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În anul scolar 2020-2021, în Şcoala Gimnazială Nr. 117 activitatea instructiv-educativă s-a 

desfăşurat, în baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de activitate elaborate pe 

compartimente, urmărind în principal următoarele obiective: 

CURRICULUM: 

 Cunoasterea si aplicarea documentelor de politica educationala, a reglementarilor legale 

si a metodologiilor specifice; 

 Cunoasterea continuturilor planului de invatamant, a programelor scolare, a metodelor si 

a procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor in elaborarea documentelor scolare 

(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare); 

 Selectia manualelor alternative si asigurarea distribuirii lor in clase; 

 Revizuirea ofertei educationale a scolii in functie de nevoile specifice ale elevilor si ale 

comunitatii locale; 

 Pregatirea elevilor in vederea sustinerii examenelor de absolvire si a olimpiadelor scolare; 

 Dezvoltarea predarii asistate de calculator; 

 Cresterea nivelului de performanta a pregatirii curriculare a elevilor; 

 Multiplicarea activitatilor cu rol educativ si de formare in spiritul principiilor si al 

practicilor societatii democratice si a economiei de piata. 

 

RESURSE UMANE: 

 Respectarea legislatiei privind constituirea catedrelor 

 Organizarea si monitorizarea procesului de formare continua a cadrelor didactice; 

 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (incheierea contractelor individuale 

de munca si intocmirea fiselor de post) si de salarizare; 

 Cresterea calitatii resursei umane angajate in scoala prin profesionalizarea celei existente 

si atragerea de cadre didactice cu performante profesionale recunoscute. 

 

RESURSE MATERIALE: 

 Gestionarea eficienta a resurselor materiale si financiare; 

 Cresterea veniturilor extrabugetare ale institutiei; 

 Dotarea si modernizarea bazei materiale. 

 

PARTENERIATE SI PROGRAME: 

 Colaborarea cu diverse institutii si organizatii abilitate in derularea de programe si 

parteneriate cu unitatea de invatamant; 

 Organizarea de activitati in colaborare cu comunitatea locala; 

 Organizarea de activitati extrascolare. 

 

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE: 

 Imbunatatirea comunicarii organizationale; 

 Promovarea imaginii scolii (in interior si in exterior) prin diverse activitati de relatii 

publice 
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Informaţii generale 

 

1. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2020-2021 

CLASA ZI Nr .  clase 

Pregatitoare ZI 7 

I ZI 6 

a II a ZI 6 

a III a ZI 8 

a IV a ZI 8 

a V a ZI 7 

a VI a ZI 6 

a VII a ZI 6 

a VIII a ZI 5 

  

 

Clasele Pregătitoare - IV Învăţământ de zi 35 clase 944 elevi 

Clasele V - VIII Învăţământ de zi 24 clase  700 elevi 

Total învăţământ zi 59 clase 1644 elevi 

 

 

Situatia promovabilitatii in anul scolar 2020-2021 

 

CLASA TOTAL ELEVI 

ÎNSCRIȘI 

TOTAL ELEVI 

RĂMAȘI 

PROMOVATI REPETENTI 

P-A 26 26 26  

P-B 24 24 24  

P-C 27 26 26  

P-D 26 25 25  

P-E 26 26 26  

P-F 26 26 26  

P-G 25 25 25  

 180 178 178  

I A 25 25 25  

I B 28 28 28  

I C 31 31 31  

I D 27 28 28  

I E 24 24 23 1 

I F 25 25 25  

 160 161 160 1 

II A 34 34 34  

II B 34 34 34  

II C 30 30 30  

II D 32 33 33  

II E 32 32 32  

II F 24 24 24  

 186 187 187  
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III A 23 23 23  

III B 22 22 22  

III C 26 26 26  

III D 22 22 22  

III E 21 21 21  

III F 22 21 21  

III G 29 29 29  

III H 29 29 29  

 194 193 193  

IV A 26 25 25  

IV B 26 26 26  

IV C 33 33 33  

IV D 28 27 27  

IV E 24 24 24  

IV F 32 32 32  

IVG 28 28 28  

IVH 27 27 27  

 224 222 222  

V  A  32 32 32  

V  B  31 31 31  

V  C  31 31 31  

V  D  32 32 32  

V  E  32 32 32  

V F 26 25 24 1 

V G 26 25 25  

 210 208 207 1 

VI  A 31 31 31  

VI  B 33 33 33  

VI  C 31 31 31  

VI  D 30 30 29 1 

VI  E 27 27 27  

VI F 32 32 32  

 184 184 183 1 

VII  A 21 21 19 2 

VII  B 32 32 32  

VII  C 29 28 28  

VII  D 29 29 29  

VII  E 34 34 34  

VII F 23 23 23  

 168 167 165 2 

VIII  A 29 29 29  

VIII  B 27 27 26 1 

VIII  C 27 28 28  

VIII  D 28 28 27 1 

VIII E 29 29 29  

 140 141 139 2 

TOTAL 1646 1639 1632 7 
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Situaţia notelor la purtare an şcolar 2020 – 2021 

CLASA NOTE LA PURTARE 

10 9,00 -10 7 - 9 5 - 7 5 - 3 

V  A 25     

V  B 26     

V  C  27     

V  D  27     

V  E 28     

 133     

VI  A 34     

VI  B 23     

VI  C 21     

VI  D 30     

VI  E 26  1   

VI  F 27     

VI G 23     

 184  1   

VII  A 30     

VII  B 28     

VII  C 32     

VII  D 20   4  

VII E 30   2  

 140   6  

VIII  A 31     

VIII  B 32     

VIII  C 28     

VIII  D 29     

VIII E 21     

VIII F 21     

 162     

TOTAL 619  1 6 --- 

 

Situatia absentelor an scolar 2020-2021 

CLASA 

Absente 

Total Motivate Nemotivate Sanctiuni 

P 1252 1073 179   

I 258 222 36   

II 495 460 35   

III 316 278 38   

IV 334 317 17   

TOTAL 2655 2350 305   

V 807 769 38   

VI 1314 913 401   

VII 1929 986 943   

VIII 1182 2668 1382   
 5232 5336 2764   

TOTAL 7887 7686 3069   
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Medii generale clasa a VIII-a la Evaluarea Națională: 

 

Media Nr medii Procent promovabilitate 

2 – 4,99 5 0 

5 – 5,99 8 6,34% 

6 – 6,99 23 18,25% 

7 – 7,99 17 13,49% 

8 – 8,99 34 26,98% 

9 – 9,99 43 34,12% 

10 1 0,79% 

Total 131 99,97% 

 

Elevii care au avut nota 10 la EN 2021 – media generală  

MORARU DR TEODORA ELENA 

   

Elevii care au avut nota 10 la EN 2021 – lb. română 

MORARU DR TEODORA ELENA 

  Elevii care au avut nota 10 la EN 2021 – matematică 

MORARU DR TEODORA ELENA 

 

Au fost 15 medii peste 9,50, 29 medii între 9 și 9,50 

Total: 44 medii peste 9 

 

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE 

NAȚIONALĂ  2020-2021 

În urma susţinerii Examenului de Evaluare Națională, s-au obţinut următoarele rezultate:  

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Promovabilitate 

Seria curentă – 131 131 0 126 96,18% 

Repartiția pe tranșe de note 

 

Media Lb. română Matematică 

1 – 1,99 0 0 

2 – 2,99 1 0 

3 – 3,99 1 4 

4 – 4,99 0 5 

Total elevi cu note sub 5 2 9 

5 – 5,99 9 11 

6 – 6,99 19 20 

7 – 7,99 21 16 

8 – 8,99 36 26 

9 – 9,99 43 45 

10 1 4 

Total elevi cu note peste 5 129 122 

Total elevi 131 131 

Procent de promovabilitate 

pe discipline 
98,47% 93,12% 

 

Procent de promovabilitate pe școală – 96,18% 
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Informaţii privind resursele umane –cadre didactice 

 

Personal didactic de predare – învăţare 

Personalul didactic de  predare – învăţare este format dintr-un număr de 89 cadre didactice, 

dintre care 70 sunt cadre didactice titulare si 17 cadre didactice cu statut de suplinitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate cadrele didactice  sunt  cadre didactice calificate. Datorită performanţelor obţinute în activitatea 

didactică, 4 cadre didactice au fost metodiste la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  la 

disciplinele: educație fizică – prof. Ilici Țvetislau Sidorian, educație permanentă – prof. Padiu 

Georgiana, consilieri școlari – Vasiloiu Cristina si invatatori – Dumitrescu Ecaterina.  Un număr de 

25 cadre didactice primesc gradaţie de merit.  

       Din totalul cadrelor didactice 43 au gradul didactic I, 14 gradul didactic II, 26 definitivat, 6 

debutanţi.  

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice

89

Cadre didactice 
titulare 

70

Primar 

29

Gimnazial

41

Cadre didactice 
suplinitoare 

17

Primar 

5

Gimnazial

12
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Informatii privind resursele materiale 

 

Spaţiul de învăţământ: 

 

Unitatea funcţionează în 3 schimburi, durata orei de curs/ activităților didactice fiind de 45 minute, 

iar a pauzelor/ activităților recreative fiind de 5 minute. La clasele V-VIII iar la invatamantul primar 

de 45 minute cu pauza de 5 min. 

Nr. crt. Tipul de spatiu Număr spații 

1. Săli de clasă 

 

 

36 
2. Cabinete 

 

3 
3. Laboratoare 2 
4. Teren sintetic 1 
5. Sala Sport 1 
6.  Alte spații - Cabinet consiliere-1 

Laborator informatică-1 

2 

 3.2 Spaţiile auxiliare 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spatii 

1. Bibliotecă şcolară  1 
2 Spații sanitare 12 

3. Spații depozitare materiale didactice 1 
4. Arhivă 1 

3.3 Spaţiile administrative 

Nr. crt. Tipul de spatiu Număr spatii 

1. Secretariat 1 
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 

 

Resurse financiare 

Structura resurselor financiare a şcolii: 

• Resurse de la bugetul local, buna colaborare cu administraţia locală.  

• Resurse extrabugetare: 

          - Închirieri spaţii 

          - Sponsorizări ale agenţilor economici; 

          - Donaţii părinţi. 
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ANALIZA  RELAŢIEI MEDIULUI INTERN – EXTERN (S.W.O.T.) 

 

PUNCTE TARI 

➢ Proiectarea activităţii manageriale 

pe baza unei diagnoze pertinente, 

specifice, realiste, cu ţinte strategice 

care să vizeze proceduri de asigurare 

a calităţii în educaţie; 

➢ Constituirea unei echipe de lucru, 

care să permită o eficientizare a 

activităţii manageriale şi a actului 

decizional prin delegare de sarcini, 

pe criteriul competenţei; 

➢ Realizarea analizei diagnostic 

SWOT la nivelul catedrelor, în 

vederea identificării corecte a 

obiectivelor planurilor manageriale 

şi sporirea eficienţei activităţii 

profesorilor; 

➢ Proiectarea activităţii catedrelor prin 

elaborarea de planuri manageriale ce 

vizează obiective deduse din analiza 

SWOT; 

➢ Existenţa unui regulament intern; 

➢ Existenţa unei strategii manageriale 

coerente bazată pe o analiză 

profundă a problemelor şcolii; 

➢ Elaborarea unor fişe ale postului 

personalizate; 

➢ Consiliul de administraţie cu 

atribuţii concrete pentru fiecare 

membru; 

• Existenţa unor structuri 

submanageriale (comisii metodice) 

constituite după apartenenţa la arie 

curriculară. 

PUNCTE SLABE 

➢ Insuficienta implicare a cadrelor didactice 

membre în comisiile de lucru; 

➢ Număr insuficient de asistenţe şi 

interasistenţe; 

➢ Existenţa unor disfuncţionalităţi în 

monitorizarea activităţii şcolare şi în 

delegarea corectă a sarcinilor. 

OPORTUNITATI 

➢ Constituirea unei echipe manageriale 

care să eficientizeze comunicarea la 

nivelul organizaţiei, astfel încât 

rezultatele în urma aplicării strategiei de 

dezvoltare instituţională să fie cele 

aşteptate; 

• Existenţa legii calităţii în educaţie. 

AMENINTARI 

➢ Capacitatea de adaptare  la dinamica 

accelerată a sistemului educaţional şi 

legislativ, impuse de reforma 

învăţământului, în vederea aderării la 

structurile europene; 

• Autonomia parţială a şcolii datorată 

necorelărilor legislative.; 
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1.1 RESURSE UMANE 

 

 

➢ PUNCTE TARI 

➢ Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu 

calificare înaltă, implicaţi în activităţi de 

formare continuă; 

➢ Preocupări pentru cercetare, participare la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel 

judeţean, naţional şi internaţional; 

➢ Buna colaborare între serviciul secretariat-

contabilitate şi cadrele didactice; 

➢ Numar tot mai mare de profesori implicati in 

activitati de colaborare interna si externa; 

➢ Atragerea unui număr mare de elevi, cu 

potenţial intelectual ridicat, datorită prestigiului 

şcolii şi ofertei curriculare; 

➢ Activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie 

de interesele elevilor. 

➢ Performantele obtinute de elevi la examenele 

nationale, la concursuri si olimpiade scolare; 

➢ Implicarea cadrelor didactice si a elevilor in 

proiecte interne si internationale; 

➢ PUNCTE SLABE 

➢ Fluctuaţie de personal la anumite catedre 

datorată şi instabilităţii unor profesori 

suplinitori; 

➢ Preocuparea insuficientă pentru 

promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea 

rezultatelor; 

➢ Insuficienta pregătire metodică a cadrelor 

didactice debutante; 

➢ Lipsa de interes a unor cadre didactice 

privind activităţile extracurriculare; 

➢ Implicarea insuficientă a elevilor în 

proiectarea activităţii şcolii. 

➢ OPORTUNITATI 

➢ Standardele înalte privind activităţile didactice 

şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa 

unei populaţii şcolare cu nivel intelectual 

ridicat; 

➢ Oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 

➢ Posibilităţi multiple de a accede la informaţii 

ştiinţifice şi metodice de ultimă oră; 

➢ Posibilitatea selectării unor cadre didactice bine 

pregătite profesional. 

AMENINTARI 

➢ Aportul mass-mediei la creşterea violenţei 

fizice şi verbale în rândul tinerilor; 

➢ Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, 

ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul 

de valori ale societăţii; 

➢ Scăderea interesului absolvenţilor de 

învăţământ superior pentru meseria de 

dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al 

salariilor cadrelor didactice; 

➢ Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor 

cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite 

profesional. 

 

1.2  RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

➢ Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu 

mobilier nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi 

adecvat unor activităţi interactive; 

➢ Funcţionarea unei biblioteci dotate cu 20243 

volume; 

➢ Dotarea unor cabinete de specialitate cu 

calculatoare performante, conectate la 

INTERNET; 

➢ Asigurarea resurselor financiare necesare bunei 

funcţionări a şcolii. 

➢ Reparaţii capitale ale grupurilor sanitare. 

➢ Existent unei sali de conferinta pentru cadre 

didactice. 

PUNCTE SLABE 

➢ Uzura fizică şi morală a unor materiale 

didactice; 

➢ Număr insuficient de manuale la unele 

discipline; 

➢ Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse 

de venituri proprii. 

➢ Numar insufficient de videoproiectoare si 

calculatoare portabile; 

➢ Lipsa unei sali de festivitati adecvate 

standardelor actuale. 
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OPORTUNITATI 

➢ Sprijinul primit din partea organelor 

administraţiei locale şi centrale contribuie la 

modernizarea bazei materiale; 

➢ Politica managerială bazată pe o colaborare 

strânsă cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor 

contribuie la identificarea unor surse de finanţare 

extrabugetare. 

AMENINTARI 

➢ Ritmul accelerat al schimarilor tehnologice 

conduce la uzura morala a dotarilor 

existente; 

➢ Intarziei birocratice in alocarea unor fonduri 

pentru diferite lucrari; 

➢ Descentralizarea sistemului financiar; 

➢ Modificari legislative in domeniul financiar. 

 

1.3 RELATII CU COMUNITATEA 

 

PUNCTE TARI 

➢ Colaborarea eficientă cu ISMB, cu 

autorităţile locale şi cu familia elevilor; 

➢ Colaborarea cu instituţii din comunitatea 

locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi 

străinătate; 

➢ Derularea proiectului Şcoală după Şcoală 

pentru un număr de 200 elevi; 

➢ Consilierea individuală şi de grup a 

elevilor şi părinţilor. 

➢ Obţinerea, pentru a doua oară consecutiv, 

a titlului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ. 

PUNCTE SLABE 

➢ Numărul mic de organizaţii civice, în  

special ONG-uri, cu care colaborează 

şcoala; 

➢ Absenţa unei preocupări sistematice 

privind implicarea părinţilor în stabilirea 

obiectivelor generale şi a ofertei 

educaţionale; 

➢ Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru realizarea unor proiecte de 

colaborare europeană; 

➢ Slaba implicare în realizarea unor proiecte 

de finanţare la nivel instituţional. 

OPORTUNITATI 

➢ Interesul manifestat de părinţi privind 

educaţia elevilor şi asigurarea unor condiţii 

optime de desfăşurare a activităţii şcolare. 

AMENINTARI 

➢ Accentuarea efectelor negative în educaţia 

elevilor datorită unei comunicări dificile cu 

familia; 

➢ Ofertele educative mai dinamice oferite de 

alte organisme cu preocupări educaţionale; 

➢ Imposibilitatea asigurării siguranţei 

individului de către organismele 

comunităţii. 
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CURRICULUM. CALITATEA PROCESULUI DE 

PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

 

Activitatea desfăşurată de către profesori a fost confirmată de rezultatele bune şi foarte bune 

obţinute de elevi la diferite concursuri şi de situaţia şcolară semestrială. De asemenea, se remarcă 

implicarea cadrelor didactice, mai ales a celor de la învăţământul primar, într-o varietate de activităţi 

cu caracter local şi naţional. Cadrele didactice s-au preocupat de: 

- cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor; 

- asigurarea calităţii educaţiei în şcoală; 

- stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice; 

- aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 

- valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza datelor statistice în 

vederea creşterii performanţei şcolare; 

- proiectarea activităţii didactice în conformitate cu regulamentele în vigoare; 

- parcurgerea ritmică a materiei, conform programelor analitice şi planificărilor; 

- evaluarea şi selectarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice; 

- elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale; 

- folosirea eficientă a bazei materiale a Scolii Gimnaziale Nr. 117: bibliotecă, calculatoare, video-

proiectoare, sala de sport etc.; 

- utilizarea calculatorului în activităţile cu elevii; 

- participarea la Consfătuirea cadrelor didactice; 

- participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic; 

- selecţia şi pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare, 

pentru examenele naţionale. 
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Catedrele si comisiile metodice  care au functionat in anul scolar 2020-2021 au fost: 

 

COMISIA  METODICE clasele  P– IV :  

 

Cls. Preg.       prof. inv. primar BELDEA ADRIANA  

Cls. I              prof. inv.primar IONAȘCU FLORICA  

Cls. a II-a  prof. inv.primar  MUNTEANU  ANGELA  

                                    Cls. a III-a   prof. inv.primar IONIȚĂ MIHAELA VIOLETA  

Cls. a IV-a      prof. inv.primar RĂDUCAN ADELA   

 

 Dirigentie si Consiliere – prof. SURUGIU ADRIANA 

 Lb.  Romana - prof.  GEORGESCU CAMELIA 

 Lb. Engleză - prof.  BULAI DANIELA 

 Lb. Franceză - prof.  NASTASE ALINA 

 Matematica - prof.  DUMITRACHE  ELENA 

 Fizica, chimie, biologie -  prof. NICOLA FLORENTINA 

 Istorie, geografie, cultura civica, religie -  prof. RĂDUŢĂ THEODORIAN 

 Educatie Muzicala, Ed. plastica, Ed. tehnologica  -  prof. DINULESCU VASILICA 

 Ed. Fizica  -  prof.  DRAGOMIR VIOREL  

 Proiecte şi  Programe -  prof.   CIREŞ  ADRIANA 
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ANALIZA ACTIVITATII  DESFASURATE LA NIVELOR CATEDRELOR 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

Semestrul al II-lea 

 

       În semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, cadrele didactice de limba și literatură română 

au continuat activitățile începute în semestrul I, dezvoltând noi activități, participând la cursuri de 

formare în vederea inbunatatirii metodelor de prdare-învățare online.. De asemenea au fost 

preocupate de realizarea activităților de planificare și proiectare didactică cu elaborarea materialelor 

și mijloacelor didactice necesare procesului instructiv-educativ,respectând reglementările în vigoare 

privind conținutul și formă documentelor de proiectare; organizarea activităților a implicat metode 

interactive adaptate nevoilor diferite ale elevilor,folosirea unor strategii didactice specifice învățării 

online; relații interpersonale care favorizează crearea unui climat educațional deschis,stimulativ . 

I Activități la nivel de școală, sector și municipiu, implicarea în proiecte naționale și internaționale: 

1.Ore de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională, clasele a VI-a și a VIII-a și pentru 

performanță; 

2. Evaluatori Simulare Evaluarea Naţională ; 

3. Evaluatori Evaluarea Naţională clasele a VI-a și a VIII-a; 

4. Adaptare curriculară și ore de pregătire suplimentară pentru elevii cu CES;( prof. Georgescu 

Camelia, Sabiescu Aurelia, Similean Irina, Raulescu Daniela) 

5. Proiecte internaționale – Proiectul Erasmus Aware citizen of the world- prof. Georgescu 

Camelia, Sebe Cristina, Similean Irina, Rădulescu Daniela 

6. Susținerea unor activități în orele de dirigenție în cadrul Campaniei Globale pentru 

Educație, sub sloganul “ Salvează educația!”- prof. Rădulescu daniela, Georgescu Camelia 

7. Realizarea de teste și materiale educative, publicate pe platforme educaționale 

precum: Forms, Quizziz, ASQ, Microsoft Teams, Edmondo, Kahoot și utilizarea unor 

instrumente inovative în predarea online precum whiteboard.fi ( prof. Georgescu Camelia, 

Sebe Cristina, Similean Irina, Rădulescu Daniela, Năstase Paulină) 

8. Adaptarea programei la predarea online prin relizarea unor materiale informative, scheme 

și conținuturi redactate în aplicațiile power-point și word, ISL Collective, Canava ( prof. 

