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ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ 
 

 

 La nivelul școlii noastre, echipa managerială a conceput și a realizat documente 

de proiectare managerială (PDI) și planurile operaționale (semestriale si anuale) pornind 

de la motivarea activității prin identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale 

organizației în cadrul activității anterioare. Elaborarea acestor documente  s-a bazat pe 

analiza riguroasă a activității desfăsurate de conducerea unității,  în vederea stabilirii unor 

direcții prioritare. 

 Managementul la nivelul unităţii noastre de învăţământ se realizează cu 

responsabilitate, întreaga activitate concretizându-se prin implicare activă cu accent pe 

stimularea performanţei, urmărind valori instituţionale promovate, cum sunt:  

 implementarea sistemului de asigurare a calităţii;  

 egalitate de şanse pentru toţi copiii, acces la educaţie pentru toţi copiii;  

 dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;  

 învăţarea limbilor moderne, ca mijloace esenţiale de comunicare;  

 dezvoltarea educaţiei timpurii;  

 educaţie centrată pe valori: empatie, cinste, compasiune, integritate, non-violenţă, 

înţelegere, respectarea diversităţii;  

 valorificare eficientă a resurselor;  

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii ierarhice, instituţii 

profesionalizate în domeniul educaţiei, autorităţile locale, servicii descentralizate din 

judeţ, ONG-uri, implicarea în derularea de proiecte europene, asocierea cu instituţii 

similare din ţară. 
 
 

 1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 

Activitatea managerială desfăşurată în sem. I al anului şcolar 2015-2016, a avut la 

bază următoarele acte normative şi documente (baza conceptuală): 

 Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011; 

 Legea 87/2006 privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de 

Învăţământ Preuniversitar; 

 Legea nr. 53/2005, Codul muncii; 

 Legea nr. 40, pentru completarea şi modificarea Legii nr. 53; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2004, privind Asigurarea Calităţii Activităţii în 

Unităţile şi Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar; 



 

 Ordinul Ministrului nr. 5115/2014 privind Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale și 

Cercetarii Știintifice; 

 Regulamentul Intern al Scolii Gimnaziale Nr.1, Brănești; 

  OMEN nr. 3637/ 19.06.2014, cu privire la structura anului școlar 2014 - 2015; 

  OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a CA; 

 OMEN nr. 4431/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015 - 2016; 

 OMECTS nr. 44432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015 - 2016; 

 Notele, notificările şi precizările ISJ Ilfov; 

 OMEdC nr. 4925/8.09.2005 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 OMECTS nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

 

 

 1.2. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

 

 Organizarea internă a unităţii şcolare este stabilă şi asigură realizarea fără 

perturbări a proceselor fundamentale. 

 Organigrama unităţii de învăţământ are linii clare de decizie, comunicare şi 

raportare. Conform acesteia, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) se află 

în relaţie de coordonare cu Consiliul de Administraţie, iar directorul în relaţie de 

subordonare faţă de Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

 Au fost stabilite de la începutul anului şcolar compartimentele de lucru, au fost 

stabilite funcţiile pe compartimente, normele de conducere, sarcinile compartimentelor 

de execuţie. Activitatea în şcoală s-a desfăşurat la nivelul catedrelor organizate pe arii 

curriculare în învăţământul gimnazial, comisiilor metodice a educatoarelor, a 

învăţătorilor şi a diriginţilor. Repartizarea sarcinilor concrete pentru fiecare cadru 

didactic s-a realizat în cadrul şedinţei Consiliului profesoral din data de 09 septembrie 

2015. 

 La începutul anului şcolar a fost reactualizată componenţa Comisiilor metodice, a 

ariilor curriculare şi a Comisiilor de lucru din şcoala noastră. 

 

 



 

 1.3. Monitorizarea întregii activităţi 

 

 Organismele consultative ale unităţii se întrunesc periodic, conform graficelor 

stabilite, având stabilite tematici concrete ale şedinţelor de lucru. Activitatea şcolară, 

extraşcolară şi cea administrativă şi nedidactică se desfăşoară conform programului 

stabilit la începutul anului şcolar. 

 Paleta largă de activități desfăsurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă 

monitorizare și un control al acestora de către echipa managerială, care, în colaborare cu 

cadrele didactice, s-a preocupat de eficienta activităților respective, evaluate periodic în 

cadrul comisiilor metodice, Consiliul Profesoral și C.A. În urma acestor evaluări au fost 

identificate eventualele disfunctionalități și s-au stabilit planuri de măsuri pentru 

eliminarea lor. 

 S-a supravegheat eficiența activității cadrelor didactice, a comisiilor prin: 

 - portofoliile profesorilor; 

 - planificările comisiilor metodice; 

 - planificările anuale si semestriale; 

- analize comparative a rezultatelor obtinute de elevi, în vederea identificării 

posibilităților de progres a viitorilor absolvenți; 

- fișe de asistență la ore – deficitari. 

 În paralel, au fost încurajate comunicarea deschisă în organizatii, inclusiv în plan 

informal, cât si organizarea de activități de „loisir” pentru personalul școlii. 

 Printre atribuţiile directorului în domeniul eficacităţii educaţionale, se regăseşte 

monitorizarea şi respectarea prevederilor din documentele curriculare oficiale şi a celor 

auxiliare prin realizarea de asistențe la activitățile didactice la clasă, respectiv la 

activitățile extracurriculare. Directorul a fost însoţit la asistenţe şi de responsabilul 

comisiei metodice, atunci când orarul şcolii permitea. Asistenţele s-au efectuat conform 

unui program stabilit la început de an şcolar şi au urmărit monitorizarea desfășurării în 

condiții de calitate a activității didactice la clasă, iar concluziile desprinse din asistenţe s-

au prezentat în cadrul şedinţei CP și CA. S-au efectuat asistenţe la ore şi la cadrele 

didactice înscrise pentru obţinerea gradelor didactice. S-au efectuat un număr de 30 

asistențe la clasă ce au avut următoarele obiective: 

1. Introducerea momentului de lectură în cadrul orei în vederea îmbunătățirii 

competențelor de lectură; 

2. Parcurgerea adaptată a programei conform planificării; 

3. Evaluare obiectivă a elevilor; 

4. Managementul lecției; 

5. Proiectarea lecției; 

6. Aplicarea metodelor didactice de formare a competențelor de dezvoltare a 

creativității, a adaptabilității și a transferabilității cunoștințelor în situații  noi de 

învățare; 



 

7. Realizarea progresului școlar (raportul dintre rezultatele obținute de elevi la 

începutul și la finalul unei secvențe de învățare); 

8. Evaluarea formativă. 

S-a realizat planificarea tezelor și s-a respectat. 

 

 În urma asistenţelor la ore s-au stabilit următoarele concluzii: 

Puncte tari: 

- materia a fost predată conform planificărilor calendaristice întocmite la început de 

semestru; 

- proiectarea activităţii didactice pentru lecţie a fost în conformitate cu planificarea 

semestrială şi a demonstrat o bună documentare ştiinţifică şi metodică; 

- obiectivele operaţionale proiectate au avut finalităţi cognitive şi formativ-

aplicative; 

- strategiile didactice proiectate au fost adecvate capacităţilor de învăţare ale 

elevilor; 

- metodele didactice utilizate au urmărit realizarea unor activităţi de învăţare 

eficiente; 

- evaluarea s-a realizat permanent, verificându-se atât cunoştinţele din lecţia 

anterioară, cât şi cele din demersul instructiv-educativ asistat, realizându-se feed-back; 

- elevii au fost antrenaţi în întregul proces didactic. 

Puncte slabe: 

- pregătirea diferenţiată a elevilor în funcţie de capacităţile lor intelectuale; 

- folosirea redusă a bazei didactice a școlii de către unele cadre didactice. 

 

 

 1.4. Autoevaluarea activităţii manageriale 

 

În  anul şcolar 2015 - 2016, conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de 

administraţie, au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ, precum şi 

îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru 

optimizarea procesului de învăţământ prezentate în cadrul consiliilor profesorale.  

Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în 

calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de 

credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi 

dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din 

membrii personalului didactic o adevărată echipă. 

S-a asigurat o colaborare bună cu comitetele de părinţi şi cu comunitatea locală, cu 

instituţii ale statului care au participat în calitate de parteneri la activităţile organizate de 

şcoală. 

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii 

dar şi a celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment 



 

semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative  a 

fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea 

spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare (nicio 

activitate extraşcolară nu ar fi fost posibilă fară ajutorul părinţilor). 

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să imbunatatim  

frecvenţa anumitor elevi. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu 

responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile generale 

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

Conducerea şcolii a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă 

cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat şi nu au existat grave 

probleme de comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii 

elevilor s-a realizat sistematic prin şedinţe cu părinţii desfăşurate lunar şi prin consultaţii 

conform graficului realizat la început de an şcolar. 

Şcoala are o relaţie bună cu Primăria comunei şi cu Consiliul local, fapt confirmat 

de participarea la acţiuni comune, dar şi de participarea reprezentanţilor acestor instituţii 

la diferite evenimente desfăşurate în şcoală. Tot pe această linie trebuie menţionată 

disponibilitatea Primăriei de a susţine dezvoltarea materială a şcolii, prin finanţarea 

modernizării instituţiei. 

 

 Din analiza activităţii manageriale se desprind următoarele: 

 

 Puncte tari: 
 Personal didactic calificat în proportie de  95%; 

 Oferta curriculara bună; 

 Realizarea unui curriculum (ca proces) de calitate; 

 Relații bune de colaborare între șefii de catedră; 

 Climat optim stimulativ în cadrul școlii; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă; 

 Implicarea întregului personal didactic în atragerea de fonduri din surse 

extra-bugetare pentru sprijinirea școlii; 

 Dotarea unităților scolare  cu mijloace și echipamente moderne, prin 

proiecte derulate de MENCS, IȘJ Ilfov și autoritatile locale; 

 Grupuri sanitare cu apă curentă și incalzire centralizată  în toate localurile 

școlii;  

 Existența bazei sportive în curtea școlii; 

 Rezultate bune la evaluarea naționala și la olimpiade; 

 Colaborare bună cu Consiliul local al comunei. 

 Creșterea  interesului cadrelor didactice pentru pregatirea / formarea 

profesională. 

 Existența microbuzului școlar care facilitează transportul elevilor și 

favorizează colaborarea cu partenerii. 



 

 

 Puncte slabe: 

 Lipsa recompenselor pentru activităţile de excepţie din şcoală.  

 Motivaţia scăzută a cadrelor didactice de a realiza un proces educativ de 

calitate;  

 Spaţiu de şcolarizare insuficient;  

 Lipsa sălii de sport şi a CDI-ului; 

 Existenţa fenomenului abandonului şcolar în rândul populaţiei şcolare care 

provine cu precădere din familii defavorizate;   

 Inerţia anumitor cadre didactice privind activităţile instructiv-educative  

 Procent mic de cadre didactice care utilizează eficient baza materială a 

şcolii;  

 Procentul mare de elevi cu medii între 5-6.99. 

 

 Oportunități: 

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel 

local;  

 Utilizarea de către elevi a bazei sportive a şcolii;  

 Integrarea elevilor care au abandonat cursurile şcolii în învăţământul fără 

frecvenţa;  

 Apropierea şcolii de capitală, fapt care asigură pentru absolvenţi o reţea 

şcolară suficient de mare; 

 

 Amenințări: 

o Implicarea insuficientă a agenţilor economici locali;  

o Atitudinea negativă a unor părinţi faţă de şcoală  

o Criza economică – Starea economică şi socială modestă a unor familii din 

care provin elevii determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru 

nevoile de dezvoltare ale elevilor.  

o Slabă motivaţie financiară a personalului din învăţământ. 

 

 Toată activitatea managerială desfăşurată a fost coordonată de director, dar 

deciziile au fost luate prin consultarea personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic şi duse la îndeplinire tot de aceştia. Consiliul consultativ al părinţilor a avut un 

rol decisiv în luarea deciziilor ce au implicat o directă răspundere a părinţilor. 

 Părinţii au fost consultaţi atunci când s-au stabilit opţionalele. Directorul a fost un 

coordonator al activităţii decizionale pornind de la propunerile colegilor, ale părinţilor şi 

în unele cazuri ale elevilor. 



 

 

 1.5. Activitate de (auto)formare managerială 

 

Directorul unităţii de învăţământ, numit prin decizia IȘJ Ilfov nr.  530/ 30.08.2015, are 

o vechime în muncă şi în învăţământ de 20 de ani şi a absolvit masterul Management 

educational și Comunicare instituțională în cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi 

Administrative Bucureşti în anul 2013. Este membru al corpului naţional al experţilor în 

management educaţional, etapa I, sesiunea 2012, conform art.1 şi anexa nr. 26 din 

OMECTS nr. 3845/ 27.04.2012. 

 

 1.6. Plan de dezvoltare personală ca manager 

 Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale;  

 Realizarea direcțiilor de dezvoltare profesională a profesiei și de dezvoltare 

personală; 

 Dezvoltarea competenţelor specifice în domeniul managementului; 

 Accesarea și valorificare surselor oficiale de informații privind legislația în 

vigoare; 

 Studiu individual în domeniul  managementului educațional, al dezvoltării 

personale; 

 Performarea de activitati metodico-stiintifice și psihopedagogice realizate la 

nivelul unității de învățământ/grupuri de unități/catedre/comisii metodice/cercuri 

pedagogice. 

 
 

 Acţiuni prioritare 

 

Obiectivul principal urmărit în activitatea de management l-a constituit realizarea 

unui proces de învăţământ de calitate - bazat pe o analiză realistă a posibilităţilor 

existente, având la bază o planificare riguros întocmită - menit să valorifice dotarea 

nativă a elevilor prin asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi 

promovării cu succes a examenului de testare naţională.  

Activitatea managerială a vizat principalele domenii funcţionale:  

 - curriculum: aplicare, dezvoltare şi evaluare; 

 - resurse umane: recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere şi stabilirea unui 

climat organizaţional optim; 

 - resursele materiale şi financiare; 

 - dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice (cu celelalte organizaţii care fac 

parte din sistemul şcolar); 

 - relaţii comunitare. 

 



 

      În consecință am avut ca ținte strategice următoarele: 

1. Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea  de învăţământ prin 

examinarea multicriterială a măsurii în care acestea  îndeplinesc standardele şi 

sistemele de referinţă tinandu-se cont de legislatia in vigoare din domeniul educatiei. 

2. Monitorizarea rezultatelor elevilor.  

3. Monitorizarea,prevenirea si reducerea absenteismului si abandonului. 

4.  Îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate pentru elevii din scoala. 

