Lia – Ordinea operaţiilor matematice (în cadrul Comisiei metodice)

– Referate - „ Teoria inteligenţelor multiple şi tratarea diferenţiată”( în cadrul Cercului pedagogic) – toţi
membrii comisiei
–„ Metode moderne versus metode traditionale” (în cadrul Comisiei metodice) – Prof. Ghiban
Violeta
- „Activităţi integrate şi scopul lor„ -Prof .Corduneanu Maricica (în cadrul Comisiei
metodice)
-Proiect educaţional - „ Eminescu –Luceăfarul poeziei româneşti”- toţi memmbrii comisiei
4) Cursuri deformare/definitivat/grade didactice
• Dezvoltarea compeţentelor în vederea asigurarii unui mentorat de calitate în învăţământul
preuniversitar – prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
• Laborator de creativitate pentru profesori/Creativity Teaching Lab( Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est) – prof. Corduneanu Maricica
• Atelierul de lucru ”Stimulare senzoriala-realizarea cartilor senzoriale” (CJRAE Neamţ – Asociaţia
“Eu te indrum”) – prof. Corduneanu Maricica
• Integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă– prof. Ghiban
Violeta, prof. Corduneanu Maricica
• Metode şi procedee de eficentizare a procesului de învăţământ prin relaţionarea cu părinţii– prof.
Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
5) Olimpiade și concursuri scolare
- Participări la concursuri : - „Gazeta matematica” : prof. Ghiban Violeta(5 elevi = 100 puncte
- 9 elevi = 89 – 99 puncte), prof. Corduneanu Maricica ( 3 elevi = 75-90 puncte)
-„Comper” - prof. Corduneanu Maricica (3 elevi= 100 puncte, Matematică , 5 elevi =100 puncte, Română)
-„Space Week International – Explorând noi lumi în spaţiu” prof. Corduneanu Maricica
- Olimpiada de educaţie civică / faza locala – prof. Nicolau Florin
6)Simpozioane/ conferiţe
• Particiare la Conferinta Europeana « Teach for future » -prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu
Maricica
7) Publicaţii – poezii în revista şcolii -prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
8)Parteneriate
-Parteneriat educaţional judeţan de voluntariat “Am citit o carte şi vă recomand” ( partener CCD
Neamţ) – prof. Ghiban Violeta, prof. Corduneanu Maricica
-Proiect naţional -„Space Week International – Explorând noi lumi în spaţiu” prof. Corduneanu
Maricica
-Parteneriat cu Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu”: prof.Nicolau Florin, prof.Nicolau Lia, prof. Ghiban
Violeta,prof. Corduneanu Maricica
0T

0T

9) Activităţi extraşcolare
• Organizare
- Campania socială „ Saptamana legumelor şi a fructelor donate” coordonator SNAC prof. Ghiban Violeta
- Proiect educational „Unire-n cuget şi-n simţiri” – prof. Corduneanu Maricica
• Participare la - Campania socială „ Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” – toţi membrii
comisiei
- activităţile dedicate Zilei Naţionale – 1 Decembrie , Ziua şcolii, Ziua poetului nepereche,
Ziua Unirii – 24 Ianuarie –toţi membrii comisiei
• Program artistic -“ Tradiţii şi obiceiuri de iarna la români “- prof. Ghiban Violeta, prof Nicolau Lia
-Concert de colinde – prof. Nicolau Florin
-“Naşterea Domnului “ – prof. Corduneanu Maricica
• Vizită la Asociaţia “ Luceafarul” (persoane cu dizabilităţi) – prof. Nicolau Florin, prof. Nicolau Lia
• Vizită la Muzeul Iluziilor (Planetariu Mobil) – prof. Corduneanu Maricica, prof. Ghiban Violeta
• Vizionarea spectacolului de teatru „ Amintiri din copilărie” – prof. Corduneanu Maricica, prof.
Ghiban Violeta

COMISIA METODICA A CLASElLOR a IV-a
Activitatea comisiei claselor a IV-a, în semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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.
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.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
-Preocuparea cadrelor didactice pentru respectarea
curriculumului şi a particularităţilor de vârstă si
individuale;
- Stabilirea conţinuturilor conform noului curriculum
şi in funcţie de particularităţile de vârstă ;
-Organizarea judicioasă a evaluarilor iniţiale,
formative, sumative, cu stabilirea unor programe de
recuperare, ameliorare şi dezvoltare;
-Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare,
valorificarea potenţialului fiecărui elev prin
adoptarea strategiilor la caracteristicile evoluţiei
psihofizice ale elevilor;
-Susţinerea elevilor cu performanţe şcolare,
asigurarea pregătirii în vederea participării la
olimpiade şi concursuri şcolare;
-Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice
pentru realizarea unui material didactic
adecvat,atractiv,eficient;
-Organizarea optimă a activităţii de invăţare prin
îmbinarea a numeroase strategii didactice,
utilizarea materialelor educaţionale aflate pe
suporturi electronice;
-Eficientizarea pregătirii profesionale,
interrelaţionare pozitivă prin comunicare,
prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese
rotunde, dezbateri, exemple de bună practică, care
să abordeze problema modern versus tradiţional în
utilizarea strategiilor didactice;
-Posibilitatea abordării creative şi interactive;
-Competiţia constructivă a cadrelor didactice;
-Participarea la stragii de formare continuă, la
simpozioane, lucrări şi articole de specialitate,
publicate în cadrul unor reviste sau pe site-uri
educaţionale;
-Implicarea cadrelor didactice în proiecte

PUNCTE SLABE
-Lipsa auxiliarelor a determinat o contribuţie
financiară suplimentară în vederea asigurării
materialului pentru realizarea unei activităţi
eficiente;
-Nu întotdeauna materialele necesare pentru
întocmirea unor situaţii,rapoarte sunt trimise la timp
de către unii membri ai comisiei;
-Toate cursurile la care dorim să participam
presupun o contribuţie financiară;
-Lupta pentru acumularea unor puncte devine
acerbă şi tinde să depăşească latura umanului.

internaţionale Erasmus
-Participarea la cursuri şi schimb de experienţă,
realizarea unor disiminari,oferirea unor exemple de
bune practici;
- Vizibilitatea şcolii în comunitate, a diverselor
activităţi şcolare şi extracurriculare pe site-ul şcolii;
-Implicarea elevilor, familiei, a comunităţii locale în
derularea unor acţiuni de voluntariat
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
-Oferta de formare CCD răspunde nevoilor de
-Majoritatea părinţilor petrec puţin timp cu copiii
perfecţionare ale cadrelor didactice;
datorită multiplelor activităţi în care sunt implicaţi
-Posibilitatea implicarii in cadrul proiectelor
pentu a face faţă nevoilor sociale;
europene;
-Elevii sunt dependenţi de telefon şi calculator
-Toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de
iar efectele sunt vizibile, marea majoritate au
soluţionare a tematicii;
probleme de vedere.
-Se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi
expectaţiile prin exprimarea dorinţelor şi
satisfacţiilor;
-Participare neconditionata cu materiale proprii, la
fiecare tema;
-Dezbaterea tematicii este atât profitul grupului cât
şi al fiecărui individ.
ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
În cadrul comisiei metodice au fost susţinute lecţii demonstrative , întocmite şi prezentate
referate, realizate dezbateri, având ca teme:
„Comunicarea în procesul educaţional-abordarea copiilor cu CES„
• referate si intervenţii din partea fiecărui membru al comisie;
• prezentarea ptt a unui material pe tema menţionată de către Dna. psiholog Sorina Vasilescu şi
participarea la dezbatere cu oferirea de soluţii concrete.
„Exemple de bune practici utlizate în procesul de predare-învaţare-evaluare”
• dezbatere la care au participat toţi membrii comisiei, în cadrul activităţii de cerc
pedagogic,susţinută la Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamţ.
• Lecţie demonstrativă la Limba şi literatura română susţinuta de prof.Dimon Oana Andreiea la
clasa a IV-a D cu tema ‘’Parti de vorbire”
U

CURSURI DE FORMARE
Pentru îmbunãtãţirea activitãţilor didactice cadrele didactice s-au înscris la diverse cursuri
organizate la nivelul CCD care sunt în derulare:
1. Integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă
2. Metode şi tehnici de eficientizare a procesului de învăţământ în relaţionarea cu părinţii
Au urmat şi absolvit cursul ”Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în
învăţământul preuniversitar”-Prof.Stalinescu Rodica, Bârsan Bogdana.
OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
Elevii claselor a IV-a au participat la următoarele concursuri:
• Concursul „Gazeta matematică Junior” Etapa I
• Concursul COMPER Limba română–Etapa I
• Concursul COMPER Matematică – Etapa I

•
•

Olimpiada de Educație Civică – faza locală-cu un numar de 19 echipaje din care 12 au
obţinut note peste 7.00
Concursul de excelenţă unde au fost admişi 9 elevi