Georgescu Camelia, Sebe Cristina, Similean Irina, Rădulescu Daniela, Năstase Paulină) 

9. Lumea satului românesc- vizită la Muzeul Satului- clasa a VI-a F- prof.Sebe Cristina 

10. Raportul ficțiune-realitate-proiectul meu literar- Bigbook-ul- clasele a VI-a F, C- prof. 

Sebe Cristina 

11. Elevii si biblioteca – Activitae la Bibiloteca școlii 

12.Moment poetic - „Pe uliţa copilăriei - copilăria evocată în literatura română”- oct. 2020 

13. 1 DECEMBRIE  -Moment poetic. 

14. EMINESCU - ,, expresie integrală a sufletului românesc”-N.IORGA - Activități la nivelul 

școlii- 16 ian 2021. 
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II. Activități de perfecționare: 

•  Participarea la cursul ,, Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-CRED”- 

prof. Sebe Cristina și Rădulescu Daniela 

•  LearningApps- prof. Georgescu Camelia 

• Wizer.me- prof. Georgescu Camelia 

•  Socrative, ISL Collective și Canava - prof. Georgescu Camelia 

• Curs complet - 53 de Metode interactive de predare – invatare- Chisinau- prof. 

Similean Irina 

III. Implicarea elevilor în concursuri școlare și olimpiade 

1. Concurs internațional -,, Vorbiți, scrieți românește” – prof. Rădulescu Daniela, 

Premiul I- Petcu Sofia și Dicu Alexandra ( clasa a V-a E) 

Premiul al II-lea- Grigore Ecaterina- clasa a VII-D 

Premiul al III-lea- Miron Luca( clasa a V-a G) 

Mențiune- Chivu Alexia( clasa a V-a E) 

Șef comisie:                                                                                                                 

Prof. Georgescu Camelia                                                                     

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

CATEDREI DE LIMBA ENGLEZA 

AN SCOLAR 2020-2021 

        

       In anul școlar 2020-2021 în cadrul catedrei de limba engleza s-au  realizat următoarele   activităţi: 

     Membrii catedrei au avut ca principal scop în acest an școlar  realizarea unei activităţi didactice 

de calitate. Astfel s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în planul de activităţi al catedrei : 

❖ toți membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de    limbi moderne 

şi corelarea acesteia cu conținutul manualelor alternative.  

 

❖ toți membrii catedrei  au studiat documentele din curriculum şi  au făcut modificările necesare   

conform programelor școlare aprobate pentru anul 2020-2021 ; 

 

❖ toti membrii catedrei  au invatat si s-au adaptat invatamantului on-line 

❖ au fost concepute si au fost aplicate, la începutul anului școlar teste  inițiale pentru toate 

nivelurile de studiu (s-a stabilit testul inițial în cadrul ședințelor de catedră, precum si 

matricea de specificaţii ) .Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au 

stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea materiei 

predate. 

 

❖ toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale 

auxiliare de predare şi evaluare (teste inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, 

prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri). 

 

❖ profesorii de engleză s-au preocupat de asigurarea necesarului de manuale pentru  
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            clasele a Va , a VI a, a VII a şi a VIII-a ; s-a realizat o judicioasă selectare a acestora, avându-

se în vedere   câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relație între 

prevederile programei şi conținutul manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă, nivel de studiu. 

        Toti membrii catedrei au selectat auxiliarele aprobate si au propus folosirea acestora fiecarei 

clase in parte. 

❖ în procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de 

formare continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării în cadrul 

orelor de lb.moderne,corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte 

ale comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice necesare pentru 

o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social prin însuşirea de cunoştinte, deprinderi, 

şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de 

Referință. 

 

❖   profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activitățile de specialitate (consfătuiri 

didactice,  ședințe de catedră, cercuri pedagogice on-line) . 

 

 

❖ Elevii clasei a V a E au participat la competitia Reading Race si  4 elevii au castigat premiul 

I. 

 

❖ Crăciunul a fost o altă ocazie în care elevii au fost implicaţi într-o serie de activităţi pe această 

temă. S-au organizat reprezentaţii şi scurte spectacole cu colinde şi poezii cu ocazia serbărilor 

de sfârşit de an care s-au desfasurat on-line.Au fost confecţionate felicitări sau realizate o 

serie de desene pe această temă. Elevii au fost informaţi dar şi implicaţi direct prin sarcini de 

lucru pentru înţelegerea semnificaţiei acestor sărbători. 

 

        Activitati metodice si de perfectionare 

❖ Doamna profesoara Stoian Ionela, Serban Daniela si Navrapescu Irina  s-au insctis la Gradul 

didactic I si au sstinut primele inspectii on line. 

 

 Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi : 

 

❖ -  elevii se ridică la nivelul standardelor impuse de programele școlare;  - ei au capacități de 

citit – înteles, vorbit, acultat şi scris. Pot să rezolve diferite  tipuri de  exerciții, pot emite păreri 

personale şi pot să poarte un dialog în situații reale de viață, pe teme date, în funcție de nivelul 

de studiu al fiecărei clase. Sunt spontani, se comportă în conformitate cu vârsta pe care o au 

şi îşi asumă responsabilităţi în rezolvarea sarcinilor de lucru, reușind să lucreze în echipă. 

 

             Membrii Comisiei de limba engleza  s-au straduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne 

in procesul de predare-invatare-evaluare, in scopul savarsirii unui invatamant de calitate si a unui 

demers didactic de exceptie, inovator, care sa aduca performante scolare deosebite in viitor. 

           Toti membrii catedrei s-au adaptat la predarea on-line si au gasit mijloace inovatoare de a tine 

cursurile pe platforme on-line zoom si google classroom.  

         In perioada ianuarie - iunie 2021 aproape toti membrii catedrei am participat la cursuri on line 

de perfectionare . 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 
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- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;  

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea înadoptarea stilurilor 

de predare; 

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

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

conţinutului specific;  

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

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

formative;  

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

- aplicarea metodelor moderne de evaluare;  

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;   

- deschiderea spre comunicare ilustrată prin diverse proiecte de echipă;  

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  

Puncte slabe: 

- nu toti colegii colegii se implica in activitatile catedrei 

- nu toti colegii doresc sa se perfectioneze prin grade didactice 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;  

- lipsa unor cercuri şcolare;  

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;  

  

                                                  Responsabil Comisie Metodica –  

Prof. Bulai Daniela 

 

 

Raport  de  activitate al 

catedrei de  limba franceză 

Anul școlar 2020 – 2021 

Catedra de limba franceza : 

- prof. Nastase Ioana-Alina 

- prof.  Petrica Dorin 

- prof.Pandele Adina 

In anul școlar 2020-2021 în cadrul catedrei de limba franceza, s-au  realizat următoarele   activităţi: 

Membrii catedrei de limba franceza au avut ca principal scop în acest an școlar  realizarea unei 

activităţi didactice de calitate. Astfel s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în planul de 

activităţi al catedrei : 

- toți membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de limba franceza şi 

corelarea acesteia cu conținutul manualelor avizate.  
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- toți membrii catedrei  au studiat documentele scolare şi  au făcut modificările necesare conform 

programelor școlare aprobate pentru anul 2020-2021; 

- au fost concepute si au fost aplicate, la începutul anului școlar teste  inițiale pentru toate 

nivelurile de studiu (s-a stabilit testul inițial în cadrul ședințelor de catedră, precum si matricea 

de specificaţii). Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi  

s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea 

materiei predate. 

- toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale 

auxiliare de predare şi evaluare (teste inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, 

prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri). 

- profesorii de limba franceza s-au implicat activ în activitățile de specialitate (consfătuiri 

didactice,  ședințe de catedră, cercuri pedagogice, inspectii de specialitate) dar şi în activităţi 

școlare şi extrașcolare de la nivelul şcolii (Ziua Europeană a Limbilor Străine, Olimpiada de 

limba franceză) 

- în procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de 

formare continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării în cadrul 

orelor de lb.moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte 

ale comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice. 

 

                                                  Responsabil Catedra de limba franceza, 

      Nastase Ioana-Alina 

 

 

ARIA CURRICULARA 

MATEMATICĂ ȘI  ȘTIINȚE 

Matematică 

Raport asupra activității catedrei de matematică  

pentru anul școlar 2020/2021 

 

În anul școlar 2020-2021, componența catedrei de matematică a fost următoarea: 

1. Gavrilă Tudora  

2. Răduțoiu Daniela  

3. Toboș Cătălina 

4. Dumitrache Elena – responsabil comisie metodică 

5. Adam Valentin 

Activitatea desfașurată de catre membrii mai sus menționati a fost in concordanța cu obiectivele 

propuse de aceștia, astfel: 

ORGANIZAREA MUNCII 

• Cunoașterea curriculumului școlar pentru fiecare an de studiu, cunoașterea schimbărilor la 

nivelul conținuturilor învațarii și principalelor caracteristici ale acesteia 

- descentralizarea, flexibilizarea si descongestionarea curriculumului școlar 

- racordarea curriculumului la nevoile individuale de învațare și dezvoltare individuala în concordanța  

cu schimbarile care au loc in societate 

- orientarea invațarii spre formarea de capacitati,folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii 

creative și critice, a spiritului interogativ, precum și a competențelor proprii în rezolvarea de probleme 

• Cunoașterea manualelor școlare și stabilirea opțiunii pentru manualele alternative 

• Promovarea interdisciplinaritații în realizarea unor teme din curriculumul școlar 

• Asigurarea condițiilor strategice pentru pregătirea, organizarea, parcurgerea și finalizarea 

programei în vederea furnizării de educație la nivelul standardelor prevăzute de lege prin : 

-întocmirea planificării anuale și semestriale,conform numărului de ore din programa 

-evaluarea periodică 
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• Cunoașterea aspirațiilor și potențialului de instrucție ale elevilor și inducerea unei motivații 

pozitive prin: 

-testarea inițiala a elevilor privind cunoștințele de bază, în sensul acesta , fiind elaborate și susținute 

testele predictive la nivelul tuturor anilor de studiu în concordanță cu cele transmise de M.E.N.C.S., 

stabilindu-se ulterior planul de remediere 

-controlul ritmic al temelor pentru acasă și evaluarea fazială a cunoștințelor și deprinderilor  

-inducerea unui sentiment de încredere în forțele proprii, prin aprecierea performanțelor individuale 

ale elevilor 

 

OPTIMIZAREA  PROCESULUI DE PREDARE –INVATARE- EVALUARE 

În permanența fiecare profesor a selectat și adoptat cele mai potrivite proceduri in vederea 

îmbunatațirii calitații educației, asigurând astfel parcurgerea materiei la fiecare clasa, conform 

planificării, urmarindu-se o evaluare continua și competenta, punându-se accent pe evaluarea 

formativă a cărei funcție importanta este identificarea la vreme a eșecurilor temporare ale fiecarui 

elev si de a le putea, astfel, preveni. Evaluarea formativă poate asigura îndeplinirea unei cerințe 

fundamentale a progresului școlar: a nu trece mai departe cu lacune în învațare. 

 

RIDICAREA NIVELULUI DE PREGATIRE A ELEVILOR 

Profesorii au organizat ore de pregatire suplimentara cu elevii claselor a VIII-a în vederea obținerii 

unor rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională, dar și ore de pregătire suplimentară pentru 

elevii ce au participat la concursurile de matematică din anul școlar 2020-2021.  

Rezultatele obținute în acest an școlar la concursurile de matematică au fost următoarele: 

 

1. Concursul de matematica Pro – Performanta (28 noiembrie 2020): 

Popa Ana – Mentiune ( clasa a VI a B) 

Tarnaucianu Pierre Gabriel – Mentiune ( clasa a VI a B) 

2. Cangurul matematician ( 26 martie 2021): 

Popa Ana – Premiul I ( clasa a VI a B) 

Tarnaucianu Pierre Gabriel – Premiul I( clasa a VI a B)  

3. LuminaMath (15 mai 2021): 

Popa Ana – Premiul al III-lea ( clasa a VI a B) 

Tarnaucianu Pierre Gabriel – Premiul al II-lea( clasa a VI a B) 

4. Olimpiada Nationala Gazeta Matematica – Etapa finala (23 mai 2021): 

Popa Ana – Medalia de AUR ( clasa a VI a B) 

Tarnaucianu Pierre Gabriel – Medalia de ARGINT( clasa a VI a B) 

Ciurea Pavel – Medalia de Aur ( clasa a VIII a B 

5. Gazeta matematica si Viitori Olimpici (16 – 20 august 2021): 

Popa Ana –  Premiul al II-lea ( clasa a VI a B) 

Tarnaucianu Pierre Gabriel – Premiul I ( clasa a VI a B) 

Acesti elevi au fost pregatiti de prof. Tobos Catalina si prof. Adam Alin. 

 

În urma susținerii examenului de Evaluare Națională 2021, elevii au obținut rezultate bune și foarte 

bune, ca dovadă a interesului și consecvenței în pregătirea lor în cei patru ani de gimnaziu.  

 

ORGANIZAREA  ACTIVITĂȚII DE FORMARE CONTINUĂ ȘI DE CERCETARE 

 

Pe parcursul întregului an școlar s-a urmărit  o continuă formare științifică și didactică a profesorilor, 

s-au realizat asistențe la  ore de către conducerea școlii,schimburi de experiența între membrii catedrei 

și alți profesori de matematică,s-au analizat rezultatele obținute de catre elevi la teste si alte 

concursuri,  urmărindu-se depistarea cauzelor ce au determinat rezultatele mai puțin mulțumitoare. 

În cadrul acestei secțiuni, în ceea ce privește “Managementul carierei și al dezvoltarii personale“, 

membrii comisiei au participat la programe de formare profesională continua a personalului didactic 

dupa cum urmeaza: 
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-prof. Tobos Catalina : Curs de perfectionare CRED 

- prof. Gavrila Tudora : Curs „ Eficienta in evaluare” 

- prof. Radutoiu Daniela : Curs „ Eficienta in evaluare” 

Membrii comisiei ce au fost profesori diriginți și-au indeplinit cu succes atribuțiile pe care le-au 

avut,dând dovada de o buna colaborare cu elevii și  parinții acestora, cu toate cadrele școlii, 

conducerea  acesteia și cu întreg  personalul administrativ. 

Responsabil comisie metodică, 

                                                                                           Prof. Dumitrache Elena 

                                                                                              

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN SCOLAR 2020-2021 

COMISIA METODICA FIZICA-CHIMIE-BIOLOGIE 

 

          In sistemul educational actual, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea 

situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru imbunatatirea rezultatelor obtinute si  depăşirea 

disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. 

I Curriculum 

1.Obiective urmarite in activitatea Comisiei Metodice fizica-chimie-biologie: 

        Activitatea la nivelul  Comisie metodice fizica-chimie-biologie s-a desfăşurat conform 

programului de activități  stabilit la începutul anului şcolar 2020-2021. Astfel, pe parcursul acestui 

an școlar, Comisia metodică a cadrelor didactice de la catedrele de fizică,chimie  și biologie şi-a 

propus atingerea următoarelor obiective: 

• Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare ( și în mediul online)  şi înzestrarea elevilor 

cu valorile, competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare; 

• Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor 

,esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă; 

• erfecţionarea tehnicii didactice educative, mai ales a activității online; 

• Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii 

eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării; 

• Îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, 

instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, 

asaltului de idei etc.; 

• Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 

spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

• Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi programe de 

remediere 

• Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor . 

 

 2.  Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

• ntocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor calendaristice 

semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare; 

• Parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform 

planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; 

• Administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele fizică-chimie-

biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată 
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cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de recuperare pentru 

elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 

• Cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea 

conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode 

moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu 

fişe,  utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.), precum 

și predarea online; 

• Realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de 

procese verbale pentru fiecare şedinţă a Comisiei metodice; 

• Întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal. 

 

     II Dezvoltare profesionala: 

Activitatea de perfectionare s-a concretizat şi prin participarea unor cadre didactice la 

proiecte,programe si cursuri de perfectionare. 

Permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei metodice, urmărindu-se 

o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a activitatilor programate/planificate; 

Participarea  membrilor Comisiei la  acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel de 

municipiu şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ . 

       III Comunicare 

          La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea 

şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, 

atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală.      Cadrele didactice 

din Comisia noastră au fost preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului 

reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este ştiut faptul că interacţiunea pe verticală, profesor-

elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la 

mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea 

grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activităţi 

pe grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a 

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

şi echipa managerială. . 

   Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată 

egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă 

cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din 

şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

IV . Managementul carierei și al dezvoltării personale 

     Suspendarea cursurilor survenită în martie 2020 din cauza Covid-19 ne-a pus în fața unei situații 

fără precedent: să ne organizăm în condiții extraordinare să susținem în cea mai mare parte orele 

eminamente online. Au fost multe aspecte scoase la iveală pe care a trebuit să le gestionăm în situații 

de criză: infrastructură pentru predare online, pregătirea digitală a cadrelor didactice, sprijinul 

instituțiilor cu autoritate în educație, situația elevilor și a familiilor acestora, implicarea părinților în 

actul didactic și altele. Contextul pandemiei continuă să ne aducă noi provocări: predarea față în față 

și/sau online, colaborarea și conectarea în contextul distanțării sociale, navigarea printre diferite 
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potențiale scenarii de aplicat în școală, modele fluide de predare ș.a. Toți membrii Comisiei metodice 

fizică-chimie-biologie au participat în luna octombrie, la cursul în care au învățat să utilizeze 

platforma Teams. 

        Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

       D-na profesoara de biologie Padiu Georgiana a participat la activitățile de perfecționare 

organizate în școală, dar și în cadrul comisiei metodice a profesorilor de biologie la nivel de sector și 

de municipiu. De asemenea, a participat la activitățile metodice ale Consilierilor educativi din sect 6. 

  A aplicat noua programă de biologie pentru clasa a VIII-a pentru prima dată. 

  A utilizat diverse platforme online și site-uri educaționalepentru organizarea și desfășurarea 

activităților de învățareși de evaluare. 

  A participat în calitate de colaborator la proiectul Youth Spectators, finanțat de UE. 

  A fost profesor evaluator in sesiunea iulie a examenului de bacalaureat la disciplina biologie. 

  D-na profesoară Padiu Georgiana este profesor metodist ISMBpentru activități extrașcolare și 

membru în Consiliul Consultativ ISMB pentru activități extrașcolare, prin decizia nr.4328/29.09.2014 

a ISMB.  

A participat la programul de formare continuă „Eficiență în practica evaluării”, în perioada 10.05-

15.06.2021, 22CP. De asemenea a absolvit programele de formare continuă CRED- Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți, 30CP și Evaluator expert de manuale, 15 CP. 

          D-na profesoara de chimie Nicola Florentina a participat la toate activitatile metodice de 

specialitate, atât la nivel de sector cât și la nivel de municipiu. 

    Pe parcursul întregului an școlar, pentru formarea competențelor elevilor a folosit metode centrate 

pe elev și tratarea diferențiată a acestora. A adaptat strategiile la nivelul claselor și a aplicat metode 

activ – participative moderne (problematizare, algoritmizare, descoperire dirijată, modelare), bazate 

pe experimentul de laborator.  

   A utilizat diverse platforme online și site-uri educaționalepentru organizarea și desfășurarea 

activităților de învățareși de evaluare. 

   Pentru că nu toate orele s-au desfășurat fizic, a întocmit fișe de lucru care au permis elevilor 

observarea şi înţelegerea fenomenelor. A elaborat teste de evaluare sumativă/finală necesare unei 

bune desfășurări a demersului didactic. 

  A asigurat notarea ritmică a elevilor printr-un număr de note corespunzător. A realizat evaluarea și 

pe baza referatelor întocmite de elevi folosind cunoștințele dobândite interdisciplinar la chimie, fizică, 

biologie și matematică.    

  La nivel de sector a participat la activitățile metodice desfășurate astfel:  

 Consfătuirea profesorilor de chimie din sectorul 6 – 23 septembrie 2020, desfășurată online 

 În data de 18 noiembrie 2020 a susținut și organizat activitatea online  “Asigurarea reușitei școlare 

în predarea chimiei.  
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   În luna septembrie a participat la Consfătuirea profesorilor de chimie care s-a desfășurat la Colegiul 

Național „Gheorghe Lazăr”.  

A participat la programul de formare continuă „Eficiență în practica evaluării”, în perioada 10.05-

15.06.2021.  

  În proiectarea pedagogică a aplicat noutățile comunicate privind programele școlare, manualele și 

opționalele. A întocmit atât planificările anuale și semestriale, cât și proiectarea pe unităţi de învăţare, 

pentru clasele a VII-a în conformitate cu programa școlară de chimie aprobată prin O.M. nr. 3393 / 

28.02.2017 şi a VIII-a, în conformitate cu programa școlară de chimie aprobată prin O.M. nr. 5097 / 

09.09.2009, respectând competenţele generale, valorile şi atitudinile specifice chimiei.  

   A întocmit testele predictive și le-am aplicat elevilor pentru a vedea nivelul lor de pregătire.       

Pentru a încerca remedierea lacunelor constatate, a parcurs împreună cu toți elevii claselor a VIII-a 

un program de recapitulare intensivă.  