5. Consolidarea parteneriatului dintre unitatea  de învăţământ, comunitatea locală, 

sindicate, alţi parteneri cu preocupări şi competenţe în problematica educaţiei şi 

dialogului social în vederea creşterii încrederii comunităţii locale în scoala noastra 

ca principal furnizor de educaţie . 

6. Realizarea şi monitorizarea ofertei educaţonale a unitatii noastre de învăţământ în 

raport cu cerinţele zonale / comunitatea locală. 

7. Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în condiţiile 

asigurării calităţii şi transparenţei in educaţie,  prin promovarea de bune practice la 

nivelul  unităţii  de învăţământ. 

 

 Toate aceste ținte strategice propuse au fost îndeplinite în procent de 90%, 

asigurând elevilor un climat favorabil, o bună pregătire, o perfecţionare continuă a 

cadrelor didactice, o colaborare eficientă cu părinţii şi comunitatea locală.  

 Paleta largă de activităti desfășurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă 

monitorizare și un control al acestora de către echipa managerială, care, în colaborare cu 

cadrele didactice, s-a preocupat de eficiența activităților respective, evaluate periodic în 

cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral și C.A. În urma acestor evaluări au 

fost identificate eventualele disfunctionalități și s-au stabilit planuri de măsuri pentru 

eliminarea lor. 

 S-a supravegheat minuțios eficiența activității cadrelor didactice, a comisiilor 

prin: 

- fișe de asistență la ore; 

- portofoliile profesorilor; 

- planificările comisiilor metodice; 

- planificările anuale și semestriale; 

- analize comparative a rezultatelor obținute de elevi, în vederea identificării  

posibilităților de progres a viitorilor absolvenți. 

 

 Obiective  specifice: 

 Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a Planului Cadru pentru învăţământul 

preuniversitar, a Curriculum-ului  Naţional, a descriptorilor de performanţă şi 

aplicarea corectă a acestora;  

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar;  



 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi obţinerea unor rezultate bune în 

procesul instructiv-educativ;  

 Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a legilor, ordinelor, ordonanţelor, 

circularelor ce stau la baza procesului de învăţământ;  

 Asigurarea unei stânse legături cu părinţii elevilor prin lectoratele lunare;  

 Asigurarea unei permanente legături cu Primăria Comunei Brănești, Poliția, 

Dispensarul și Biserica și incheierea de partenerite cu aceste instituții; 

 

 

 Monitorizarea întregii activităţi 

Întreaga activitate desfăşurată în acest semestru a fost permanent monitorizată prin:  

 Rapoartele susţinute de responsabilii comisiilor metodice în sedinţele Consiliului 

de administraţie;  

 Analizele frecvente făcute în şedinţele Consiliului profesoral privind notarea şi 

frecvenţa;  

 Informările transmise conducerii şcolii, la fiecare sfârşit de semestru, de către 

responsabilii comisiilor şi colectivelor de lucru;  

 Asistenţe si interasistente la ore.  

Aceste metode folosite au fost eficiente ducând la obţinerea unor rezultate  

mulţumitoare şi desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate si formarea la 

elevi, prin activităţile educative şi extraşcolare, a unui orizont larg de cunoaştere. 

Activitatea a fost monitorizată şi de IȘJ Ilfov  care în urma inspecţiilor, pe tematica 

managerială, a fost apreciată de inspectorul aflat în control.           

 

 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
  

 Baza materială:  

 10 săli de clasă funcţionale + 5 la structura Islaz; 

 un cabinet știinte; 

 cabinet logopedic. 

    

Activitatea specifică procesului de învăţământ se derulează într-un local iar structura 

bazei materiale este reprezentată de 10 săli de clasa, 1 cabinet logopedic şi un spaţiu 

destinat derulării programului “Lapte și corn”, precum şi 2 terenuri de sport. La structura 

– Şcoală Primară Nr.1, Islaz dispunem de 5 săli de clasa, 1 cabinet de calculatoare, 1 

teren de sport.  

Cu privire la baza materială, gradul de încărcare în folosul elevilor a spaţiului 

destinat serviciilor educaţionale, putem afirma că acesta este exploatat la parametrii 

maximali, programul desfăşurându-se în două schimburi, în intervalul orar 08.00 - 19.00 .  



 

Din punct de vedere igienico-sanitar menţionez că, şi anul acesta ca în fiecare an 

şcolar, unitatea noastră de învăţământ a primit autorizaţie sanitară de funcţionare.  

Există gard împrejmuitor terenului aferent instituţiei. Curăţenia spaţiilor exterioare 

este asigurată de personalul nedidactic. Căile de acces către şcoală sunt amenajate şi sunt 

întreţinute de personalul nedidactic din şcoală. Avem grupuri sanitare igienizate şi apă 

curentă.  

Este asigurată temperatura optimă de lucru în spaţiile de învăţământ; deţinem 

centrală termică proprie pe gaze.  

Baza materială a şcolii este întreţinută şi exploatată conform cerinţelor, 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi, anul acesta fiind propusă reînnoirea mobilierului.  

Dispunem de calculatoare, echipamente şi mijloace moderne de informare şi 

comunicare conexiune la internet, videoproiectoare, imprimante, scanere, micros-coape, 

conexiune la internet.  

De asemenea cabinetele logopedic şi psihopedagogic au dotarea standard şi sunt 

amplasate în spaţii corespunzătoare astel încât să răspundă optim cerinţelor educaţionale 

şi de consiliere ale elevilor şi părinţilor acestora.  

Unitatea şcolară oferă servicii de logopedie şi consiliere şcolară atât elevilor şcolii 

cât şi copiilor de la grădiniţă.  

Toate documentele şi situaţiile specifice compartimentului financiar-contabil au fost 

întocmite corect şi la timp astfel încât activitatea unităţii şcolare să se desfăşoare la 

parametrii optimi, fapt ce s-a reflectat în eficiența cu care s-au realizat investiţiile propuse 

în proiectul de buget.  

Activitatea curentă la clasa s-a desfăşurat la parametrii normali, cadrele didactice şi-

au proiectat şi derulat întreagă activitate elaborând documente didactice în conformitate 

cu standardele în vigoare şi parcurgând în totalitate temele prevăzute de programele 

analitice. Prestaţia pedagogică a majorităţii cadrelor didactice a venit să confirme încă o 

dată prestigiul didactic de care se bucură şcoală noastră, fapt dovedit şi de rezultatele 

inspecţiilor de specialitate, inspecţiilor tematice care au avut loc cu regularitate în 

unitatea noastră şcolară.  

Pe baza unui program bine întocmit s-au derulat activităţi didactice suplimentare cu 

elevii în vederea sprijinirii atât a celor cu dificultăţi în însuşirea materiei - elevi cu CES - 

dar şi a celor ce se pregăteau pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare.  

Referitor la activitatea ştiinţifică există un număr de peste 16 de cadre didactice care 

au preocupări în domeniul ştiinţific materializate în lucrări metodico-ştiinţifice pentru 

gradul I (10), lucrări de masterat (4), lucrări de doctorat (2) şi numeroase publicaţii (cărţi 

şi articole) în domeniul matematicii, istoriei, limbii române, biologiei, muzicii, 

managementului educaţional şi metodicii diferitelor discipline de studiu.  

Un număr mare de cadre didactice a participat la cursurile de perfecţionare realizate 

prin C.C.D Ilfov şi ISJ Ilfov. 

 Baza sportivă:  

- dispunem de doua terenuri de sport; unul de fotbal/handbal și unul de baschet/ volei. 



 

  

RESURSE FINANCIARE 
 

 

La nivelul unităţii de învăţământ a fost elaborat proiectul de buget (în luna 

decembrie 2015) Elaborarea acestor documente a fost realizatata conform normelor şi 

metodologiei în vigoare.  

Bugetul pentru anul 2016 a fost întocmit şi aprobat de Consiliul Local al comunei 

Brăneşti.  

Bugetul primit a fost repartizat, conform legii, pe capitole şi articole bugetare.  

Mijloacele fixe şi a obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării, în 

funcţie de necesităţile din spaţiile de lucru.  

Execuţia bugetară a fost realizată la termenele solicitate, conform legii.  

Cheltuielile de transport pentru elevi au fost decontate de la bugetul local prin 

bugetul aprobat al şcolii.  

Au fost asigurate condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu 

apă şi pază.  

Au fost realizate situaţiile cu privire la încheierea exerciţiului financiar.  

Au fost întocmite la timp şi corect documentele şi rapoartele tematice curente, 

semestriale şi speciale, solicitate de IȘJ Ilfov şi autorităţile locale.  

Documentele legale privind managementul financiar au fost întocmite în 

concordanţă cu contractele încheiate de unitatea de învăţământ, sunt arhivate şi păstrate 

corespunzător.  

Documentele privind proiectul de buget, bugetul aprobat şi execuţia bugetară au fost 

afişate în incinta unităţii de învăţământ, putând fi, astfel, consultate de elevi, părinţi şi de 

reprezentanţii comunităţii locale.  

Asigurarea resurselor materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ s-a 

realizat cu sprijinul Primăriei comunei Brăneşti şi a Consiliului Local, prin adresele 

transmise de unitatea de învăţământ, în care au fost aduse la cunoştinţă acestora 

solicitările şcolii. 

 

Venituri extrabugetare  realizate prin donații, sponsorizari:  

- achiziţionarea de manuale cu bani de la Consiliul Local, acolo unde am avut deficit 

- 5000 RON  

- premii (cărţi, rechizite, dulciuri) pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiade şi 

concursuri;  

- sponsorizare serbare de Crăciun 2015 - Primăria Brăneşti - cadouri pentru copii;  

- internet în şcoală, cadouri, premii, cărţi - din partea comitetului de părinţi şi al 

consiliului local; premierea la concursuri; 

- Ziua Cucilor – 3000 RON; 

- premiere sfârşit de an şcolar 2.500 RON;  



 

Toate documentele şi situaţiile specifice compartimentului financiar-contabil au fost 

întocmite corect şi la timp astfel încât activitatea unităţii şcolare să se desfăşoare la 

parametrii optimi, fapt ce s-a reflectat în eficientă cu care s-au realizat investiţiile propuse 

în proiectul de buget. 

 

 

RESURSE UMNANE 

      
PERSONAL  DIDACTIC 

              Învaţatori: 15 - din care 10 titulari, 2 plata cu ora, 3 suplinitori  

Grad I - 6 

Gradul II - 2 

Definitivat - 3 

Debutanți - 2 

În curs de calificare - 2 

 
 

    Profesori:  19 - din care:15 titulari, 4 suplinitori calificați 

Gradul I - 5 

Gradul II - 7 

Definitivat - 3 

Debutanți – 3 

 

 



 

Personalul didactic auxiliar: Serviciul secretariat, contabilitate și administrativ s-au 

achitat de sarcinile ce le-au revenit  astfel încât nu au fost probleme în ceea ce priveste 

corespondența și realizarea  documentelor necesare bunului mers al unității. 

 Secretar - 1 

 Administrator  financiar - 1 

 Administrator de patrimoniu - 1  

 

Personalul nedidactic: a ajutat  la buna desfașurare a activității  de educație și formare  

prin  menținerea curățeniei permanent în spațiile de învățate și auxiliare (birouri, săli de 

clasa, holuri, curte). 

 Ingrijitori - 3 

 Muncitor – 1. 

 

 

 

 

COMISIA – PERFECȚIONARE  METODICĂ, CERCETARE  ȘI  FORMARE  

CONTINUĂ 

Responsabil:   prof. GHEORGHE DAN 

 
 Activitatea Comisiei de Formare Continuă Şi Perfecţionare a urmărit pe parcursul 

anului şcolar 2015/2016 atingerea scopului şi obiectivelor asumate în Planul Operaţional 

de Activităţi al Comisiei, respectiv îmbunătăţirea calităţii actului educaţional din şcoală 

prin perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a resurselor umane (personal didactic, auxiliar 

şi nedidactic) avându-se în vedere următoarele obiective:  

 Identificarea nevoii de formare din şcoală.  

 Cunoaşterea de către cadrele didactice a metodologiei de perfecţionare şi 

formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin 

prezentarea în Consiliul Profesoral a principalelor acte normative ce 

reglementează formarea continuă şi perfecţionarea;  

 Prezentarea ofertei de formare a CCD Ilfov în Consiliul Profesoral;  

 Încurajarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare şi activităţi de 

formare continuă;  

 Acordarea de sprijin şi consiliere cadrelor didactice în activitatea de formare 

continuă. 

Personalul didactic şi didactic auxiliar a fost informat cu privire la oferta de cursuri 

de formare continuă, prin d-na prof. Aydin Anişoara, responsabil cu formarea continuă şi 

perfecţionarea cadrelor didactice.  

Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii reprezintă o ţintă strategică ce şi-a început 

materializarea prin realizarea de programe de formare continuă a personalului didactic al 

şcolii în funcţie de nevoile identificate. 



 

SITUAŢIA STATISTICĂ A CADRELOR DIDACTICE 

DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 BRĂNESTI, ILFOV - AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Nr. total 

cadre 

didactice 

titulare 

Nr. total cadre didactice 

suplinitoare Cadre 

didactice 

debutante 

 

C.d. care au 

obţinut 

definitivarea 

în 

învătământ 

C.d. care 

au obţinut 

gradul II 

în 

învătământ 

C.d. care 

au obţinut 

gradul I 

în 

învătământ 

Nr. total 

cadre 

didactice 

cu 

masterat 

Nr. total 

cadre 

didactice 

cu 

doctorat 
calificaţi 

necalificaţi 

Fără 

studii 

superioare 

Cu studii 

în altă 

specialitate 

Primar 
 

10 

 

4 
- 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

5 

 

5 

 

1 

Gimnazial 16 3 - - 3 3 7 6 3 2 

 
 Personal didactic: titular/calificat/necalificat 

                           TITULARI      SUP.  CALIFICAȚI  / ALTE STUDII      SUP.NECALIFICAȚI 
AN ȘC.2013-2014          23          7                                 0 
AN ȘC.2014-2015             25            9                                 0 
AN ȘC. 2015-2016             26                                   7 0 

 



 

             
 
                       
                                          GRAD I           GRAD II             DEF.                DEB. 
AN ȘC.2013-2014  9        7                     5                      4 
AN ȘC.2014-2015  9        11                   9                      3 
AN ȘC. 2015-2016                11                           9                    6 5 
 

 
 

 

     



 

În cadrul primului consiliu profesoral au fost prezentate principalele acte normative ce 

reglementează formarea continuă şi perfecţionarea, precum şi oferta de perfecţionare şi formare 

a CCD Ilfov.  

S-a realizat baze de date privind situaţia perfecţionării şi formării continue a cadrelor 

didactice şi a personalului auxiliar din şcoală.  

Următoarele cadre didactice s-au înscris pentru obţinerea gradelor didactice, astfel: 

 

NR.  