SIMPOZIOANE ŞI CONFERINŢE
• Conferinta europeană “Teach for future”-Prof.Dimon Oana Andreiea
• Simpozion internaţional Şcoala Modernă, ediţia a XV-Prof.Dimon Oana Andreiea
PUBLICAŢII
• Elevii clasei a IV-a A:Todirica Ilaria,Vornicu Stefan,Radu Andra,Taranu George; sub indrumarea
Prof.Stalinescu Rodica au publicat articole in revista scolii “Crai nou”:
PARTENERIATE
La nivelul claselor a IV-a s-au stabilit următoarele parteneriate:
• Parteneriat educaţional cu Editura Arthur pentru „Clubul de lectură”
• Parteneriat educaţional cu CCD
• Parteneriat educaţional cu „Centrul pentu educaţie incluzivă Al.Roşca”
În cadrul acestora, elevii clasei a IV-a A au realizat următoarele activităţi: ” 22 octombrie Ziua
Internaţională a bibliotecilor şcolare”; ”Mihai Eminescu mai aproape de noi”- realizarea de afişe pentru
CCD; ”Bucurii mici dăruite din suflet” -activitate de confecţionare de obiecte alături de copiii cu dizabilităţi.
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat, în egală măsură, pe
formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor deziderabile la elevi,
calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activparticipative, raportand problematica la experienţele copiilor.
Cadrele didactice din cadrul comisiei metodice a claselor a IV-a şi-au
dovedit eficienţa prin activităţi educative cu impact pozitiv în rândul elevilor.
1. Participarea la acţiuni de voluntariat desfăşurate la nivel judeţean şi interjudeţean:
• “O faptă bună cu un fruct şi o legumă”-elevi din toate clasele au donat fructe şi legume;
• Acțiunea comunitară” Din inimă pentru inimă “ la Spitalul Sf. Maria, Iași, Secția de oncolologie
pediatrică-organizata la nivelul claselor a IV-a la care au participat reprezentanţi formati din
cadre didactice şi părinţi din fiecare clasă, care au oferit copiilor pachete realizate cu sprijinul
financiar al acestora ,dar şi sponsorizarea unor instituţii precum ANAF, Mondovash cooptate
de catre Prof.Dimon Andreiea Oana-iniţiatoarea acţiunii.
2. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă au fost organizate la nivelul fiecărei clase :
• momente artistice cu ocazia Crăciunului;
• scenete ce au la bază elementele specifice sărbătorilor de Crăciun;
• colinde şi cântece tradiţionale;
• împodobirea bradului cu ornamente realizate de elevi;
• participarea la concursul “Cea mai frumoasă clasă ornată de Crăciun”.
3. ”Ziua Educaţiei “ a fost marcată de activităţi special organizate la nivelul fiecărei clase
4. Proiect educațional “ 1 Decembrie –Ziua Naţională a României”; ”24 Ianuarie-Ziua Unirii” – proiect
la care participă toate clasele prin diverse actvităţi ce au fost postate pe site-ul şcolii
5. În cadrul “Zilelor Şcolii” elevii clasei a IV-a au relizat o activitate comună cu elevii clasei I C
intitulată “Cărţi uriaşe pentru pitici”
6. Vizionări de piese de teatru şi filme -activitate realizată la nivelul fiecărei clase.
BAZA MATERIALĂ
Fiecare cadru didactic îşi asigură consumabilele de zi cu zi prin soluţii proprii.
COMISIA METODICĂ A CLASELOR STEP BY STEP

OBIECTIVELE DIN PLANUL MANAGERIAL:
A.
Îmbunătăţirea calităţii predării – învăţării – evaluării în clasele comisiei metodice
B.
Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate şi a
formelor de organizare a colectivului de elevi
C.
Utilizarea surselor alternative de predare, de căutare şi folosire a altor forme de cunoaştere
Analiza SWOT:

PUNCTE TARI
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului
primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe,
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării
transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
progra- melor şcolare;
•
Toate cadreledidactice au parcurs materia
la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare/ unităţi tematice (cl.pregătitoare, cl.I, cl.aIIa);
•
S-au întreprins activităţi de observare a
elevilor, s-au derulat programe de pregătire
suplimentară, de recuperare şi dezvoltare, discuţii
cu părinţii;
•
Fiecare învăţător a elaborat teste de
evaluare ( iniţială, formativă, sumativă). În urma
evaluărilor s-a constatat că majoritatea elevilor
deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi
dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte
învăţarea;
•
Activităţile din cadrul Comisiei metodice au
fost derulate conform graficului. Au avut loc
dezbateri, susţinerea unor referateşi a unor
activităţi demonstrative model;
•
Fiecare învăţător a realizat o mapă
sintetică ce a cuprins: planul cadru pentru fiecare
clasă, programele şcolare în vigoare, schema
orară, caietul învăţătorului, fişe de lucruşi teste de
evaluare formativă, sumativă, portofolii tematice la
diferite discipline de învăţământ;
•
Cadreledidactice din comisie au iniţiat şi
derulat alături de colegii din celelalte comisii
metodice pe parcursula cestui semestru şcolar
proiecte educaţionale locale sau naţionale.
OPORTUNITĂŢI
Eficientizarea demersului didactic prin abordarea
înpredare a diferite metode de predare-învăţareevaluare ca şi a unor strategii ce pun accent pe
satisfacerea nevoii de mişcare a elevilor;
•
Utilizarea eficientă a calculatorului şi videoproiectorului în activităţile zilnice de la clase;
•
Asigurarea materialului didactic necesar
din fonduri gestionate de către părinţi, la fiecare
clasă;
•
Stimularea lucrului în echipă, a socializării
şi a autoevaluării;
•
Existenţa unor interese commune în ceea

PUNCTE SLABE
- Există elevi cu deficienţe de învăţare, dar şi cu
probleme de comportament destul de grave;
•
Lipsa unor spaţii de joacă / recreere pentru
aceşti copii care stau mai mult de opt ore în şcoală;
•
Lipsa unei minime valorizări a muncii
doamnelor învăţătoare din această alternativă;

AMENINŢĂRI
Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor, deruta morală determinată de societate şi
mai ales de mass-media;
•
Elevii, ca şi părinţii lor, acordă tot mai
puţină atenţie studiului individual, considerând
suficiente informaţiile dobândite doar la şcoală;
•
Criza de timp, ca şi cea financiară, din
multe familii, reduc tot mai mult implicarea lor în
viaţa şcolară.

ce priveşte intenţionalitatea profesională care poate
promova şi consolida coordonatele unei învăţări
formative, durabile, punctate de performanţă.
III.

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL COMISIEI METODICE:
Susţinerea unor referate şi a unor dezbateri pe teme educative de actualitate, cum ar fi: „Metode
interactive de predare-învăţare-evaluare” ; „Educaţia nonformală şi eficienţa ei” ; „ Strategii eficiente în
alternativa Step by Step”;
Susţinerea lecţiei demonstrative în cadrul cercului pedagogic din 21.11.2017 la clasa a II-a , d-le
Budiş Cecilia şi Leahu Mariana la MEM, cu tema “Adunarea şi scăderea în concentrul fără trecere peste
ordin “ – lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor ;
Coordonarea practicii pedagogice a claselor a XII-a de la Liceul Pedagogic Gh. Asachi PiatraNeamţ, doamnele Petraru Cecilia şi Vasilachi Crinarela;
Activitate de mentorat cu studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UAIC Iaşi de
către doamnele Petraru Cecilia, Leahu Mariana şi Iosub Liliana;
Susţinerea lecţiei demonstrative în cadrul cercului pedagpgic din 21.11.2017 la clasa I , de către
d-le Căşeru Irina şi Botezatu Emilia la MEM cu tema “ Consolidarea operaţiilor matematice cu numerele
naturale de la 0 la 10 “ ;
IV.
CURSURI DE FORMARE / DEFINITIVAT /GRADE DIDACTICE:
Cursul “ Creativity Teaching Lab „ organizat de Centrul Europe Direct Nord – Est, doamnele Budiş
Cecilia şi Iosub Liliana;
Susţinerea inspecţiei finale pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ de către doamna
Iosub Liliana la clasa pregătitoare Step by Step
Cursuri de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale Step by Step – modulele
pentru clasa pregătitoare, d-nele Iosub L. ,Bălău D. şi pentru clasa I d-şoara Olaru Andreea ;
Susţinerea primelor lecţii demonstrative în cadrul inspecţiilor pentru obţinerea gradului didactic I
de către Bălău Denisa;
V.

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE:
Olimpiada de Ştiinţe Socio-Umane – disciplina Educaţie Civică: etapa locală - elevi de la clasele
a III-a şi a IV-a Step by Step; nota 10 echipajul clasei a IV-a Step by Step format de elevele Bicăjanu
Maria şi Atomei Miruna ;
Concursul Naţional de competenţă şi performanţă COMPER, Matematică şi Limba română,
semestrul I – elevi de la clasele pregătitoare, I, a II-a şi a IV-a;
Concursul Naţional „Gazeta Matematică Junior” faza locală – elevii claselor pregătitoare, a II-a,
a III-a şi a IV-a;
VI.

PUBLICAŢII:
Revista Şcolii „Crai Nou” Nr. 17 la care au colaborat şi elevi din clasele a III-a şi a IV-a cu
versuri şi compuneri;
VII.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:
Proiectul de parteneriat educaţional „Creaţie şi inovaţie pentru creşterea calităţii vieţii copiilor cu
cerinţe educative special” – atelierul de lucru Terapie ocupaţională , doamnele Budiş şi Iosub;
Parteneriat educativ dintre clasele a III-a Step by Step şi clasa a IV-a B “Eminescu – Luceafărul ;
Eu – o stea “ ;
Participarea cu donaţii în cadrul proiectelor “Săptămâna legumelor şi fructelor” şi “ De Crăciun fii
mai bun!” a tuturor claselor din alternative Step by Step;
Proiectul Educaţional “NU fi violent, fii intelligent!” în colaborare cu Fundaţia W:K:M:S: - SĂ-I
AJUTĂM, IUBINDU-I, cu donare de cadouri
Activitate de voluntariat cu Centrul de recuperare de zi pentru copii cu nevoi speciale .;
Serbări şcolare dedicate Crăciunului organizate de clasele pregătitoare, I şi a II-a ;
Proiectul educative “ Hai să dăm mână cu mână “ al claselor I şi a II-a.;
Vizionarea spectacolului de teatru “ Amintirile lui Creangă”, clasa a IV-a cu d-le Petraru C.

Vasilachi C. şi a unui film pentru copii la cinema Dacia de către clasa a III-a cu d-le Dumitru şi Olaru
Colaborări cu Editura Edu toate clasele şi cu Editura Art – Clubul de lectură - clasa a IV-a;
IX.