            Cu elevii clasei a V-a A, la care este profesor-diriginte a realizat mai multe activități ce 

urmăresc creșterea gradului de coeziune a grupului. 

       D-na profesoara de fizică, Hristev Carmen Mihaela a participat la activitățile de perfecționare 

organizate în școală, dar și în cadrul comisiei metodice a profesorilor de fizicăla nivel de sector. 

     În proiectarea pedagogică a aplicat noutățile comunicate privind programele școlare, manualele și 

opționalele. A întocmit atât planificările anuale și semestriale, cât și proiectarea pe unităţi de învăţare, 

pentru clasele la care a predate. A realizat și predate opționalul de Astronomie. 

Analiza SWOT 

    In cadrul activitatilor desfasurate de profesorii care fac parte din comisia metodica fizica-chimie-

biologie am constatat urmatoarele :                              

 Puncte tari: 

dezvoltarea creativitatii elevilor; 

tratarea diferentiata a elevilor; 

folosirea metodelor interactive pt stimularea elevilor in cadrul orelor. 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative 

derivate dintr-o problematică educativă diversă; 

Diversitatea programului de activităţi educative; 

Existenţa unei oferte educaţionale  

Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media 

locală şi judeţeană, dar şi prin concursuri, competiţii pentru copii; 

Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de 

dezvoltare ale societăţii; 

Promovarea unităţii şcolare prin participarea cu articole in cadrul revistei scolare  de copii sub 

coordonarea doamnei profesoare Cireș Adriana 

Existenţa parteneriatului educaţional cu familia,  în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi 

îmbunătăţirea actului educaţional 

 Puncte slabe: 

În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ 

al conţinutului; 

Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs; 
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Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra 

dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu; 

Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia elevul se dedică exclusiv laturii educaţionale formale; 

Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs; 

Insuficienta formare în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

 

       Oportunitati: 

Participari la proiecte ,parteneriate, concursuri,activitati extrascolare; 

Promovarea imaginii scolii in revista scolii si pe site-ul scolii; 

Folosirea de metode active pt recuperarea ramanerii in urma; 

 

     Amenintari: 

Lipsa motivatiei pentru unii parinti si elevi pentru obtinerea performantei scolare. 

                                         

                                             Responsabil : prof. Nicola Florentina  

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ARIEI CURRICULARE 

,,OM ȘI SOCIETATE’’ 

pentru anul școlar 2020-2021 

 

I. OBIECTIVE: 

• proiectarea didactică eficienta prin realizarea planificarilor calendaristice, a unitatilor de 

invatare sau a lectiilor 

• identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă  

•  dezvoltarea competenţelor prevăzute în programa şcolară şi a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini 

adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe 

raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal 

• creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup  

• educarea spiritului de disciplină şi colaborare  

•  impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii 

•  realizarea de activităţi extracurriculare 

•  aplicarea componentelor evaluării (tipuri de evaluare, tipuri de itemi, interpretarea 

rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi) 

•  perfectionare și formare  continuă  

• pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante  concursuri, olimpiade 

 

II. ACTIVITĂŢI DIDACTICE : 

 - proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare  

- au fost aplicate testele inițiale la clasele a V-a (din incadrare) și rezultatele interpretate în vederea 

ameliorării procesului instructiv-educativ  

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor metode 

participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor  

- monitorizarea permanentă a comportamentului elevilor in timpul activitătilor didactice 
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- elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activități de pregatire suplimentara  

- procesul de evaluare s-a realizat pe parcursul întregului an școlar (inițială, continuă, sumativă) 

- membrii ariei au participat la activitățile metodice desfășurate pe sector si municipiu. 

 

III. ANALIZA SWOT 

        În urma unei  analize a activității desfasurate pe parcursul  anului școlar 2020–2021 pot fi 

evidențiate următoarele aspecte: 

• Puncte tari:  

- climatul de colaborare profesor – elev pune in valoare creativitatea si flexibilitatea gândirii elevilor;  

- sunt utilizate metode variate, active de predare; 

- sunt utilizate materiale diverse: fişe de lucru, teste, prezentări Power Point;  

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă; 

- asigurarea cadrului propice desfăşurării lecţiilor, succesiunea logică a situaţiilor de învăţare, 

adaptarea metodelor didactice la obiective şi conţinut, corelaţii intra si interdisciplinare 

• Puncte slabe: 

- material didactic insuficient(nu toate sălile de clasă sunt dotate cu laptop/calculator)  

- lipsa unei  norme didactice întregi în unitatea școlară 

• Oportunităţi:  

- valorificarea resursei umane – elevii – obţinerea performanţelor şcolare; 

 -diversificarea modalităţilor de lucru utilizând strategii de tipul: lucru pe grupe, în perechi, activităti 

de proiect; 

- valorificarea mijlocelor didactice auxiliare aprobate de MEN; 

• Ameninţări: 

- interesul scăzut faţă de şcoală al unor elevi cât si a părinţilor;  

- relatia şcoală – familie; 

 

1. CATEDRA DE ISTORIE 

 

PROFESOR CHIȚĂ CAMELIA 

-  Director adjunct 

-  membru in Consiliul de Administratie al Scolii 117 

• A organizat si coordonat actiunile dedicate sărbătoririi zilei naționale a Romaniei, pe 1 

decembrie 2019 . 

• A absolvit cursul de formare continuă ,,Eficiență în practica evaluării’’ acreditat prin 

O.M.E.N. nr. 3861din 04.04. 2019, acreditat cu 22 de credite Profesionale Transferabile cu durata de 

90 de ore, în perioada 10.05. 15.06. 2021. 

• A organizat comemorarea Evenimentelor din Decembrie 1989, organizand Simpozionul ”30 

de ani de libertate si democratie” cu elevii claselor VII E si VII C, actiunea finalizandu-se cu 

realizarea a doua panouri dedicate evenimentelor din decembrie 1989 cu sprijinul unui grup de parinti 

care ne-au furnizat documente de la Arhivele Nationale. 

• A participat la Consfatuirile profesorilor de istorie 

            

PROFESOR RĂDUȚĂ THEODORIAN 

           - Responsabil pe Aria curriculara ,,Om si societate’’ 

             - Membru in Consiliul de Administratie al Scolii 117 

             - Diriginte la clasa a VI-a C 

• Am participat la Consfatuirile profesorilor de istorie 
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• A absolvit cursul de formare continuă ,,Eficiență în practica evaluării’’ acreditat prin 

O.M.E.N. nr. 3861din 04.04. 2019, acreditat cu 22 de credite Profesionale Transferabile cu durata de 

90 de ore, în perioada 10.05. 15.06. 2021. 

• Am participat, în calitate de profesor evaluator, la concursul ,,Nicolae Iorga, organizat de 

I.S.M.B. și Facultatea de Istorie București 

• Am participat, în calitate de profesor evaluator, la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie 2021 

 

                                                                               

2. CATEDRA DE EDUCAȚIE SOCIALĂ 

• PROFESOR CIRES ADRIANA 

 

-   Este diriginta clasei a VII-a B 

- Este coordonatorul de proiecte si programe educative al scolii 

- Este coordonatorul CEAC al scolii 

 

Activitati si cursuri de formare: 

1. Am participat în 14.1.2021 la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri”, organizat 

de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

2. Am participatîn 9.10.2020, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“LEADERSHIP înEducație”, organizat de SC SELLification SRL-D, 2 ore 

3. Am participat în 27.2.2021, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“Inteligența Emoțională în Actul de Predare”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

4. Am participat în17.3.2021 , la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“Tehnici de Motivare a elevilorprin NLP”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

5. Am participat în 01.06.2021 , la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu 

titlul “Jocuri didactice la scoala, in tabere si in on-line”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

6. Am urmat cursul online UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR 

EDUCAȚIONALE DIGITALE (15 ore), avizat MEN cu nr. 37530/07.10.2019, în perioada 06.01-

31.03.202 

7. Am participat la cursul despre utilizarea platfomei Microsoft Teams, care a avut o durată de 

trei ore, în data de 05.01.2021 

8. Am participat in cadrul trainingului “Alegeri Sanatoase” organizat de catre Salvati Copiii in 

data de 30 octombrie 2020, realizand un total de 7 ore de formare online. De asemenea, am desfasurat 

sesiuni informative pentru elevi in unitatea de invatamant, sprijinind implementarea proiectului in 

Bucuresti 

9. Am participat la programul de training  “See me, hear me, feel me!How we look at, connect 

with and support children in Experiential Education” Organizat în perioada: 1-8 mai, 2020 de SEED, 

Editia a III-a  

10. Am participat la “Easy Critical Thinking Activities for Teachers of Young Learners”, 17-20 

mai, 4 ore 

11. Am participat la atelierul “Rezultat E+online, 3-8 iunie 2021, organizat de ANPCDEFP 

12.  Am participat la International Training Course “Sharing European Histories”, 04.02.2021, 

organizat de Euro Clio 

 

Webinarii internationale:  
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1. Am participat lawebinarul"Comunicareain stiinta - Cum sacastigi” in  7 aprilie 2021,organizat 

de Politehnica University of Timisoara, Romania, IEEE Romania, the EDEN Association, The 

Romanian Technical Universities Alliance 

2. Am participat la webinarul "Un an de educatie in pandemie – experienta studentilor” in  14 

aprilie 2021, organizat de Politehnica University of Timisoara, Romania, IEEE Romania, the EDEN 

Association, The Romanian Technical Universities Alliance 

3. Am participat la Evenimentul eTwinning: eTwinning 2021 Teması: Medya Okuryazarlığı Ve 

Dezenformasyon Semineri / Ordu 

4. Am participat la webinarul international on-line, 11.02.2021, 2,5 ore cu titlul “Advancing 

Learning” 

5. Am participal la webinarul organizat in cadrul Programului de dezvoltare personala pentru 

cadre didactice, cu genericul “Managementul timpului:, 11 iunie 2021, organizat de 

AsociatiaGenerala a Invatatorilor din Romania, Filiala Republica Moldova 

6. Am participat la activitatile de diseminare din cadrul Programului Erasmus+ “The Influence 

of Books”, august 2020, in cadrulplatformei eTwinning 

7. Am participat la CONGRESUL INTERNAȚIONAL MOLDO-POLONO-ROMÂN 

„EDUCAȚIE, POLITICI, SOCIETATE” cu comunicarea EVALUAREA ELEVILOR LA 

DISCIPLINA EDUCAȚIE SOCIALĂ, 3 credite, Chisinau, 14-15 mai 2021, organizat de 

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova;  UniversitateaPedagogică din Cracovia, 

Polonia,  Universitatea din Craiova, România 

8. Am participat la Simpozionul International “Consiliereasiorientareaelevilor in context 

European”, Editia a XII-a, iunie 2021 

 

Reviste/publicatii: 

1. Coordonator al revistei scolii “Magia adolescentei” 

2. Coautor al revistei “Corespondente Nr. 4” 2021, a Colegiului Tehnic Nr. 2, Targu Jiu 

3. Am publicat articol in revista “Corespondente  Nr. 4” 2021, a Colegiului Tehnic Nr. 2, Targu 

Jiu 

4. Am publica tarticol in revista internationala de educatie scolara “Little students” Nr. 6,  cu nr. 

ISSN 2537-5210 si ISSN-L 2537-5210 

5. Am publicat articol in revista “DIALOG INTERCULTURAL POLONO-

MOLDOVENESC”-  Culegere de studii, Vol. IV, nr.3, Chisinau 2021 

6. Am publicat articol de specialitate in auxiliarul didactic “Tendinte educationale - digitalizarea 

in invatamant”, lSBN 918-606-9069-Z9-5 

7. Am publicat articol in revista “Bune practici în educația incluzivă. Lucrările simpozionului 

”Bunepractici în educația incluzivă”/ Grădinița Nr. 269, Sector 5, București, ISBN 978-606-8923-

54-3 

8. Am publicat articol in revista “Rolul internetului in educatia tinerilor”, ISBN 978-973-

034802-6 

 

Concursuri: 

1. Am coordonat elevi la Proiectul educational regional “Tezaurul toamnei, traditii de ieri-

tehnologii de azi”, prin care s-a asigurat un schimb de experienta intreunitati scolare din Republica 

Moldova si Romania  

2. Am coordonat elevi la Concursul cu participare nationala “Vesnicia s-a nascut la sat…la 

Merei”, etapaa II-a, editia a VIII-a, organizat de Scoala Gimnaziala Merei, jud. Buzau: Ciociltan 

Aurelian premiul III, Bartos Monica Premiul I 
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3. Am coordonat elevi la activitatea cu tema “Efectele consumului de droguri asupra 

organismului”, 27.10.2020, organizata de d-na cons. sc. Vasiloiu Cristina 

4. Am coordonat elevi la activitati in cadrul Campaniei globale pentru educatie, organizata de d-

na cons. sc. Vasiloiu Cristina, iunie 2021 

5. Am coordonat elevi la activitatea cu tema “Efectele consumului de droguri asupra 

organismului”, 17.03.2021, organizata de d-na cons. sc. Vasiloiu Cristina 

6. Am coordonat participarea elevilor: Botea David, Puscas Sofia si Gogapetru de la clasa a V-

a A la Concursul National “Intelegedrepturile”, organizat de Salvati Copiii 

7. Am coordonat elevi la Concursul Regional “Soarele si Planeta Albastra”, Editia a X-A 2021 

 

Proiecte internationale eTwinning: 

1. Am fondat Proiectul ECO-FRIENDLY SCHOOL WITH ZERO WASTE, 01.12.2020, 

parteneri din: ROMANIA, TURKEY 

2. Am fondat projectul “SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN”, ERASMUS 

PROJECT 2020-1-RO01-KA229-080160, 26.08.2020, parteneri din: ALBANIA, CROATIA, 

CZECH REPUBLIC, FRANCE, GREECE, ITALY, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

TURKEY  

3. ETKİNLİK SEPETİ KUMPANYASI, 23.02.2021, parteneri din: LATVIA, ROMANIA, 

TURKEY  

5. OUR 3C STORIES - GET TOGETHER ON GLOBAL FELLOWSHIP WITH OUR 

STORIES’ CULTURAL COLURFUL COMMON VALUES, 09.10.2020, parteneri din: ALBANIA, 

ARMENIA, BULGARIA, CROATIA, POLAND, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, 

ROMANIA, TURKEY 

6. ETWINNING ÎN ȘCOALA MEA, fondat in 10.05.2021,parteneri din: REPUBLIC OF 

MOLDOVA, ROMANIA 

7. DIJITAL ÇAĞIN BILINÇLI MEDYA OKURYAZARLARI- CONSCIOUS MEDIA 

LITERATES OF THE DIGITAL AGE, fondat in 23.01.2021, parteneri din: AZERBAIJAN, ITALY, 

ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

8. THE SYMBOL OF THE CITY I LIVE IN AND THE STORY OF MY EXLIBRIS, 

12.11.2019, parteneri din: FRANCE, GERMANY,ITALY, POLAND, ROMANIA, SLOVENIA, 

SPAIN, TUNISIA, TURKEY 

9. KIDS & TECH, 18.11.2020, parteneri din: ALBANIA, LITHUANIA,NORTH 

MACEDONIA, POLAND, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY 

10. HISTORICAL PLACES IN OUR CITY, 26.11.2020, parteneri din: ITALY, LITHUANIA, 

NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA , 

TURKEY, UKRAINE 

11. FROM DROP TO OCEAN, 01.12.2020, parteneri din: FRANCE, ITALY, LITHUANIA, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE  

12. MEDIA LITERATE, ETWINNER!, 20.12.2020, parteneri din: ORTUGAL, 

ROMANIA,TURKEY, UKRAINE  

13. BEYOND BORDERS: BUDDIES NOT BULLIES, 24.09.2020, parteneri din: CROATIA, 

FRANCE, GEORGIA, GREECE, ITALY, JORDAN, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY 

14. LET'S RECYCLE FOR OUR LIVES, 09.12.2020, parteneri din: ALBANIA, BULGARIA, 

ITALY, LITHUANIA, NETHERLANDS, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY, UKRAINE  
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15.  RENKLI EFSANE SERISI/COLORFUL LEGEND SERIES, 30.11.2020, parteneri din: 

AZERBAIJAN, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY  

16.  YAŞAM ORTAKLARIMIZ -OUR LIFE PARTNERS,11.12.2020, parteneri din: 

GERMANY, ITALY, ROMANIA, TURKEY  

17.  OUR CULTURAL AND HISTORICAL LEGACIES,11.01.2021, parteneri din: ALBANIA, 

AZERBAIJAN, BULGARIA, ITALY, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, PORTUGAL, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

18.  WORLD KITCHEN, 16.01.2021, parteneri din: CROATIA, NORTH MACEDONIA, 

POLAND, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE 

19. OUR UNITY IN DIVERSITY, 05.10.2020, parteneri din: CROATIA, CZECH REPUBLIC, 

ESTONIA, GREECE, JORDAN, POLAND, ROMANIA, SERBIA, SPAIN, TURKEY, UKRAINE  

20. Proiectul eTwinning "CULTURE WITHOUT BORDERS/ CUSTOMS 

AND TRADITIONS IN YOUR COUNTRY" a primitcertificat eTwinning Quality Label si Pupil 

Quality Label, 27.03.2020 

 

Proiecte international bilaterale: 

O Am coordonat si implementat Proiectul bilateral Romania-Nepal “Sustainable Energy for Future” 

intre Scoala Gimnaziala Nr. 117, Bucuresti si Jhapa Model English School, Damak, Nepal 

 

Proiecte internationale Erasmus+: 

1. Am coordonat si implementat Proiectul  Erasmus+ Nr: 2019-2-PMU-2005 cu titlul “Aware 

citizen of the World” cu partener din Polonia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjnaim. 

Jana Pawła II, desfasurat in 14-18 iunie 2021, Scoala Gimnaziala Nr. 117 fiind gazda a desfasurarii 

activitatilor si vizitei delegatiei a 2 profesori si 9 elevi polonezi 

2. Am coordonat si implementat Proiectul Erasmus+ (KA 2), 2020-1-RO01-KA229-080160-1, 

cu titlul “A better future if we are united” (acronim Butterfly) cu parteneri din Portugalia, Polonia, 

Turciasi Grecia. Perioada de desfasurare 1 sept. 2020-31 aug. 2022. In anul scolar 2020-2021 

mobilitatile proiectului au fost suspendate datorita restrictiilor impuse in pandemie. 

 

Alte activitati: 

1. Am participat ca voluntar in perioada iulie-septembrie 2020 in cadrul Proiectului “Scoala de 

vara-Sanatos la scoala”. Campania s-a desfasurat in colaborare cu Serviciul de Ambulanta Judetean 

Bistrita-Nasaud 

2. Am participat in cadrul PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL ALWAYS, aprobat prin 

Protocolul de colaborare 35875 / 29.10.2020, încheiat între MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE și P&G MARKETING ROMÂNIA SRL. 

 

3. CATEDRA DE GEOGRAFIE 

• PROFESOR PANA CRISTINA 

Cadrul didactic: PANĂ CRISTINA 

Specialitatea: GEOGRAFIE 

 

1) PROIECTAREA ACTIVITĂȚII  

    

Am elaborat planificări anuale si semestriale         

Am proiectat unităti de învătare si lectii 
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Am planificat activitătiextracurriculare/extrașcolare în conformitate cu nevoile și interesele elevilor 

și în conformitate cu documentele manageriale ale unității 

Am utilizat TIC în proiectarea didactică. 

Am predat la termenul prevăzut planificările la Comisia pentru curriculum/director  

 

2) REALIZAREA ACTIVITĂTILOR DIDACTICE ȘCOLARE ȘI EXTRAŞCOLARE 

Metode didactice moderne utilizate în activitatea didactică: 

-jocuri didactice 

(www.wordwall.net;online.seterra.com; www.geogra.ro ); 

-instruirea programată 

-cubul 

-explozia stelara 

-harta mentală 

Mijloace de învătământ utilizate, inclusiv TIC, softuri educaționale, Ael - atlase si hărti geografice, 

manuale digitale 

-fise de lucru 

-laptop, videoproiector 

CONFERINȚE/ WEBINARII 

ACTIVITĂTI  EXTRAŞCOLARE/ EXTRACURRICULARE  

 “Educație fără bullying în sector 3 București”, organizator Asociația Părinților Isteți (24 

oct.2020) 

 Webinar” Meseriile viitorului și Aptitudinile necesare pentru a fi Cetățenii Smart al celui mai 

Smart Sector”, derulat în parteneriat Asociația INACO-ISMB-Primăria sector 3 (4 nov.2020). 

 Școală-Campania de informare: Săptămâna mondială a spațiului cosmic 4-10 octombrie:cls.a 

V-a D si E ZiuaEuropei:cls.a VI-a F 

 

3)EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂTĂRII 

Am respectat ritmicitatea notării. 

Am elaborat si aplicat testeformative,sumative, am interpretat rezultatele, le-am comunicat elevilor  

Am stabilit si aplicat măsuri ameliorative, planuri de învățare individualizate. 

Am asigurat transparenta evaluării, comunicând elevilor obiectivele evaluării, baremele de corectare 

Exemple de metode si tehnici de evaluare:  

- verificarea orală, verificarea prin lucrări scrise, concursuri geografice, testele docimologice (iniţiale, 

de progres şi finale), proiect 

Am elaborat portofoliul educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării. 

 

4) MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Am elaborat împreună cu elevii norme, reguli ce trebuie respectate în desfăsurarea orelor de curs fizic 

și online. 

M-am implicat în prevenirea/rezolvarea conflictelor, monitorizând comportamentul acestora. 