CRT. 

NUME SI 

PRENUME 

SPECIALITATEA GRADUL 

DIDACTIC 

SOLICITAT 

TIPUL 

INSPECTIEI  

OBS. 

1. STEOPOAE 

SABNA-NINA 
RELIGIE II INSPECȚIE 

CURENTĂ 1 
 

2. GANCIU 

GEORGETA 
INVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 
II INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
 

3. STANCIU RODICA INVATAMANT 

PRIMAR 
II INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
 

4. MANCIU 

GIORGIANA 
CHIMIE II INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
 

5. AYDIN ANIȘOARA LIMBA ROMÂMĂ I INSPECȚIE 

CURENTĂ 1 
 

6. TĂSLOVEANU 

ANGEL 
LIMBA ROMÂNĂ DEF INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
 

7. CĂLIN IULIA GEOGRAFIE DEF. INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
 

       

Doamna director a încurajat participarea cadrelor didactice la cursurile de formare şi la 

activităţile de formare continuă organizate de CCD Ilfov sau de către IȘJ Ilfov.  

Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile organizate de ISJ conform 

calendarului , au participat la interasistenţele desfăşurate în şcoală , au consultat dosarul 

comisiei de formare continuă, au participat la toate activităţile metodice desfăşurate la nivelul 

şcolii, la nivelul centrului şi la nivel judeţean, conform graficului întocmit la început de an 

şcolar la sugestia inspectorilor de specialitate. 

 

 

SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE 

PERFECŢIONARE 

 

1. Şahul în şcoală - organizat CCD - prof. Steopoaie Sabina, prof. Călin Iulia, prof. Tone 

Nicoleta, prof. Ilie Iustina, prof. Duminică Laura, prof. Dumitru Daniela, prof. Vasile 

Aurelia; 

2. Utilizarea TIC în predarea religiei - CCD Ilfov, prof. Steopoae Sabina; 

3. Curs pentru clasa pregătitoare - înv. Arsene Floarea; 

4. Curs de Storytelling - prof. Călin Iulia, organizator Teach for România; 



 

5. Curs de scriere de poiecte - prof. Călin Iulia, organizator Teach for România şi FDSC;  

6. Curs de animator socio-educativ - prof. Călin Iulia, organizator Teach for România în 

parteneriat cu Asociaţia Creativ;  

7. Curs pentru proiecte europene - prof. Boeru Mihaela, organizator Universitatea 

Politehnică, Bucureşti;  

8. Participare la cursul de formare pentru metodişti - prof. Boeru Mihaela, organizator 

CCD, Ilfov; 

9. Curs pentru definitivarea în învăţământ şi titularizare - prof. Călin Iulia, Prof. Vasile 

Aurelia, organizator CCD Ilfov; 

10. Domnul profesor Sebe Ovidiu a participat la Work-shopul geografilor ilfoveni şi la 

seminarul organizat de M.E.N., „Activităţi de mentorat”.  

 

Prof. Boeru Mihaela 

 Participare la Simpozionul CCD, Ilfov - Mihai Eminescu; 

 Participare la Simpozionul dedicat zilei de 24 Ianuarie; 

 Participare la formarea pentru proiecte europene, Universitatea Politehnica, Bucuresti; 

 Participare la cursul de formare pentru metodiști CCD, Ilfov (în vacanta intersemestrială). 

 

Prof. Călin Iulia: 

 Participare la conferinţa Biodiversite et Climat, Dr. Gill Bœuf, 26.09.2015, deplasare la 

Muzeul Antipa cu un grup de elevi, organizatori prof. Streopoae Sabina, prof. Călin Iulia; 

 Proiect naţional “Let`s do it România”, 26.09.2015, Acţiune de ecologizare în comunitate 

şi zona limitrofă cu clasele a VI-a B şi a VII-a B, organizatori prof. Steopoae Sabina, prof. 

Călin Iulia  

 Proiectul Judeţean Eco Alert, Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov 

prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT- organizarea mai multor activităţi: 

reciclare creativă, organizare spaţiu, decor Casa Bunicii, workshop despre tradiţii în 

comunitate, octombrie 2015 - ianuarie 2016. Premiul I la concursul Eco Alert; 

 Workshop-ul de Geografie al Societăţii Române de Geografie, Filiala Ilfov, 13.01.2016, 

susţinerea prezentării Casa Bunicii - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă 

Brăneşti; 

 Prezentare în cadrul şedinţei cu directorii şcolilor din Jud. Ilfov a sustenabilităţii 

proiectului cu titlul Casa Bunicii - Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă 

Brăneşti, februarie 2016; 

 Conferinţă Leadership Pathway, octombrie 2015, organizator Teach for România;  

 Organizarea Olimpiadei de Geografie şi a Micii Olimpiade de Geografie Terra, faza pe 

şcoală, decembrie 2015; 

 Concursul de geografie Terra, calificaţi la etapă judeţeană următorii elevi: Ganciu 

George, clasa a VII-a A, Lefter Dragoş Ionuţ, clasa a V-a B, Stanciu Ionuţ Laurenţiu, clasa 

a V-a B.  



 

 Participare la conferinţa Transformational Learning, Februarie 2016, organizator Teach 

for România; 

 Patrula de Reciclare, programul naţional de educaţie de mediu al Asociaţiei Române 

pentru Reciclare – RoRec, derulat în unităţile de învăţământ pre-universitar din Bucureşti 

şi din ţară, cu sprijinul inspectoratelor şcolare locale, cu avizul Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Maria a României, 

implicarea clasei a VII-a B. 

 

Prof. Ilie Iustina Daniela: 

 Proiect educaţional „Muzicoterapie activă cu Jean Baptiste Manitou” (noiembrie 2015) – 

activitate desfăşurată la Căminul Cultural Brăneşti cu toate clasele de gimnaziu din 

Şcoală Gimnazială Nr. 1 Brăneşti;  

 Lansarea a două volume cu nr. ISBN („Aspecte constructiv-formale şi interpretative în 

concertele de vioara nr. 1-5 de Wolfgang Amadeus Mozart” şi „Corectarea deficienţelor 

de auz ale elevilor ciclului gimnazial prin formarea gândirii lor muzicale”).  

 Premiul I şi premiul II al elevelor Crăciun Ana Maria şi Stoica Cornelia la Concursul 

naţional de muzică „Music& Dance Fest” (octombrie 2015);  

 Proiectul „Muzică vocală şi instrumentală” (care se desfăşoară prin lecţii săptămânale la 

chitară – din anul 2007);  

 Participarea cu lucrare la Simpozionul naţional cu tema „Evaluarea – de la teorie la 

practică”, evaluator, organizator. 

 

 

 MONITORIZAREA: 

 S-a realizat de către responsabilul CEAC, prof. Badea Tatiana și Directorul școlii, 

prof. Tone Nicoleta. 

 

 ANALIZA COMPARATIVĂ: 

 Față de anul școlar trecut, numărul cadrelor didactice calificate este mai mare, ca și 

numărul cadrelor didactice titulare. 

 Numărul cadrelor didactice participante la cursuri de formare este mai mic. 

 Numărul cadrelor didactice înscrise la obținerea gradelor didactice este mai mare. 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII COMISIEI PERFECȚIONARE METODICĂ, 

CERCETARE ȘI FORMARE CONTINUĂ -  AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

 PUNCTE TARI: 

- interesul cadrelor didactice faţă de activitatea de mentorat în vederea consilierii cadrelor 

didactice debutante şi stagiare;  



 

- suportul direcţiunii şcolii în vederea participării la cursuri de formare / perfecţionare în 

ţară şi străinătate;  

- comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice s-au înscris la obţinerea 

gradelor didactice ;  

- interesul cadrelor didactice faţă de stagiile de formare în străinătate, aşa cum reiese în 

urmă analizei de nevoi şi a obiectivelor stabilite pentru proiectul de mobilitate KA1 în domeniul 

educaţiei;  

- realizarea unui proiect de mobilitate (acţiunea cheie 1) în domeniul educaţie şcolară 

Erasmus +. 

 

 PUNCTE SLABE : 

- alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoile scolii, ci numai 

cu nevoile de dezvoltare personală. 

 OPORTUNITĂȚI : 

- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii posuniversitare, etc. a Universității 

București; 

- oferta stagiilor de formare în străinătate (Erasmus+). 

 

 AMENINȚĂRI : 

- posibilitatea respingerii de către agenţia naţionala a proiectului Erasmus+ ; 

- organizarea unor cursuri în week-end ar putea să-i determine pe profesori să nu mai 

participe. 

 

 

 Măsuri de îmbunătăţire: 
  

 Elaborarea unor proceduri de atenţionare permanentă a cadrelor didactice care nu au 

acumulat cele 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani conform legii.  

 Amplificarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a activităţilor de formare continuă 

organizate la nivelul şcolii.  

 Completarea portofoliului comisiei de formare continua cu materiale utile şi de 

actualitate.   

 Un numar foarte mare de cadre didactice sunt inscrise pentru obtinerea de grade didactice 

grad si au sustinut inspectii curente la clasa  .    

 Comisia de Formare Continua, in colaborare cu ISJ Ilfov si CCD Ilfov, si-a stabilit 

strategiile si un program de participare a cadrelor didactice la perfectionari prin grade 

didactice si cursuri de formare.  

 Personalul didactic si didactic auxiliar a fost informat cu privire la oferta de cursuri de 

formare continua, prin domnul  prof.  Gheorghe Dan– responsabil cu formarea continua si 

perfectionarea cadrelor didactice.  



 

ACTIVITATEA  COMISIILOR  METODICE 

 

COMISIA  METODICĂ  A  ÎNVĂŢĂTORILOR 

Responsabil: prof. ROXANA GEAMBASU 

  

 Elaborarea planului operaţional al comisiei pentru anul şcolar 2015-2016- studierea 

programelor, dezbateri;  

 Toţi membrii comisiei au respectat planificările semestriale;  

 Raportare centralizată a rezultatelor evaluării predictive şi sumative ;  

 Au fost utilizate metode alternative variate de evaluare care să antreneze elevii, să le 

dezvolte deprinderi şi aptitudini în cadrul activităţilor de grup;  

 Informarea părinţilor privind rezultatele evaluărilor iniţiale şi lunare în cadrul 

lectoratelor cu părinţii;  

 Au fost întocmite portofolii la toate disciplinele de studiu, în care lucrările elevilor 

demonstrează progresul acestora;  

 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii actului didactic  

 Sălile de clasa au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi  

 Părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participarea efectivă la procesul de 

învăţământ  

 S-au efectuat interasistente la diferite clase şi obiecte de studiu  

 Doamnele învăţătoare Geambaşu Roxana, Grigore Alina şi Ganciu Georgeta au 

participat împreună cu elevii la Proiectul AcoAlert;  

 Implicarea în pregătirea programelor artistice tematice: „La mulţi ani, România!”, „Uite, 

vine Moş Crăciun!”, „24 Ianuarie”. 

 

 Activități extrașcolare: 

- septembrie - Let s do it, Romania! 

- octombrie - Sportul pentru toţi, Halloween - prof. Geambaşu Roxana; 

- octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei, înv. Ganciu Georgeta; 

- noiembrie- Excursie tematică - Buşteni, înv. Geambaşu Roxana; 

-Excursie tamatică – „Micii cercetaşi”, înv. Ganciu Georgeta; 

- Săptămâna fructelor şi legumelor donate – voluntariat – prof. Geambaşu Roxana; 

- decembrie - 1 Decembrie – „La mulţi ani România!”, „Moş Nicolae”, „Uite, vine Moş 

Crăciun!”  - toate cadrele didactice; 

- Excursie la fabrică de globulețe – Pucioasa – prof. Geambaşu Roxana, Ganciu Georgeta; 

- ianuarie – „Eminescu n-a murit!” - toate cadrele didactice;  

- 24 Ianuarie – „Hai să dăm mâna cu mână!”  

- martie – mărţişorul;  



 

- aprilie - Ziua Cucilor - toate cadrele didactice;  

- luna pădurii – clasa a IV a – prof. Geambaşu Roxana;  

- excursie - Ziua Cucilor - toate clasele - organizator prof. Geambaşu Roxana; 

- Ziua mondială a apei - clasa a IV a – prof. Geambaşu Roxana; 

- Săptămâna altfel - toate cadrele didactice; 

- excursie tematică - Vlad Ţepeş şi turcii - clasele P-I-IV – prof. Stanciu Rodica, Arsene 

Floarea, Gheorghe Mariana, Geambaşu Roxana, Ungurenci Georgeta;  

- excursie tematică - Parcul Comana - clasa a II-a, a III a – prof. Ganciu Georgeta, Dobre 

Ioana;  

- excursie tematică – Braşov - clasle a II-a, a III-a – porf. Grigore Alina, Anghel Maria; 

- „Când voi fi mare, poate ajung pompier!” - activitate demonstrativă cu sprijinul ISU; 

- activităţi demostrative cu sprijinul organizaţiei Crucea Roşie Ilfov – clasele a IV a – prof. 

Geambaşu Roxana;  

- Academia micilor poliţişti - activiate practică realizată în parteneriat cu Poliţia rutieră 

Ilfov; 

- activităţi desfăşurate în parteneriat cu Parohia Brăneşti - toate clasele din învăţământul 

primar; 

- activitate practică desfăşurată cu un medic stomatolog-toate clasele din învăţământul 

primar; 

- proiecte tematice cu diferite ocazii; 

- vizite de lucru la Fabrica de ciocolată, Fabrica de bere Tuborg. 

 

 S-au realizat asistențe şi interasistențe între membri comisiei metodice;  

 Lecţiile demonstrative au fost organizate interdisciplinar, pluridisciplinar, folosindu-se 

metode activ-participative cu profund caracter aplicativ şi formativ;  

 Activităţile demonstrative au fost susţinute de toate doamnele învăţătoare, conform 

graficului de interasistențe; 

 Colaborarea cadrelor cu autorităţile locale, presa judeţeană „Şcoală Ilfoveană” fac parte 

tot din activitatea noastră.  