ACHIZIŢII MATERIALE:
Mobilier, mochetă, tablă magnetică, videoproiector, clasa pregătitoare, d-le Bălău, Iosub;
Ecran de proiecţie pentru videoproiector, clasa a III-a, d-le Dumitru, Olaru;
Consumabilele atât de necesare în activitatea alternativei Step by Step, la fiecare clasă;
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1. Obiectivele din Planul Managerial 2017-2018

Obiectivele din Planul Managerial al Catedrei de Limba și literatura română și întreaga activitate a
acesteia în anul școlar 2017-2018 se subordonează noii paradigme educaționale și vizează adecvarea la
arhetipul sociocultural național coroborat cu cel universal, deschiderea transdisciplinară pentru atingerea
finalităților educaționale, reflectate în profilul absolventului de gimnaziu.
Ca urmare, activitatea desfăşurată în anul şcolar 2017-2018 se înscrie în coordonatele activităţii
trasate
Pentru anul şcolar 2017-2018, ne-am propus următoarele direcţii majore de acţiune :
- proiectarea de teste iniţiale şi finale, respectând singurul element egal depărtat de fiecare elev:
programa şcolară;
- aplicarea principiilor incluziunii la nivelul clasei de elevi şi al şcolii;
- monitorizarea, prevenirea,şi reducerea absenteismului, prin desfăşurarea de lecţii bine proiectate,
interesante şi
atractive pentru elevi;
- îmbunătăţirea competenţelor de lectură, lectura, înţelegerea şi interpretarea textului constituind
preocupări
obligatorii ale profesorilor;
- organizarea lecţiei pe baza competenţelor clar definite şi explicate elevilor, încurajarea învăţării
autonome, centrate pe elev, învăţarea în grup/perechi şi învăţarea în diferite contexte, stimularea
elevilor să pună întrebări, utilizarea limbajului de specialitate şi în alte contexte decât cel de
învăţare;
- folosirea materialului didactic şi auxiliar, a cabinetului;
- asigurarea activităţilor metodico-ştiinţifice şi de consiliere pentru elevii cu deficienţe de
comportament şi de performanţă şcolară minimă;
- organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a tuturor fazelor olimpiadelor şcolare, pregătirea
suplimentară a elevilor participanţi;
- pregătirea şi realizarea simulărilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.;
- informarea şi pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale;
- asigurarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă;
- editarea revistei şcolii CRAI NOU
2. Analiza SWOT
Analiza SWOT pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018 / Catedra de limba şi literatura română
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- întocmirea documentelor de proiectare
- accesul limitat la xerox în vederea
didactică în conformitate cu prevederile
multiplicării fişelor de lucru sau a testelor;
curriculum-ului naţional de către toate
- lipsa cabinetului de limba şi literatura
cadrelor didactice ;
română;
- realizarea proiectării didactice conform
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
programelor şcolare în vigoare
stimularea cadrelor didactice şi a elevilor,
-parcurgerea de către toate cadrele didactice a
pentru achiziţionarea de
materiale
materiei corespunzătoare semestrului I
didactice;

- respectarea de către cadrele didactice a
- caracterul general al proiectelor unităţilor
reglementările legale privind conţinutul şi forma
de învăţare( personalizare relativ redusă
documentelor de proiectare.
pe clase sau grupuri de elevi);
-utilizarea în procesul instructiv-educativ a
-în unele situaţii, utilizare relativ redusă a
metodelor activ-participative.
mijloacelor alternative de evaluare;
- implicarea în redactarea şi realizarea Revistei
- în situaţii particulare, comunicare
şcolii
insuficientă între profesori şi părinţi;
- apariția unui nou număr al revistei școlii Crai Nou
- absenţa unor opţionale corespunzătoare
- participarea la activităţi de formare continuă
nevoilor disciplinei de limba şi literatura
organizate de şcoală, CCD şi ISJ
română
- utilizarea unor metode alternative de evaluare
-număr suficient de manuale pentru elevii ciclului
gimnazial
conţinuturile
informaţionale ale
programelor şcolare au fost armonizate cu
cele ale manualelor alternative;
accesibilizarea
conţinuturilor
informaţionale;
- corelarea informativului şi a formativului;
- relaţiile interpersonale (profesor-elev,
prof.-părinţi, prof.-prof., etc.) existente
favorizează
crearea
unui
climat
educaţional deschis, stimulativ;
- practicarea unui management tot mai
eficient al grupului de elevi (activităţi pe
grupe, pe perechi, activitate individuală);
- activizarea constantă a majorităţii elevilor;
- organizarea și pregătirea suplimentară a
elevilor în
vederea
participării
acestora
la
concursurile şi olimpiadele şcolare;
- comunicarea între profesori şi elevi se
realizează într-o atmosferă stimulativă
colaborarea cu biblioteca cu scopul
stimulării lecturii particulare a elevilor şi
organizarea de activităţi ;
interesul pentru performanţa şcolară
materializată în pregătirea elevilor pentru
participarea la
Olimpiada de limbă,
literatură şi comunicare, precum şi la
olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă sau
Cultură și spiritualitate românească
- dotarea bibliotecii şcolii cu cărţi şi materiale
precum şi cu manualele necesare pentru clasele VVIII
-existenţa si parcurgerea unui program de pregătire
suplimentară pentru cu elevii clasei a VIII în
vederea Examenului de evaluare naţională
- pregătirea suplimentară elevilor pentru Evaluarea
Naţională 2018
- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: iniţială,
continuă, sumativă.
- elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială
- analiza la nivel de catedră a rezultatelor evaluării
iniţiale şi identificarea problemelor specifice;

-participarea cadrelor didactice la diverse activităţi
metodice la nivel de judeţ: consfătuiri și cercuri
pedagogice
OPORTUNITĂŢI
- cadre didactice cu spirit de iniţiativă;
- discutarea
frecventă, în catedră, a
problemei evaluării;
- existenţa unei diversităţi de modele de
evaluare
care poate fi adaptată şi
utilizată;
- folosirea exemplelor de bună practică
din interiorul şi exteriorul catedrei;
- folosirea metodelor moderne pentru a
spori atractivitatea lecţiilor şi, implicit,
interesul şi participativitatea elevilor;
- atitudinea încurajatoare a profesorilor
faţă de elevi în sensul dezvoltării unei
stime de sine accentuate , care să
stimuleze elevii în actul învăţării;
-implicarea elevilor şcolii în programe şi proiecte.
-identificarea oportunităţilor de instruire diferenţiată
pentru elevii capabili de performanţă;
-cadre didactice competente care se implică activ în
realizarea activităţilor propuse;
-participarea la activităţile extracurriculare înscrise
în calendarul pentru anul şcolar 2017-2018

AMENINŢĂRI
•- criza de timp a părinţilor ce reduce
implicarea familiei în viaţa şcolară şi se
reflectă în relaţia profesor-elev,
în
comportamentul necivilizat al unor elevi şi în
performanţa lor şcolară ;
- mediul social impropriu : - familii cu tare în
educaţie ;
- situaţie materială
precară;
-dezinteres pentru
activităţile din şcoală;
- situaţia neclară
a elevilor cu nevoi
speciale.
-numărul relativ mare al unor elevi lipsiţi de
motivaţia învăţării;
-dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor,
dezinteresul față de eşecul şcolar al propriilor copii
-scăderea interesului pentru studiu, în general;

3.Activități din cadrul catedrei, lecții demonstrative, referate
Materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral. La bazaplanificărilor au stat
programele şcolare pentru clasele V- VIII .Acestea au fost întocmite de toate cadrelor didactice în
conformitate cu noua metodologie, avândurmatoarele secvenţe : unitatea de învăţare, conţinuturi
asociate, competenţe specifice, număr de ore alocate, săptămâna, observaţii. Pentru buna desfăşurare a
activităţii la clasă, profesorii au avut în vedere, în afara întocmirii planificărilor anuale şi semestriale, şi
proiectarea fiecărei unităţi de învăţare, potrivit comunicărilor făcute în cadrul consfătuirilor pe discipline.
Ca în fiecare an şcolar, s-a acordat în continuare o atenţie deosebită clasei începătoare, a V-a.
Elevii acestor clase au fost evaluaţi cu tact, urmărindu-se evoluţia fiecărui elev, pe baza probelor de
evaluare iniţială şi sumativă. În acest sens, s-au purtat discuţii la nivelul catedrei, cu profesorii de la care
au fost preluate clasele, cu diriginţii claselor respective şi cu părinţii, în cadrul întâlnirilor periodice dintre
profesor –părinte sau aparținător legal.
Evaluarea a fost stabilită încă din perioada proiectării didactice, respectând conţinuturile și
competențele generale și specifice prevăzute de programele şcolare pentru clasele a III-a și a IV-a. În
realizarea subiectului propus pentru evaluarea inițială s-au avut în vedere precizările privind structura
comunicate în cadrul consfătuirii la disciplina limba și literatura română.Data evaluării a fost stabilită
anterior acestei activităţi, scopul examinării fiind evidenţierea nivelului de pregătire al elevilor în sens
pozitiv şi al înregistrării progresului şcolar.
Activitatea a fost privită , în general, cu evidentă responsabilitate de cea mai mare parte a
elevilor clasei a V-a , nivelul de pregătire fiind, cu unele excepții, corespunzător începutului de semestru
şi de an şcolar.
Un obiectiv major al catedrei de limba română îl constituie pregătirea elevilor clasei a VIII-a în
vederea susţinerii Evaluării naţionale.Elevii au fost informaţi din timp cu privire la calendarul
desfăşurării evaluării. Elevilor li s-a prezentat modelul de subiect propus de MEN și CNEE , acesta fiind
rezolvat la clasă, în orele de curs, cu toţi elevii, insistându-se asupra diferențelor sesizate în structura
subiectului față de modelele din anii precedenți .
Tot în primul semestru al acestui an școlar, d-nele prof. Pădurariu Claudia, Herciu Petronela și