 

5) FORMARE CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONARE: 

- Participare online la activitatile metodice la nivel de sector si municipiu 

- Webinar Training I- Eroii Internetului-Siguranță online pt.elevi 

- Webinar Training II- Eroii Internetului--Siguranță online pt.elevi 

- Webinar training III-Eroii Internetului--Siguranță online pt.elevi 

- Starea de bine a profesorului:o călătorie conștientă 
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- Tehnici de motivare a elevilorprin NLP 

- Webinar II,IV Povești din sala de clasă 

- Utilizarea platformei Microsoft Teams 

 

• PROFESOR SURUGIU ADRIANA 

• Diriginte la clasa a V-a B 

 

4. CATEDRA DE RELIGIE 

•   PROFESOR ION MIRELA 

• Diriginte la clasa a VI-a E 

 

• PROFESOR NICULA FLORENTINA 

Proiectarea activității  

           În proiectarea didactică am respectat programa şcolară în vigoare pe care o am și la portofoliul 

personal, am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul 

stabilit și am ţinut cont să adaptez programa la particularităţile clasei. În întocmirea proiectării 

didactice am ținut cont de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Am corelat activitățile 

de învățare și activitățile practice cu conținuturile programei și cu standardele de performanță 

specifice disciplinei. Am realizat proiectarea activității în format electronic demonstrând progres în 

utilizarea tehnologiei informării și comunicării. Am proiectat activitățile educative extrașcolare și 

extracuriculare în conformitate cu documentele unității. 

 

2. Realizarea activităţilor didactice 

            În realizarea activităţilor didactice am fost interesată de studiul individual (metodici, lucrări 

de pedagogie, alte lucrări din domeniul educaţional), de achiziționarea de material didactic în funcție 

de varietatea tematicilor, a conţinuturilor de învaţare şi a particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Am căutat să găsesc căi şi mijloace eficiente de transmitere a cunoştintelor elevilor, am abordat 

interdisciplinar conţinutul programei, am organizat activităţi interesante și atrăgătoare folosind 

metode activ-participative, mijloace de învăţământ variate, manualul la clasele I, a II-a și a III-a și a 

IV-a, materiale auxiliare și mijloace TIC. Am planificat și desfășurat și alte activități decât cele 

menționate mai sus cum ar fi:  

 

1. Am participat la Simpozionul European Profesor vizibil, profesor invizibil; portret de dascăl: 

31 ianuaie – 01 februarie; 

2. Am confecționat cu elevii clasei a IV-a A mărțișoare pentru mămici –martie;   

3. Elevii claselor a II-a A, B și a IV-a A, B au confecționat Felicitări de ziua Mamei creștine 23– 

26 martie; 

4. Asistent la Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a: 29 și 30 martie; 

5. Am participat la Simpozionul Național Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm!: 20 mai; 

6. Asistent la Evaluarea Națională la clasele a II-a și a IV-a: mai 

7. Am participat la atelierul Motivația pentru învățare: 27 mai 

8. Am participat la atelierul Energie pentru meseria mea: 10 iunie; 

9. Am participat la Conferința Națională Conștientizarea influențelor pozitive și negative ale 

rețelelor de socializare asupra dezvoltării psihice a copiilor: 11 iunie; 

10. Am participat la seria de Webinare Webdidactica: 14 -18 iunie; 

11. Am participat la Conferința Științifică Internațională Condiții pedagogice de optimizare a 

învățării în post criză pandemică: 18 iunie; 
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12. Asistent  la Evaluarea Națională: 22 și 24iunie. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

          Am folosit diverse modalităţi de evaluare a progresului elevilor şi am acordat atenţie implicării 

lor şi a părinţilor în procesul evaluării, am integrat evaluarea în actul didactic. Evaluarea inițială a 

fost realizată sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi 

abilităţilor, iar evaluarea  sumativă am realizat-o la finalul semestrelor şi al anului şcolar, folosind 

instrumente de evaluare diverse (observarea sistematică, testul, portofoliul, referatul, analiza 

rezultatelor și a comportamentului elevilor, fișe de lucru și instrumente pentru evaluarea orală). 

Formularea itemilor a fost în concordanță cu obiectivele evaluării, cu conținuturile evaluării și cu 

standardele de performanță. De fiecare dată le-am prezentat elevilor baremul de corectare și de notare. 

Am consemnat progresul și regresul școlar al elevilor și am comunicat individual rezultatele evaluării. 

Elevii au fost notați ritmic în fiecare semestru. Atunci când le-am dat elevilor să facă un portofoliu 

le-am prezentat conținutul acestuia, am întocmit criteriile de evaluare și am monitorizat și am 

intervenit acolo unde a fost cazul pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor.  

 

4. Managementul clasei de elevi 

          La începutul anului şcolar am prezentat elevilor normele care trebuie respectate în timpul 

activităţilor, pe tot parcursul anului şcolar,am avut grijă să le repet şi să le respectăm. Am intervenit 

în ameliorarea unor situaţii conflictuale, i-am implicat şi responzabilizat pe elevi în activităţi de bună 

practică, am considerat fiecarte copil unic şi l-am tratat ca atare. Am colaborat cu consilierul școlii în 

cazurile speciale.  

5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

Am participat la toate Cercurile Pedagogice.  

În postul Nașterii Domnului i-am îndrumat pe elevi la Biserică pentru a primi Sfânta Taină a 

Spovedaniei și a Împărtășaniei. 

Am completat portofoliul profesorului și dosarul personal pe parcursul întregului an școlar. Am 

comunicat permanent cu celelalte cadre didactice, am dat dovadă de spirit de echipă, am colaborat cu 

elevii şi cu părinţii în realizarea activităţilor propuse, am manifestat atitudini morale şi civice 

conforme cu statutul de cadru didactic şi am promovat deontologia profesională şi respectul faţă de 

ceilalţi. 

 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Am respectat normele, procedurile de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI, am avut disponibilitate 

la responsabilizare şi la autoperfecţionare pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător. 

 

7. Conduita profesională 

Am dat dovadă de atitudini morale și civice conform statutului de cadru didactic, am promovat 

deontologia profesională și respectul față de ceilalți. 
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Raport de activitate  

An şcolar 2019-2020  

Aria curriculara „Tehnologii si TIC” 

 

Educatie tehnologica:-Dinulescu Vasilica-prof.gradul I  

                                   -Giulescu Ioana-prof.definitivat 

           Informatica si TIC:   -.Melinte Alexandrina-prof.gradul I 

 

1.Proiectarea activităţii pt. clasele: 

a-V-a A,B,C,D,E,F; a-VI-a A,B,C,D,E,F; a-VII-a A,B,C,D,E. 

Dupa analizarea Planurilor Cadru si Programelor pentru disciplinele” Educatie Tehnologica„ 

si „Informatica si TIC” am intocmit documentele de proiectare respectând etapele didactice de 

proiectare si am parcurs  materia pana la sfârşitul semestrului I. Am evaluat iniţial elevii respectând 

particularitaţile de vârsta.Am stabilit obiectivele operaţionale conform prevederilor Curriculumului 

urmărind dobândirea de cunoştinţe si formarea de deprinderi.Am utilizat Internetul ca sursă de 

informaţie şi am  proiectat documentele Word. 

Proiectarea activităţii extraşcolare a fost   in cadrul Comisiei  de organizare pentru Olimpiada 

de Informatica la nivel de scoala (prof.Dinulescu Vasilica)  si in cadrul Clubului European 

(prof.Melinte Alexandrina).  

2.Realizarea activităţilor didactice 

Am utilizat strategii didactice de tip activ,participativ,formativ valorificand toate stilurile de 

invăţare existente într-un colectiv de elevi (auditiv,vizual si practic).Am utilizat eficient resursele 

materiale din unitate inclusiv TIC. 

Pregatirea elevilor pentru Olimpiada de Educatie Tehnologica- Faza pe  Scoala 

(prof.Dinulescu Vasilica) 

Coordonarea  activitatilor Clubului European (prof.Melinte Alexandrina) 

           3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

Am pus la dispoziţie criteriile şi procedurile de evaluare pentru familie si şcoală.Am aplicat 

evaluarea iniţiala, formativă şi sumativa.Am planificat activitatea de evaluare corelând tipurile de 

itemi cu natura obiectivelor si conţinuturilor,am promovat autoevaluarea şi interevaluarea.A facut 

notarea ritmică şi am comunicat scris şi oral rezultatul activităţii şi comportamentul elevilor. 

Rezultatele la Olimpiada de Educatie Tehnologica . Elevi care au trecut Etapa pe Scoala si s-

au calificat la Etapa pe Sector 2020: 

1.Dumitru Daria      a V-a A 

2.Maziliu Stefania   a V-a A 

3.Toderoiu Stefan    a V-a C 

4.Nastase Luca        a VI-a B 

5.Ciobanu Iulia        a VI-a E 

6.Mandruta Razvan a VI-a E 

7.Aron Constantin     a VII-a C 

8. Dumitrescu Mihai a VII-a E 

9,Predescu A.            a VII-a E 
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4.Managementul clasei de elevi  

 Am respectat toţi elevii indiferent de mediu de provenienţa,capacitatea de invăţare şi 

rezultatele obţinute.Am gestionat corespunzător situaţiile conflictuale şi am monitorizat 

comportamentul elevilor.Am facilitat adaptarea conţinutului informaţiilor la nivelul de intelegere al 

elevilor prin diferite tipuri de comunicare.Am evidenţiat rezultatele si modelele comportamentale 

pozitive.  

 5.Managementul carierei si al dezvoltării personale 

 Am realizat şi actualizat portofoliile profesionale şi dosarele personale.Am participat la 

activităţi in spiritul integrării şi solidarităţii europene.Am respectat regulamentul intern şi al 

procedurilor stabilite în unitate. 

 6.Contribuţie la dezvolt. instituţionala şi la promovarea imaginii şcolare 

 Am participat la acţiunile de promovare a activitaţii şcolare şi a ofertei educationale, la 

activitaţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase în parteneriat cu 

parinţii si poliţia. 

Am respectat normele,procedurile SSM, PSI si ISU şi termenele pentru îndeplinirea sarcinilor 

date de conducere,am respectat fişa postului comunicând eficient şi constructiv cu conducerea 

unităţii,cu celelalte cadre didactice, cu elevii şi părinţii.Am participat la toate actiunile organizate de 

scoala si m-am implicat in toate activitatile cerute de conducerea scolii pentru prestigiul Scolii 

Gimnaziale nr.117.  

7. Conduita personală 

Am avut o atitudine morală şi civică, am respectat şi promovat deontologia profesională. Am 

avut ca scop asigurarea unui climat normal al activitatilor cu elevii si cu parintii. 

• Prof.Dinulescu Vasilica 

• Prof. Gheorghiu Dorina 

• Prof.Zota Constantin 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT  

AN SCOLAR 2020-2021 

 

            Anul scolar 2020 – 2021 a debutat cu pandemia de covid 19, orele de Educatie Fizica si Sport 

sau efectuat in sistem online si cu prezenta fizica, la inceputul anului școlar s-au luat masuri de 

distantare fizica si de igiena pt. prevenirea covid 19, membrii comisiei metodice de ed-fizică şi sport 

şi-au desfăşurat activitatea instructiv-educativă conform planficărilor întocmite la începutul anului 

şcolar, la elaborarea cărora s-a avut ȋn vedere atât programa şcolară ca ofertă educaţională cât si 

interesele, aptitudinile şi caracteristicile psihologice ale elevilor. În timpul lecţiilor de educaţie fizică, 

si sport, s-a căutat ca elevii să-si manifeste capacităţile, priceperile, deprinderile si trăsăturile de 

personalitate, astfel incât cunostinţele,priceperile ,deprinderile si calităţile motrice dobândite pe 

parcursul demersului didactic să le permită elevilor o integrare activă şi eficientă în societate. 
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Pentru creşterea calităţii şi eficienţei lecţiilor, membrii catedrei au manifestat o preocupare 

permanentă pentru dotarea cu mijloace de invăţământ corespunzătoare, cu ajutorul cărora s-a reuşit 

realizarea conţinutului programelor şcolare şi a obiectivelor de instruire. Activitatea comisiei 

metodice s-a desfăşurat conform planului managerial al comisiei ,în care fiecare membru a avut 

responsabilităţi concrete. În cadrul şedintelor comisiei metodice ce s-au desfăşurat lunar, au fost 

dezbătute referate cu teme de specialitate . 

Pe parcursul  anului scolar 2020 - 2021, membrii catedrei (prof. Ilici Sidorian, prof.Sandu 

Cristina, prof. Dragomir Viorel, prof. Bugǎ Rudi, prof. Radu Raducu, prof. Dumitru Marius), au luat 

parte la acţiunile de perfecţionare profesională desfăşurate la cercurile pedagogice la nivel de sector, 

la diferite cursuri de perfectionare,pentru marirea bagajului de cunostinte si experienta profesionala. 

Având în vedere specificul disciplinei  educatie-fizică si sport, pentru evaluarea elevilor au 

fost stabilite criterii relativ unitare de elaborare a scalelor de notare . Sistemul de evaluare a fost 

conceput în aşa fel încât sa scoată în evidenţă posibilităţile fiecărui elev pentru valorificarea optimă 

a disponibilităţilor motrice. 

 

 

                                                                          Intocmit, responsabilul comisiei metodice, 

                                                                                     Prof. Dragomir  Viorel                      
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru PROIECTE INTERNATIONALE 

An scolar 2020-2021 

 

Proiecte internationale eTwinning 

(fondator/manager de proiect d-na Cires Adriana): 

 

1. Proiectul ECO-FRIENDLY SCHOOL WITH ZERO WASTE, 01.12.2020, parteneri din: 

ROMANIA, TURKEY 

2. Projectul “SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN”, ERASMUS PROJECT 

2020-1-RO01-KA229-080160, 26.08.2020, parteneri din: ALBANIA, CROATIA, CZECH 

REPUBLIC, FRANCE, GREECE, ITALY, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY  

3. ETKİNLİK SEPETİ KUMPANYASI, 23.02.2021, parteneri din: LATVIA, ROMANIA, 

TURKEY  

4. OUR 3C STORIES - GET TOGETHER ON GLOBAL FELLOWSHIP WITH OUR 

STORIES’ CULTURAL COLURFUL COMMON VALUES, 09.10.2020, parteneri din: ALBANIA, 

ARMENIA, BULGARIA, CROATIA, POLAND, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, 

ROMANIA, TURKEY 

5. ETWINNING ÎN ȘCOALA MEA, fondat in 10.05.2021, parteneri din: REPUBLIC OF 

MOLDOVA, ROMANIA 

6. DIJITAL ÇAĞIN BILINÇLI MEDYA OKURYAZARLARI- CONSCIOUS MEDIA 

LITERATES OF THE DIGITAL AGE, fondat in 23.01.2021, parteneri din: AZERBAIJAN, ITALY, 

ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

7. THE SYMBOL OF THE CITY I LIVE IN AND THE STORY OF MY EXLIBRIS, 

12.11.2019, parteneri din: FRANCE, GERMANY, ITALY, POLAND, ROMANIA, SLOVENIA, 

SPAIN, TUNISIA, TURKEY 

8. KIDS & TECH, 18.11.2020, parteneri din: ALBANIA, LITHUANIA, NORTH 

MACEDONIA, POLAND, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY 

9.  HISTORICAL PLACES IN OUR CITY, 26.11.2020, parteneri din: ITALY, LITHUANIA, 

NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA , 

TURKEY, UKRAINE 

10.  FROM DROP TO OCEAN, 01.12.2020, parteneri din: FRANCE, ITALY, LITHUANIA, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE  

11.  MEDIA LITERATE, ETWINNER!, 20.12.2020, parteneri din: ORTUGAL, ROMANIA, 

TURKEY, UKRAINE  

12.  BEYOND BORDERS: BUDDIES NOT BULLIES, 24.09.2020, parteneri din: CROATIA, 

FRANCE, GEORGIA, GREECE, ITALY, JORDAN, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY 

13.  LET'S RECYCLE FOR OUR LIVES, 09.12.2020, parteneri din: ALBANIA, BULGARIA, 

ITALY, LITHUANIA, NETHERLANDS, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY, UKRAINE  

14.  RENKLI EFSANE SERISI/COLORFUL LEGEND SERIES, 30.11.2020, parteneri din: 

AZERBAIJAN, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY  

15.  YAŞAM ORTAKLARIMIZ -OUR LIFE PARTNERS,11.12.2020, parteneri din: 

GERMANY, ITALY, ROMANIA, TURKEY  
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16.  OUR CULTURAL AND HISTORICAL LEGACIES,11.01.2021, parteneri din: ALBANIA, 

AZERBAIJAN, BULGARIA, ITALY, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, PORTUGAL, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

17.  WORLD KITCHEN, 16.01.2021, parteneri din: CROATIA, NORTH MACEDONIA, 

POLAND, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE 

18. OUR UNITY IN DIVERSITY, 05.10.2020, parteneri din: CROATIA, CZECH REPUBLIC, 

ESTONIA, GREECE, JORDAN, POLAND, ROMANIA, SERBIA, SPAIN, TURKEY, UKRAINE  

19.  Proiectul eTwinning "CULTURE WITHOUT BORDERS/ CUSTOMS 

AND TRADITIONS IN YOUR COUNTRY" a primit certificat eTwinning Quality Label si Pupil 

Quality Label, 27.03.2020 

 

Proiecte international bilaterale: 

 

o Proiectul bilateral Romania-Nepal “Sustainable Energy for Future” intre Schoala Gimnaziala 

Nr. 117, Bucuresti si Jhapa Model English School, Damak, Nepal, coordonat si implementat de d-na 

prof. Cires Adriana. A participat d-na prof. Navrapescu Irina- speaker- si elevi de la clasele VII-a C, 

VII-a B. 

 

Proiecte internationale Erasmus+: 

 

1. Proiectul Erasmus+ Nr: 2019-2-PMU-2005 cu titlul “Aware citizen of the World” cu partener din 

Polonia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, desfasurat in 14-18 

iunie 2021, Scoala Gimnaziala Nr. 117 fiind gazda a desfasurarii activitatilor si vizitei delegatiei a 2 

profesori si 9 elevi polonezi, manager de proiect d-na Cires Adriana. A participat d-na prof. 

Navrapescu Irina si Hubca Violeta- speakers- 

2. Proiectul Erasmus+ (KA 2), 2020-1-RO01-KA229-080160-1, cu titlul “A better future if we are 

united” (acronim Butterfly) cu parteneri din Portugalia, Polonia, Turcia si Grecia, coordonator grant 

d-na Cires Adriana. Perioada de desfasurare 1 sept. 2020-31 aug. 2022. In anul scolar 2020-2021 

mobilitatile proiectului au fost suspendate datorita restrictiilor impuse in pandemie. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru PROIECTE INTERNATIONALE 

an scolar 2020-2021 

 

Proiecte internationale eTwinning  

(fondator/manager de proiect d-na Cires Adriana): 

1.Proiectul ECO-FRIENDLY SCHOOL WITH ZERO WASTE, 01.12.2020, parteneri din: 

ROMANIA, TURKEY 

2.Projectul “SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN”, ERASMUS PROJECT 2020-

1-RO01-KA229-080160, 26.08.2020, parteneri din: ALBANIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, 

FRANCE, GREECE, ITALY, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY  

3.ETKİNLİK SEPETİ KUMPANYASI, 23.02.2021, parteneri din: LATVIA, ROMANIA, TURKEY  

4.OUR 3C STORIES - GET TOGETHER ON GLOBAL FELLOWSHIP WITH OUR STORIES’ 

CULTURAL COLURFUL COMMON VALUES, 09.10.2020, parteneri din: ALBANIA, 

ARMENIA, BULGARIA, CROATIA, POLAND, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, 

ROMANIA, TURKEY 

5.ETWINNING ÎN ȘCOALA MEA, fondat in 10.05.2021, parteneri din: REPUBLIC OF 

MOLDOVA, ROMANIA 
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6.DIJITAL ÇAĞIN BILINÇLI MEDYA OKURYAZARLARI- CONSCIOUS MEDIA LITERATES 

OF THE DIGITAL AGE, fondat in 23.01.2021, parteneri din: AZERBAIJAN, ITALY, ROMANIA, 

SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

7.THE SYMBOL OF THE CITY I LIVE IN AND THE STORY OF MY EXLIBRIS, 12.11.2019, 

parteneri din: FRANCE, GERMANY, ITALY, POLAND, ROMANIA, SLOVENIA, SPAIN, 

TUNISIA, TURKEY 

8.KIDS & TECH, 18.11.2020, parteneri din: ALBANIA, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, 

POLAND, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY 

9.HISTORICAL PLACES IN OUR CITY, 26.11.2020, parteneri din: ITALY, LITHUANIA, 

NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA , 

TURKEY, UKRAINE 

10.FROM DROP TO OCEAN, 01.12.2020, parteneri din: FRANCE, ITALY, LITHUANIA, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE  

11.MEDIA LITERATE, ETWINNER!, 20.12.2020, parteneri din: ORTUGAL, ROMANIA, 

TURKEY, UKRAINE  

12.BEYOND BORDERS: BUDDIES NOT BULLIES, 24.09.2020, parteneri din: CROATIA, 

FRANCE, GEORGIA, GREECE, ITALY, JORDAN, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY 

13.LET'S RECYCLE FOR OUR LIVES, 09.12.2020, parteneri din: ALBANIA, BULGARIA, 

ITALY, LITHUANIA, NETHERLANDS, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY, UKRAINE  

14.RENKLI EFSANE SERISI/COLORFUL LEGEND SERIES, 30.11.2020, parteneri din: 

AZERBAIJAN, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY  

15.YAŞAM ORTAKLARIMIZ -OUR LIFE PARTNERS,11.12.2020, parteneri din: GERMANY, 

ITALY, ROMANIA, TURKEY  

16.OUR CULTURAL AND HISTORICAL LEGACIES,11.01.2021, parteneri din: ALBANIA, 

AZERBAIJAN, BULGARIA, ITALY, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, PORTUGAL, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

17.WORLD KITCHEN, 16.01.2021, parteneri din: CROATIA, NORTH MACEDONIA, POLAND, 

ROMANIA, TURKEY, UKRAINE 

18.OUR UNITY IN DIVERSITY, 05.10.2020, parteneri din: CROATIA, CZECH REPUBLIC, 

ESTONIA, GREECE, JORDAN, POLAND, ROMANIA, SERBIA, SPAIN, TURKEY, UKRAINE  

19.Proiectul eTwinning "CULTURE WITHOUT BORDERS/ CUSTOMS AND TRADITIONS IN 

YOUR COUNTRY" a primit certificat eTwinning Quality Label si Pupil Quality Label, 27.03.2020 

Proiecte international bilaterale: 

- Proiectul bilateral Romania-Nepal “Sustainable Energy for Future” intre Schoala 

Gimnaziala Nr. 117, Bucuresti si Jhapa Model English School, Damak, Nepal, coordonat 

si implementat de d-na prof. Cires Adriana. A participat d-na prof. Navrapescu Irina- 

speaker- si elevi de la clasele VII-a C, VII-a B. 