 Move week – săptămâna sportivă  

 

Referate cu următoarele teme:  

- septembrie 2015 - Evaluarea iniţială; 

- dezbatere - referat „Metodologia elaborării testelor de evaluare”, susţinut de d-na 

profesor Ungurenci Georgeta;  

- octombrie 2015 - dezbatere-referat “Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic 

matematic”, susţinută de d-na inst. Stanciu Rodica;  

- noiembrie 2015 - Lecţie demonstrativă susţinută de d-na Ganciu Georgeta, disciplină 

Abilităţi practice-clasa a III a A  - chenarul cu frunze; 

- decembrie-2015 - Lecţie demontrativă susţinută de d-na înv. Stanciu Rodica, disciplină 

Matematică - clasa pregătitoare B - adunarea şi scăderea în cocentrul 0-10  



 

- ianuarie 2015 - Dezbatere - Dezbatere, atelier de lucru, “Predarea integrată”, materiale 

elaborate de d-nele înv. Ganciu Georgeta, Grigore Alina;  

- Cerc pedagogic- materiale - toate cadrele didactice înv. primar;  

- CDS-  Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor - clasele III-IV; 

- Organizări spectacole - Teatrul “Excelsior” - Spaima Zmeilor – cls. P - a II- a – 

noiembrie;  

- Teatrul “Excelsior “ - Frumoasa şi Bestia – cls. I, a II-a, a III-a B; 

- Teatrul Giurgiu – Barbă Roşie – cls.  P - a III-a;  

- Derbedeu de notă 10 - cls a IV-a – ianuarie;  

- Participare la Conferinţa Naţională a Micilor Bancheri, organizată de BNR - prof. 

Geambaşu Roxana, prof. Tone Nicoleta; 

- Participare la cursuri de formare pentru clasa pregătitoare – înv. Arsene Floarea;  

 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare, clasele I-IV:  

 

 Concursul Naţional „Amintiri din copilărie” - 3 etape - 200 elevi - 40 premiul I, 50 

premiul II, 70 premiul III, 20 menţiuni - organizator Geambaşu Roxana; 

 Concursul Internaţional „Poveştile Cangurului” - 19 elevi - 7 Excelent, 3 Foarte bine, 5 

Bine - organizator Arsene Floarea; 

 „Olimpiada de educaţie civică” – cls. a III-a A şi cls a IV a - Ganciu Georgeta, 

Geambaşu Roxana – faza locală şi judeţ  

 „Olimpiada de Limba Română” - cls a IV-a - Geambaşu Roxana - faza locală şi judeţ; 

 „Olimpiada Micilor Bancheri” - cls a IV a - Geambaşu Roxana - faza naţională; 

 Concursul internaţional „Cangurul matematician” - resp. Arsene Floarea;  

 Concursul „Comper” – cls. I-IV;  

 Concurs de matematică online – „Profu de mate”;  

 Concurs pe teme Eco - Out door – cls. a IV a B - Geambaşu Roxana;  

 Proiect concurs - Eco Alert – cls. a III-a și cls. a IV-a - Ganciu Georgeta, Grigore Alina, 

Geambaşu Roxana; 

 cls. a III a A – „Micii cercetaşi” - Ganciu Georgeta; 

 cls. a III a B – „În pădure” - Grigore Alina;  

 cls. a IV a A – „Salvatorii pădurii” - Geambaşu Roxana;  

 cls. a IV a B – Salvând pădurea, salvăm viaţă! – Geambaşu Roxana;  

 „Gazeta matematică junior” - rezolvitori elevii claselor Pregătitoare - cls. a I-a, cls a II-

a; 2 elevi câştigători - premiul III - Stanciu Riana I B, Staiu Mihai P A;  

 Organizări spectacole: 

- Teatrul “Excelsior” - Spaima Zmeilor – cls. P, a I-a; 

- Teatrul “Excelsior” - Frumoasa şi Bestia – cls. I, a II-a, a III-a B; 

- Teatrul „Giurgiu” - Barbă Roşie cls – P, a III-a;  

- „Derbedeu de notă 10” – cls. a IV-a;  



 

 Participare la Conferinţa Naţională a Micilor Bancheri-organizată de BNR – prof. 

Geambaşu Roxana, prof. Tone Nicoleta. 

 

 

STRUCTURA   ISLAZ 

Responsbil Comisie:  înv. DUMITRU  DANIELA 

 

Toate caderele didactice pentru învăţământ primar :  

- au fost preocupate de elaborarea Planului Managerial pentru organizarea activităţii 

ciclului primar;  

- proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, 

prin însuşire de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare;  

- toate cadrele didactice au respectat planificările semestriale; 

- au selectat auxiliare didactice necesare activităţii instructiv-educativedin acest an şcolar  

- au selectat manualele şcolare având în vedere procedurile legale în vigoare;  

- au elaborat şi aplicat testele iniţiale,iar în urmă centralizării rezultatelor obţinute, au 

elaborat şi aplicat măsuri ameliorative pe parcursul semestrului I;  

- au selectat şi proiectat conţinuturile învăţării la nivel macro şi micro, având în vedere 

abordarea interdisciplinară a acestora( C.P, cls.I, cls.a II-a, cls.a III-a); 

- s-au preocupat pentru alegerea strategiilor de învăţare în funcţie de particularităţile 

individuale şi de vârstă ale elevilor; 

- în colaborare cu părinţii elevilor au selectat disciplinele opţionale pentru anul şcolar 

2016-2017;  

- au pregătit elevii claselor la care îşi desfăşoară activitatea în vederea participării la 

concursurile şcolare, la care au obţinut premii şi menţiuni;  

- au elaborat şi aplicat teste în vedera realizării evaluării sumative la finalul semestrului 

I.Rezultatele obtinutefiind centralizate şi, în funcţie de acestea au fost propuse măsuri 

ameliorative ce vor fi aplicate în cursul semestrului al II- lea;  

- au urmărit notarea ritmică a elevilor;  

- activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, rezultatele elevilor regăsindu-se în 

portofoliile personale;  

- au fost îmbinate metode alternative de evaluare care să antreneze elevii, dezvoltându-le 

deprinderi şi aptitudini în cadrul activităţilor de grup;  

- s-au efectuat interasistente la clase şi diferite obiecte de studiu;  

- activităţi demonstrative au fost suţinute de toate cadrele didactice conform graficului 

stabilit;lecţiile demonstrative fiind organizate la nivel interdisciplinar, transdisciplinar, 

pluridisciplinar;  

- caderele didactice au participat la cursuri de formare pentru clasa pregătitoare, cât şi 

cursuri pentru definitivat şi titularizare (Ivan Irina, Dumitru Daniela, Vasile Aurelia); 



 

- au fost elaborate şi dezbătute referate cu următoarea tematică: septembrie - ,,Concordanţă 

dintre evaluară iniţială și evaluarea finală,, referat susţinut de dna. înv. Dumitru Daniela; 

- octombrie - Lecţie demonstrativă la clasa I, disciplină M.E.M, înv. Ivan Irina; 

- noiembrie - Clasa pregătitoare modalităţi de abordare integrată – REFERAT - 

DEZBATERE, înv. Enache Adriana;  

- decembrie - lecţie demonstrativă clasa III -a, disciplină C.L.R.; 

- ianuarie - Abordarea şi integrarea copiilor cu CES- REFERAT susţinut de dna. înv.. 

Vasile Aurelia;  

- februarie – lecţie demonstrativă la cls.I, disciplină CLR, înv. Dumitru Daniela; 

- participarea caderelor didactice la Cercul Pedagogic al învăţătorilor susţinut la 

Sc.Gimnazială Nr.1 Pantelimon având că tematică de studiu „Predarea integrată a cunoştinţelor 

în învăţământul primar”;  

- organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare: ,,Amintiri din copilărie,, , ,,Olimpiada 

de educaţie civică,,; 

- implicarea tuturor cadrelor în programe artistice cu tematică:  „1 Decembrie – La mulţi 

ani, patria mea!”, „Serbarea Pomului de Crăciun”,  „24 ianuarie - Hai să dăm mână cu mână!”, 

„Mihai Eminescu - poetul nepereche”. 

 

 Activități extrașcolare: 

 28 octombrie 2015 -„Să ne cunoaştem ţară şi trecutul istoric!” - excursie în jud, 

Prahova, oraşul Sinaia, vizită la Castelul Peleş, vizită la Casă memorială „N. 

Grigorescu”;  

 28 noiembrie 2015 - vizionarea unui spectacol de varietăţi la Circul „Globus” 

Bucureşti, „Arca lui Noe”; 

 8 decembrie 2015 - spectacol pentru copii „Să radem cu Stănică!”;  

 19 decembrie 2015 - „Serbarea Pomului de Crăciun”; 

 15 ianuarie 2016 - concurs „Cel mai bun recitator”. 

 



 

COMISIA METODICĂ   LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Responsabil: prof. AYDIN ANIȘOARA 

 

 Toţi membri comisiei au realizat planificările anuale şi semestriale conform 

recomandărilor ISJ, cât şi proiecte de lecţie şi fişe de lucru eficiente ,atractive pentru elevi;  

 Fiecare cadru didactic a conceput şi a utilizat în procesul de predare- învăţare- evaluare 

metode interactive centrate pe elev, învăţarea diferenţiată;  

 Au fost elaborate graficul şi temele pentru şedinţele comisiei metodice, acestea fiind 

respectate;  

 Responsabilă comisiei prof. Aydin Anişoara a realizat Planul managerial pentru anul 

şcolar2015-2016, cât şi graficul şedinţelor de catedră, al interasistenţelor şi al activităţilor 

ce urmează a fi derulate pe sem. I;  

 Cadrele didactice din comisie au participat la Consfătuirile anuale pe fiecare 

specialitate cât şi la Cercurile pedagogice organizate de metodişti în semestrul I  

 Au fost elaborate testele predictive, analiză rezultatelor acestora şi finalizarea 

rapoartelor testelor iniţiale.  

 A fost prezentat Planulul operaţional al comisiei metodice;  

 S-au susţinut lecţii deschise şi s-au efectuat interasistente, participând şi directorul 

şcolii;  

 Membri comisiei au întocmit planificarea orelor de pregătire suplimentară pt clasele a 

VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare Naţională;  

 Au fost organizate olimpiadele la limba română şi limbile franceză şi engleză, faza pe 

şcoală;  

 Rezultate remarcabile au fost înregistrate de elevi la concursurile şcolare:  

 Au participat 16 elevi la faza judeţeană ,,Lectură că abilitate de viaţă” ; 

 Au participat la Olimpiada de limba şi literatură română-faza pe localitate- cu elevii 

claselor VA, VIA,VIB, VIIB,VIIIA unde s-a calificat la faza pe judeţ elevă de la clasa a VIII-a 

B: GAȚE RALUCA;  

 La Olimpiada de lingvistică au participat 16 elevi : Turmac Ioana, clasa a VI-a A- 

premiul I = CALIFICARE LA FAZA NAŢIONALĂ şi Gate Raluca -VII B- menţiune;  

 Colaborează cu Editura Art în proiectul ,, Clubul de lectură’’, fiind implicaţi toţi elevii 

şcolii în scopul redescopririi pasiunii pentru citit;  

 Au participat cu unii dintre elevii claselor mai sus menţionate la Concursul de recitare 

,,Odă luceafărului culturii româneşti’’ din 17 ianuarie 2014 la CCD Ilfov unde au fost obţinute 

următoarele premii şi diplome de participare: Tone Nicuşor (VIIB) - premiul; Stoica Cornelia 

(VIIIA).  

 S-a implicat într-o serie de activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare cum ar fi:  

Halloween Fii bun, fii Moş Crăciun’, ,,1 Decembrie-Ziua Naţională a României « Mihai 

Eminescu-poet nepereche’’, 24 ianuarie-Unirea Principatelor .  

 Au fost prof . evaluatori şi supraveghetori la ,,Concursul judeţean de lingvistică’’, 

,,Lectură că abilitate de viaţă’’, ,,Olimpiada de limba,literatură română şi comunicare’’. 



 

 Prof. de limba română Aydin Anişoara şi Tasloveanu Angel au pregătit cu elevii din 

diferite clase un moment poetic deosebit dedicat marelui poet, elevii şcolii noastre 

câştigând majoritatea premiilor la concursul de recitare organizat la CCD Ilfov.  

 Serbarea din şcoală a fost întregită de alte momente poetice sau muzicale pregătite de 

colegi din alte arii curriculare.  

 Cadrele didactice din comisie s-au implicat în majoritatea activităţilor extracurriculare, 

alături de colegii din celelalte arii, pe măsură ce li s-au prezentat activităţile  

 Participarea la activităţi din cadrul concursuli judeţean ,,ECOALERT!'' - proiect european 

POSDRU. 

 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare: 

 „1 Decembrie-Ziua Marii Uniri”- activitate intercurriculară; 

 „Fii bun, fii Moş Crăciun!”- serbare de Crăciun;  

 „Dor de Eminescu”- Concurs; 

 ,, Misterele Greciei antică" - BNR Bucureşti. 

 

D-na prof. Badea Tatiana - prof. de limba franceză, a creat şi a administrat testele iniţiale 

şi a întocmit raportul rezultatelor acestor  

 Este dirigintă clasei a VI-a A ;  

 Utilizează metode interactive în cadrul predării-învăţării-evaluării;  

 A participat la Consfătuirea anuală a cadrelor didactice de limbi moderne la Măgurele, 

sepembrie 2014;  

 În calitate de responsabil al Comisiei CEAC a observat mai multe lecţii în cadrul ariei 

curriculare Limba şi comunicare;  

 Membru în comisiile: ,,Frecvenţa, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar’’, 

,,Programe comunitare şi integrare europeană’’, ,,Frecvenţa elevilor şi notarea ritmică’’.  

 Membru în Comisia pentru Evaluare Naţională cl a VIII-a şi pentru susţinerea tezei cu 

subiect unic la limba română şi matematică, sem I. ; 

 A jurizat şi îndrumat elevii în cadrul concursului de dovleci Halloween, pentru serbarea 

de Crăciun ; 

 A studiat programele şcolare şi ghidurile metodologice, a vizitat site-urile educaţionale cu 

specific francofon.  

 

D-na prof. Chiru Lidia - profesor de limba engleză a creat şi a administrat testele iniţiale 

şi a întocmit raportul rezultatelor acestora  

 Utilizează metode interactive în cadrul predării-învăţării-evaluării;  

 A participat la Consfătuirea anuală a cadrelor didactice de limbi moderne la 

Măgurele, sepembrie 2014;  

 A îndrumat elevii în vederea participării la Concursul de măşti şi dovleci Halloween;  

 A participat la Ziua Curăţeniei ,, Let’s do it România’’;  

 A participat la cercul pedagogic de la Otopeni.  



 

 A pregătit elevii claselor V-VIII în vederea susţinerii Olimpiadei la limba engleză 

faza pe şcoală şi pe localitate. 

 
Analiză SWOT 

 

 Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

C
u

rr
ic

u
lu

m
 

-realizarea proiectării didactice 

conform  noilor programe 

şcolare centrate pe competenţe, 

respectarea de către cadrele 

didactice a reglementările 

legale în vigoare privind 

conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

-existenţa si parcurgerea unui 

program de pregătire 

suplimentară pentru cu elevii 

clasei a VIII în vederea 

Examenului de Evaluare 

Naţională;  

-utilizarea în procesul 

instructiv-educativ a metodelor 

activ-participative. 