Mărunțelu Oana au participat la activitățile prilejuite de Consfătuirile pe discipline și la activitățile de
perfecționare din cadrul Cercului pedagogic.Toți membrii catedrei au avut intervenții în cadrul dezbaterilor
pe tema stabilită și au făcut aprecieri asupra activității demonstrative de la clasa a VIII-a din școala
gazdă.
Pe lângă activităţile specifice, responsabilul de catedră, prof. Pădurariu Claudia a prezentat și
un referat privitor la rezultatele Evaluării naţionale din anul şcolar precedent.
La clasa a V-a C, d-na prof. Pădurariu Claudia a coordonat desfășurarea proiectului individual
Jocuri fără vârstă și a proiectului de grup În așteptarea Crăciunului. Prin componenta interrelațională și
prin componenta estetică și culturală a activităților, s-a urmărit conștientizarea de către elevi că orice act
de comunicare se bazează pe punerea în comun a informațiilor, cu efect asupra experienței cognitive și
socioculturale individuale, precum și stimularea creativității, a libertății de receptare și a plăcerii lecturii, cu
scopul de a înțelege valorile naționale și universale și importanța raportării la acestea.
4. Cursuri de formare, definitivat, grade didactice
La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018, d-na prof. Mărunțelu Oana, doctorand în anul al
III-lea la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a intrat în concediu de studiu pentru pregătirea tezei
de doctorat.
D-nele prof. Pădurariu Claudia și Herciu Petronela s-au înscris la cursuri de formare care se vor
desfășura pe semestru al II-lea.
5. Olimpiade și concursuri
O altă preocupare importantă a catedrei de limba română a constituit-o şi în acest semestru
pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la Olimpiada de limbă,comunicare şi literatura
română , la concursul transdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească sau Lectura ca abilitate de
viaţă. La discipluna limba li literatura română, toate etapele olmpiadelor și ale concursurilor școlare se vor
desfășura în semestrul al II-lea. Profesorii de limba română din școala noastră se vor implica în buna
desfășurare a acestora , răspunzând solicitărilor inspectorului de specialitate.
6. Simpozioane
Profesorii de limba română coordonează și pregătesc participarea personală dar și pe cea a
elevilor la Simpozionul Național Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne ale
formării profesionale.
7. Publicații
O altă activitate semnificativă a catedrei de limba şi literatura română şi a tuturor cadrelor didactice
din celelalte comisii metodice care au colaborat a fost reprezentată de apariţia unui alt număr al
revistei CRAI NOU, coordonată de prof. Pădurariu Claudia şi Herciu Petronela , la care au
contribuit cadre didactice și elevi din toate ciclurile de învăţământ.
8. Activități extrașcolare și extracurriculare
În primul semestru al anului școlar trecut, d-nele prof. de limba românăFartușnic Varvara, Pădurariu
Claudia și Herciu Petronela au organizat activităţi de omagiere a marelui poet naţional, Mihai
Eminescu, la clasele la care predau.
În colaborare cu d-na bibliotecar Nicoleta Dominte Stoian, în luna octombrie 2017, d-nele prof.
Mărunțelu Oana și Pădurariu Claudia au desfășurat activitatea Povestea vorbei, care a valorificat
experiența de lectură a elevilor, cultivând abilitățile de comunicare ale acestora.
În colaborare cu d-na prof Bălănescu Cristina, d-na prof. Herciu Petronela a omagiat Centenarul
printr-o activitate deosebită, Unirea cea Mare, la clasa a V-a A
La clasa a VI-a C, d-na prof. Pădurariu Claudia a coordonat organizarea proiectului de grup Imagini
ale toamnei în lirica românească, care a urmărit, ca și în cazul altor activități, dezvoltarea și stimularea
creativității, plăcerea lecturii și libertatea de exprimare prin poezie, desen și culoare a copiilor.
CATEDRA DE LIMBI STRĂINE

Catedra de limbi străine a fost formată din următorii membrii: Traicu Daniela si Cozma Anca,
profesori de limba franceză, Stavăr Niculina, Grigorescu Monica si Cîmpeanu Alina, profesori de limba
engleză. Toţi membrii au dovedit competență și seriozitate, o bună pregătire de specialitate și un interes
deosebit pentru pregătirea elevilor.
În ceea ce privește obiectivele propuse,profesorii de limbi străine au direcționat învățarea spre
formarea de competențe si aptitudini consolidate care să poată fi utilizate de elevi oricând, în orice situații,
și care țin de folosirea limbajului și a gramaticii în structurile de comunicare. Activitatea la clasă s-a
defășurat pe baza programelor școlare în vigoare, având în vedere schimbările operate și obiectivele
vizate. Planificările calendaristice, proiectele unităților de învățare și proiectele didactice au fost realizate
la timp și s-au dezbătut în catedră eventualele probleme.
O adevărată provocare au reprezentat-o elevii claselor aVa, deoarece lipsa manualelor a trebuit
compensată cu diverse metode activ-participative și material didactic auxiliar, iar această diversitate a dus
la rezultate bune la clasă. Pregătirea la clasă a elevilor se face și prin cântece, jocuri diverse, activități
cultural-educative.
Obiectivele vizate din planul managerialau fost: realizarea cerintelor curriculare; iniţierea şi
gestionarea unor programe educative care să completeze dezvoltarea elevilor; dezvoltarea si
diversificarea bazei didactico-materiale; promovarea de metode activ-participative in cadrul lectiilor;
atragerea tuturor elevilor in diverse activitati de invatare a limbilor straine dar si promovarea lucrului
diferentiat cu elevii; implicarea profesorilor in activitatile proiectelor educationale; obtinerea unor rezultate
deosebite cu elevii capabili de performante; stimularea elevilor cu rezultate slabe la invatatura;
promovarea unei viziuni interdisciplinare.
ANALIZA SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
-calitatea
resursei umane:
majoritatea - lipsa softurilor educaţionale în AEL specifice
profesorilor sunt titulari cu o pregătire limbilor străine.
profesională de calitate, interesaţi în evoluţia - implicarea unui număr scăzut de elevi la
profesională.
concursurile şcolare și la olimpiadele locale;
- existența unor strategii didactice flexibile , - organizarea de schimburi puține de experienţă
complexe, adaptate condiţiilor existente la cu alte școli;
fiecare clasă.
- evaluarea formativă se aplică corespunzător.
- implicarea în activităţi cultural-artistice şi
ştiinţifice, care să contribuie la sporirea
prestigiului școlii.
-accesibilitatea
demersului
didactic,
esenţializarea şi sistematizarea cunoştinţelor,
atingerea standardelor curriculare;
- relaţia profesor-elev este bună;
- portofoliile elevilor sunt realizate si exploatate
corespunzator;
-oferirea de exemple de bună practică prin
organizarea de schimburi de experienţă la
nivelul şcolii;
- susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul
Comisiei metodice sau a cercului pedagogic;
- valorificarea experienţei didactice prin
participarea la concursurile şcolare.
Oportunităţi
Ameninţări
- participarea la cursuri ce au ca finalitate -lipsa manualelor la elevii de clasa a V a, lipsă
elaborarea de activităţi de învăţare centrate pe acoperită f. târziu.
elev, mai atractive şi mai motivante pentru -probleme legate de rețea sau de lipsa efectivă
aceştia;
a calculatoarelor în sălile de clasă.(există CD-uri
- promovarea elevilor capabili de performanță;
atasate manualelor de clasa a Va, dar nu

- implicarea membrilor catedrei în diferite
proiecte educative şi parteneriate;
- creşterea ponderii activităţilor extracurriculare
în școală.
- folosirea calculatorului la lecții (mai ales la
manualele noi pentru clasa a Va)

întotdeauna există posibilitatea folosirii acestora
în sala de clasă).
- populaţia şcolară în scădere;
- dezinteresul unor părinţi faţă de actul educativ
şi problemele acestora;
- elevii nu mai prezintă interes suficient pentru
o pregătire de bună calitate, nu sunt interesați
de teme și o pondere destul de mare finalizează
sarcinile de lucru doar cu ajutorul profesorului.

Toți profesorii au participat la activitățile și la dezbaterile organizate în cadrul cercurilor
pedagogice și au fost solicitați pentru organizarea la nivel de școală a olimpiadelor, cât și la evaluarea
lucrărilor la olimpiada locală.
În cadrul cercului din semestrul I, la limba franceză, d-na Traicu D. a susținut o activitate
demonstrativă la clasa a VII a A, elevii cl. a VIa C au prezentat proiecte pe diferite teme de cultură şi
civilizaţie franceză, şi tot în cadrul cercului a fost prezentat un program cultural-artistic cu elevii claselor VVIII.Activitățile din cadrul cercului s-au finalizat prin discuţii de specialitate cu caracter şi rol formativ, s-au
popularizat activitățile de la nivelul școlii.
D-na prof. Cozma A. a susținut referatul cu tema ”Modalități de stimulare a invățării limbii
franceze”. S-a propus de către cadrele didactice organizarea de ateliere de lucru pe diferite teme
metodice şi lingvistice la limbafranceză. S-a urmărit în mod special aspectul comunicativ cu implicaţiile
activ-participative ale predării si învăţării din perspectiva fiecărei lecţii, indiferent de tipul acesteia: predare
vocabular, gramatică, lectură de text, sau cultură şi civilizaţie.
În luna noiembrie, toți profesorii s-au ocupat de selecționarea elevilor în vederea participării la
concursuri și olimpiade, pentru pregatire suplimentarăcu elevii capabili de performanță. La orele de limba
engleză s-au organizat activităţi dedicate toamnei şi Halloween-ului.
Toți profesorii au implicat elevii in redactarea de articole în limbă străină pentru revista școlii ”Crai
nou”, cu ocazia Crăciunului și a zilelor școlii, copiii s-au implicat diverse activități culturale (colinde,
cântece, dansuri, concursuri de cultură generală). Dna Stavăr a sustinut cu elevii de clasa a IVa un
Program de colinde în limba engleză.
În luna ianuarie, la olimpiada de lb. franceză, la faza locală, au participat zece elevi pregătiți de
prof. Traicu D., de la cls a VIIIa A, B şi a VII a A, C, D. Eleva Grămadă Andreea a obţinut 90 de puncte la
clasa a VIIIa, Chiriloloi Ema şi Focşăneanu Delia au obţinut 85 de puncte.
La faza locală, la olimpiada de lb engleză, dna prof. Stavăr N. a avut rezultate frumoase cu
următorii elevi: Khalas Maria - 92 de puncte, Focşăneanu Delia - 83 de puncte şi Chiriloi Ema - 88 de
puncte.
Tot la olimpiada de lb engleză, dna. Cîmpeanu Alina a implicat elevi de clasa a VII-a şi aVIII-a
care au obţinut rezultate frumoase.
Dna prof. Stavăr N. este membru în Comisia Concursului “Public Speaking”.
CATEDRA OM ȘI SOCIETATE ŞI ARTE
1. Obiectivele din Planul managerial
1.1 Realizarea cerinţelor curriculare
1.2 Asigurarea unei bune pregătiri metodice şi de specialitate
1.3 Dezvoltarea şi diversificarea bazei didactico-materiale
1.4 Promovarea de metode activ-participative în cadrul lecţiilor
1.5 Evaluarea continuă a elevilor
1.6 Promovarea lucrului diferenţiat cu elevii
1.7 Obţinerea unor rezultate deosebite cu elevii capabili de performanţe
1.8 Stimularea elevilor cu rezultate slabe la învăţătură
1.9 Promovarea viziunii interdisciplinare
1.10 Stimularea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
1.11 Participarea la proiecte de dezvoltare instituţională şi profesională

2. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
-Elaborarea documentelor de macro și microproiectare în conformitate cu programa școlară,
personalizate, la timp și eficiente asigurând
parcurgerea ritmică a materiei;
- Realizarea tuturor activităților proiectate în planul
managerial 2017-2018;
-Participarea membrilor comisiei la toate activitățile
din cadrul comisiei și a cercurile pedagogice;
- Participarea în proporție mare a cadrelor didactice la
cursurile de formare;
- Utilizarea metodelor și mijloacelor moderne:
platfoma AEL , expuneri PPT, fișe de lucru individuale
și pe echipe;
-Realizarea notării ritmice a elevilor la toate
disciplinele;
- Realizarea de proiecte și parteneriate educaționale
cu diferite instituții și asociații;
- Participare la simpozioane și conferințe
naționale/regionale/internaționale;
- Participare numeroasă a elevilor la concursuri
școlare;
- Rezultate bune și foarte bune a elevilor la diferite
concursuri școlare și olimpiade;
- Implicarea cadrelor didactice în calitate de
organizatori și evaluatori la olimpiade și concursuri
școlare (religie, geografie, istorie);
- Responsabilități complexe cu valoare instructiveducativă pentru o parte din cadrele didactice:
responsabili de cerc pedagogic, membrii în comitetul
consultativ al disciplinei, metodiști.
OPORTUNITĂTI
- Derularea Proiectelor Europene Erasmus+;
- Accesul la programele informatizate pentru
crearea și derularea de lecții atractive;
- Desfășurarea programelor de formare prin
CCD și alte instituții abilitate;
- Informări actualizate (pe site-ul școlii, ISJ
Neamț) despre calendarul activităților
educative
de
la
nivel
local/județean/regional/național.

PUNCTE SLABE
-

-

-

-

-

-

Baza materială necorespunzătoare
pentru disciplinele geografie și istorie
sub aspect calitativ și cantitativ (lipsa
laboratoarelor de geografie/istorie, lipsa
unor hărți tematice, lecții virtuale
neactualizate în AEL);
Nivel modest de realizare sau
achiziţionare de materiale didactice;
Abordarea sporadică a influenței pozitive
a activității școlare și extrașcolare
asupra dezv.personalității elevului;
Absența CDȘ-urilor în această arie
curriculară:
Gradul scăzut de utilizare a Platformei
AEL;
Atragerea şi participarea unui număr mic
de elevi către proiecte şi programe
şcolare, concursuri şi faze superioare
ale olimpiadelor şcolare;
Grad redus de participare la
simpozioane și conferințe;

AMENINTĂRI
Interesul din ce în ce mai scăzut al
elevilor pentru învățătură;
Situația economică precară a multor
familii care se răsfrânge în lipsa de
motivare a elevilor și o legătură
deficitară între școală și familie;
Scăderea populației școlare;
Multitudinea ofertelor de activități duce
la suprasolicitatea elevilor.

3. Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative,
referate
Lecție demonstrativă: Oglagi Lavinia – "Drepturile copilului "– clasa a V-a B
Referate:
"Probleme actuale ale mediului" – prof. Letos Cristina
"25 Octombrie – Ziua Armatei Române ; referat: „Contribuția României la primul război mondial” –
prof. Bălănescu Cristina
Semnificația religioasă și istorică a sărbătorii Sfântului Andrei – prof. Grădinariu Gabriela
4. Cursuri de formare/definitivat/grade didactice

Cursuri de formare:
D-na prof.Năstasă Dorina a participat la un Curs de formare pentru Programe Erasmus+, organizat de
C.C.D.Neamț.
5. Olimpiade şi concursuri şcolare: în luna decembrie a fost organizată faza pe școală a
olimpiadei de geografie și religie
DISCIPLINA EDUCAȚIE MUZICALĂ
Participare la Festival Regional de colinde "Deschide ușa, Creștine!" organizat de Școala Gimnazială
Girov
U

DISCIPLINA EDUCAȚIE PLASTICĂ
CONCURSUL „CULORILE UNUI MEDIU CURAT... ÎN PATRU ANOTIMPURI” în total au
participat 72 de elevi;
CONCURSUL „VINO LA NOI, PĂRINTE NICOLAE!” în total au participat 37 de elevi;
CONCURSUL „COŞUL TOAMNEI”: în total au participat 92 de elevi;
U

DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ
CONCURS JUDEȚEAN „UN ALTFEL DE EDUCAȚIE – EDUCAȚIE PRIN PROIECTE ȘI
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE” organizat de Școala Gimnazială„ I.G.Duca” Petroșani,
județul Hunedoara; au participat 3 echipaje a câte doi elevi din clasa VII-a B sub îndrumarea prof.
Sîrbu Alexandru.
U

6. Simpozioane: d.na Letos Cristina a participat la Simpozionul internațional "Universul științelor"
din data de 22.10.2017," Universitatea "Gheorghe Asachi" – Iași în colaborare cu Asociația "Casa
Pogor" – Iași și la Simpozionul județean "Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecției"- Liceul
Gheorghe Asachi - Piatra Neamț.
7. Publicații
D.na prof.Bălănescu Cristina a publicat articolul ”Simțirea românească a nemțenilor și Marea
Unire” în cadrul volumului „Neamțul în războiul de întregire – memorie și istorie” editat de Asociația
profesorilor de istorie Neamț, Ed.Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2017.
În revista școlii „Crai nou” d-na Bălănescu a mai publicat articolul „Remember: Anul1917 în județul
Neamț” și a îndrumat apariția altor două articole ale elevilor: Grămadă Andreea ( „Centenarul de aur al
românilor”) și Corduneanu Ioana („Marea Unire reflectată în literatură”).
D.na Letos Cristina a publicat două articole: "GIS în cadrul lecțiilor de geografie" – în volumul
Simpozionului "Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecției"- și "Tipuri de peisaje din Depresiunea OzanaTopolița" în volumul Simpozionului "Universul științelor"
8. Parteneriate
A fost încheiat Protocol de colaborare instituțională cu Complexul Muzeal Județean Neamț în
baza căruia Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni prin d-na muzeograf Daniela Amariei a organizat mai
multe activități cu elevii claselor aVa din școală.
A fost semnat Parteneriat de colaborare cu Școala Gimnazială „Elena Cuza” ca școală
coordonatoare în cadrul proiectelor „CUCUTENI ART” și „EVUL MEDIU RECOMPUS”.
Au fost semnate Parteneriate de colaborare cu Școala Gimnazială Girov (Proiect educațional :
Unirea-națiunea a făcut-o”) și cu Colegiul Roman Vodă (Proiect „ Basarabia-străvechi pământ românesc”)
9. Activităţi extraşcolare
Au fost organizate mai multe activități dedicate Centenarului Marii Uniri din 1918 care s-au desfășurat
sub diferite forme:
- Prezentări power point cu tema „1Decembrie – Unirea tuturor românilor” și „24Ianuarie1859 –
Unirea, națiunea a făcut-o” – elevii claselor aVIIIa sub îndrumarea d-nei prof.Bălănescu
Cristina.

-

Dezbatere pe tema „Formarea statului național român” – elevii claselor aVIIa îndrumați de prof.
Bălănescu Cristina și Grădinariu Gabriela.
Program artistic dedicat comemorării marilor evenimente istorice – elevii claselor VI-VII sub
îndrumarea d-nei prof. Năstasă Dorina.
Expozii de desene pe teme istorice organizate de d-na prof. Cracană Elena Georgeta.
Conturarea pe holurile școli ispații istorice de informare, dedicate Centenarului 2018 ;
amenajarea unor aviziere care cuprind principalele documente istorice referitoare la Marea
Unire din 1918.

CATEDRAȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII
I.Obiectivele din Planul managerial
1.CRESTEREA REALA A PREGATIRII ELEVILOR
1.1. Creșterea nivelului de cunoștinte, deprinderi și competențe în domeniul disciplinelor fizică,
chimie, biologie și tehnologie.
1.2. Creșterea atractivității acestor discipline, încât elevii să le învețe cu plăcere.
1.3. Pregătirea zilnică pentru lecții a profesorilor
1..4.Imbunătățirea lecturii, înțelegerii și interpretării textului știintific de către elevi
2. CRESTEREA CALITATII EVALUARII
2.1.Ințelegerea rolului educațional al notei.
3. CONTINUA PERFECTIONARE A PROFESORILOR
3.1.Creșterea eficienței activității de perfecționare la nivelul comisiei
3.2. Dezbateri pe teme de pregatire profesionala continua.
4. REALIZAREA UNEI EDUCATII COMPLETE PRIN OBIECTELE NOASTRE
4.1. Exploatarea resurselor educative ale lectiilor de fizica, chimie, biologie
5. CULTIVAREA PLACERII/INTERESULUI PENTRU STUDIUL STIINTELOR SI TEHNOLOGIEI
5.1. Atragerea elevilor spre studiul individual pentru obtinerea performantei
II.ANALIZA SWOT A ACTIVITATII IN CADRUL ARIEI CURRICULARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
-realizarea la timp a planificarilor in cadrul ariei
-existenta unor decalaje in ceea ce priveste
curriculare
caracterul de interdisciplinaritate(lipsa unei corelari
-corelarea obiectivelor invatarii cu continutul
a materiilor din grupa stiinte)
stiintific
-lipsa timpului aferent pregatirii suplimentare a unor
-desfasurarea orelor de stiinte in laboratoarele
elevi
scolii
-interesul scazut al unora in ceea ce priveste
-participarea la cercurile pedagogice din sem.I
participarea la concursuri si olimpiade scolare
-pregatirea suplimentara a elevilor pentru
-lipsa unor dotari din laboratoare
concursurile scolare
-numar mic de ore la unele obiecte care impiedica
-toti profesorii din aria curriculara au participat ca
desfasurarea si parcurgerea materiei in intregime
profesori corectori la fazele locale ale olimpiadelor
de fizica, chimie si biologie si tehnologii
-rezultate olimpiade:participarea a numerosi elevi la
fazele locale,judetene
-implicarea in revista scolii cu numeroase materiale
de specialitate
-prezentarea de CDS-Curriculum integrat
-lectii AEL la disciplinele din comisie
OPORTUNITATI
AMENINTARI
-climatul afectiv de cooperare,colaborare din cadrul -scaderea numarului de ore in viitorul apropiat in
ariei curriculare care permite desfasurarea unor
cadrul ariei curriculare
concursuri interdisciplinare
- interesul tot mai scazut al elevilor pentru