Proiecte internationale Erasmus+: 

1. Proiectul Erasmus+ Nr: 2019-2-PMU-2005 cu titlul “Aware citizen of the World” cu 

partener din Polonia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, 

desfasurat in 14-18 iunie 2021, Scoala Gimnaziala Nr. 117 fiind gazda a desfasurarii 

activitatilor si vizitei delegatiei a 2 profesori si 9 elevi polonezi, manager de proiect d-na Cires 

Adriana. A participat d-na prof. Navrapescu Irina si Hubca Violeta- speakers- 

2. Proiectul Erasmus+ (KA 2), 2020-1-RO01-KA229-080160-1, cu titlul “A better future 

if we are united” (acronim Butterfly) cu parteneri din Portugalia, Polonia, Turcia si Grecia, 

coordonator grant d-na Cires Adriana. Perioada de desfasurare 1 sept. 2020-31 aug. 2022. In 

anul scolar 2020-2021 mobilitatile proiectului au fost suspendate datorita restrictiilor impuse 

in pandemie. 

Responsabil,  

Prof. E. Dumitrescu 
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RAPORT DE ACTIVITATE  

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

1. ACTIVITATEA CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ (CMBAP) ȘI A CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE 

ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CAPp) 

 

Număr 

total 

activități  

După tipul activității: Tematica activităților 

Nr. 

activități 

individual

e   

Nr. 

activități 

de grup 

1. Nr. 

activ. 

de 

autocun

oaștere/ 

intercu

noașter

e 

2. Nr. activ. 

managementul 

emoţiilor  şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

emoţionale şi de 

comunicare  

3. Nr. activ. 

management

ul învăţării/ 

dezvoltare 

cognitivă/ 

dezvoltarea 

creativității  

4. Nr. 

activ. 

orientar

ea 

carierei  

5. Nr. 

activ. 

Educaţi

a 

pentru  

un stil 

de viaţă 

sanoge

n   

6. Nr. 

activităț

i 

metodic

e  

426 310 116 89 124 59 122 14 
18 

 

 

Nr. activități desfășurate 

Elaborarea și transmiterea 

de materiale suport de 

specialitate pentru cadrele 

didactice, utile în activitatea 

cu preșcolarii și elevii, 

pentru preșcolari/elevi și 

pentru părinți/tutori ai 

acestora 

Consilierea față în față 

și/sau la distanță a 

părinților/tutorilor și a 

cadrelor didactice cu privire 

la orientarea școlară și 

profesională a 

preșcolarilor/elevilor cu 

CES 

Aspecte semnificative ale activității din 

perioada 01 septembrie 2020 - 31 august 

2021, care nu au fost surprinse în prezentul 

raport 

42 45 Activitate în cadrul Proiectul Youth 

SpectActors finanțat de Comisia Europeană 

Organizator activitate online ,,Efectele 

consumului de droguri asupra organismului" 

în cadrul proiectului local Alege să fii liber 

parteneriat ANA si CPECA Sector 6, 

27.10.2020 

Organizator activitate online cu tema 

,,Efectele consumului de tutun asupra 

organismului" , în cadrul proiectului Școala 
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fără fumuri în parteneriat cu CPECA Sector 

6, 26.10.2020 

Organizator activitate online ,,Efectele 

consumului de droguri asupra organismului" 

în cadrul proiectului national Școala 

Altfel,parteneriat ANA si CPECA Sector 6, 

17.03.2021-clasa a VII a B 

Proiectul local Școala fără fumuri -Beneficiile 

renunțării la fumat- Clasa A V a C -

2.06.2021, CPECA Sector 6 

Activitate de monitorizare a prof. consilieri 

şcolari -3 monitorizări 

Organizator al concursurilor regionale Magia 

Sărbătorii de Crăciun  şi Lumina Sărbătorii 

Paştelui  desfăşurate în cadrul proiectului 

regional Tradiţii la români, decembrie 2020, 

în parteneriat cu CMBRAE 

Colaborare cu profesorii itineranţi care 

lucrează cu elevii cu CES  

Participare la consiliile profesorale 

Responsabil al comisiei metodice a 

profesorilor consilieri din sectorul 6 

Implicare în realizarea studiului OSP 

Organizarea testării cu Testul Toolkit pentru 

elevii claselor a VIII a  

Realizarea documentaţiei pentru 3 elevi cu 

școlarizare la domiciliu 

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a 

preșcolarilor care nu au frecventat grădinița în 

vederea înscrierii la școală - CMBRAE/12 

aprilie 

Participare în calitate de membru în comisia 

pentru evaluare națională  

Participare în calitate de membru în comisia 

pentru simularea evaluării naționale  

Implementare activități program de 

autocunoaștere -Worlds largest Lesson and 

supporting the Global Goals for Sustainable 

Development”- U.N.I.C.E.F. 

Coordonator la nivelul școlii pentru Campania 

Globală pentru Educație 

Responsabil al comisiei pentru prevenirea și 

eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității. 
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1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1.1.Număr de beneficiari  

Număr de 

persoane 

distincte care au 

beneficiat 

de consiliere 

individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

TOTAL  120  26 18  35 41 

 

1.1.2. Date statistice   

Nr. crt. 
Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

Programe de auto/ 

intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  14 - - 

Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului 

în spațiul școlar, a violenței 

domestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 18 13 15 

Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  

școlar) 5 12 21 

Orientarea carierei  5 8 5 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 
2 2 - 
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consumului de substanțe cu risc, 

a traficului de persoane) 

- altele  44 35 41 

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea 

intervenției/problemei 

2 

 

 

 

 

 

Problematica (cazuistica) cu 

cea mai mare frecvenţă 

înregistrată în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ 

cazuistica înregistrată în 

unitatea dvs., pe o scală de 

la 1 la 10, acordând 10 

puncte problemei cu cea mai 

mare frecvență și 1 

problemei cu cea mai mică 

frecvență) 

 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
8 

Managementul emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 

10 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

7 

Orientarea carierei  9 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de persoane) 

6 

- altele =  

3 
Copii cu CES (cu certificat 

de orientare școlară și 

profesională) 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

31 15 

4 
Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

9 3 

5 
Copii în risc de abandon 

școlar 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

- 

(se corelează cu cazurile 

raportate la managementul 

învățării ) 
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1.2. CONSILIERE DE GRUP 

1.2.1.Număr de beneficiari 

Consili

ere de 

grup în  

    

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

preșcol

ari 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

pări

nţi 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

cadre 

didact

ice 

    3 9   3 9 1 4 

TOTA

L  7 activități /22 beneficiari 

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă 

cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de 

atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Activități de informare 42 139  

2.  Activități prevenire, conștientizare 14 350  

3.  Activități de formare de atitudini , abilități 26 390 82/879 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a cadrelor 

didactice 

(work-shop-uri, alte activități) 

Număr total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1 Participare la consiliul clasei 2 26  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a părinților 

(lectorate,  participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Participare la ședințele cu părinții 7 154  

 TOTAL  91   
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1.2.3. Programe de consiliere de grup 

1.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  1 270 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

 

2 

370 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității  (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

- 

 

Orientarea carierei  1 139 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

ființe) 

1 

100 

TOTAL 5 879 

 

1.2.3.2. Detalierea programelor de consiliere de grup 

 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Decizia mea de 

carieră 

urban Elevi clasa 

a VIII-a 

42 139  

2.  Stilul de viață 

sănătos 

urban Elevi clasa 

a V-a 

4 100  

3.  Reziliența și starea 

de bine 

urban Elevi 

clasele V-

VIII 

10 250  

4.  Proiect Youth 

SpectActors 

urban Elevi clasa 

a VIII a A, 

C, a VII a 

F, a VII a C 

16 120  
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5.  Program de formare 

de atitudini și 

abilități 

urban Elevi 

clasele V-

VIII 

10 270 82/879 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Decizia privind 

cariera 

urban Părinții 

elevilor din 

clasele a 

VIII a 

7 154  

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere a cadrelor 

didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Grstionarea eficientă 

a situațiilor în clasă 

urban Consiliul 

claselor a 

VIII a D și 

a VI a D  

2 26  

 

1.3. SITUAŢIA CAZURILOR DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ 

Număr de activităţi/programe de informare, prevenire și 

consiliere   2 

Număr de elevi consiliaţi individual 5 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 12 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi 

având comportamente agresive / violente) 5 

Număr de cadre didactice consiliate 5 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 4 

 

1.4. IMPLICAREA ÎN STUDII PSIHOSOCIOLOGICE LA NIVEL DE ȘCOALĂ, 

JUDEȚ/SECTOR, CJRAE/CMBRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator   

b) ca participant 
Chestionar privind opțiunile școlare și profesionale ale 

elevilor din clasa a VIIIa (Platforma AMN) 
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1.5. ACTIVITĂȚI DE FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Nr. 

crt. 
Furnizorul  Titlul cursului /Denumire program  

Nr. 

de 

ore 

Nr. 

credite  

Buget alocat 

de CMBRAE 

1.  
Oak Foundation și 

fondul INSPIRE 

Conferința națională ”O privire asupra 

situației violenței asupra copiilor în 

România: prezent și viitor” în cadrul 

proiectului ”Întărirea capacității rețelei 

ChildPact” 30.09.2020 

1   

2.  

Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare 

Internațională ,#USAID 

Moldova și Guvernului 

Suediei 

„Competențe Digitale Aplicate în metode 

inovative de predare-învățare”.07-11-2020, 

Programul Tekwill Ambassadors, ediția 

UTeach,  

 

1   

3.  

Universitatea din 

București / Autism 

Europe 

Curs 'Comunicare și Metode de Predare în 

Tulburările din Spectrul Autismului'. Train 

ASD   

   

4.  
Euroguidance center in 

Romania 

Participare seminar EuroGuidance 

Euroguidance network in the scope of the 

activities of the Competence Development 

Task Group and Euroguidance center in 

Romania,25.11.2020 

1   

5.  
Arizona State 

University, ASU 

Participare la Conferința REMOTE K12, K-

12 Digital Teaching PD 9 ianuarie 2021 
8   

6.  CCD București 

Conferința online- Utilizarea resurselor 

digitale pentru crearea propriului scenariu 

educațional, 5.10 

1   

7.  
C.C.D Dolj și Asociația 

EduFor Craiova, 

CLASA DE ACASĂ Instrumente și aplicații 

online pentru activități de învățare, 4 

.092020,  

3   

8.  
Institutul de formare 

continuă 

Conferință științifico- practică Inovații 

pedagogice în era digitală - 27.11 
8   

9.  FONPC 

“CAN-MDS Operators’ Seminar” Project 

810508 — CAN-MDS II — Funded by EU 

REC Programme 2014-2020 Coordinated 

Response to Child Abuse and Neglect via 

Minimum Data Set: from Planning to 

Practice 16, 17, 22, 23. 09. 2020 

-   

10.  "Parteneri în Educație", 
Participare la evenimentul "Let`s talk"./ 

proiectul finanțat de IKEA,28.01 
3   

11.  Asociația GO-AHEAD/ 
Strategii de prevenire și combatere a 

fenomenului de Bullying 22.10.2020 
1   

12.  
Wellbeing Institute, 

Transylvania College și 

Mind Education. 

Continuarea școlii online în timpul 

pandemiei”22.10.2020 

 

1   

13.  European Parliament 

European Digital Youth Summit - 

EDYS2020 - Opening panel, a 

multistakeholder online event held on the 

8th of October 2020  

1   
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14.  
Centrul Naţional de 

Politici și Evaluare în 

Educație (CNPEE), 

Programul de formare pentru constituirea 

Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale 

(CPEECN)” 

 15  

15.  
CMBRAE/Universitatea 

din Florența 

Curs de formare JOBLAND-26.05-

2.07.2021 
   

16.  
Arizona State 

University 

REMOTE: The Connected Faculty Summit. 

9-10 iunie 
   

17.  
Asociația Europeană a 

Profesioniștilor din 

Educație Edumi. 

"Educația la timpul prezent-Web III-

Cătălina Ulrich Hygum" 8.06.2021  
1   

18.  Global School Alliance 
Virtual Education Conference on teamwork 

and wellbeing 29.04.2021 
   

19.  Primera Courses 
Pan-European Conference on Digital 

Education.24.06.2021 
2   

20.  Global School Alliance 
Virtual Education Conference on 

Assessment vs Examination-27.05.2021 
   

21.  
Asociația Învățătorilor 

din România Filiala 

Republica Moldova 

„UNICITATE PERSONALĂ ȘI 

PROFESIONALĂ" în cadrul programului 

de dezvoltare personală a cadrelor didactice 

„PROFESORUL CU STIL". 8.06.2021 

4   

22.  
Echipa Observatorului 

Român de Sănătate 

Conferința online „Rescriem povestea școlii, 

rescriem povestea copiilor” care s-a 

desfășurat în data de 7 iunie 2021. 

   

23.  

FONPC, Universitatea 

Babeş-Bolyai- 

Facultatea de Sociologie 

şi Asistenţă Socială, 

Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală al 

Municipiului Cluj 

Napoca, în parteneriat 

cu Colegiul Asistenților 

Sociali 

WORKSHOP „Procesul de pilotare al 

platformei online CAN-MDS pentru 

situațiile de abuz  și neglijare împotriva 

copilului: beneficii și implementare” în 

cadrul proiectului “Răspuns Coordonat la 

Abuzul și Neglijarea Copilului prin Setul 

Minimal de Date: de la planificare la 

practică” -cofinanțat de Comisia Europeană. 

08.04.2020, orele 10:00-14:00 și 

14.04.2020, orele 10:00-14:00 

4   

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICA A CLASELOR PREGATITOARE 

-  AN SCOLAR   2020-2021- 

 

In  –ANUL SCOLAR  - 2020-2021-  - activitatea metodica a Claselor pregatitoare, s -a 

desfasurat  in  conformitate cu planul managerial stabilit,avand  ca obiective : asimilarea 

elementelor de baza ale  principalelor limbaje conventionale,stimularea creativitatii ,imaginatiei 

prin joc ,formarea motivarii pentru invatare,atingerea obiectivelor prevazute de  curriculumul 

national prin folosirea manualelor alternative. 

S-au organizat sedinte de lucru,dezbateri cu teme diferite ,cum ar fi: 

-studierea documentelor scolare in vederea intocmirii corecte a planificarii-toate cadrele didactice 

-ne jucam, invatam- schimb de activitati antrenante ptr invatarea in online 

La sfarsitul semestrului I si II   s-au efectuat testari la Comunicare in limba roamana    si  

Matematica  , urmand ca invatatorii sa observe evolutia sau involutia elevilor si sa ia masuri in 

consecinta.  

Ca  activitati extrascolare s-au efectuat la nivelul comisiei : 
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-Sarbatorim Haloween-Sarbatoarea mastilor -toate clasele  I –in online 

-PROGRAM ARTISTIC  -Mos Craciun cu plete dalbe-clasele  I - A,B,C,D,E,F,G-in online 

 

CONCURSURI si PROIECTE 

-Concurs de desene ,,Traditii la romani ’’,februarie 2021- prof Badea Adriana,Dumitrescu 

Ecaterina,Beldea Adriana 

-,,Eroii Fast’’-Campania Globala pentru constientizarea simtomelor AVC-APRILIE 2021,  Salvati 

copiii,7-13 IUNIE 2021-prof Badea Adriana,Dumitrescu Ecaterina,Moise Gabriela 

-Activitate online- Educatie rutiera cu sprijinul Brigazii Rutiere a Municipiului Bucuresti,martie 

2021-prof Badea Adriana,Dumitrescu Ecaterina,Valceanu Iuliana, Moise Gabriela 

-Proiect Educational,,Utilizarea softului educational si a manualului digital in procesul de predare -

invatare "-Ed Edu,Asociatia Educrates,Tg Mures-prof Badea Adriana,Dumitrescu Ecaterina,Beldea 

Adriana,Moise Gabriela ,Dragutanu Sanda,Valceanu Iuliana,Bunea Catalina 

 

-SIMPOZIOANE 

-Bune practici si abordari in inv preuniversitar ,Bacau,6 mai 2021- prof Badea Adriana,Dumitrescu 

Ecaterina 

-Sesiune de comunicari,,Promovarea sportului ptr devoltare si pace’’, Bacau, 6 aprilie 2021 - prof 

Badea Dumitra Adriana,Dumitrescu Ecaterina 

- O planeta sanatoasa ,Bals ,Olt 22 aprilie 2021- prof Badea Dumitra  Adriana,Dumitrescu Ecaterina 

- Cerc pedagogic pe sector 17 mai 2021- prof Badea Adriana,Dumitrescu Ecaterina,Moise Gabriela 

-Activitate de voluntariat la Fundatia Nane in scopul strangerii de fonduri pentru ajutorarea 

Centrului de recreere Nane , a copiilor cu dizabilitati -reprezentant voluntar  inv Dragutanu Sanda -  

clase participante -I / A,B,C,D,E ,F 

 

FORMARE 

-Eficienta in practica evaluarii ,22 CPT,10 MAI -15 IUNIE 2021-Asociatia Dominou,Craiova- prof 

Badea Adriana,Dumitrescu Ecaterina 

-Utilizarea platformei Microsoft Teams -3 ore ,6.01.2021 prof Badea Dumitra Adriana,Dumitrescu 

Ecaterina,Moise Gabriela,Valceanu Iuliana,Beldea Adriana ,Dragutanu Sanda, Bunea Catalina 

-Abordari interdisciplinare ale domeniului psihomotric-activitatilor de joc si miscare si educatiei 

fizice in invatamantul preuniversitar, 24 ore ,6-15 iunie 2021, Asociatia Dascali Emeriti Bacau- prof  

Badea Dumitra Adriana, Dumitrescu Ecaterina 

-Profesorul eficient ,de la sala de clasa, la clasa virtuala ,9-27 nov 2020 ,24 ore ,CCD,Bucuresti – 

prof Valceanu Iuliana 

-,,Webinarul introductiv dedicat profesorilor ,pe tema sigurantei online pentru elevi’’,24 oct 2020 –

prof  Valceanu Iuliana 

-Educatia Altfel in online-22.nov 2020 –prof  Valceanu Iuliana 

-Eficienta in practica evaluarii-10 05-15.05 2021-prof  Moise Gabriela 

-Noile educatii –abordari inovative prin disciplina –Pregatiti pentru viata-23,10-8 11 2020-prof 

Moise Gabriela 

 

   Astfel  toti membrii comisiei au fost implicati in diverse activitati si programe urmarindu-se 

cresterea calitatii procesului instructiv educativ precum si a nivelului de pregatire profesionala 

                                                                                                        Resp Comisie Metodica 

                                                                                                                 Inv  Beldea Adriana 
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

CLASELOR I 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN 

ANUL ȘCOLAR 

2020/2021 

 

        Activitatea metodică a Comisiei claselor  I s-a desfăşurat conform planului managerial întocmit, 

atingând toate obiectivele propuse, prin contribuţia tuturor profesorilor pentru învăţământul primar 

care au predat la aceste clase. 

 

A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2020/2021, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele 

obiective: 

• Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

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

participative; 

• Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

• Organizarea de activităţi extracurriculare; 

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

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

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

• Colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea si proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările  făcute în 

ghidurile metodologice și respectându-se planurile cadru și programele scolare. 

Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicile colectivului de elevi cu care se lucrează 

și reflectând nevoile clasei. 

În general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învățare în parte 

făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp și stabilirea unui plan  remedial 

daca este cazul. 

Planificarea este personalizată și reflectă specificul clasei la care se lucrează ținându-se cont de 

caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce și-au planificat, 

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

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei 

clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între  obiectivele 

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

standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea 

acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

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

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se regândească demersul didactic astfel încat 

cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii 

optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, 

conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,  problematice.  

Analizând activitățile desfășurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constată urmatoarele 

aspecte: 

Pregătire bună și foarte bună din punct de vedere științific și metodic pentru activitate 

Temele abordate la lecție sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea calendaristică 

și în proiectarea unității de învățare; 
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În cele mai multe cazuri există corelație între tema lecției, obiective, sarcini de învățare și strategii 

didactice folosite; 

În majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse, permitand elevilor sa aplice in contexte cat 

mai variate ceea ce elevii au învățat; 

Sunt integrați în activitate toți elevii din clasă; 

Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându -se preocupare pentru exersarea 

deprinderilor de munca independentă ; 

Preocupare pentru realizarea feed-back-ului și autoreglarea activității în funcție de informatiile 

primite; 

Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă și 

exersarea deprinderilor de comunicare în situații diverse; 

Pe tot parcursul activității se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului 

elevilor, evaluarea prin fișe de munca independentă, evaluarea orala, evaluare scrisă la tabla, analiza 

produselor activității elevilor, portofoliul etc. 