-realizarea lecţiilor din 

perspectivă trans-disciplinară. 

-parcurgerea de către toate 

cadrele didactice a materiei 

prevăzute în programa şcolară. 

-realizarea unei bogate activităţi 

extraccuriculare  

-utilizarea şi aplicarea la clasă a 

numeroaselor portofolii şi 

proiecte pentru elevi.  

- manuale pentru toti elevii 

- costul mare al 

auxiliarelor la 

limbile straine; 

 

 

-schimburi de 

experinţă cu unităţi 

şcolare din comune 

apropiate 

-implicarea elevilor 

şcolii în programe şi 

proiecte.  

-identificarea 

oportunităţilor de 

instruire diferenţiată 

pentru elevii capabili 

de performanţă; 

-cadre didactice 

competente care se 

implică activ în 

realizarea 

activităţilor propuse; 

-participarea la 

activităţile 

extracurriculare 

înscrise în calendarul 

MECTS pentru anul 

şcolar 2015-2016 

 

-volum imens de 

muncă pentru 

cadrele didactice: 

situaţii, raportări, 

analize etc. 

-creşterea 

efectivului de elevi 

pe clase îngreunează 

aplicarea metodelor 

interactive, lucrul 

pe grupe 

( clasele a V-a) 



 

E
v
a
lu

a
re

 

Evaluarea 
- utilizarea celor trei tipuri de 

evaluare: iniţială, continuă, 

sumativă. 

- elaborarea şi aplicarea testelor 

de evaluare iniţială 

- analiza la nivel de catedră a 

rezultatelor evaluării iniţiale şi 

identificarea problemelor 

specifice;  

-utilizarea unor metode 

alternative de evaluare. 

-elaborarea unor analize 

comparative testare-iniţială-

teză. 

Disciplina limba şi literatura 

română 
-înregistrarea de către elevi a 

unui progres la disciplina limba 

şi literatura română, la ciclul 

gimnazial, comparând notele de 

la testarea iniţială cu teza, note 

testarea iniţială-media sem.I  

-procent de promovare mare la 

sfârşitul sem.I comparativ cu 

testarea iniţială; 

-procent de promovare  bun la 

sfârşitul semestrului 

Limba franceză 
-progres înregistrat atât la ciclul 

gimnazial, cât şi la ciclul 

primar, comparând testarea 

iniţială-media sem.I  

-procent de promovare mare la 

sfârşitul sem.I comparativ cu 

testarea iniţială; 

Examenul de Evaluare 

Naţională 

-procent mare de promovare – 

96%. 

  -dezinteresul unor 

familii pentru 

educaţia copiilor, 

dezinteresul fata de 

eşecul şcolar al 

propriilor copii 

-scăderea interesului 

pentru studiu, pentru 

lectura în general; 

 



 

R
es

u
rs

e 
u

m
a
n

e
 

-3 din 6 profesori deţin grade 

didactice 

- interesul profesorilor pentru 

perfecţionare şi formare 

continuă;  

-participarea cadrelor didactice 

la diverse activităţi metodice la 

nivel de judeţ: consfătuiri, 

cercuri pedagogice, lecţii 

deschise etc. 

-lipsa fondurilor 

alocate cursurilor 

de perfectionare 

contracost; 

-varietatea cursurilor 

de formare şi 

perfecţionare 

organizate de CCD, 

ONG, universităţi;  

 

 

D
ez

v
lt

a
ea

 i
n

st
it

u
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o
n

a
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 s
i 

re
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i 

cu
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o
m

u
n
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-prestigiul şcolii ridicat datorită 

premiilor obţinute de elevi la 

concursurile şcolare. 

-dezvoltarea şi promovarea 

imaginii pozitive a şcolii prin 

rezultatele bune obţinute la 

Examenul de Evaluare 

Naţională; 

-vizibilitatea şcolii în 

comunitate, a diverselor 

activităţi derulate în cadrul 

comisiei metodice  prin pagina 

de facebook a şcolii, dar şi prin 

intermediul altor site-uri: 

www.youtube.com, 

www.didactic.ro ;  

-existenţa cabinetelor de limba 

şi literatura română, a 

cabinetelor de limbi străine; 

 

-număr mic de elevi 

participanţi la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

de limbi straine;   

-slaba dotare cu 

materiale de ultimă 

generaţie a 

cabinetului de 

limba şi literatura 

română şi a 

cabinetelor de limbi 

străine; 

 

-elaborarea unui 

program de activitate 

pentru timpul liber al 

elevilor (în special în 

vacanţe) 

-dezvoltarea unor 

parteneriate cu 

comunitatea locală şi 

implicarea în 

proiecte educative; 

  

 

-resurse bugetare 

insuficiente pentru 

îmbunătăţirea 

cabinetului de limba 

și literatura romana 

şi a cabinetelor de 

limbi străine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.didactic.ro/


 

COMISIA  METODICĂ OM  ȘI SOCIETATE 

Responsabil, prof. Zega Simina 

 

 Toţi membrii comisiei au realizat planificările anuale şi semestriale conform 

recomandărilor ISJ, cât şi proiecte de lecţie şi fişe de lucru eficiente, atractive pentru elevi;  

 Au fost utilizate metode alternative variate de evaluare care să antreneze elevii ,să le 

dezvolte deprinderi şi aptitudini în cadrul activităţilor de grup  

 Responsabilă comisiei prof. Zega Simina a realizat Planul managerial pentru anul şcolar 

2015-2016, cât şi graficul şedinţelor de catedră, al interasistenţelor şi al activităţilor ce urmează 

a fi derulate  

 Programele pentru disciplinele opţionale au fost verificate şi aprobate de inspectorul de 

specialitate.  

 S-au organizat interasistente între membrii comisiei metodice; 

 Cadrele didactice din comisie au participat la Consfătuirile anuale pe fiecare specialitate, 

cât şi la Cercurile pedagogice organizate în semestrul I;  

 Au fost organizate Olimpiade - faza pe şcoală la disciplinele: istorie, geografie şi 

religie.  

 Participarea la Olimpiada de Istorie - faza locală.Calificaţi: Stoian Constantin 

Andrei clasa a VIII a B, Diaconescu Filip, Stoica Cornelia, clasa a VIII a A  

 La religie: Drăguţ Cătălina VII A, Stan MariaVII B: Grigorita Lorena VIII B, Stoica 

CorneliaVIIIA- calificaţi la faza judeţeană  

Referate:  

 Metode activ - participativ şi mijloacele moderne folosite în ora de religie -

Steopoaie Sabina; 

 Metode de educaţie non-formală pentru predarea geografiei - Călin Iulia; 

 Folosirea elementelor de istorie locală în eficientizarea predării istoriei - Zega 

Simina; 

 Comemorarea Holocaustului - vizionarea de filme documentare la Căminul cultural 

Brăneşti - octombrie 2015 - organizator prof. Zega Simina;  

Materiale realizate de către elevi: 

 Ziua Naţională - sesiune de referate - prof.Zega Simina  

 Vizită la Biblioteca Naţională a României ”Misterele Greciei Antice” - clasele a V A V 

B-noiembrie 2015 prof. Zega Simina, Aydin Anişoara;  

 „Hai să dăm mâna cu mâna!”-24 ianuarie –Unirea Principatelor-activitate la Gara de 

Nord în parteneriat cu Ministerul Transportului; 

 Serbare şcolară - “1 Decembrie-Ziua Unirii”, Serbare de Crăciun, „E la modă să fii 

eco”- proiectul ECO ALERT;  

 Proiectul Judeţean Eco Alert, Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul 

Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT - Premiul I Proiectul „Casa Bunicii”, 

coordinator prof. Călin Iulia;  



 

 Implicarea cadrelor în proiectele realizate în şcoală: „Ajută un bunic!, ,,Săptămâna 

fructelor şi legumelor donate “, ECOALERT, “Let`s do it România”; 

 Conferinţă Biodiversite et Climat, Dr. Gill Bœuf, 26.09.2015, dplasare la Muzeul Antipa 

cu un grup de elevi, organizatori Prof. Streopoae Sabina, Prof. Călin Iulia; 

 ,, La ce foloseşte şcoală? ’’ - seminar de motivare pentru învăţare (3 întâlniri) susţinut de 

membrii ,,Speaker Club’’-clasa a VI-a B, noiembrie 2015-prof.Steopoaie Sabina; 

 ,,Hristos împărtăşit copiilor’’- primirea Sfintelor Taine în Postul Crăciunului, clasele P - 

a IV-a, decembrie 2015; 

 ,,Odă luceafărului culturii române’’- concurs de recitare, Premiul ÎI - Dascălu Andreea, 

clasa a ÎI-a A, ianuarie 2016. 

 

Călin Iulia - profesor geografie  

 Participare la conferinţă Biodiversite et Climat, Dr. Gill Bœuf, 26.09.2015, dplasare la 

Muzeul Antipa cu un grup de elevi, organizatori Prof. Streopoae Sabina, Prof. Călin Iulia; 

 Proiect naţional “Let`s do it România”, 26.09.2015, Acţiune de ecologizare în 

comunitate şi zona limitrofă cu clasele a VI-a B şi a VII-a B, organizatori prof. Steopoae 

Sabina, Prof. Călin Iulia; 

 Proiectul Judeţean Eco Alert, Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul 

Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT- organizarea mai multor activităţi: 

reciclare creativă, organizare spaţiu, decor Casă Bunicii, workshop despre tradiţii în comunitate, 

octombrie 2015- ianuarie 2016. Premiul I la concursul Eco Alert; 

 Workshop-ul de Geografie al Societăţii Române de Geografie, Filiala Ilfov, 13.01.2016, 

susţinerea prezentării Casă Bunicii – Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă Brăneşti; 

 Prezentare în cadrul şedinţei cu directorii şcolilor din Jud. Ilfov a sustenabilităţii 

proiectului cu titlul Casa Bunicii – Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă Brăneşti, 

februarie 2016; 

 Conferinţă Leadership Pathway, octombrie 2015, organizator Teach for România;  

 Organizarea Olimpiadei de Geografie şi a Micii Olimpiade de Geografie Terra, faza pe 

şcoală, decembrie 2015; 

 Concursul de geografie Terra, calificaţi la etapă judeţeană următorii elevi: Ganciu 

George, clasa a VII-a A, Lefter Dragoş Ionuţ, clasa a V-a B, Stanciu Ionuţ Laurenţiu, clasa a V-

a B.; 

 Participare la conferinţă Transformational Learning, Februarie 2016, organizator Teach 

for România; 

 Patrula de Reciclare, programul naţional de educaţie de mediu al Asociaţiei Române 

pentru Reciclare – RoRec, derulat în unităţile de învăţământ pre-universitar din Bucureşti şi din 

ţară, cu sprijinul inspectoratelor şcolare locale, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi sub 

Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Maria a României, implicarea clasei a VII-a B; 

  

 Au fost organizate Olimpiade-faza pe şcoală la disciplinele: istorie, geografie şi religie.  

Participarea la Olimpiada de Istorie:  



 

- faza locală: calificaţi: Stoian Constantin Andrei clasa a VIII a B,Diaconescu Filip,Stoica 

Cornelia, clasa a VIII-a A;  

- faza judeţeană: locul I-Stoian Constantin Andrei-participare la Faza Naţională.  

Participarea la Olimpiada de Geografie: 

- Menţiune obţinută de elevul Stoian Andrei Constantin , cls. a VIII – a B, la Olimpiada de 

geografie, faza judeţeană; 

-Terra, de la poveste la realitate" – Menţiune-Ganciu George cls. VII-a A;  

Participarea la Olimpiada de Religie: 

- Drăguţ Cătălina VII A, Stan MariaVII B: Grigorita Lorena VIII B, Stoica CorneliaVIIIA-

- calificaţi la faza judeţeană; 

- ,,Cultură şi spiritualitate românească”, faza judeţeană - februarie 2014, eleva Petre Sorina 

a obţinut Locul I şi s-a calificat la faza naţională; 

- faza judeţeană : Stoica Cornelia – Locul II;  

 

PROIECTE  

 Implicarea cadrelor în proiectele realizate în şcoală: „Ajută un bunic!, ,,Săptămâna 

fructelor şi legumelor donate “, ECOALERT, “Let`s do it România”;  

 Conferinţă Biodiversite et Climat, Dr. Gill Bœuf, 26.09.2015, dplasare la Muzeul 

Antipa cu un grup de elevi, organizatori Prof. Streopoae Sabina, prof. Călin Iulia; 

 ,,La ce foloseşte şcoală? ’’ - seminar de motivare pentru învăţare (3 întâlniri) susţinut 

de membrii ,,Speaker Club’’- clasa a VI-a B, noiembrie 2015 - prof. Steopoaie Sabina; 

 Proiectul Judeţean Eco Alert, Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul 

Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT - Premiul I Proiectul „Casa 

Bunicii”, coordinator prof. Călin Iulia; 

 Comunicare şi dezvoltare personală prin muzică – drumming cu Jean Baptiste Manitou 

la Glina şi Brăneşti;  

 Maratonul Bucureşti 2015-octombrie 2015 - Prof. Călin Iulia-Elena;  

 Ministerul Elevilor - aprilie 2016- Prof. Călin Iulia-Elena; 

 Branestenii-aprilie 2016 - locul I la competiţia judeţeană şi s-a calificat la faza 

naţională la Rodna, Jud. Bistriţa-Năsăud unde a obţinut menţiune - prof. Călin Iulia-Elena;  

 Povestea banilor-vizită la Monetăria Naţională-aprilie 2016 - prof. Călin Iulia-Elena; 

 Patrula de Reciclare- locul I la nivel judeţean - prof. Călin Iulia-Elena; 

 Revista Şcolii - Floare de Colţ – Locul I la nivel judeţean. Redactori, prof. Steopoae 

Sabina şi prof. Călin Iulia-Elena -Mai 2016; 

 Festivalul Cucilor – Paradă şi Târg cu produse tradiţionale – Martie 2016;  

 Quarry Life Award – Un peisaj, două poveşti: oameni şi păsări (studiul balastierei 

Slătioara); 

 Programului de educaţie nonformală outdoor pentru tineret GREEN ESCAPE- Locul I 

la Trofeul Pădurii, aprilie 2016. 



 

 

1. Aspecte pozitive  

a. Organizarea concursurilor şcolare; 

b. Implicarea membrilor ariei în desfăşurarea de proiecte cu elevii; 

c. Atragerea de fonduri extrabugetare de către membrii ariei; 

d. Informarea permanentă a elevilor şi părinţilor cu privire la metodologiile de 

susţinere a examenelor naţionale precum şi asupra metodologiei de înscriere la liceu; 

e. Participarea unui număr mare de elevi la activităţile extraşcolare în care au fost 

implicaţi membrii ariei.  