-realizarea unor proiecte comune
-numarul mare de materiale de
fizica,chimie,biologie si tehnologii pentru urmatorul
numar al revistei scolii

participare la olimpiade si concursuri scolare
-lipsa unor manuale-clasa aV-a, care fac dificila
desfasurarea in bune conditii a unor ore
- scaderea populatiei scolare
-degradarea continua a materialelor din laboratoare
si dificultatea inlocuirii acestora din lipsa de bani

III. Activităţi din cadrul comisiei metodice/ariei curriculare/catedrei – lecţii demonstrative, referate
Referat chimie- IZOTOPI. IMPORTANTA IZOTOPILOR, sustinut de prof. CIUCANU ELENA
Prezentarea materialului „Pericolul din lumea virtuala”-prof. CIUCANU ELENA
IV. Cursuri de formare/definitivat/grade didactice
Membrii comisiei noastre s-au preocupat pentru perfectionarea activitatii la catedra , participand la
numeroase cursuri de formare:
-organizate de CCD Neamt(prof. Ciucanu Elena,Smaranda Lacramioara,Anechitei Gabriela,Lesovschi
Oana)
-curs formare”Laboratorul de creativitate pentru profesori”-prof. CIUCANU ELENA
-initiere in curs formare „Instruirea pentru situatii de urgenta a personalului din sistemul de invatamant
preuniversitar”-toti membrii comisiei
V. Olimpiade si concursuri scolare
Am avut sem.I numeroase rezultate de apreciat la urmatoarele discipline:
-fizica-etapa locala(elevii cls a-VII-a A) la olimpiada
-chimie-participari la olimpiada si concursuri locale(elevii clasei a VIII-a A,C,D);
-biologie- participare faza locala a olimpiadei
-concursul „ Arta si Stiinta”-in parteneriat cu Scoala Bodesti(colaborare prof. Ciucanu Elena si prof.
Cracana Elena)
-educatie Tehnologica-olimpiada faza locala
VII. Publicatii
Numeroase participari cu publicatii in revista scolii la disciplinele fizica,chimie,biologie si educatie
tehnologica.
VIII.Achizitii materiale
La disciplina fizica doamna profesor ANECHITEI GABRIELA a realizat impreuna cu elevii claselor a 8 a
planse si materiale didactice folosite in lectiile de la clasa.
CATEDRA DE MATEMATICĂ
1. Obiective de referință pentru anul şcolar 2017-2018:
 asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor predate şi corelarea
acestora cu achiziţiile anterioare ale educabililor;
 identificarea unor metode specifice de predare-învăţare centrate pe elev şi adaptarea într-o mai
mare măsură a strategiilor de lucru la cerinţele colectivelor de elevi;
 obţinerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare, la testele
nationale;
 sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la
diferite activităţi, parteneriate,proiecte şi concursuri în cadrul şcolii, la nivel municipal şi judeţean;
 perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la cursuri de formare, susţinerea de referate,
interasistenţe, participarea la activităţile cercurilor pedagogice şi pregătirea în vederea susţinerii
gradelor didactice;
 utilizarea într-o mai mare măsură a programului AeL şi a altor softuri educaţionale

2. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-realizarea la timp a planificărilor în cadrul ariei
curriculare
-corelarea obiectivelor învățării cu conținutul științific
-participarea la cercurile pedagogice din sem.I
-pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursurile
școlare
-toți profesorii din aria curriculară au participat ca
profesori corectori la faza locală a olimpiadei de
matematică
-implicarea în revista școlii cu materiale de
specialitate

PUNCTE SLABE
-existența unor decalaje în ceea ce privește caracterul
de interdisciplinaritate(lipsa unei corelări a materiilor din
grupa științe)
-lipsa timpului aferent pregătirii suplimentare a unor
elevi
-interesul scăzut al unora în ceea ce privește
participarea la concursuri și olimpiade școlare

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-climatul afectiv de cooperare,colaborare cu colegi din - interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participare la
alte arii curriculare care permite desfășurarea unor
olimpiade și concursuri școlare
concursuri interdisciplinare
-lipsa unor manuale care fac dificilă desfășurarea în
-realizarea unor proiecte comune cu aceștia
bune condiții a unor ore
- scăderea populației școlare
3. Activităţi organizate la nivelul şcolii de către comisia metodică






elaborarea testelor de evaluare inițială și de parcurs și interpretarea acestora;
pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare;
participarea la olimpiadele școlare;
participarea la activitățile comisiei metodice prin prezentarea de referate și activităti demonstrative;
participarea la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate
4. Participarea la activităţi/concursuri în afara şcolii

 propuneri de subiecte pentru olimpiade
 evaluatori la olimpiada locală -toți membri comisiei;
CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
I.
Oiectivele din Planul Managerial
OG1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare
Educația fizică și sportul școlar asigură forme și modalități specifice in realizarea următoarelor:
Stimularea proceselor de creștere;
Intărirea stării de sănătate, creșterea capacității și rezistenței organismului;
Inițierea și aprofundarea în anumite ramuri sportive;
Stimularea interesului pentru practicarea sportului, dezvoltarea spiritului de echipă și creșterea
capacității de adaptare la condiții variate;
Participarea la programme competiționale sportive;
II. RESURSE UMANE
O.G2:Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice

OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Participarea la cursuri/sesiuni de formare continuă a cadrelor didactice;
O2: Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor.
Membrii catedrei au elaborat documentele manageriale, planificarile anuale și semestriale, au
participat la ședințele metodice și la consiliile profesorale.
Toți membrii catedrei au participat la consfătuirea anuală desfășurată în luna septembrie la Liceul Gh.
Cartianu P. Neamt.
Profesorii de educație fizică fac parte din comisiile de organizare a competițiilor sportive la nivelul
județului Neamț.
Cu ocazia Zilei sportului școlar (1octombrie) profesorii Pașcu Radu și Almășanu Iany au participat
cu elevii de gimnaziu la o acțiune desfășurată la Școala Gimnazială nr. 3 P. Neamt.
In luna noiembrie, elevii claselor V-VIII impreună cu profesorii de educație fizică și sport au participat
la o acțiune de informare pe tema anti-droguri, acțiune sustinută de Agenția Națională Anti-drog în
parteneriat cu MEN.
Pe parcursul anului școlar, profesorii catedrei de ed.fizică și sport au organizat și desfășurat
campionate de fotbal, minihandbal, handbal și baschet în cadrul școlii și la nivel municipal și județean.De
asemenea, în luna mai 2017 am organizat în parteneriat cu DJST Neamț, memorialul Dumitru Mamina la
minihandbal.
III. RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE
OG3: Valorificarea materialului didactic
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative,
prezentări Power Point ).
O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice (CD-uri
educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector, etc. )
IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA
OG 4: Întocmirea unei oferte de activităţi extracurriculare adecvate în raport cu particularităţile
colectivului de elevi;
O1: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;
O2: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor comunităţii;
•

Analiza SWOT
Puncte tari

- personal didactic calificat;
- cadre didactice interesate pentru autoperfecționare continuă;
- existența infrastructurii: sală de sport, teren de
sport;
- atmosfera de bunădispoziție în timpul lecțiilor de
educație fizică și pregatire sportivă practică;
- un număr destul de mic de scutiți la educație
fizică;
- un nivel ridicat al interesului elevilor pentru
jocurile sportive;
- echiparea corespunzatoare a elevilor pentru
desfășurarea orelor de educație fizică și pregatire
sportivă practică;
- copii legitimați la cluburi sportive care practică
sportul de performanță;

Puncte slabe
- lipsa asociatiei sportive școlare;
- lipsa materialelor necesare desfășurării orelor de
educatie fizica și pregatire sportive practica;;
- lipsa motivației si interesului pentru un număr
mare de elevi;
- insuficienta motivare a elevilor pentru a-i
determina să participe mai activ la competițiile
sportive;
- frecventare redusa la ore;
- deplasarea copiilor, pe timp răcoros, la sala de
sport;
- elevi dezinteresați de sport;
- lipsa unor premii la diferite competiții sportive;
- utilizarea mai redusă a mijloacelor moderne
(calculator, videoproiector,etc)
- nevalorificarea bagajului motric al unor copii care

- preocupări permanente privind participarea la
competiții;
- un nivel ridicat al interesului elevilor pentru
participarea la competițiile organizate în cadrul
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și la
cupaTimbark ;
- colaborarea cu DJST Neamt.
Ameninţări
-violență verbală și fizică;
- scaderea interesului atatpentru „sportul pentru
toți” cât și pentru sportul la nivel de performanță;
- slaba motivare a cadrelor didactice;
- părinți cu situație materială precară;
- alocarea insuficentă de fonduri pentru baza
materială conduce la o diminuare a calității actului
instructiv-educativ;
- dezvoltarea insuficientă a muncii în echipă;
- ținuta profesorului la ore;

ar putea avea rezultate de performanță din cauza
stării material precare a familiilor acestora.