Se integrează în lecție material didactic confecționat dar și material didactic din școală; 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptori de performanţă pe trei nivele. În 

urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară pentru acest 

moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

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

egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, calitatea acestor performanţe asigurându 

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

problematicii la experienţele copiilor. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea 

desfasurarii procesului instructiv-educativ. 

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă, 

programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor de 

învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. 

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

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

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor a-II-a colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-

ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna practica, interasistențe, activități 

demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată . 

B. Eficacitatea educaţională 

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

strategii de evaluare alternative : 

   portofolii  

   mape 

   postere                                                                         

   anunţuri 

   desene tematice 

   experimente (cu fişe de observaţii ) 

  *evaluare online 

             S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare. 

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

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Evaluarea sumativă a 

cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 

C. Managementul calităţii 

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

elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică 

să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 
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Cadrele didactice din cadrul comisiei cls. I au participat la cursurile online organizate de CCD, în 

contextul pandemiei de coronavirus, fiecare cadru didactic a încercat să-și îmbunătățească calitatea 

predării online. 

Prof. înv. primar Marinaș Panseluța a participat la cursul online  - Eficiența în practica evaluării -  

Asociația Dominou 

Prof. înv. primar Ionașcu Florica a  participat la următoarele cursuri online: 

• Master tehnologii informatice și de comunicații în educație (TICE)- Univ. București în 

desfășurare  

• Curs online -Eficiența în practica evaluării- Asociația Dominou 

• Conferința Națională- Profesionalizarea carierei didactice prin activități de mentorat- Casa 

Corpului Didactic Mehedinți 

• Activitate de formare și perfecționare susținută online cu titlul Elevul tău e un geniu- 

Sellification.ORG 

• Educație interculturală pentru o școală nouă-Casa Corpului Didactic București 

• Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor-Curs on-line- Casa Corpului 

Didactic București 

• Provocări și soluții în educația digitală-Curs on-line 

 

Prof. înv. primar Costea Ruxandra a participat la  sesiunea de formare profesională Incluziunea 

școlară de la teorie la practică(24 ore)- formator Mirescu Corina, la Webinarul cu tema Strategii 

didactice inovative utilizate pe platformele educaționale (4 ore), sesiunea de formare profesională 

Strategii de prevenire a discriminării și violenței asupra copiilor(24 ore)- formator  Mirescu Corina. 

Prof. înv. primar  Linteș Ramona a participat la următoarele cursuri: Curs online -Eficiența în practica 

evaluării- Asociația Dominou. 

        Toate cadrele didactice din Comisia metodică a claselor I au fost implicate în diverse proiecte şi 

programe, urmărindu-se creşterea nivelului de pregătire profesională. 

         Toţi membrii Comisiei metodice au contribuit la realizarea unor activităţi eficiente, contribuind 

la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. În perioada de carantină toate cadrele didactice au 

colaborat cu elevii și părinții acestora și au desfășurat lecții online atunci când a fost cazul.  

                                                        Întocmit, 

                                                          Responsabil de comisie  metodică,                                       

                                        Prof.înv.prim. IONAȘCU  FLORICA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

A CLASELOR A-II-A 

Anul şcolar 2020-2021 

 

       In anul scolar - 2020-2021 -  activitatea metodica a Claselor a II a ,s -a desfasurat  in  conformitate 

cu planul managerial stabilit,avand  ca obiective : asimilarea elementelor de baza ale  principalelor 

limbaje conventionale,stimularea creativitatii ,imaginatiei prin joc ,formarea motivarii pentru 

invatare,atingerea obiectivelor prevazute de  curriculumul national prin folosirea manualelor 

alternative. 

        Au fost organizate sedinte de lucru,dezbateri cu teme diferite ,cum ar fi: 

-studierea documentelor scolare in vederea intocmirii corecte a planificarii 

-referat: - Lectura, incotro ?  

-referat-Un mediu curat, o viata sanatoasa  

-referat-Traditional sau modern in predare 

-dezbatere- Jocul didactic la scolarul mic 

-dezbatere-familia si copilul 

- referat-  Tehnici interactive de grup 
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-lectii demonstrative-CLR, MEM  

       La sfarsitul anului   s-au efectuat testari la Comunicare in limba romana  si  Matematica si 

explorarea mediului, unde elevii au obtinut calificative foarte bune  

      Ca  activitati extrascolare s-au efectuat la nivelul comisiei : 

 -vizite :  -Clasele II –A , B, C, D, E, F, G, H  - Sa protejam natura! -parc,Gradina Botanica   

  -drumetii:observarea ,explorarea si intelegerea realitatii din mediul inconjurator cu realizarea unor 

colectii de frunze , flori-clasele a II a -   A,B,C,D,E,F,G,H 

 -Sarbatorim Haloween-Sarbatoarea mastilor -toate clasele a II a-sala de clasa 

                                 

-PROGRAM ARTISTIC  -1Decembrie-De ziua Romaniei-clasele a II a - A,B,C,D,E,F,G,H (sala de 

clasa) 

-24 Ianuarie-Ziua Marii Uniri-clasele a  II  a - A,B,C,D,E,F,G,H-(sala de clasa) 

-Ziua Europei-unde au participat toate clasele a II a (sala de sport,terenul de sport) 

-1 Iunie-Zambete de copil-desene pe asfalt-toate clasele a II a 

 

CONCURSURI si PROIECTE 

-Concursul International,,Natura inspira si daruieste’’-CAERI NR 26404 ,POZ 179 PAG 9-prof 

Dumitrescu Ecaterina,Badea Adriana,Beldea Adriana,Dragutanu Sanda 

-Concursul,, Magia Sarbatorilor de Craciun ",desfasurat in cadrul Proiectului Traditii la Romani-prof 

Badea Adriana 

-Proiect Regional ,,In asteptarea lui Mos Nicolae"CAERI, 

-Concursul National Gazeta Matematica  

-Concursul international,, Discovery-descopera lumea"  -RAIO Press 

-Concursul National,,Amintiri din copilarie”etapa I.II,III 

- Concursul de desene Carrefour -,, Crăciun 2020”-,,De Pasti”-2020-clasele a  II a  /  

A,B,C,D,E,F,G,H 

-Concurs National ,,Comper"- competenta  si  

-Concursul international ,,Formidabilii"-etapa I ,II.III.IV -avizat MENCS Romconcept International 

Solution 

-Fii intelligent la..matematica 

-Comunicare,ortografie.ro- 

-Proiect Educational,,Utilizarea softului educational si a manualului digital in procesul de  

predare -invatare "-Ed Edu,Asociatia Educrates,Tg Mures- 

-Programul National -,,Si eu traiesc sanatos "-toate clasele a II a 

-SERBARI SCOLARE-,,Mos Craciun –mosul cel bun!''-toate clasele a II a 

                                     -,,Mama,fiinta cea mai draga”-toate clasele a II a 

-COORDONATORI SI ORGANIZATORI: 

-Proiectul educational CAERI ,,Padurea –izvor de viata”- 

 

-Vizionare spectacole 

-Povestea porcului –I Creanga  

-Galele Circului-Circul Metropolitan -  

 

SIMPOZIOANE  

1. Simpozion Național ,,Proiectare didactică și management european în spațiul românesc ,ed a-IV-

a, Ed.Edu Tg.Mureș 
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2. Simpozion Regional ,,O lume reală oglindită într-o lume virtuală, ed.a-III-a, Școala Gimnazială 

Nr.279, București 

3.,,Violenta in scoli  

4. Simpozion Național ,,Integrarea copiilor cu ADHD în învățământul de masă,” ed..a-III-a, Școala 

Gimnazială Nr.117,București,  

ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT 

 -Activitate de voluntariat la Fundatia Nane in scopul strangerii de fonduri pentru ajutorarea Centrului 

de recreere Nane , a copiilor cu dizabilitati - clase participante    -a II a / A,B,C,D,E  

-Campania ,,O sansa pentru fiecare’’- in parteneriat cu Fundatia Familiala din Galati si scoli, licee 

din tara 

 FORMARE 

-Cerc pedagogic – ,,Joc si miscare”-  

-Cursuri de perfectionare-CCD,,Invatarea productiva intr-o lume reala 

-coordonatori,organizatori,evaluatori la concursurile scolare in anul scolar 2020-2021 -clasele  

a II a -A,B,C,D,E,F,G 

-membrii in echipa de redactie a revistei ,,Educatie,arta si cultura’’-anul VIII Nr 14/2017 periodic 

pentru initiativa si dezvoltare profesionala in educatie inregistrat cu ISSN-L-2247-6474-Asociatia 

,,Arta si cultura ‘’-Galati-  

   Astfel  toti membrii comisiei au fost implicati in diverse activitati si programe urmarindu-se 

cresterea calitatii procesului instructiv educativ precum si a nivelului de pregatire profesionala 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL  

COMISIEI CLASELOR a III a 

Anul  scolar 2020-2021 

 

Activitatea metodică a Comisiei claselor a-III-a s-a desfăşurat conform planului managerial 

întocmit, atingând toate obiectivele propuse, prin contributia tuturor profesorilor pentru invatamantul 

primar care au predat la clasa  a-III-a. 

Toate cadrele didactice din cadrul comisiei au proiectat în mod integrat activitatea didactică. 

Comisia metodica a invatatorilor de la clasele a-III-a din Scoala Gimnaziala cu clasele  I- VIII  

nr.117 , sector 6, Bucureşti a programat şi desfasurat activitatea de evaluare. 

                În prima şedinţă a Comisiei metodice a claselor  a-III-a din luna septembrie cadrele 

didactice , în urma efortului comun, au stabilit unele aspecte, astfel: 

- în selecţia temelor, continuturilor de evaluat, cat si a competentelor, au tinut seama de trasaturile si 

conditiile specifice ale unor astfel de evaluari initiale de un nivel mediu de dificultate, care sa permita 

analiza ulterioara a rezultatelor prin raportare la evaluarile finale; 

- au elaborat itemii şi au conceput testele; 

- au trecut la elaborarea descriptorilor de performanţă; 

- au avut în vedere competentele specifice din programa aferenta anului anterior de studiu, corelate 

cu cele din programa pentru anul de studiu curent, putandu-se astfel identifica cunostinte, 

abilitati/deprinderi care stau la baza anticiparii performantelor elevilor si, mai ales, care faciliteaza 

proiectarea activitatilor didactice prin corelare cu situatia reala a elevilor, prin trasee particularizate, 

cu caracter remedial sau stimulativ. 

- au stabilit si datele calendaristice pentru desfasurarea testarilor initiale la clasele I, dupa cele doua 

saptamani de recapitulare, astfel: 
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- proba la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ; 

- proba la MATEMATICĂ. 

 

După corectarea testelor initiale, în conformitate cu descriptorii de performanţă  rezultatele , 

fara sa fie facute publice, au fost comunicate elevilor si parintilor acestora in intalniri individuale, in 

care s-a discutat despre actiunile propuse pentru remedierea deficientelor în vederea asigurarii 

progresului scolar, pentru a stimula performanta, precum si masurile necesare de sustinere a elevului 

de catre familie. 

      Analizând rapoartele membrilor comisiei care au administrat teste de evaluare iniţială au fost 

identificate următoarele aspecte: 

      Majoritatea elevilor: 

- completează corect propozițiile date; 

- completeaza corect si complet toate enunțurile; 

- formulează corect și complet întrebarea; 

- transcriu corect și complet ultima propoziție din text, precizează corect numărul de cuvinte; 

- despart corect în silabe cuvintele date; 

- precizează corect și complet vocalele și consoanele din toate cele trei cuvinte date; 

- completează corect și complet cu sinonime/ antonime, toate cele șase cuvinte; 

- completează corect și complet cu sinonime/ antonime, toate cele șase cuvinte; 

- completează corect toate semnele de punctuație; 

- argumentează corect răspunsul, nu depășește limita de propoziții impusă ; 

- calculează corect toate operațiile date; 

- calculează și fac proba corect operațiilor date; 

-efectuează corect și complet, respectând ordinea operațiilor; 

-formulează și rezolvă corect și complet problema; 

-construiește figurile geometrice respectând întocmai indicațiile date. 

     

    Ţinând cont de rezultatele obţinute  şi de aspectele identificate, care au fost prezentate mai sus, 

se impun următoarele măsuri: 

- tratarea diferenţiată a elevilor (lucrul diferentiat   prin  fişe  diferenţiate); 

- activarea tuturor elevilor în cadrul orelor de curs; 

- folosirea unor metode de predare eficiente care să conducă la progres şcolar în scurt timp; 

- folosirea unor materiale didactice attractive (planşe, lecţii AeL); 

- reluarea unor teme (în special cele la care s-au constat deficienţe); 

- colaborarea permanentă cu părinţii elevilor. 

 

               Comisia Metodică a claselor a-III- a programat şi desfăşurat evaluarea sumativă la final de 

semestre. Astfel, s-au elaborat itemii şi s-au conceput testele, s-a trecut la elaborarea descriptorilor de 

performanţă, s-au avut in vedere competenţele specifice din program, s-au stabilit  datele 

calendaristice pentru desfăşurarea testărilor sumative la clasele a-III-a, astfel: 

- proba la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ; 

- proba la MATEMATICĂ. 

 

După corectarea testelor sumative, în conformitate cu descriptorii de performanţă , rezultatele, 

fara sa fie facute publice, au fost comunicate elevilor si parintilor acestora in intalniri individuale, in 

care s-a discutat despre actiunile propuse pentru remedierea deficientelor in vederea asigurarii 
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progresului scolar, pentru a stimula performanta, precum si masurile necesare de sustinere a elevului 

de catre familie. 

      Analizând rapoartele membrilor comisiei care au administrat teste de evaluare sumativă au 

fost identificate următoarele greşeli tipice: 

              Limba și Literatura română: 

- desprinderea ideilor principale din textul citit; 

- redactarea unor texte de mica întindere adaptate destinației și scopului comunicării. 

- aplicarea conștientă a reugllor ortografice și de punctuație. 

Matematică: 

- aflarea greşită a termenului necunoscut; 

- nerecunoaşterea numerelor pare sau impare; 

- rezolvarea greşită a exerciţiilor cu două operaţii. 

 

Ţinând cont de rezultatele obţinute  şi de aspectele identificate, care au fost prezentate mai sus, se 

impun următoarele măsuri ameliorative: 

Limba și literatura română 

- lecturi conştiente cu lucru pe text; 

- lucrul pe grupe şi în echipă; 

- dictări, transcrieri, copieri; 

- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; 

- formulări de propoziţii şi de răspunsuri complete la întrebări. 

Matematică: 

- mai multe exerciţii de aflare a termenului necunoscut folosind obiectele şi metoda balanţei; 

- exerciţii de înţelegere a cerinţelor; 

- exerciţii orale şi scrise de recunoaştere a numerelor pare şi impare.  

Au urmat în semestrul II evaluarea initial, sumativă și finală la sfărșitul cărora s-au luat măsurile 

necesare pentru o bună evaluare a elevilor și pentru încheierea  cu success a anului școlar. 

Toate clasele  a-III-a au participat la diverse proiecte și activităţi extracurriculare, dintre care 

amintesc: 

- Nu, violenţei în scoli! 

- Iarna – traditie și bucurie- serbare 

- “Halloween”- bal mascat, pictare de figurine tematice 

- “1 Decembrie- ziua naţională a României”- medalion de cântece şi poezii patriotice, expoziţie 

de desen, ecusoane, diploma 

- “Moment poetic Mihai Eminescu” 

- “Toamna în oraşul meu”- plimbare prin parc 

- Unirea lui Cuza- primul pas în istorie 

- “Mânuţe pricepute”- activitate practică, origami 

- Ziua Europei- activitate desfașurată în curtea școlii și sala de sport în care au fost prezentate 

momente artistice specific fiecărei țări și standuri cu tradiții și obiceiuri.  

- Acord de parteneriat: Pădurea izvor de viață 

- Proiect ORA DE EDUCAȚIE RUTIERĂ, ediția a-IV-a macheta câștigătoare din cadrul 

proiectului fiind aceea a clasei a-IV-a B 

- Acord de parteneriat: Combaterea violenței în școli 

• Acord de parteneriat: Integrarea copiilor cu ADHD 

• Parteneriat Educațional- Educația Financiară 

• Parteneriat Educațional- Micul Școlar 

• Acord de perteneriat- Bucuria lecturi 

• Protocol de colaborare: Să citim pentru mileniul III 

• Acord de parteneriat: Crăciunașul 

• Acord de parteneriat: Mărțișorul bucuria primăverii 
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• Proiect Educațional –Pașaport pentru cultură 

• Mișcarea Națională- Și eu mănânc sănătos!- STES 

• Proiectul Water Blue Gold 

• Acord de parteneriat- Tradiții și obiceiuri de primăvară 

• Proiectul Educațional- Mesagerul Primăverii 

• Proiectul Educațional- Surpriza Soarelui de Primăvară 

• Protocol de colaborare în programul educațional- ABC-ul îngrijirii animalelor de companie 

• Acord de parteneriat- În așteptarea lui Moș Nicolae, Ediția a-V-a. 

          Elevii colectivelor claselor a-III-a, îndrumaţi cu profesionalism de doamnele profesor, au 

participat la diferite concursuri de desen, concursuri de cunoştinţe si concursuri literare avizate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Ştiinţei şi au adus şcolii numeroase premii la nivel local şi naţional. 

(Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER Română și Matematică, 

Concursul internațional Formidabilii Ediția a-XIII-a, Gazeta matematică, Concursul Național 

Amintiri din copilărie Etapa I, Concursul interdisciplinar Disovery-Descoperă lumea!) 

Rezultatele obţinute la concursuri au dovedit activitatea deosebită a doamnelor 

 învățătoare din comisia metodică a claselor a-III-a. 

              Toate cadrele didactice din Comisia metodică a claselor a-III-a au fost implicate în diverse 

activităţi şi programe, urmărindu-se creşterea nivelului de pregătire profesională, urmând şi cursuri 

de formare profesional. 

Toţi membrii Comisiei metodice au contribuit la realizarea unor activităţi eficiente 

contribuind la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.       

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

CLASELOR a IV-a 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN   

ANUL SCOLAR 2020/2021 

 

A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2020/2021 , comisia metodică a învăţătorilor şi –a propus 

următoarele obiective: 

  -Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale); 

  -Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-participative; 

  -Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

  -Organizarea de activităţi extracurriculare; 

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

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

  -Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

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

  -Colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s -au facut tinandu-se cont de precizarile  

facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si   programele scolare. 

Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicile colectivului de elevi cu care se 

lucreaza si reflectand nevoile clasei. 

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare in 

parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui plan  

remedial daca este cazul. 

Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu –se cont 

de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au planificat, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ,  conform 
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planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei 

clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între  obiectivele 

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

standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea 

acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

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

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul didactic astfel incat 

cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii 

optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, 

conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,  problematice. 

Analizand activitatile desfasurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constata urmatoarele 

aspecte: 

-Pregatire buna si foarte buna din punct de vedere stiintific si metodic pentru activitate 

-Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea calendaristica 

si in proiectarea unitatii de invatare 

-In cele mai multe cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si strategii 

didactice folosite 

-In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse, permitand elevilor sa aplice in contexte 

cat mai variate ceea ce elevii au invatat 

-Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa 

-Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu -se preocupare pentru exersarea 

deprinderilor de munca independenta . 

-Preocupare pentru realizarea feed -back-ului si autoreglarea activitatii in functie de informatiile 

primite 

-Se folosesc forme diferite de organiza re a colectivului ,insistandu-se pe activitatea in echipa si 

exersarea deprinderilor de comunicare in situatii diverse 

-Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului 

elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, evaluare scrisa la tabla, analiza 

produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

-Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala 

-Unele colege, in lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup 

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

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, 

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

a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

-Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptori de performanţă pe trei nivele. În 

urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară pentru acest 

moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

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

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, calitatea acestor performanţe 

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

prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea 

desfasurarii procesului instructiv-educativ. 

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare 

clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor 

de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. 

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

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

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor a IV-a colaborarea a fost eficientă, 

impărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna 

practica,interasistente, activitati demonstrative). 
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Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată . 

B. Eficacitatea educaţională 

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

prin strategii de evaluare alternative : 

   portofolii 

   mape 

   postere                                                                         

   anunţuri 

   desene tematice 

   experimente (cu fişe de observaţii ) 

  *evaluare online 

             S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare. 

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

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Evaluarea sumativă a 

cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 

 

C. Managementul calităţii 

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

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea 

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

Cadrele didactice din cadrul comisiei cls a IV-a au participat la cursurile EDUCRED, de 

asemenea au participat la cursurile online organizate de CCD, in contextul pandemiei de coronavirus, 

fiecare cadru didactic a incercat sa-si imbunatateasca calitatea predarii online. 

-Strategii de prevenire a discriminarii si violentei asupra copiilor 

-Incluziunea scolara de la teorie la practica 

-curs online Intensiv de Educatie Digitala 

-Campania Globala pt Educatie -Salveaza Educatia-Salveaza Educatia-Salvati copiii 

-Conferinta online Un altfel de an scolar 

-Activitate online de Ed Rutiera 

-Leadership si management pt un invatamant performant 

-Educatie nonformala pt o scoala altfel 

-Eficienta in practica evaluarii 

Webinare: 

-Contributia disciplinelor scolare la dezv abilitatilor de viata ale elevilor 

-Modalitati de invatare online 

-Strategii didactice inovative 

-Proiect de voluntariat si incluziune sociala Iepurasul cu surprize 

-Festival online Calatorie in jurul lumii 

-Atelier educatie financiara ,,Scoala de bani pe roti” 

-2 cadre didactice au obtinut gradatia de merit 

In multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat un 

climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s–au  stimulat 

elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare  care să lărgească interesul elevilor în 

sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele cazuri modificarea, 

dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

 

                                                        Întocmit, 

                                                          Responsabil de comisie  metodica,                                       

                                        Prof.înv.prim. RADUCAN  DANIELA ADELA 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂŢII 

anul scolar  2020-2021 

 

      La  inceputul anului şcolar 2020-2021,  echipa managerială a Școlii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti 

a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin continuitatea componentei 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare 

acţiunile de autoevaluare.      