2. Aspecte negative  

a. nerealizarea unui progres şcolar din partea tuturor elevilor; 

b. nerealizarea unor programe şi proiecte cu finanţare europeană. 

3.Propuneri pentru remedierea deficienţelor  

a. Atragerea elevilor către disciplinele din aria curriculară prin organizarea de 

activităţi extraşcolare; 

b. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru remedierea deficienţelor; 

c. Realizarea unei mai bune colaborări între şcoală-familie, profesorii clasei - 

diriginte. 

 

 

 

COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINTE  

Responsabil: Prof. Gheorghe Irina 

 

 Toţi membrii comisiei s-au implicat în realizarea planului operaţional şi în punerea 

să în aplicare;  

 Scopurile şi obiectivele stabilite în proiectul planului managerial au fost realizate 

integral ;  

 Toţi membrii comisiei şi-au întocmit planificările anuale şi semestriale,conform 

recomandărilor inspectorilor de specialitate şi ultimelor programe în vigoare;  

 Planificările au fost predate şi vizate până la 01 octombrie;  

 Corelarea volumul şi gradul de dificultate al cerinţelor cu particilaritatile psihice de 

vârstă şi individuale ale elevului;  

 Caracterul ştiinţific al lecţiilor îmbinat cu aplicaţii practice;  

 Gradul de structurare şi organizare a materialelor predate structurate pe: scheme, 

planuri, structuri logice;  

 De remarcat preocupări pentru acţiuni strategice de dezvoltare precum: orientarea 

acţiunii şi gândirii elevilor, exprimarea opiniei personale, adresarea de întrebări, motivarea, 

familiarizarea, solicitarea elevilor să formuleze întrebări, valorificarea experienţei elevilor;  

 Metode activ-participative, centrate pe elev şi solicitarea elevilor în mod 

diferenţiat;  



 

 La începutul semestrului I, toate cadrele didactice ale comisiei au aplicat teste 

iniţiale la clasele la care predau, rezultatele fiind communicate domnilor inspectori de 

specialitate;  

 Doamnele profesoare Gheorghe Irina, Stancu Mariana, Duminică Laura , în calitate 

de diriginte au participat la activităţile de voluntariat: “Ajută un bunic!”,“Fii bun, fii Moş 

Crăciun!”, activitatea ce a implicat donarea de legume şi fructe.  

 Doamnele profesoare diriginte: Duminică Laura, Stancu Mariana, Gheorghe Irina 

au pregătit copii cu un program artistic susţinut la Serbarea de Crăciun.  

 Doamnele profesoare de matematică au organizat şi susţinut Olimpiada la 

matematică, faza pe şcoală 14 elevi şi s-au calificat 6 elevi la faza locală, au îndrumat 

elevii să participe la concursul de matematică “Profu' de mate”, susţinut on-line anul 

acesta,şi au făcut pregătire cu aceşti elevi;  

 Cadrele didactice au participat la un cerc pedagogic desfăşurat la Şcoală Nr.1 

Brăneşti “Metode didactice care dezvoltă gândirea critică la elevi”dna. Stancu Mariana şi 

„Metode interactive folosite în predarea chimiei”dna. Manciu Giorgiana;  

 D-na profesoară Stancu Mariana a organizat şi susţinut Olimpiada la biologie, faza 

pe şcoală  

 Programele pentru disciplinele opţionale au fost verificate şi aprobate .  

 Cadrele didactice din cadrul comisiei sunt bine pregătite din punct de vedere 

metodic şi ştiinţific.  

 Interasistente şi întâlniri cu caracter metodic la nivel de şcoală. Au fost realizate 2 

interasistente  

 Elevii au fost evaluaţi atât prin metode tradiţionale cât şi prin metode moderne.  

 S-au susţinut tezele cu subiect unic pe judeţ la matemátică, iar în organizarea lor au 

fost implicate aproape toate cadrele didactice alături de conducerea şcolii. Rezultatele au 

fost raportate domnilor inspectori de specialitate.  

 Doamnele profesoare de matematică au pregătit suplimentar elevii claselor a VIII a 

pentru Evaluarea Naţională  

 Evaluarea tradiționala s-a bazat îndeosebi pe evaluările scrise şi orale ale elevilor 

acestea având o pondere destul de mare la disciplină matematică şi o pondere mai mică la 

disciplinele fizică, chimie şi biologie unde au fost folosite de asemenea că metode de 

evaluare portofoliul, proiectul, prezentarea de lecţie cu ajutorul planşelor sau produselor 

proprii ale copiilor.  

 Evaluările s-au realizat pe tot parcursul semestrului, notarea ritmică a elevilor 

demonstrând acest lucru.  

 Rezultatele obţinute de către elevi au fost aduse la cunoştinţă părinţilor.  

 Au fost susţinute referatele cu tema: “Strategii de învăţare şi evaluare, proceduri şi 

instrumente de dezvoltare a competenţelor profesionale” şi “Elemente de deontologie a 

evaluaratii în contextul creşterii actului educaţional”  

 S-au ţinut lecţii demonstrative la matematică, biologie şi chimie, la nivel de şcoală  



 

 D-na prof. Manciu Giorgiana a prezentat referatul cu tema „Metode interactive 

folosite în predarea chimiei”  

 Elevii şcolii noastre în timpul orelor de matematică, fizică, chimie şi biologie au 

folosit laptop-ul şi videoproiectorul astfel încît putem spune că s-a înregistrat un real 

progres în privinţa accesului la resursele educaţionale ale şcolii.  

 Prin intermediul şedinţelor cu părinţii este asigurată o comunicare reală cu privire 

la programele de studii, profesorii, profesorii diriginţi, curriculum-ul la decizia şcolii, 

existente în şcoală noastră. Clasa terminală de ciclu gimnazial este ghidată în planurile de 

viitor de către profesorul diriginte, profesor consilier, iar prin programele de pregătire 

suplimentare, prin rezolvarea cât mai multor teste tip evaluarea naţională şi procurarea de 

materiale de acest gen de către profesorul de matematică şi limba şi literatură română.  

 Cadrele didactice care fac parte din această comisie, datorită numărului de ore la 

clasa, au ocazia să cunoască mai bine problemele copiilor. 

 

 

COMISIA  ARTE, EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT ȘI TEHNOLOGII 

Responsabil comisie: Prof. ILIE IUSTINA DANIELA 

 

I. Obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare şi gradul de realizare 

(conform planului managerial): 

1. Au fost procurate programele scolare pentru disciplinele din cadrul Arriei curriculare 

„Arte si Educatie fizica si sport”. 

2. Educatie fizica si sport: Promovabilitate cursuri de zi 100% gimnaziu, Educatie 

muzicala si plastica: promovabilitate 98% - nivel general; 

3. Prezenţă activă şi o bună disciplinare a elevilor în cadrul orelor de curs şi a activităţilor 

scolare si extrascolare; 

4. Promovarea imaginii ariei curriculare şi a scolii s-a realizat prin participarea 

la/organizarea de activităţi educative şi prin derularea de proiecte. 

 

II. Indicatorii de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare al acestora 

(participări la concursuri, premii): 
1. La disciplina Educaţie Fizică şi Sport: Prof. Gheorghe Dan Ionuţ: În semestrul I, an 

şcolar 2015-2016 nu au existat în calendarul I.S.J. concursuri şi olimpiade sportive, acestea 

fiind prevăzute în semestrul al II-lea.  

 

2. La disciplina Educaţie Muzicală: Prof. Iustina Daniela Ilie, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi:  

- participare la consfătuirea Naţională – Odorheiu Seciuesc (3-5 septembrie 2015);  

- participarea la consfătuirea judeţeană - Otopeni (octombrie 2015);  



 

- proiect educaţional „Muzicoterapie activă cu Jean Baptiste Manitou” (noiembrie 2015) – 

activitate desfăşurată la Căminul Cultural Brăneşti cu toate clasele de gimnaziu din Şcoală 

Gimnazială Nr. 1 Brăneşti;  

- organizarea cercului metodic – comisia „Arte” – (6 noiembrie 2015);  

- lansarea a două volume cu nr. ISBN („Aspecte constructiv-formale şi interpretative în 

concertele de vioara nr. 1-5 de Wolfgang Amadeus Mozart” şi „Corectarea deficienţelor de auz 

ale elevilor ciclului gimnazial prin formarea gândirii lor muzicale”).  

- parteneriat cu editura „Europerspectiva”;  

-premiul I şi premiul II al elevelor Crăciun Ana Maria şi Stoica Cornelia la Concursul 

naţional de muzică „Music& Dance Fest” (octombrie 2015);  

- proiectul „muzică vocală şi instrumentală” (care se desfăşoară prin lecţii săptămânale la 

chitară - din anul 2007);  

- participarea cu lucrare la Simpozionul naţional cu tema „Evaluarea – de la teorie la 

practică”;  

- evaluator la concursul naţional „Evaluarea – de la teorie la practică”;  

- organizator al concursului naţional „Evaluarea – de la teorie la practică”. 

 

3. La disciplina Educaţie Plastică: Prof. Boeru Mihaela Laura  

- Participare la Simpozionul CCD, Ilfov, Mihai Eminescu  

- Participare la Simpozionul dedicat zilei de 24 Ianuarie 

- Expoziţie de 1 Decembrie pe holul şcolii 

- Participare la formarea pentru proiecte europene, Univ. Politehnică, Bucureşti 

- Participare la cursul de formare pentru metodişti CCD, Ilfov. (În vacanţă intersemestriala)  

- Realizarea diverselor teme dedicate celor mai importante zile din calendar: 1 martie, 8 

Martie, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Crăciun 

- Participare la Cercul pedagogic CCD, Ilfov  

- Teme extraşcolare, cum ar fi: Violenţă în familie care se va contura cu un concurs 

judeţean în semestrul al II-lea 

- desfăşurarea de proiecte judeţene şi internaţionale;  

- participarea elevilor în număr mare la cercul de pictură – cu expoziţii proprii;  

- participarea tuturor cadrelor didactice din cadrul arriei curriculare la cursurile de 

perfecţionare şi formare continuă organizate de C.C.D. Ilfov;  

Participarea la concursuri şcolare  

Menţiune – Guşă Alexandra, Concursul, Mihai Eminescu, 15.01.2016  

Premiul III – Calivascu Andreea, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016  

Premiul ÎI – Stan Maria, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016  

Premiul I – Penciu Andreea, Concursul Mihai Eminescu, 15.01.2016  

Premiul I – Calivascu Andreea, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  

Premiul I – Dumitru Nicoleta, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  

Premiul I – Caragea Tudor Gabriel,Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  

Premiul I – Mihalache Ionela- Ramona, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  



 

Premiul I – Chiru Cosmin, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  

Premiul I – Dragnea Amalia, Concursul dedicat zilei de 24.01.2016  

Participare la expoziţia ,,9 Mai-Ziua europei şi Ziua Eroului”, CCD, Ilfov  

Participarea la concursuri judeţene/naţionale  

Participare la concursul ,,Copilăria, zâmbet şi culoare”, Neamţ. 15-30 iun 2016  

Concursul judeţean, împotriva violenţei, organizat de CJAR, Ilfov.  

Participarea la simpozioane sesiuni de comunicări  

Participare Simpozion ,,Evenimentele şi personalităţile anului 2016”  

Participare simpozion ,,Odă luceafărului culturii române” 21.01.2016. 

 

1. Aspecte pozitive:  

 bună colaborare între membrii arriei curriculare;  

 dorinţa elevilor şi cadrelor didactice de specialitate de a participa la concursurile şi 

olimpiade şcolare;  

 desfăşurarea de proiecte judeţene şi internaţionale;  

 participarea elevilor în număr mare la activităţi şcolare şi extraşcolare cât şi la 

repetiţii; 

 participarea tuturor cadrelor didactice din cadrul arriei curriculare la cursurile de 

perfecţionare şi formare continuă organizate de C.C.D. Ilfov.  

2. Aspecte negative:  

 lipsa unui spaţiu închis (sala de sport) pentru lucru în interior cu elevii;  

3. Propuneri pentru remedierea deficienţelor  

 optimizarea cadrului educaţional bazat pe competenţă cadrelor didactice de 

specialitate şi sprijinul conducerii unităţii;  

 realizarea unui ambient adecvat activităţii didactice;  

 îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, de pregătire;  

 participarea elevilor la vizionarea şi audierea de spectacole cultural-artistice;  

 vizite la muzee. 



 

ELEVI 

 

Număr de clase:  

- 15 clase – ciclul primar 

- 8 clase – ciclul gimnazial 

 

      Identificarea tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară 

 În fiecare an se face recensământul populaţiei şi din datele culese se observă că efectivele de elevi vor rămâne aproape 

constante, astfel încât planul de şcolarizare propus să se realizeze. 
 

An școlar       2013-2014        2014-2015       2015-2016 

CP- IV 318 329 319 

V-VIII 184 186   188 

Total 502                  515 507 

 
                                                                                                     

 
 

 

 



 

 Rezultatele învățării 

 Situația la învățătură și situația promovabilității pe ultimii trei ani 
 

 

Rezultate școlare semestriale: Școala nr.1 Brănești + Structura Islaz 

 

Clasele Pregătitoare - IV 

AN ȘCOLAR TOTAL ELEVI PROMOVAȚI ELEVI CORIGENȚI SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ 

2013-2014 318 312 5 1 

2014-2015 329 323 6 0 

2015-2016 319 308 11 0 

 

 

 
 



 

 

Clasele Pregătitoare - IV 

AN ȘCOLAR Calificativ 

Suficient 

Calificativ 

Bine 

Calificativ ELEVI 

CORIGENȚI 

SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ 

2013-2014 15 % 35 % 50% 1.57 % 0,3% 

2014-2015 10% 21% 69% 1.82% - 

2015-2016 11% 16% 73% 3.4% - 

 

 

 

 

Clasele V - VIII 

AN ȘCOLAR TOTAL ELEVI PROMOVAȚI ELEVI CORIGENȚI SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ 

2013-2014 184 134 47 3 

2014-2015 186 134 48 3 

2015-2016 188 146 40 2 

 



 

 
 

 

 

Clasele V  - VIII 

AN ȘCOLAR Medii  

5-6.99 

Medii 

7-8.99 

Medii 

9-10 

ELEVI 

CORIGENȚI 

SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ 

2013-2014 10% 46% 44% 21% 1.6% 

2014-2015 5% 47% 48% 28% 1.6% 

2015-2016 10% 53% 37% 14% 1% 

 



 

 
 

PROMOVABILITATE 
AN ȘCOLAR CLASELE P-IV CLASELE V-VIII 

2013-2014 95 % 72 % 
2014-2015 98% 72 % 

2015-2016 95 % 78% 

 



 

COMISIA  DE  MONITORIZARE  A  FRECVENȚEI 
 

Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii:  

 urmăreşte aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri 

disciplinare pentru toţi elevii;  

 are ca scop, de asemenea cunoaşterea de către elevi şi profesori a ROFUIP 

(articolele referitoare la frecvenţa elevilor);  

 monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte 

gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare.  