Oportunităţi
- derularea unor activități sportive, parteneriate, în
colaborare cu I.S.J. si D.J.T.S.
- posibilitatea de a crește motivația elevilor pentru
participarea la lecțiile de educație fizică și sport;
- dezvoltarea campionatelor inter-școli
recunoaşterea de către părinţi a bunei pregătiri
profesionale și a calităţii muncii cadrelor didactice;
- colaborarea cu alte şcoli pentru
realizarea unor activităţi;
- o bună motivaţie a elevilor pentru
competiţie.

Rezultate competiții sem. I an școlar 2017-2018:
-

Cros – participare
Tetratlon – locul IV
Fotbal băieți – cat V – VI locul I municipiu
locul II județ
Fotbal fete – cat V – VI locul II municipiu

-

Fotbal băieți – cat III – IV locul II municipiu
Fotbal băieți – cat 0 – II locul I municipiu
locul III județ

Plan de masuri pentru anul scolar 2017 /2018:
- urmărirea elevilor în timpul desfășurarii orelor;
- utilizarea corectă a terminologiei domeniului;
- evaluare obiectivă, ritmică – ținand cont de progresele realizate;
- elaborarea la timp a documentelor școlare, utilizarea acestora;
- sustinerea bazei materiale prin resurse alternative;
- gasirea unor resurse de finanțare pentru noile proiecte;
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
LABORANT
Studiul disciplinelor fizică, chimie, biologie presupune nu numai însuşirea unor noţiuni teoretice
fundamentale, ci şi formarea deprinderilor de efectuare a unor activităţi experimentale în scopul dezvoltării
spiritului de observaţie, selectarea datelor esenţiale din activitatea experimentală, dezvoltarea gândirii prin
interpretarea unor constatări practice.
Profesorul, laborantul şi elevii formează o echipă şi de profesionalismul primilor doi depinde formarea la

elevi a unor competenţe specifice.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor în laboratoarele de fizică, chimie, biolologie laborantul îndeplineşte
o serie de sarcini:
La începutul anului școlar realizează împreună cu profesorii de specilitate instructajul pentru S.S.M.
și P.S.I. în laboratoare și urmăreste respectarea cu strictețe a acestor norme.Întocmește procesele
verbale S.S.M. și P.S.I. le îndosariază pentru fiecare laborator. Frecvent, reamintește elevilor cele mai
importante norme de protecție,de mânuire a ustensilelor și aparaturii pentru a preîntâmpina micile
accidente.
Tot la începutul anului școlar verifică inventarul din laboratoarele de fizică, chimie și biologie.Cu
această ocazie trece în revistă și necesarul de materiale consumabile pentru fiecare experiment(electrozi,
becuri baterii, alcool și fitile pentru spirtiere, chibrituri, etichete, așchii de brad etc), precum și necesarul de
reactivi de laborator.
Pregătește materialul didactic demonstrativ, aparatura audio-vizuală și instalațiilede laborator
necesare experimentelor la fizică și chimie, potrivit indicațiilor și cerintelor profesorilor de specialitate,
conform planificărilor facute de aceștia.
La toate lecțiile care necesită experiment demonstrativ pregătește materialele și participă efectiv la
realizarea experimentelor, în prezența profesorilor.La lecțiile cu experiment frontal, pregătește materialele
și realizează experimentul în fața elevilor, pe masa de lucru, iar unde este cazul trece la fiecare masă și
arată elevilor produsul de reacție și rezultatul experimentului.La lecțiile în care fiecare elev contribuie la
realizarea propriului experiment, trce la fiecare masă de lucru și dă indicații sau ajută la realizarea
experimentului.
La clasele a-IV-a, la lecțiile de „Științe ale naturii”, pregătește materialele, realizarea
experimentelor se face în clasă.
Verifică permanent starea de funcționare a aparaturii din laboratoare: balanțe, surse de tensiune,
ampermetre, voltmetre, pirometre, electroscoape, circuite electrice etc.
Confecționează material didactic pentru lectiile care necesită acest lucru, recondiționează
planșe(pus ațe, pioneze și rigle) la fizică, chimie și biologie.
Asigură buna funcționare a aparaturii pe parcursul desfășurarii orelor, supraveghează și ajută
profesorii la buna desfășurare a lecțiilor. Cu o zi înainte de desfășurarea lecției, pregătește materialul
didactic și realizează experimentul verificând totodată corectitudinea și funcționarea în bune condiții a
aparaturii.
Asigură depozitarea corectă a materialelor, a substanțelor chimice prin etichetarea corectă a
acestora și asezarea lor în dulapuri închise, în spații în care elevii nu au acces. Depozitează substanțele
chimice separat, în funcție de clasificarea lor(acizi, baze, oxizi, săruri) pentru a avea accesușor la acestea
și pentru a exista o ordine strictă în folosirea și depozitarea lor. Asigură ventilația mecanică a încăperii
unde sunt depozitate substanțele toxice. Depozitarea substanțelor se face în dulapuri separate pentru
fiecare categorie de substanțe, având inscripționate gradele de periculozitate pentru fiecare categorie.
Realizează inventarierea strictă a substanțelor chimice și verificarea cantitativă a acestora în
vederea întocmirii unor fișe de inventar exacte.
Completează condica de prezență cu orarul la clasele pregătotoare-VIII.
Privind programul de perfecționare participă la cercurile pedagogice (semestrul I cu tema
„Respectarea de catre laboranți a procedurilor S.S.M., P.S.I., ISU pentru activitățile desfășurate în
laboratoarele de fizică, chimie și biologie”)
În funcție de nevoile specifice ale unității îndeplinește și alte sarcini,contribuind la buna
desfășurare a activității instructiv-educative din școală
PUNCTE TARI:
Strânsa colaborare cu toate compartimentele ce deservesc instituția;
Lucru în echipă cu personalul didactic din școală;
Participarea la toate evenimentele ce se desfășoară în școală;
Autoperfecționarea în lucru cu elevii și cadrele didactice.
PUNCTE SLABE:
Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare;
Procurarea de noi truse pentru lucru la fiecare masă.

BIBLIOTECAR
Pornind de la rolul pe care îl are școala în formarea tinerei generații, biblioteca școlară și-a
adaptat și ea sarcinile și obiectivele sale noului proces de reformă.
In semenstrul I al anului școlar 2017 – 2018, biblioteca împreună cu colectivul de sprijin și printr-o
strânsă colaborare cu toți factorii educaționali din școală și-au propus:
1. ORGANIZATIONAL
- Organizarea și asigurarea accesului la o mare varietate de informații, materiale și servicii
care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale de informare a tuturor elevilor și
profesorilor din școală.
- Adaptarea programului la orarul școlar.
- Corelarea activității bibliotecii cu cea a centrului de documentare și informare.
2. CANTITATIV
- Creșterea numărului de cititori.
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățare în general.
3. CALITATIV
Dezvoltarea relațiilor cu Consiliul Profesoral în scopil unei adânci implementări a bibliotecii în
viața școlii.
- Stimularea intelectuală.
- Organizarea unor activități cu caracter cultural și civic.
- Realizarea de activități comune cu alte biblioteci școlare și biblioteca CCD.
- Popularizarea colecțiilor bibliotecii prin mese rotunde pe diferite teme.
-

In semestrul I al anului școlar s-au desfășurat o serie de activități precum :
Cartea mea preferată.
22 Octombrie, ziua internațională a bibliotecilor școlare – colaborare cu CCD
Unire-n cuget și-n simțiri – 1 Decembrie 1918.
Povestea vorbei
Am citit și vă recomandăm( activitate care se desfășoară până la sfârșitul anului școlar)colaborare cu CCD și alte școli din județ.
Fraților vrem unire – 24 ianuarie 1859.
Sărbătoriții lunii, Caragiale, Slavici și Eminescu – colaborare cu CCD.
Mihai Eminescu, mai aproape de noi.

IDENTIFICAREA PRESIUNILOR SI A GRUPURILOR DE INTERESE
- Existența unor puncte de atracție nocive precum: calculatorul, jocuri video .
și dependența de televizor și telefon.
- Atitudini devalorizante.
-

PUNCTE TARI
Folosim și venim cu lecture noi la orice oră.
Scoaterea calculatorului din metoda de lucru a elevilor și îndrumarea lor spre citit.
Comunicare foarte bună între bibliotecar , copii și cadre didactice.
Activitate dinamică, copii fiind indrumați spre lectură.
Folosirea de metode și procedee variate în activitatea bibliotecii.
PUNCTE SLABE
Lipsa fondurilor pentru achiziționarea de cărți noi.

TEHNICIAN
Laboratorul de informatică necesită o supraveghere mai atentă şi de aceea, trebuie verificată
permanent starea de funcţionare a aparaturii din dotare si utilizarea în bune conditii a acesteia,
monitorizând zi de zi la sfârşitul orelor de curs şi săptămânal programele de updatare, de întreţinere şi
curăţare a calculatoarelor.
Pentru începerea anului şcolar în bune condiţi, am verificat echipamentele de tehnic de calcul
utilizate la desfăşurarea orelor în laboratoarele de informatică a şcolii, sistemele de operare Windows