     Componenta CEAC in anul scolar 2020-2021 este:  

Responsabil-prof. Cires Adriana 

Membrii: 

Prof. Dumitrescu Ecaterina- reprezentant sindicat „Spiru Haret” 

Prof. Surugiu Adriana- reprezentant sindicat FSLI 

Prof. Dumitrache Elena 

Prof. Georgescu Camelia 

Prof. Bataus Adrian 

Prof. Barbulescu Daniela 

D-na Solomon Antoaneta- reprezentant parinti 

D-l Tudose Calin- reprezentant Consiliul local 

  

  Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2020 – 2021: 

gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de 

îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează 

legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se 

întâlnesc bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, 

dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează 

proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Școala Gimnazială Nr. 117, Bucuresti 

şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2020-2021 pe baza documentelor proiective ale echipei 

manageriale având ca obiective  strategice: 

Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Școlii 

Gimnaziale Nr 117. (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al 

părintilor 

Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor 

Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- participativ prin   

încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor 

Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele superioare de 

învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele proprii. Dezvoltarea sistemului de informare 

şi consiliere profesională 

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si 

dezvoltarea culturii parteneriatului. 

Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru asigurarea 

calitatii invatamantului gimnazial in vederea intregrarii socioprofesionale a tinerilor. 

Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si 

mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregatire . 

Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la activitatile scolii. 

Dezvoltarea capacitații institutionale a Școlii Gimnaziale Nr. 117 

 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si 

planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

In luna septembrie s-au stabilit obiectivele urmarite de CEAC prin: 
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 · Stabilirea graficului intalnirilor  de lucru. 

 · Stabilirea  responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. 

 · Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii. 

Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

Realizarea structurii documentelor;  

Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii alocării 

de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

S-au aprobat testele de evaluare inițială 

In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al comisiei. 

Incepand cu luna septembrie 2020 s-a realizat elaborarea  de proceduri operationale pentru punerea 

în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul 

calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate    s-a realizat  informarea personalului angajat 

al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală. 

De asemenea s-au revizuit PO, conform cu noua legilatie si cerinte. 

Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC a elaborat 

continutul portofoliului comisiei metodice,  continutul portofoliului cadrului didactic, continutul 

portofoliului elevului. 

Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare; 

Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de îmbunătăţire; 

Pentru eficientizarea procesului de învățare si transformarea acestuia  într-un proces activ-participativ 

prin încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare s-a realizat, in perioada februarie- iunie 

2020,  CDS-uri, aplicand procedura specifica elaborata de membrii CEAC impreuna cu Comisia de 

curriculum. Acest lucru poate fi considerat un punct tare in activitatea noastra diversificand si 

modernizand strategiile educationale, tinand cont de nevoile elevilor.  

 Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, 

cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare 

periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi 

la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

  Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres 

şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul scolii. 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- elaborarea de chestionare 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2020- 2021 la 

termenul stabilit 

- procedurile elaborate sunt în număr foarte mare 

 PUNCTE SLABE 

- există deficiențe în monitorizarea activităților 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită supraîncărcării cu 

alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

 

 Soluţii posibile: 

 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se 

putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul părinţilor 

pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 
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 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie 

a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor și popularizarea 

acestora. 

 

Raport elaborat de responsabil CEAC,  

prof. Cires Adriana 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE FORMARE-PERFECTIONARE ŞI A 

SITUAŢIEI PERFECŢIONĂRII CADRELOR DIDACTICE 

anul şcolar 2020-2021 

 

Comisia de perfecţionare din Şcoala Nr. 117 şi-a stabilit, pentru anul şcolar 2020-2021, ca şi în 

anii precedenţi, următoarele obiective: 

1. responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind formarea profesională proprie pe tot parcursul 

vieţii; 

2.  susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii la catedră; 

3. responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare; 

4. implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative; 

5. implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat; 

6. informarea promptă ȋn legatură cu noutaţile din domeniu (prin crearea folderului   FORMARE pe 

calculatorul din cancelarie, prin amenajarea unui avizier in care afisam informaţiile etc.) 

 

Activiăţi 

In anul scolar 2020-2021, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră 

s-a realizat astfel: 

1. prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

2. prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; 

3. prin schimburi de experienţă profesională; 

4. prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane etc.; 

5. prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau 

colaboratori; 

6. prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning; 

7. prin cursuri postuniversitare; 

8. prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISMB, MEN). 

 

Comisia pentru formarea continuă s-a  implicat  în activitatea de autoperfecţionare/ 

perfecţionare a cadrelor didactice, iar conducerea şcolii a oferit un sprijin constant în vederea 

participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare sau la cursuri de formare/ 

perfecţionare.  

In şcoala există cadre didactice cu experienţă– majoritatea acestora având cu gradul didactic 

I si II. Preocuparea pentru formarea profesională se reflectă în numărul mare de cadre didactice 

înscrise, în prezent,  pentru obţinerea gradelor didactice.  
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RAPORT DE ACTIVITATE 

EDUCATIE SOCIALA 

An scolar 2020-2021 

 

Activitati si cursuri de formare: 

1. Am participat în 14.1.2021 la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri”, 

organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

2. Am participat în 9.10.2020, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“LEADERSHIP în Educație”, organizat de SC SELLification SRL-D, 2 ore 

3. Am participat în 27.2.2021, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“Inteligența Emoțională în Actul de Predare”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

4. Am participat în 17.3.2021, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

5. Am participat în 01.06.2021, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

“Jocuri didactice la scoala, in tabere si in on-line”, organizat de SC SELLification SRL-D, 3 ore 

6. Am urmat cursul online UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR EDUCAȚIONALE 

DIGITALE (15 ore), avizat MEN cu nr. 37530/07.10.2019, în perioada 06.01-31.03.202 

7. Am participat la cursul despre utilizarea platfomei Microsoft Teams, care a avut o durată de trei 

ore, în data de 05.01.2021 

8. Am participat in cadrul trainingului “Alegeri Sanatoase” organizat de catre Salvati Copiii in data 

de 30 octombrie 2020, realizand un total de 7 ore de formare online. De asemenea, am desfasurat 

sesiuni informative pentru elevi in unitatea de invatamant, sprijinind implementarea proiectului 

in Bucuresti 

9. Am participat la programul de training “See me, hear me, feel me!How we look at, connect with 

and support children in Experiential Education” Organizat în perioada: 1-8 mai, 2020 de SEED, 

Editia a III-a  

10.  Am participat la “Easy Critical Thinking Activities for Teachers of Young Learners”, 17-20 mai, 

4 ore 

11.  Am participat la atelierul “RezultatE+online, 3-8 iunie 2021, organizat de ANPCDEFP 

12.  Am participat la International Training Course “Sharing European Histories”, 04.02.2021, 

organizat de Euro Clio 

 

Webinarii internationale:  

1. Am participat la webinarul "Comunicarea in stiinta - Cum sa castigi” in 7 aprilie 2021, 

organizat de Politehnica University of Timisoara, Romania, IEEE Romania, the EDEN 

Association, The Romanian Technical Universities Alliance 

2. Am participat la webinarul "Un an de educatie in pandemie - experienta studentilor” in  14 

aprilie 2021, organizat de Politehnica University of Timisoara, Romania, IEEE Romania, the 

EDEN Association, The Romanian Technical Universities Alliance 

3. Am participat la Evenimentul eTwinning: eTwinning 2021 Teması: Medya Okuryazarlığı Ve 

Dezenformasyon Semineri / Ordu 

4. Am participat la webinarul international on-line, 11.02.2021, 2,5 ore cu titlul “Advancing 

Learning” 
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5. Am participal la webinarul organizat in cadrul Programului de dezvoltare personala pentru 

cadre didactice, cu genericul “Managementul timpului:, 11 iunie 2021, organizat de Asociatia 

Generala a Invatatorilor din Romania, Filiala Republica Moldova 

6. Am participat la activitatile de diseminare din cadrul Programului Erasmus+ “The Influence 

of Books”, august 2020, in cadrul platformei eTwinning 

7. Am participat la CONGRESUL INTERNAȚIONAL MOLDO-POLONO-ROMÂN 

„EDUCAȚIE, POLITICI, SOCIETATE” cu comunicarea EVALUAREA ELEVILOR LA 

DISCIPLINA EDUCAȚIE SOCIALĂ, 3 credite, Chisinau, 14-15 mai 2021, organizat de 

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova;  Universitatea Pedagogică din 

Cracovia, Polonia,  Universitatea din Craiova, România 

8. Am participat la Simpozionul International “Consilierea si orientarea elevilor in context 

European”, Editia a XII-a, iunie 2021 

 

Reviste/publicatii: 

1. Coordonator al revistei scolii “Magia adolescentei” 

2. Coautor al revistei “Corespondente Nr. 4” 2021, a Colegiului Tehnic Nr. 2, Targul Jiu 

3. Am publicat articol in revista “Corespondente Nr. 4” 2021, a Colegiului Tehnic Nr. 2, 

Targul Jiu 

4. Am publicat articol in revista internationala de educatie scolara “Little students” Nr. 6, cu 

nr. ISSN 2537-5210 si ISSN-L 2537-5210 

5. Am publicat articol in revista “DIALOG INTERCULTURAL POLONO-

MOLDOVENESC” - Culegere de studii, Vol. IV, nr.3, Chisinau 2021 

6. Am publicat articol de specialitate in auxiliarul didactic “Tendinte educationale-

digitalizarea in invatamant”, lSBN 918-606-9069-Z9-5 

7. Am publicat articol in revista “Bune practici în educația incluzivă. Lucrările 

simpozionului ”Bune practici în educația incluzivă”/ Grădinița Nr. 269, Sector 5, 

București, ISBN 978-606-8923-54-3 

8. Am publicat articol in revista “Rolul internetului in educatia tinerilor”, ISBN 978-973-

034802-6 

 

Concursuri: 

1. Am coordonat elevi la Proiectul educational regional “Tezaurul toamnei, traditii de ieri-

tehnologii de azi”, prin care s-a asigurat un schimb de experienta intre unitati scolare din 

Republica Moldova si Romania  

2. Am coordonat elevi la Concursul cu participare nationala “Vesnicia s-a nascut la sat…la 

Merei”, etapa a II-a, editia a VIII-a, organizat de Scoala Gimnaziala Merei, jud. Buzau: 

Ciociltan Aurelian premiul III, Bartos Monica Premiul I 

3. Am coordonat elevi la activitatea cu tema “Efectele consumului de droguri asupra 

organismului”, 27.10.2020, organizata de d-na cons. sc. Vasiloiu Cristina 

4. Am coordonat elevi la activitati in cadrul Campaniei globale pentru educatie, organizata de d-

na cons. sc. Vasiloiu Cristina, iunie 2021 

5. Am coordonat elevi la activitatea cu tema “Efectele consumului de droguri asupra 

organismului”, 17.03.2021, organizata de d-na cons. sc. Vasiloiu Cristina 

6. Am coordonat participarea elevilor: Botea David, Puscas Sofia si Goga petru de la clasa a V-

a A la Concursul National “Intelege drepturile”, organizat de Salvati Copiii 

7. Am coordonat elevi la Concursul Regional “Soarele si Planeta Albastra”, Editia a X-A 2021 
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Proiecte internationale eTwinning: 

1. Am fondat Proiectul ECO-FRIENDLY SCHOOL WITH ZERO WASTE, 01.12.2020, parteneri 

din: ROMANIA, TURKEY 

2. Am fondat projectul “SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN”, ERASMUS 

PROJECT 2020-1-RO01-KA229-080160, 26.08.2020, parteneri din: ALBANIA, CROATIA, 

CZECH REPUBLIC, FRANCE, GREECE, ITALY, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

3. TURKEY  

4. ETKİNLİK SEPETİ KUMPANYASI, 23.02.2021, parteneri din: LATVIA, ROMANIA, 

TURKEY  

5. OUR 3C STORIES - GET TOGETHER ON GLOBAL FELLOWSHIP WITH OUR STORIES’ 

CULTURAL COLURFUL COMMON VALUES, 09.10.2020, parteneri din: ALBANIA, 

ARMENIA, BULGARIA, CROATIA, POLAND, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, 

ROMANIA, TURKEY 

6. ETWINNING ÎN ȘCOALA MEA, fondat in 10.05.2021, parteneri din: REPUBLIC OF 

MOLDOVA, ROMANIA 

7. DIJITAL ÇAĞIN BILINÇLI MEDYA OKURYAZARLARI- CONSCIOUS MEDIA 

LITERATES OF THE DIGITAL AGE, fondat in 23.01.2021, parteneri din: AZERBAIJAN, 

ITALY, ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

8. THE SYMBOL OF THE CITY I LIVE IN AND THE STORY OF MY EXLIBRIS, 12.11.2019, 

parteneri din: FRANCE, GERMANY, ITALY, POLAND, ROMANIA, SLOVENIA, SPAIN, 

TUNISIA, TURKEY 

9. KIDS & TECH, 18.11.2020, parteneri din: ALBANIA, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, 

POLAND, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY 

10.  HISTORICAL PLACES IN OUR CITY, 26.11.2020, parteneri din: ITALY, LITHUANIA, 

NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, 

SERBIA , TURKEY, UKRAINE 

11.  FROM DROP TO OCEAN, 01.12.2020, parteneri din: FRANCE, ITALY, LITHUANIA, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE  

12.  MEDIA LITERATE, ETWINNER!, 20.12.2020, parteneri din: ORTUGAL, ROMANIA, 

TURKEY, UKRAINE  

13.  BEYOND BORDERS: BUDDIES NOT BULLIES, 24.09.2020, parteneri din: CROATIA, 

FRANCE, GEORGIA, GREECE, ITALY, JORDAN, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, 

TUNISIA, TURKEY 

14.  LET'S RECYCLE FOR OUR LIVES, 09.12.2020, parteneri din: ALBANIA, BULGARIA, 

ITALY, LITHUANIA, NETHERLANDS, PORTUGAL, REPUBLIC OF MOLDOVA, 

ROMANIA, TUNISIA, TURKEY, UKRAINE  

15.  RENKLI EFSANE SERISI/COLORFUL LEGEND SERIES, 30.11.2020, parteneri din: 

AZERBAIJAN, ROMANIA, TUNISIA, TURKEY  

16.  YAŞAM ORTAKLARIMIZ -OUR LIFE PARTNERS,11.12.2020, parteneri din: GERMANY, 

ITALY, ROMANIA, TURKEY  

17.  OUR CULTURAL AND HISTORICAL LEGACIES,11.01.2021, parteneri din: ALBANIA, 

AZERBAIJAN, BULGARIA, ITALY, LITHUANIA, NORTH MACEDONIA, PORTUGAL, 

REPUBLIC OF MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE  

18.  WORLD KITCHEN, 16.01.2021, parteneri din: CROATIA, NORTH MACEDONIA, 

POLAND, ROMANIA, TURKEY, UKRAINE 
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19. OUR UNITY IN DIVERSITY, 05.10.2020, parteneri din: CROATIA, CZECH REPUBLIC, 

ESTONIA, GREECE, JORDAN, POLAND, ROMANIA, SERBIA, SPAIN, TURKEY, 

UKRAINE  

20.  Proiectul eTwinning "CULTURE WITHOUT BORDERS/ CUSTOMS 

AND TRADITIONS IN YOUR COUNTRY" a primit certificat eTwinning Quality Label si 

Pupil Quality Label, 27.03.2020 

 

Proiecte international bilaterale: 

o Am coordonat si implementat Proiectul bilateral Romania-Nepal “Sustainable Energy for Future” 

intre Schoala Gimnaziala Nr. 117, Bucuresti si Jhapa Model English School, Damak, Nepal 

 

Proiecte internationale Erasmus+: 

1. Am coordonat si implementat Proiectul Erasmus+ Nr: 2019-2-PMU-2005 cu titlul “Aware citizen 

of the World” cu partener din Polonia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana 

Pawła II, desfasurat in 14-18 iunie 2021, Scoala Gimnaziala Nr. 117 fiind gazda a desfasurarii 

activitatilor si vizitei delegatiei a 2 profesori si 9 elevi polonezi 

2. Am coordonat si implementat Proiectul Erasmus+ (KA 2), 2020-1-RO01-KA229-080160-1, cu 

titlul “A better future if we are united” (acronim Butterfly) cu parteneri din Portugalia, Polonia, 

Turcia si Grecia. Perioada de desfasurare 1 sept. 2020-31 aug. 2022. In anul scolar 2020-2021 

mobilitatile proiectului au fost suspendate datorita restrictiilor impuse in pandemie. 

 

Alte activitati: 

1. Am participat ca voluntar in perioada iulie-septembrie 2020 in cadrul Proiectului “Scoala de 

vara-Sanatos la scoala”. Campania s-a desfasurat in colaborare cu Serviciul de Ambulanta Judetean 

Bistrita-Nasaud 

2. Am participat in cadrul PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL ALWAYS, aprobat prin 

Protocolul de colaborare 35875 / 29.10.2020, încheiat între MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE și P&G MARKETING ROMÂNIA SRL. 

 

 

RAPORT AL COMISIEI DE  

ACORDARE A BURSELOR ŞCOLARE 

an scolar 2020-2021 

 

 Comisia s-a ocupat cu verificarea dosarelor depuse la secretariatul scolii noastre şi a păstrat o 

permanentă legătură cu elevii şi diriginţii claselor. 

 Au fost aprobate pentru anul şcolar 2020-2021,  89 burse sociale astfel: 30 burse pentru 

venituri mici, 32 burse medicale, 27 de burse orfani. De asemenea au fost aprobate 9 burse de 

performanţă și 437 burse de merit.  

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII COMISIEI  

DE NOTARE RITMICĂ 

an școlar 2020-2021 

 

 Comisia de notare ritmică și-a desfășurat activitatea în anul școlar 2020 - 2021conform unui 

program de activitate, în care fiecare membru a avut sarcini stabilite în corcondanță cu atribuțiile 

anuale ale acesteia. 
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 Din comisie au făcut parte următoarele cadre didactice: 

Gavrilă Tudora – responsabil comisie 

Răduțoiu Daniela – membru 

Sebe Cristina – membru 

 

 Membrii comisiei, ca urmare a atribuțiilor ce le revin, au avut ca obiectiv principal cunoașterea 

și respectarea de către cadrele didactice din școală, a capitolului “ Evaluare” din secțiunea 1, 2 din 

R.O.F.U.I.P. 

 Întreaga activitate a comisiei a fost coordonată de către director ILICI Tvetislau Sidorian  și 

Chiță Camelia. 

 Lunar au fost întocmite informări cu privire la notarea ritmică a elevilor, la toate obiectele de 

studiu și la nivelul fiecărei clase. 

Aceste informări s-au realizat pe baza proceselor verbale încheiate de către cadrele didactice 

responsabile, în urma verificării cataloagelor. 

 Pe parcursul întregului an școlar s-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învățământ, 

notarea elevilor s-a efectuat în conformitate cu cerințele R.O.F.U.I.P., fiind respectate perioadele de 

evaluare prevăzute și în planificare, dar și în conformitate cu cerințele programei școlare. 

 La disciplinele cu doua sau mai multe ore pe săptămâna, notarea ritmică impune existența a 

cel puțin unei note la fiecare 5 săptămâni. Cel puțin notă se acordă prin evaluare orală. 

 La disciplinele cu 1oră pe săptămână, notarea ritmică impune existența cel puțin a unei note 

până la jumătatea semestrului, o notă prin evaluare orală, iar o notă la evaluare scrisă. 

 Având în vedere importanța evaluării rezultatelor școlare în cadrul procesului de învătământ, 

colaborarea membriilor comisiei cu toate cadrele didactice este un punct forte în desfășurarea acestei 

activități și datorită acestui fapt lucrurile au fost bine făcute și nu s-au semnalat deficiențe. 

Responsabil comisie, 

Prof. Gavrilă Tudora 

 

 

RAPORT AL COMISIEI DE INTOCMIRE A ORARULUI 

anul scolar 2020-2021 

A desfasurat o activitate care a avut ca scop urmatoarele: respectarea zilelor metodice la 

fiecare catedra in parte; asigurarea cursivitatii orarului; luarea in consideratie a curbei de efort a 

elevului.  

S-a urmarit ca fiecare profesor sa aiba cat mai putine pauze intre ore. Fiecare clasa are propria 

sala de curs, exista cateva suprapuneri care s-au rezolvat prin folosirea salilor de laborator.  

S-a respectat ziua metodica a profesorilor pentru fiecare disciplina in parte, astfel ca profesorii 

sa poata lua parte la activitatile metodice respective. 

Responsabil  

prof. DUMITRACHE ELENA 

 

 

 



67 
 

RAPORT AL COMISIEI DE PLANIFICARE A 

SERVICIULUI PE ŞCOALA AL PROFESORILOR  

an scolar 2020-2021 

 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

 1. Se constituie si functioneaza în baza ROFUIP, în stabilirea componentei si atributiilor comisiilor 

de lucru din unitatea de învatamânt. 

2. Comisia privind serviciul pe scoala, este formata din 3 membri, alesi de catre consiliul de 

administratie al Scolii, la prima sedinta din noul an scolar.  

 

Presedinte – ILICI ȚVETISLAU SIDORIAN. 