Pe parcursul semestrului I s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, 

cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin Regulamentul de Ordine Interioară al 

scolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea şcolii,consilierul 

educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine 

Interioară al şcolii, cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri şi învoiri pentru 

fiecare elev în parte. 

La finalul semestrului I al anului şcolar 2015 – 2016 situaţia frecvenţei elevilor 

este următoarea: 

 

Clasa I II III IV V VI VII VIII 

Nr.absențe 16 37 3 38 279 146 451 302 

Nr.absențe 

nemotivate 

16 19 3 0 169 95 276 105 

 

 

 
 

 



 

Comparativ cu primul semestru al anului școlar trecut, rezultatele sunt următoarele: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cu toate eforturile depuse de şcoală (înştiinţarea părinţilor, strânsă legătură cu 

poliţia locală, deplasări la domiciliu ale dirigintilor) există totuşi elevi în risc de abandon, 

de unde şi numărul mare de absente raportat în sem. I.  

• Măsuri aplicate la nivelul şcolii în vederea diminuării absenteismului:  

- monitorizarea la nivelul fiecărei clase şi a unităţii a situaţiei absenteismului şi a 

riscului de abandon şcolar, identificarea elevilor cu număr mare de absente;  

- includerea în tematică consiliilor profesorale a anlizei fenomenelor de 

absenteism/abandon şi identificarea unor soluţii de prevenire şi înlăturare a acestora;  

- diversificarea metodelor utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare, pentru 

creşterea gradului de atractivitate al lecţiilor;  

- abordarea unor teme care să sublinieze importantă educaţiei, în orele de dirigenţie;  

- iniţierea şi planificarea unor activităţi educative cu impact asupra elevilor, 

dezbaterea unor cazuri problema prezentate în mass-media;  

- înştiinţarea formală a părinţilor elevilor cu număr mare de absente nemotivate;  

- iniţierea unor acţiuni de informare a elevilor şi părinţilor privind prevederile legale 

de sancţionare disciplinară a abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei 

familiei de a şcolariza copiii;  

- abordarea absenteismului şcolar în activităţile de consiliere psihopedagogică, prin 

intervenţii individualizate privind acordarea de suport psihologic elevilor cu risc de 

abandon şcolar;  

- înştiinţarea organelor de Poliţie locală, conform protocolului, în vederea aplicării 

legislaţiei în vigoare;  

Clasa I II III IV V VI VII VIII 

2013-2014 98 43 10 81 160 238 357 1330 

2014-2015 5 6 10 9 452 369 569 432 

2015-2016 16  37 3 38 279 146 451 302 



 

 

• Impactul acţiunilor cuprinse în planul operaţional privind diminuarea 

absenteismului şi abandonului şcolar la nivelul unităţii de învăţământ. 

Creşterea numărului de absente comparativ cu sem I, al anului şcolar trecut are la 

baza o serie de factori :  

- Provenienţă elevilor din familii destrămate , cu condiţii de viaţă precare şi nivel de 

educaţie foarte scăzut al părinţilor;  

- Imposibilitatea de a lua legătură cu părinţii unor elevi, din cauza părăsirii / 

schimbării frecvente a domiciliului, pe rază altor localităţi;  

- Lipsa de interes şi de motivaţie a elevilor şi a părinţilor acestora pentru educaţie;  

Numărul mare de absente nemotivate a atras după sine, de asemenea, şi un număr 

însemnat de corigențe şi situaţii neîncheiate.  

În semestrul al II-lea, Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor îşi propune să 

continue activitatea de urmărire a frecvenţei, de prevenire a abandonului şcolar şi de 

îmbunătăţire a activităţii cu tot ceea ce implică această.  

Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de 

prevenire a absenteismului elevilor, prin câţiva paşi, cum ar fi:  

- elaborarea uni program de prevenire a absenteismului,  

- completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu profesorii diriginţi, 

aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care ansenteismul este ridicat,  

- solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a activităţilor de 

intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat.  

 

Parteneriate educaţionale:  

- cu Şcoală Gimnazială „M. Viteazu”, Târgovişte, pentru concursul naţional de 

poezie cu formă fixă şi de postere „Cvintetul toamnei”; 

- Parohia Sf. Apostol Petru şi Pavel-Islaz, reprezentată prin Pr. Dinu Ionuţ.  

- cu Şcoală Gimnazială nr. 11, Buzău în proiectul Naţional „Ne mândrim cu zestrea 

locală şi naţională”; 

- Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Român pentru concursul naţional epistolar - 

Homo Iudens;  

- cu Liceul Teoretic „T. Lalescu”, Brăneşti, Ilfov;  

- cu Asociaţia Voluntarilor pentru Viaţă „Integrare prin SEV”; 

- cu Asociaţia Judeţeană Sportul Pentru Toţi; 

- Cu Editura Copilăria;  

- cu Teatrul Zgubilici; 

- Grupul European de Presă Reporter, revista Infomediu Europa şi Asociaţia Terra 

Green;  

- Asociaţia „Institutul pentru dezvoltarea evaluării în educaţie” - proiect 

„Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul 

primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatizate”;  

- Biserica „Sf. Nicolae” din Comună Brăneşti- proiect,, Lăsaţi copiii să vină la 

mine”. 



 

 

Managementul performanței, examene naționale 

 

Activitățile de pregatire pentru  EVALUAREA NAȚIONALĂ 2016 
 

În vederea susţinerii Examenului de Evaluare Naţională la disciplinele limba 

română şi matematică, domnii profesori Aydin Anişoara, Tasloveanu Angel, Gheorghe 

Irina şi Dragnea Oana susţin ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a. 

Doamnele profesoare au lucrat cu elevii claselor a VIII-a, în cadrul orelor, pe modelele 

de teste folosite la nivel naţional , iar prezenţa elevilor la pragatire este bună.  

La orele de pregătire suplimentară elevii lucrează după culegerile: Modele de teste 

pentru evaluarea naţională, la limba română, Editura Art; Modele de teste pentru 

evaluarea naţională, la matematică, Editura Art.  

Elevii clasei a VIII-a au susţinut teza cu subiect unic după o procedura specială 

urmând modelul Evaluării Naţionale.  

Membrii catedrei de limba şi literatură română, prof. Roman Felicia şi prof. Aydin 

Anişoara, au participat la consfătuirile profesorilor de limba şi literatură română la nivel 

judeţean, apoi în cadrul activităţii metodice la nivelul şcolii au stabilit programul de 

pregătire a elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale 2016 în condiţii optime.  

Proiectarea activității 
Scopul urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programa școlară, 

pregatirea lor pentru examenul de Evaluare Naționala 2016. 

La cererea părinților, s-a hotarat achiziționarea unui singur auxiliar, ,,Ghid in 

pregatirea Evaluarii Naționale 2016”, care conține  60 modele de teste redactate în 

conformitate cu programa de evaluare la aceasta disciplină. 

Proiectarea didactică s-a intocmit pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială 

de la începutul anului scolar și pe baza particularitatilor de nevoi ale elevilor. 

Pregatirea suplimentară s-a realizat pe durata a 50 de minute/săptamană, astfel: 

LB. ROMANA 

 clasa a VIII-a A : LUNI 17:00-17:50 

 clasa a VIII-a B :  MIERCURI 17:00- 17:50 

MATEMATICA 

 clasa a VIII-a A : JOI 12:00-12:50 

 clasa a VIII-a B :  MIERCURI 12:00- 12:50 

 

1. Realizarea activităților didactice 

Pe tot parcursul primului semestru am utilizat strategii didactice care să asigure 

caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice. Am întocmit o lista 

bibliografică cu lucrări de pedagogie şi metodică predării limbii române, lucrări pe care 

le-am utilizat, le-am consultat în procesul instructiv-educativ. Ne-am întocmit schiţe de 

lecţie în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de 

învăţământ.  



 

Am asigurat funcţionalitatea raporturilor dintre obiective, conţinuturi, strategii de 

instruire şi metodele de evaluare la nivelul proiectului de lecţie.  

Am ales optim conţinutul lecţiei (accesibilitate, actualitate, relevanţă, grad de 

dificultate, grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele 

disponibile şi cu competenţele vizate). Am structurat logic şi echilibrat conţinuturile 

orelor de pregătire, am proiectat situaţii de învăţare variate că formă de organizare, mod 

de intervenţie a profesorului în timpul învăţării, mod de comunicare, mod de producere a 

învăţării, mod de prelucrare a informaţiilor şi de aplicare a cunoştinţelor, metodologie, 

mijloace de învăţământ, tip de cunoştinţe dobândite de elevi, am proiectat sarcini de 

lucru pentru formarea competenţelor elevilor, am proiectat lecţii de tipuri diferite, 

structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu conţinuturile 

abordate, cu competenţele vizate.  

Ne-am adaptat intereselor şi aptitudinilor elevilor, particularităţilor lor de vârstă, 

nivelului clasei prin sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru şi planuri de intervenţie 

personalizate. Am folosit forme de organizare a activităţii diferite: pe grupe, în echipe, 

frontal sau individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor şi am alternat 

activitatea în grup cu muncă individuală, lucrările de muncă independenţa efectuate în 

clasa sau/ şi acasă având un grad de dificultate variabil.  

Datorită valenţelor formative pe care le deţin metodele contemporane activ-

participative (asigurarea uni demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, 

valorificarea şi stimularea creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltarea motivaţiei 

pentru învăţare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite etc.), 

le-am utilizat în procesul instructiv: SINELG, Jocul de rol, Metodă mozaicului, Turul 

galeriei, brainstormingul, Metodă cubului, Metodă ciorchinelui, etc.  

Am realizat orele de pregătire din perspectiva transdisciplinară, întrucât 

transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil 

de învăţare. 

Am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficientă 

acestora în procesul instructiv-educativ.  

La toate orele de pregătire a asistat Directorul şcolii, prof. Tone Nicoleta.  

Monitorizarea întregii activităţii a fost făcută de profesorii Diriginţi ( prof. 

Duminică Laura la clasa a VIII-a A şi prof. Stancu Mariana la clasa a VIII-a B), de către 

responsabilul CEAC, prof. Badea Tatiana şi de către Directorul şcolii, prof. Tone 

Nicoleta.  

La finalul fiecărei ore, elevii au semnat de participare într-un tabel special conceput, 

în câte două exemplare, unul existând în dosarul destinat Evaluării Naţionale 2016, iar 

celălalt existând în portofoliul personal al profesorului care a asigurat ora de pregătire.  

Atât la nivelul comisiei metodice, cât şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii, toate 

activităţile realizate au fost prezentate, progresul şcolar al elevilor a fost evidenţiat, 

rezultatele de parcurs au fost comunicate şi dezbătute.  

Feed-back-ul oferit atât de părinţii, cât şi de elevi, a fost unul pozitiv, aşa cum a 

reieşit din discuţiile cu aceştia şi din chestionarele aplicate de CEAC. 

 



 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ A REZULTATELOR LA TEZA CU SUBIECT UNIC 

09/12/15 

 Limba și literatura română 

            
   

Nr.crt Clasa 
1,00-

1,99 

2,00-

2,99 

3,00-

3,99 

4,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 
10 Abs 

Nr.total 

elevi 

Promovabilitate 

(%) 

1 
a VIII-a 

A 
0 2 2 2 2 2 4 5 1 0 1 21 70.00% 

2 
a VIII-a 

B 
0 1 2 3 4 3 7 2 2 0 1 25 75.00% 

TOTAL pe 

unit.șc 
0 3 4 5 6 5 11 7 3 0 2 46 72.50% 

 

 



 

 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ A REZULTATELOR LA TEZA CU SUBIECT UNIC 

11/12/15 

MATEMATICA 

            
   

Nr.crt Clasa 
1,00-

1,99 

2,00-

2,99 

3,00-

3,99 

4,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 
10 Abs 

Nr.total 

elevi 

Promovabilitate 

(%) 

1 
a VIII-a 

A 
5 2 4 2 2 2 2 0 0 0 2 21 31.59% 

2 
a VIII-a 

B 
3 2 3 6 3 0 4 2 0 0 2 25 39.13% 

TOTAL pe 

unit.șc 
8 4 7 8 5 2 6 2 0 0 4 46 35.71% 

            
   



 

 

TEZA CU SUBIECT UNIC- SEMESTRUL I 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

09 DECEMBRIE 2015- CLASA a VIII-a A 

 
PROFESOR: AYDIN ANIȘOARA 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele NOTA 

1.  ANGHEL  D. STEFAN GEORGE 3,30 

2.  BAICU C. SILVIU MARIAN 5,50 

3.  CALIN C.R. VALENTINA TEODORA 9,20 

4.  COSTACHE D. SILVIA MARIANA 8,00 

5.  CRACIUN E. TIBERIU MARIAN 8,00 

6.  DIACONESCU V.  FILIP 7,50 

7.  DIMCEA GHE. FLORIAN 2,60 

8.  DRAGNEA T. ADRIAN FLORENTIN 8,20 

9.  FERDEAN M.C. NICULAE CORNEL 4,20 

10.  GATE S. MARIA FLORIANA TRANSFERATA 

11.  GRIGORE  GH. DARIUS  6,20 

12.  IOANESI I.G. MARIUS LAURENTIU 3,30 

13.  MARIN E. ALEXANDRU MARIAN 8,50 

14.  MUNTEANU A.C. ROBERT CRISTIAN 4,20 

15.  NEDU A. ALEXANDRA FLORENTINA 7,00 

16.  PAUN D. MADALIN MIHAI 8,00 

17.  SARIGHIOLEANU D.M. LUCIAN MIHAI 6,30 

18.  SECU D.F. CRISTINA FLORENTINA 2,80 

19.  SLAV M. IULIAN ABSENT 

20.  STOICA M. ELENA CORNELIA 7,60 

21.  STOICA M. NICOLAE CLAUDIU 5,05 

22.  STOICIU ST. MIHAITA 7,30   

                    

 

TEZA CU SUBIECT UNIC- SEMESTRUL I 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

09 DECEMBRIE 2015- CLASA a VIII-a B 

 
PROFESOR:TASLOVAENU ANGEL IONUT 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele NOTA 

1.  CĂLIN ALEXANDRA 8.5 

2.  CALIVAŞCU MARIUS 4.1 

3.  CATANĂ MARIAN 7, 75 



 

4.  CONSTANTIN PETRU 6.1 

5.  DRĂGOI GEORGIANA 2 

6.  DOBRIN MIHAELA 4.05 

7.  DUMITRU MARIAN 7 

8.  GAŢE RALUCA 9.5 

9.  GHIŢĂ ALEXANDRA ABS.  

10.  GRIGORIŢĂ LORENA 7.1 

11.  GUŞĂ ALEXANDRA 5.1 

12.  JOANTĂ FABIO 7.5 

13.  MIREA GEORGE 5 

14.  NIŢĂ ALEXANDRU 4 

15.  OPREA ANA MARIA 5.5 

16.  PENCIU ANDREEA 7.1 

17.  PETRE ANDREI 2 

18.  POPESCU ANA MARIA 6.5 

19.  POPESCU ALEXANDRA 7.15 

20.  POTRIVITU ALEXANDRU 6.1 

21.  STANCU MARIA 9.7 

22.  STOIAN CONSTANTIN 8 

23.  STOIAN IONUŢ 7.1 

24.  TÂNJALĂ BIANCA 7.95 

25.  VIŞAN ALEXANDRU 5.6 

 

 

CLASA a VIII-a B 

Au participat: 

- clasa a VIII-a B: 22 elevi;  

Clasa a VIII-a - note cuprinse între         

1-4,99  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

4    4   3  7   2   2 

 

Clasa a VIII-a -  procente         

1-4,99  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

18%  18%  14% 30%   10%  10% 

 

Observație: 

Un procent de 82% dintre elevi a luat note peste 5. 