Vista, Widows XP, precum şi softurile utilizate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, atât în
laboratorul de informatică cât şi la clasele unde există computere la solicitarea cadrelor didactice.
Pentru păstrarea în bună stare a calculatoarelor şi a celorlalte echipamente, la fiecare început de
semestru şi ori de câte ori este nevoie, elevii sunt instruiţi privind protecţia muncii şi lucrul cu calculatorul,
respectării normelor NTSM şi PSI precum şi prevenirea accidentelor în laboratoare:
am întocmit procesele verbale de instruire a elevilor cu privire la respectarea normelor
NTSM şi PSI;
pentru prevenirea accidentelor am afişat normele de protecţie a muncii, am verificat
prizele, switch-urile şi cablurile atât cele de energie cât şi cele UTP;
La fiecare început de an şcolar, se instalează şi configurează programul de date ASM şi AEL în
laboratorul de informatică pentru desfăşurarea lecţiilor virtuale în AEL:
înregistrarea tuturor cadrelor didactice din şcoală în baza de date AEL;
am creat clasele virtuale, conturile de lucru pentru elevi şi profesori.
am importat lecţiile pe discipline de învăţământ .
Un lucru foarte important este instalarea şi actualizarea BAZEI DE DATE NAŢIONALĂ A
EDUCAŢIEI - SIIIR, în anul şcolar 2017-2018 şi anume: înregistrarea tuturor elevilor din şcoală în
SIIIR, precum şi a preşcolarilor din grădiniţă, realizând toate cerinţele prevăzute în aplicaţia sistemului situaţia din anul şcolar precendent a elevilor, alcătuirea formaţiunilor de studiu, introducerea elevilor în
formaţiunile de studiu, adrese elevi, date părinţi, etc.
În urma solicitărilor venite din partea învăţătorilor de la clase am instalat/dezinstalat diferite
programe fapt apreciat de personalul de predare de la catedră.
În laboratorarele de informatică, împreună cu cadrele didactice, am sprijinit elevii în organizarea
şi desfăşurarea de activităţi şi proiecte în cadrul orelor de curs, am efectuat diverse activităţi prin
prezentarea în programul Power Point, Paint, a unor CD-uri cu diverse teme atractive, unde elevii cei mici
pătrund în tainele utilizării calculatorului:
am participat la activităţi curriculare şi extracurriculare la solicitarea profesorilor (istorie,
geografie, matematică, biologie, engleză) precum şi a diriginţilor şi învăţătorilor pentru
orele de dirigenţie în parteneriat cu agenţii de la poliţia locală, prin instalarea de
programe si softuri, videoproiector (vizionarea de filme educative în laboratorul de
informatică);
am tehnoredactat revisa şcolară ,,CRAI NOU" semestrul I;
am pus la dispoziţie logistica din laboratorul de informatică a şcolii pentru organizarea
cercurilor pedagogice desfăşurate în unitatea noastră, a inspecţiiilor de grad susţinute de
cadrele didactice;
am participat la cercul pedagogic - informaticienil/tehnicieni/ingineri de sistem;
atunci cand a fost cazul am suplinit prezenţa la catedră a personalului de predare.
Vin zilnic în sprijinul elevului şi al profesorului cu cerinţele pe care le au, pentru a determina elevul
să studieze, să cerceteze şi să se obişnuiască să lucreze şi singur.
Îmi place să am relaţii de colegialitate şi prietenie cu toţi partenerii de colaborare, astfel încât să
ofer consolidarea unor relaţii puternice între tehnician-elev, tehnician-cadru didactic, pentru ca educaţia şi
autoeducaţia în laboratorul de informatică să se facă în spiritul ataşamentului de a lucra la calculator, dar
fără a exagera cu timpul.
În timpul orelor, am asigurat asistenţa tehnică profesorilor, intervenind atunci
când acest lucru se impunea.
La solicitările unităţii de învăţământ, am răspuns afirmativ ori de câte ori a
fost nevoie de sarcinile repartizate.
PUNCTE TARI
Strânsa colaborare cu toate compartimentele care deservesc instituția;
Lucrul în echipă cu personalul didactic din școală;
Participarea la toate evenimentele organizate în cadrul școlii;
Autoperfecționarea în lucrul cu elevii și cadrele didactice
PUNCTE SLABE
Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare;
Achiziționarea de licențe pentru calculatoarele din școală.

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Activităţile compartimentului secretariat au fost:
 adecvarea activităţilor compartimentului la planul de dezvoltare instituţională şi specificului
local
 întocmirea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) a activităţilor din
compartimentului secretariat, a graficului de serviciu şi orarului secretariatului
 corelarea şi implementarea activităţilor conform planului managerial al instituţiei
 procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni, adrese)
 colaborarea cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare
 asigurarea circuitul documentelor în condiţii optime
 pregătirea bazei de date pentru înscrierea elevilor în clasa pregătitoare şi în grupa mică la
grădiniţă
 actualizarea bazei de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare
 completarea la zi a dosarelor personale ale angajaţilor respectând legislaţia în vigoare,
înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programul REVISAL
 transmiterea bazei de date în programul REGES
 întocmirea statelor de plată în programul EDUSAL
 întocmirea dosarelor şi a statelor de plată pentru acordarea burselor şcolare
 întocmirea dosarelor pentru acordarea rechizitelor şcolare elevilor unităţii
 întocmirea declaraţiei 112 şi a documentaţiei necesare depunerii concediilor medicale la
Casa de sănătate
 întocmirea dosarelor cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice
 întocmirea dosarelor cadrelor didactice pentru echivalarea creditelor profesionale
 redactarea deciziilor cu privire la modificarea tranşelor de vechime şi salarizare a
personalului unităţii
 completarea şi verificarea documentelor de studii ale elevilor - registre matricole, foi
matricole certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de absolvire, etc
 utilizarea TIC la întocmirea documentelor şcolare
 întocmirea statisticilor solicitate de ISJ NEAMŢ, sau alte instituţii la timp şi la solicitarea
acestora conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii
 pregătirea desfăşurării evaluărilor pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
 pregătirea şi întocmirea bazei de date pentru desfăşurarea evaluării naţionale la clasa a VIIIa
 întocmirea bazei de date pentru desfăşurarea admiterii la licee a elevilor de clasa a VIII-a
 întocmirea la termen a statisticilor referitoare la evidenţa elevilor atât în scris (SC-uri) cât şi
în SIIIR
 întocmirea în baza legislaţiei în vigoare a procedurilor pentru activităţile specifice
compartimentului de secretariat
 eliberarea adeverinţelor pentru elevii şi salariaţii unităţii şcolare
 păstrarea în permanenţă a legăturilor cu ISJ Neamt, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul
judeţului
 asigurarea relaţiilor cu publicul în timpul programului de serviciu
 informarea conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni)
 contrasemnarea corespondenţei şcolare
 evidenţa clară a documentelor gestionate şi arhivate
 intermedierea comunicării între şcoală şi beneficiarii ei
 preluarea şi furnizarea datelor între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – alte şcoli
 participarea pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă profesionale, cât şi la
alte cursuri de formare organizate de ISJ
 contribuirea la promovarea imaginii şcolii

 identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii
 disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor
 cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU pentru
activităţile desfăşurate în şcoală
 respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, normelor de protecţia muncii, de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
 asigurarea continuităţii activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei, cu tot
ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii, efectuarea diferitelor situaţii
cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamţ,are organizat sistemul de contabilitate propriu în
conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a OMF nr. 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările
ulterioare.
Este organizată şi condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct,
respectiv Compartimentul Financiar-Contabil.Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a
tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul trimestrial şi anual de
execuţie a bugetului.
Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea
succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în
conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada
corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru institutiile
publice.
Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea Mare.
Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iarsumele înscrise în aceasta sunt determinate
aritmetic, corect totalizate şi centralizate.
Conducerea evidentei tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor
contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe fişe
în baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate în
sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.
Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, furnizat de Centrul De
CalculPiatra Neamţ, în baza contractului de asistenţă tehnică de specialitate in colaborare cu Primaria
Piatra Neamţ. Acesta este un soft integrat care cuprinde următoarele meniuri şi îndeplineşte următoarele
funcţii:
- modulul contabilitate care include:

evidenţa mijloacelor fixe cu selectarea grupei şi subgrupei;

evidenţa angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată;

evidenţa documentelor primare şi a stocurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace
fixe);

evidenţa operaţiunilor de plată şi încasare derulate prin caseria unităţii sau prin trezorerie;

urmărire furnizori şi clienţi;

evidenţa mişcării fondurilor financiare şi materiale în contabilitate;

întocmirea dării de seamă trimestriale;

întocmirea raportărilor lunare: DDS Lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal;

Registrul jurnal;

Registrul numerelor de inventar.
În 2017-2018 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-lineîn baza
cererii pentru utilizarea unui certificat digital calificat faţă de organul fiscal ANAF şi accesarea aplicaţiilor
sistemului FOREXEBUGîn baza certificatului digital calificat,s-a aflat în responsabilitatea

administratoruluifinanciar la Școala Giimnazială Nr.5 Piatra Neamţ.
În perioada de 2017-2018 este desemnata doamna Maria Cobrea, ca persoana cu dreptul de
utilizare a organizarii procedurilor de atribuire in SEAP,pe baza contului de utilizator si parolei
certificatului digital SEAPîn baza angajamentului de confidenţialitate a informaţiilor şi de protecţie a
informaţiilor faţă de operatorul SEAP.
Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.Situaţiile financiare anuale se
compun din:
• Bilanţ,
• Contul de rezultat patrimonial,
• Situaţia fluxurilor de trezorerie,
• Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
• Conturile de execuţie bugetară. Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note
explicative .
Situaţiile financiare se depun de către Şcoala Gimnazială Nr.5, Piatra Neamţ la Primaria
Municipiului Piatra Neamţ la termenele stabilite.
Întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului local, de stat şi a bugetelor din
fondurilor extrabugetare se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale.
Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1917/2005 şi cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
-Procedurile privind evidenţierea in contabilitate a operaţiunilor financiar-contabile specifice activitatii
unitatii.
-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; OMFP 4075/18.12.2015 Norme metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 2016.
-Ordin 2634/2015 Documente financiar contabile
-SGG 400/2015 Privind aprobarea Codului Controlului Intern
- OMFP 1139/2015 Norme metodologice CFP
-Alte reglementări legale specifice activităţii desfăsurate.
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV













Planificarea, coordonarea şi controlul activităţii personalului nedidactic;
Întocmirea graficelor de serviciu şi a pontajelor de prezenţă;
Elaborarea fişelor posturilor pentru întreg personalul nedidactic;
Coordonarea şi verificarea efectuării controlului medical anual obligatoriu a personalului
didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
Asigurarea instruirii pe linie de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor a
personalului nedidactic, de verificare a respectării normelor în vigoare;
Urmărirea aplicării şi respectării normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;
Asigurarea dotării cu materiale pentru protecţia muncii, PSI (verificare, încărcare
stingătoare);
Întocmirea recepţiilor şi bonurilor de consum pentru toate materialele achiziţionate;
Coordonarea şi verificarea modului de aplicare a programelor :,,Lapte-corn’’, la
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
Implicarea în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii;
Disponibilitate la sarcin, cât şi operativitate în îndeplinirea lor;
Cunoașterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU
pentru activităţile desfăşurate în şcoală;