 

3. Atributiile comisiei privind serviciul pe scoala sunt: 

a. coordonarea întregului serviciu pe scoala realizat de catre cadrele didactice si elevii deserviciu în 

timpul programului instructiv-educativ din scoala;  

b. realizarea graficului zilnic cu profesorii si învatatorii de serviciu pe scoala, în conformitate cu 

programul scolii si orarul cadrelor didactice, in intervalul orar 8-18; 

c. realizarea graficului zilnic cu elevii de serviciu pe scoala (Fac de serviciu clasele VI si VII); 

d. propuneri catre consiliul de administratie privind atributiile, sarcinile, competentele si 

responsabilitatile profesorilor si învatatorilor de serviciu pe scoala; 

e. propuneri catre consiliul de administratie privind atributiile, sarcinile si responsabilitatile elevilor 

de serviciu pe scoala; 

f. monitorizarea serviciului pe scoala realizat de catre profesori si învatatori; 

g. monitorizarea serviciului pe scoala realizat de catre elevii de serviciu; 

h. atentionarea profesorilor sau învatatorilor de serviciu care nu-si realizeaza corect sau integral 

sarcinile, competentele si responsabilitatile privind serviciul pe scoala; 

i. atentionarea elevilor de serviciu care nu-si realizeaza corect sau integral sarcinile si 

responsabilitatile specifice serviciului pe scoala;  

j. realizarea unui raport privind serviciul pe scoala; 

k. sesizeaza conducerea scolii sau consiliul de administratie cu privire la anumite disfunctionalitati în 

realizarea serviciului pe scoala; 

l. realizeaza, daca este cazul,  unui raport adresat consiliului de administratie pentru sesizarea 

cazurilor de abateri repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea 

realizarii acestui serviciu; 

m. colaboreaza cu comisia de disciplina pentru cercetarea unor abateri prezumtive privind serviciul 

pe scoala (daca este cazul); 

n. inainteaza propuneri catre consiliul de administratie pentru îmbunatatirea serviciului pe scoala. 

 

II. Lista activităţilor desfăsurate în anul scolar 2020-2021 

1. Constituirea comisiei şi stabilirea rolului acesteia in activitatea scolii. 

2. Elaborarea Regulamentului de organizare şi functionare al comisiei. 

3. Precizarea atribuţiilor membrilor comisiei. 

4. Intocmirea graficelor serviciului pe scoala pentru invatatori, profesori si elevi pentru anul anul 

scolar 2020-2021, avand ca baza de lucru orarul intocmit de catre Comisia de orar 

5. Consemnarea in registrul de  Procese verbale a unor evenimentele deosebite petrecute pe 

timpul serviciului pe  

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 Puncte tari: 

Cunoasterea si respectarea –  de catre profesorii si elevii de serviciu –  a sarcinilor si atributiilor pe 

care le au, asa cum acestea sunt precizate in Regulamentul Intern. 
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Menţionăm că, fiecare profesor menţionat în graficul serviciului pe şcoală o fost informat asupra 

atribuţiilor profesorului de serviciu (aceste atributii fiind afisate in mod vizibil in cancelarie). Nu au 

avut loc evenimente neplacute in timpul orelor sau in timpul pauzelor. 

Puncte slabe:  

 Numarul mare de elevi ar necesita existenta al doi paznici. 

 

 

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA 

COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE 

CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂŢII 

An școlar 2020-2021 

 

         În anul şcolar 2020-2021, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii are următoarea componenţă: 

președinte Chiță Camelia, prof.Vasiloiu Cristina (responsabil), prof. Nașca Mariana, prof. Cireș 

Adriana, prof. Răduță Theodorian, prof. Acasandrei Alexandra, prof. Ion Mirela (membrii).Comisia 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii a avut următoarele obiective: 

❖ Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în 

cadrul şcolii; 

❖ Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 

şcolii; 

❖ Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

❖ Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

❖ Organizarea unor activităţi de consiliere pe teme pentru prevenirea violenței; 

❖ Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în 

mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

Au fost propuse  și realizate următoarele activități de prevenire şi combatere a violenţei: 

✓ Introducerea temelor de prevenire a violenţei în activităţile de dirigenţie şi în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare; 

✓ Susținerea de către consilierul școlar a unor activități de consiliere la clasă cu tematică 

antiviolență la ciclul gimnazial; 

✓ Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

✓ Identificarea elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor ce  pot determina acte de violenţă ; 

✓ Consilierea psihologică a elevilor cu manifestări violente şi a elevilor care au fost victime ale 

violenţei şcolare; 

✓ Prezentarea în comisiile metodice a unor referate cu teme de promovare a nonviolenţei; 

✓ Monitorizarea organizării  unor activităţi recreative cu specific nonviolent (activități sportive, 

competiții pe clase, concursuri); 

✓ Colaborări cu autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, licee, școli, asociaţii şi 

ONG – uri, CPECA Sector 6) pentru a preveni violența; 

✓ Organizarea simpozionului cu tema ,,Violența în școală’’, ediția a III a; 

✓ Derularea activităților cu tematică antiviolență la toate clasele din ciclul primar și gimnazial 

în săptămâna ,, Implică-te în viața ta’’ 

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră au fost luate următoarele 

măsuri: 

✓ Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu potențial violent sau implicați în acte de 

violență; 
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✓ Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu potențial violent; 

✓ Semnalarea permanentă a cazurilor, conducerii şcolii; 

✓ Prelucrarea și afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de 

acţiune; 

✓ La nivelul primar și gimnazial au fost organizate activităţi extraşcolare atractive în care au 

fost implicați elevii cu potențial violent; 

✓ Profesorii diriginți au discutat în cadrul orelor de consiliere, tematica  pentru prevenirea 

violenței; 

✓ Consilierul școlar a derulat activități de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar; 

✓ Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

✓ Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

✓ Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”; 

✓ Realizarea unui mediu favorabil dezvoltării unor comportamente paşnice ale elevilor şcolii, 

printr-un management eficient al conflictelor şi implicarea diriginților şi a părinţilor în crearea 

unor contexte de învăţare adecvate comportamentului civilizat al elevilor; 

✓ Diriginţii au solicitat sprijinului consilierului şcolar în soluționarea situațiilor cu potențial 

violent; 

✓ Cadrele didactice au utilizat metode de predare – învăţare atractive; 

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DERULATE: 

• Proiect ,, ABC-UL emotiilor ” în parteneriat cu CPECA Sector 6 

• Organizarea simpozionului“Violența în școală” editia a III a 

• “Ziua fără violenţă în şcoală” 

• “Discriminare şi şanse egale la educaţie” 

• “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”. 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia 

de proximitate etc. 

Pentru a creşte responsabilizarea cadrelor didactice am propus și realizat. 

• Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu potențial violent; 

• Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc; 

• Semnalarea  imediată a cazurilor  de violență conducerii şcolii; 

• Organizarea de activităţi extraşcolare atractive; 

• Utilizarea în cadrul orelor de consiliere a tematicii pentru prevenirea violenței; 

• Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

• Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I; 

• Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

• Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog; 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL  

COMISIEI DE PROIECTE ȘI PROGRAME 

 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, s-au derulat la nivelul școlii următoarele proiecte 

educaționale: 

1. EROII FAST, proiect național pe tema sănătății, campanie globală pentru conștientizarea 

AVC. Proiectul s-a desfășurat în perioada ianuarie-aprilie 2021 și au participat elevi de la 

clasele primare.  

2. Proiectul național cu tema ,,Despre pubertate!”, în parteneriat cu CARE GIVERS SRL, 

program de educație pentru sănătate cu titlul ,,Cum să crești #ca o fata cu ALWAYS!”. 

Grupul țintă a fost reprezentat de elevele din clasele aV-a, având ca scop informarea și 

conștientizarea lor asupra schimbărilor emoționale și fizice care apar în perioada pubertății. 

Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2020-iunie 2021. 

3. Proiectul ,,Azi pentru mâine în școală”, în parteneriat cu Fundația Coca-Cola, având ca scop 

importanța colectării separate a deșeurilor de către elevi, derulat în perioada mai 2021, la 

care au participat elevi de la clasele V-VIII. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

ANUL SCOLAR 2020-2021 

-BIBLIOTECA- 

 

Subsemnata SOCOLIUC STELIANA, salariata la Scoala Gimnaziala Nr. 117 in functia de 

BIBLIOTECAR cu norma intreaga, am desfasurat pe parcursul anului scolar 2020-2021 si pana in 

prezent diverse activitati, incercand pe cat posibil sa ma achit de sarcinile care mi-au revenit conform 

fisei postului, dar si de sarcinile trasate de conducerea unitatii.  Dintre acestea amintesc: 

- Participarea la toate cercurile pedagogice ale bibliotecarilor, desfasurate la nivel de sector si 

minicipiu; 

- Participarea  la simpozioane si conferinte organizate de Biblioteca Nationala si Biblioteca 

Universitara Bucuresti; 

- “Ziua Internationala a cartii pentru copii”- prezentare carte impreuna cu Editura Corint 

- “MULT E DULCE SI FRUMOASA  LIMBA CE-O VORBIM – activitate in saptamana 

altfel impreuna cu clasa a V a; 

- Organizarea de activitati cultural – artistice cu participarea bibliotecii si a colectivelor 

claselor primare si gimnaziale; 

- Participarea la excursii cu clasele a V- a in Saptamana altfel si la excursia olimpicilor; 

- Activitati de prezentare a bibliotecii scolii pentru clasele 0 si I, precum si prescolarilor de la 

gradinitele din imprejurimi; 

- Incheiere de contracte de sponsorizare cu Editura Corint si Rima special; 

- Incheierea de parteneriate cu diverse edituri si biblioteci locale; 

- Am obtinut donatii in csarte de la elevi si parinti 

- Am introdus cititorii intr-un program Excel de imprumut carti prin care am putut sa-i 

monitorizez mai usor; 
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- In vacanta de vara s-a efectuat igienizarea bibliotecii si s-a schimbat intregul mobilier. Am 

aranjat o parte din carti si in paralel am facut inventarierea si deselectia in vederea casarii 

documentelor uzate moral si fizic; 

- Am inscris la biblioteca 1330 elevi si 30 profesori care au imprumutat pe parcursul anului 

scolar 2020-2021 un numar de  8410 volume. Fondul de carte al bibliotecii s-a ridicat anul 

acesta la 15220 carti.  

- Am inscris in registrul inventor cartile noi obtinute prin sponsorizare 

- Am aplicat procedurile de sanatate si Securitate a muncii si de PSI, ISU prevazute de 

legislatia in vigoare 

- Am respectat Normele de conservare si Securitate a colectiilor; 

- Am respectat procedurile de operare in documentele de evidenta si am transmis informatii 

in interiorul si exteriorul unitatii; 

- Am avut o buna comunicare cu elevii si parintii, precum si cu cadrele didactice care au 

contribuit la o mai buna frecventare a bibliotecii si la recuperarea din timp a cartilor 

imprumutate. 

- Am completat condica de prezenta pentru Ciclul Gimnazial. 

- In toata aceasta perioada relatiile fata de conducerea unitatii au fost de subordonare si 

respect, iar fata de personalul din unitate, atat didactic cat si nedidactic au fost de colaborare 

si intrajutorare. 

- Donaţii 180 cărţi.  

-  

ANALIZA COMPARTIMENTULUI  

SECRETARIAT 

- S-au completat efectivele de elevi la clase de zi si frecventa redusa. 

- S-a intocmit efectivul scolii, s-au trecut numerele matricole dupa verificarea cataloagelor, s-

au completat registrele matricole la toti anii de invatamant si la toate clasele. 

- S-au intocmit adeverinte de elev.  

- S-au verificat actele tuturor elevilor de la toate formele de invatamant si s-au indosariat. 

- S-a urmarit miscarea elevilor (veniti, plecati) de la o scoala la alta sau in cadrul şcolii,  elevi 

retrasi, exmatriculati.  

- S-au intocmit situatii statistice privind efectivele de elevi de la sfarsitul anului scolar trecut si 

de la inceputul noului an scolar si orice situatie ceruta de IS 6 privind efectivele de elevi.  

- S-au intocmit si eliberat la timp actele de studii necesare admiterii în liceu. 

În anul scolar 2020-2021 au fost tiparite si folosite urmatoarele acte de studii : 

- foi matricole 

- adeverinte de studii  

- diplome de absolvire a invatamantului gimnazial 

- S-au intocmit dosarele personale ale cadrelor didactice nou venite in scoala.  

- S-a urmarit ca fiecare cadru didactic suplinitor sa aduca numirea pentru anul scolar 2020-2021  

- S-au intocmit toate contractele individuale pentru suplinitori si nou veniti.  

- S-au operat in programul Revisal toate modificările survenite conform legislaţiei în vigoare. 

- S-au completat registrele matricole; 

- S-au întocmit şi actualizat drepturile salariale conform legislaţiei în vigoare; 

- S-au intocmit statele de personal şi statele de plata în timpul prevăzut de ISMB, salariile nu 

au suportat întârzieri.  

- S-au centralizat dosarele elevilor care au solicitat burse si s-au trimis la ISMB.  

- S-au centralizat dosarele elevilor care au solicitat rechizite si s-au trimis la ISMB. 

S-au intocmit la termen toate situatiile cerute de forurile superioare. 
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ANALIZA COMPARTIMENTULUI  

ADMINISTRATIV SI DE INGRIJIRE 

               Serviciul admnistrativ este condus de administratorul scolii Neagu Marioara care si-a 

indeplinit toate sarcinile trasate de conducerea scolii. Este atenta, se ocupa de semiinternat si rezolva 

toate probemele legate de serviciul administrativ. 

              Suprafata mare a scolii noastre necesita multa munca si daruire daca ne gandim la numarul 

de persoane care lucreaza in scoala. 

              Desi in numar mic personalul de ingrijire a inteles necesitatea respectarii programului si 

masurile necesare pentru intretinerea scolii. 

              Permanent au fost prezenti in scoala ingrijitoarele, muncitorii, paznicii, astfel scoala a fost 

bine intretinuta. In vacanta de vara, s-a ajutat la inlocuirea mobilierului cu masute in localul nou. S-a 

lucrat intreaga vara la curatenia celor doua localuri ca noul an scolar sa inceapa in conditii foarte 

bune. 

 Personalul de ingrijire si paza al scolii.  Scoala noastra are o suprafata foarte mare  pentru 

ingrijire (pardoseli, banci scolare, catedre, mese, usi, ferestre, pereti laterali, table pentru scris, 

monitoare, calculatoare, etc)   

            Toti salariatii isi indeplinesc cu seriozitate obligatiile de serviciu.  

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

An școlar 2020-2021 

 

 Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, 

contabilitatea publica cuprinde: 

• contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor bugetare; 

• contabilitatea trezoreriei; 

• contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa 

reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale. 

 

Institutia noastra avand o dubla subordonare (atat locala, cat si de stat), evidenta contabila se 

tine distinct pe surse de finantare pentru a avea o mai buna gestionare si raportare a fondurilor primite.  

Fata de cele prezentate, activitatea compartimentului financiar-contabil presupune si 

intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, elaborarea proiectului de buget al unitatii pe 

baza referatelor de necesitate si a notelor de fundamentare elaborate de catre compartimentele 

functionale ale unitatii si aprobate de catre Consiliul de Administratie, executia bugetului aprobat cu 

urmarirea incadrarii stricte in creditele bugetare, tinerea la zi a evidentei contabile, atat sintetic cat si 

analitic prin analizarea periodica a componentei soldurilor balantiere, inventarierea anuala a 

patrimoniului, instruirea si controlarea periodica a personalului care gestioneaza valori materiale, 

urmarirea aplicarii si respectarii dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile personalului 

didactic si cel tehnic-administrativ, verificarea prin sondaj a statelor de plata, indemnizatiilor de 

concediu de odihna si a statelor de plata a burselor, verificarea documentelor privind inchirierea 

spatiilor, intocmirea procedurilor si instructiunilor de lucru privind activitatea financiar contabila, 

organizarea si exercitarea vizei de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale. 

 

        CONTABIL, 

       GOGONCEA CAMELIA 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL 

ASOCIATIEI DE PARINTI A SCOLII GIMNAZIALE NR.117,SECTOR 6, 

BUCURESTI, 

ANUL SCOLAR 2020-2021 

 

Ca in fiecare an de la infiintare,Asociatia de Parinti a avut ca scop promovarea Scolii si a 

elevilor acesteia,punerea la dispozitie de cursuri pentru stimularea lor si ajutorarea copiilor provenite 

din familii defavorizate. 

Astfel, am organizat in cadrul Scolii cursuri. Copii au participat la concursuri unde au obtinut 

numeroase premii,au participat la testul Foenix de Engleza unde au castigat prin concurs tabere in 

Romania si alte premii substantiale, nu financiare. 

Am organizat Targul de Craciun care a avut ca scop ajutorarea copiilor din Scoala fara 

posibilitati si cu ajutorul sponsorilor le-am oferit rechizite si dulciuri. La targul de Martisor am aratat  

maiestria Micilor artisti in confectionarea de martisoare, felicitari si cadouri specifice temei. 

Am organizat tabara de actorie unde au avut loc cursuri intensive si la sfirsitul careita au primit 

diplome in functie de performanta si talentul fiecaruia. 

 

Asociatia de Parinti a Scolii Gimnaziale nr.117, Sector 6, Bucuresti. 

 

 

CONCLUZIE 

 

In ideea optimizarii activitatii Şcolii Gimnaziale Nr. 117 propunem pentru anul scolar 2020-2021 

atingerea urmatoarelor obiective: 

O1 – administrarea eficienta a resurselor materiale ale scolii; 

O2 – identificarea de noi resurse de autofinantare in vederea imbunatatirii bazei materiale a scolii; 

O3 – imbunatatirea managementului formarii continue in concordanta cu strategia nationala; 

O4 – dezvoltarea competentelor metodologice ale cadrelor didactice; 

O5 – cresterea sprijinului pentru dezvoltarea personala a elevilor; 

O6 – diversificarea si dezvoltarea relatiilor comunitare si de parteneriat. 

 In vederea imbunatatirii activitatii metodico-stiintifice se propun urmatoarele: 

1. aplicarea metodelor de instruire interactive, centrate pe elev, dezvoltarea atitudinilor, 

aptitudinilor, capacitatilor, prin initiativa, participare si creativitate la ore; 

2. implicarea elevului in invatare in sensul procesarii informatiei prin: 

-cercetare 

-descoperire  

-experiment          

3. asigurarea insusirii de catre elevi a notiunilor-cheie, a formarii si consolidarii retelelor de 

concepte, a formarii de atitudini explicite, a consolidarii prin comportamente deschise si 

sustinute 

4. incurajarea si dezvoltarea la elevi a proceselor cognitive pregatitoare pentru dobandirea de 

informatii noi, organizarea si evaluarea acestora; 

5. urmarirea modului in care se respecta planurile cadru, recomandarile programelor scolare 

curriculare; 

6. urmarirea modului in care proiectarea curriculara si desfasurarea lectiei are in vedere trecerea 

de la centrarea pe continuturi la centrarea pe elev 
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7. monitorizarea eficientei activitatii de evaluare, a diversitatii tehnicilor folosite de catre 

profesor 

8. urmarirea selectiei metodelor si a strategiilor didactice, a utilizarii si a realizarii de material 

didactic auxiliar 

9. organizarea de lectii deschise de cerc pe CDS-uri 

10. respectarea principiilor instruirii prin: 

-realizarea unei unitati intre senzorial si rational 

-relationarea teoriei cu practica 

-insusirea constienta si activa a cunostintelor 

11. realizarea unor baterii de teste moderne de evaluare 

12. relatia profesor – elev – cunostinte se cere a fi reconstruita prin: 

-evitarea conflictelor latente ce apar intre criteriile de eficienta a invatarii impuse de profesor si 

indicatorii de performanta care asigura asimilarea cunostintelor de catre elev (se evita astfel 

scaderea motivatiei invatarii); 

-evitarea utilizarii memoriei mecanice in retinerea informatiilor, deoarece induce la elevi 

reducerea curiozitatii, interesului pentru disciplina si pasivitate fata de cunoastere, formalism – 

stocuri de cunostinte neorganizate de intelectul elevului, fara posibilitate de dezvoltare 

armonioasa a personalitatii 

13. se recomanda profesorilor sa dezvolte la elevi: gandirea independenta, motivatia si atitudinile 

deoarece, pe masura ce se inainteaza pe ciclurile scolare odata cu intensificarea activitatii in 

plan conceptual, se reduce interesul cognitiv 

14. dezvoltarea, solicitarea memoriei semantice la elevi 

15. formarea atitudinii fata de sine la elevi prin sensibilizarea lor fata de problematica raporturilor 

dintre sine si factorii care pot afecta pozitia acestora 

16. orientarea proceselor de invatare pe nevoile elevilor si dezvoltarea unei atitudini exigente fata 

de sine 

17. renuntarea la statutul de profesor savant pe care elevul il respinge si accentuarea laturii 

profesor-om. In acest sens recomandam evitarea conflictului dintre cele doua tipuri de limbaj 

(cel tehnic si cel uman) orientat catre persoana 

18. diversificarea metodelor de evaluare prin: 

-proiectarea evaluarii in acelasi timp cu predarea si invatarea 

-masurare prin probe specifice 

-aprecierea prin bareme, descriptori de performanta 

-accentuarea evaluarii formative care sprijina adaptarea activitatilor 

-aplicarea metodelor complementare de evaluare 

-observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevilor 

-respectarea calitatilor testului 

-evaluarea capacitatii elevului de a rezolva probleme sau situatii problema 

19. diferentierea sarcinilor de lucru pe niveluri, astfel: 

cunoasterea: definitii, enumerari, precizari, note definitorii, caracterizari 

intelegerea: precizari, explicatii, specificatii, exemplificari, analize, caracterizari 

aplicare: demonstratii, modificari, derivarea concluziilor, justificari, rezolvari, comparatii, 

construirea de grafice, argumentari, elaborari. 
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