 



 

INTERPRETARE: 

Competențe: 

 dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 

 sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a 

mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a 

ortografiei şi punctuaţiei; 

  identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi 

preferinţelor; 

   redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la 

situaţia de comunicare concretă; 

  utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de 

morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie. 

 

Greșeli frecvente: 

 Identificarea cuvintelor formate prin compunere şi conversiune; 

 Explicarea rolurilor semnelor de punctuaţie; 

 Identificarea imaginilor artistice şi a figurilor de stil; 

 Trăsăturile genului liric; 

 Valorile morfologige şi a sintaxei frazei; 

 Aşezarea în pagină. 

 

 Măsuri ameliorative: 
o Reluarea şi consolidarea cunoştiinţelor din anii anteriori; 

o Exerciţii conform programei pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a; 

o Fişe de lucru cu modele de subiecte pentru examen. 

 

 Activități propuse: 

 Exerciţii de recunoaştere a cuvintelor formate prin conversiune şi compunere; 

 Exerciţii pe baza rolului semnelor de punctuaţie; 

 Fişe de lucru de unde să identifice figuri de stil şi imagini artistice; 

 Exerciţii cu părţile de vorbire şi părţile de propoziţie; 

 Exerciţii de analizare a frazei; 

 Compuneri cu apartenenţa la genul epic. 

 

Concluzii: 

 

 În urma tezei cu subiect unic se constată că gradul de promovabilitate al elevilor 

este scăzut, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per ansamblu, foarte slabe. La o 

privire sumară, se poate remarca cu uşurinţă că nu există performanţe deosebite în ceea 

ce priveşte rezultatele obţinute la disciplina limba şi literatura română, rezultate care 

vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior.   



 

Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor 

care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un 

grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate. 

 

Clasa Activitate propusă Programul de activitate 

a 

VIII-

a 

Exerciţii de uitilizare corectă a semnelor de ortografie 

şi punctuaţie; 

Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să 

utilizeze ortograme; 

Exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire si de 

propoziţie; exerciţii de analiză morfo-sintactică şi 

sintactico-morfologică; Exerciţii de fonetică; Exerciţii 

de despărţire a cuvintelor în silabe;  

Exerciţii de utilizare a sinonimelor, antonimelor, 

omonimelor în contexte date; alcătuirea unor familii 

lexicale sau a unor câmpuri lexico-semantice; 

Exerciţii de construire a unui monolog sau a unui 

dialog; exerciţii de descriere a unor obiecte, a unor 

tablouri din natură, a unor fenomene; exerciţii de 

construire a unor naraţiuni simple; exerciţii de utilizare 

expresivă a limbii 

Lectura unor texte diverse, cu scopul de a înţelege 

semnificaţiile acestora şi de a putea comenta sensul lor 

global; Exerciţii de identificare a structurii textelor 

epice şi lirice; exerciţii de identificare a trăsăturilor 

specifice celor două genuri în textele literare studiate; 

Exerciţii de identificare şi de interpretare a unor 

procedee de expresivitate artistică; 

Exerciţii de redactare nuanţată în raport cu structura şi 

motivaţiile personale: exerciţii de descriere a unor 

personaje sau persoane considerate drept modele şi de 

motivare a opţiunilor; exerciţii de comentare a unor 

secvenţe din textele 

studiate sau a titlului unor texte; 

Comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a 

titlului unor texte; 

Scrierea unor compuneri narative, descriptive, 

informative; 

Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare 

a acesteia în raport cu o situaţie reală sau cu o secvenţă 

textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a 

argumentelor şi a conectorilor adecvaţi la nivelul 

Consultaţii 

săptămânale /  

Ore suplimentare: 

1oră/ săptămână; 

 

Teme pentru casă ; 

Teme suplimentare; 

 

Observare sistematică; 

Conversaţia euristică la 

ora de limba şi 

literatura română; 

 

Fişe de muncă 

independentă; 

Fişe de muncă în 

echipă; 

 

Teste cu itemi cu 

alegere duală / multiplă; 

Teste cu itemi cu 

răspuns la alegere; 

Teste cu itemi cu 

răspuns scurt; 

Teste cu itemi cu 

răspunsuri de 

completare; 

Teste cu itemi obiectivi; 

Teste cu itemi 

semiobiectivi;  

Teste cu itemi 

subiectivi; 

 

Punerea în scenă a unor 

opere literare; 

Proiecte pe teme alese 

de comun acord cu 



 

propoziţiei şi al frazei; exprimarea gusturilor, 

expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, 

stabilirea unei analogii, a unei comparaţii,  exprimarea 

unei impresii personale; exerciţii de folosire a unor 

grupuri verbale şi nominale pentru a spori 

expresivitatea comunicării; 

Exerciţii de redactare a unor texte narative, descriptive 

şi dialogate,  exerciţii de scriere imaginativă. 

copiii; 

 

Lecturi suplimentare;  

Fişe de lectură;  

Jurnalul de lectură; 

 

Interpretarea unor texte 

la prima vedere, a 

semnificaţieie titlului 

unei opere;  

Referate; 

Redactare de eseu; 

Redactarea de 

compuneri libere; 

Portofoliul;  

 

Orele de curs; 

Orele de limba şi 

literatura română; 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

-  pregătirea la nivel înalt a celor două cadre didactice de specialitate;  

-  interesul tuturor elevilor în a participa la toate orele de pregătire suplimentară;  

-  resursele materiale ale şcolii;  

-  implicarea cadrelor didactice care realizează monitorizarea activităţii de pregătire;  

- implicarea majorităţii părinţilor şi strânsă legătură pe care şcoală o are cu 

comunitatea locală;  

- achiziţionarea auxiliarului la cererea părinţilor elevilor şi folosirea acestuia;  

- organizarea unor şedinţe individuale cu părinţii elevilor. 

PUNCTE SLABE: 

- resursa timp este insuficientă pentru a se realiza un progres şcolar remarcabil al 

elevilor;  

- există câteva familii care nu au participat la nicio şedinţa cu părinţii la nivelul 

clasei şi la nicio şedinţa individuală cu profesorul de limba şi literatură română; 

aceştia au fost informaţi în scris sau prin telefon/ sms dat de către profesorul 

Diriginte.  

OPORTUNITĂȚI: 

   -    orientare pentru alegerea strategiilor educative menite să asigure progresul 

şcolar. 

AMENINȚĂRI: 

    -    renunţarea la orele de pregatire în favoarea altor activităţi. 

         



 

 

În ceea ce privește activitatea de orientare școlară și profesională putem spune că s-

a desfășurat în condiții foarte bune,  consilierul educativ  îndrumă și monitorizează 

activitatea  profesori-diriginți cu care există o permanentă  colaborare în vederea 

realizării unei orientări corecte și realiste a elevilor noștri pentru ocuparea locurilor la 

liceu. Avem parteneriate cu licee care în fiecare an școlar vin să prezinte elevilor noștri 

oferta educațională , atât din județul Ilfov cât și din București.  

Anual participăm la prezentări ale ofertelor diferitelor licee și ditribuim materiale 

informative prin intermediul celor care au competențe în domeniul OSP, respectiv 

psihopedagogul școlar, consilierul educativ, diriginții și de asemenea punem la dispoziția 

liceelor interesate spațiul corespunzător și baza materială aferentă pentru prezentări. 

 

 

DESFĂȘURAREA  PROCESULUI  EDUCAȚIONAL 
 

Calitatea proiectării didactice 

Concordanţa dintre curriculum naţional şi oferta educaţională a şcolii 

Proiectarea didactică a avut la bază următoarele cicluri curriculare: 

 Ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare, cls. I-II) ce a avut ca obiective 

majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. Acest ciclu 

a vizat: 

 asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale ( scris, citit, calcul 

 matematic); 

 stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; 

 stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; 

 formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială. 

 Ciclul de dezvoltare (clasele III-IV) cu obiectivul major formarea capacităţilor de 

bază necesare pentru continuarea studiilor. Acest ciclu a vizat: 

 dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române şi a limbilor 

străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare; 

 dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea 

de probleme; 

 familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii; 

 încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă; 

 formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate; 

 formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. 

 Ciclul de observare şi orientare (clasele VII-VIII) cu obiectiv major orientarea în 

vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare. El a vizat: 

 descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii 

unei imagini de sine pozitive; 

 formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în 

scopul orientării spre o anumită carieră profesională; 



 

 dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje 

specializate; 

 dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul 

social. 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ 

 Proiectarea didactică a avut la bază noul curriculum cu următoarele dominante: 

 recurgerea la modelul comunicativ-funcţional, conform căruia comunicara  este un 

domeniu complex care înglobează procesele de repetare a mesajului oral şi a celui 

scris ( citirea / lectura ), precum şi cele de exprimare orală respectiv de exprimare 

scrisă; 

 definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacităţi: receptarea 

mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea orală şi exprimarea scrisă; 

 prezentarea comunicării în prezentarea sa de competenţă umană fundamentală, 

acoperind deprinderi de receptare şi de exprimare orală, respectiv scrisă; 

 reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi 

proceselor de producere a unor mesaje proprii faţă de cele de receptare a mesajelor; 

 centrarea obiectivelor pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte 

concrete de comunicare; 

 sugerarea unor conţinuturi orientative, destinate să încurajeze creativitatea şi 

libertatea de alegere a elevului; 

 structurarea programei pe baza unor obiective cadru de referinţă sintetice, în măsură 

să surprindă-în progresie- ceea ce este esenţial, în activitatea de învăţare; 

 flexibilitate în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare 

concretă şi la interesele copiilor; 

 conectarea studiului limbii la realităţile comunicării cotidiene; 

 punerea accentului pe învăţarea procedurală, cu alte cuvinte pe structurarea unor 

strategii şi proceduri proprii de rezolvare de probleme, de explorare şi de investigare, 

caracteristice activităţii comunicative. 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

 obiective de referinţă uşor de urmărit prin simplificarea prezentării lor şi renunţarea la 

clasificări şi subîmpărţiri; 

 perspectivă flexibilă asupra predării, învăţării, respectiv existenţa unui trunchi comun, 

obligatoriu pentru toţi elevii şi a unor extinderi facultative, avute în vedere, funcţie de 

nevoile specifice ale elevului; 

 teme care pot fi tratate în interiorul unei secvenţe mai largi de instruire, devenind 

astfel parte flexibilă a unui scenariu motivat pentru copil; 

 conţinut redus la nivelul lexicului, al actelor de vorbire şi al elementelor de 

construcţie a comunicării. 

 



 

MATEMATICĂ 

 construirea unei varietăţi de contexte problematice, în măsură să genereze deschideri 

către domenii ale matematicii; 

 folosirea de strategii diferite în rezolvarea de probleme; 

 construirea unor secvenţe de învăţare care să permită activităţi de exploatare / 

investigare la nivelul noţiunilor de bază; 

 organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi, în grup sau individual, în 

funcţie de nivelul şi de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia. 

 

FIZICĂ 

 asigurarea unei dezvoltări progresive a noţiunilor prin realizarea unei continuităţi a 

etapelor de studiu; 

 organizarea activităţilor de învăţare pornind de la experienţa anterioară a elevului; 

 structurarea programei pe baza unor obiective cadru şi de referinţă sintetice, în 

măsură să surprindă-în progresie-ceea ce este esenţial în activitatea de învăţare; 

 corelarea multidisciplinarităţii cu celelalte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea 

simultană a zonelor conexe şi utilizarea unei formalizări matematice adecvate vârstei; 

 construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea; 

 utilizarea unor materiale uzuale din cotidian pentru efectuarea unor experimente. 

 

CHIMIE 

 utilizarea investigării şi a explorării în cadrul unui experiment; 

 corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a 

zonelor conexe; 

 construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea şi să permită 

activităţi de investigare; 

 un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la 

preocupările şi interesele elevilor. 

 

BIOLOGIE 

 asigurarea unei dezvoltări progresive a noţiunilor; 

 corelarea multidisciplinară cu alte ştiinţe ale naturii pentru acoperirea simultană a 

zonelor conexe; 

 construirea unor secvenţe de învăţare care să stimuleze curiozitatea şi să permită 

activităţi de investigare; 

 deplasarea accentului spre învăţarea procedurală, spre construirea unor strategii 

proprii de explorare / investigare. 

 

EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI CULTURĂ CIVICĂ 

 încredinţarea creativităţii şi a interacţiunii de grup în vederea participării responsabile 

la viaţa socială; 

 abordarea integrată a conceptelor, punând în evidenţă caracterul lor corelativ şi 

deductibil; 



 

 prezentare temelor şi a subiectelor în funcţie de realitatea cotidiană, de preocupările şi 

de specificul mediului din care provin elevii; 

 

ISTORIE 

 formularea obiectivelor în termen de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini; 

 reechilibrarea raportului formativ-informativ în studiul istoriei; 

 corelarea, integrarea cu obiectele de studiu din aria curriculară ,, Om şi societate,, 

precum şi cu alte arii curriculare; 

 realizarea unei ,, oferte de cunoaştere,, cuprinzând toate dimensiunile istoriei ( 

culturală, economică, socială, politică ); 

 propunerea unor demersuri didactice centrate pe învăţarea activă; 

 dezvoltarea deprinderilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. 

 

GEOGRAFIE 

 înţelegerea relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană; 

 centrarea pe formarea capacităţilor de înţelegere a faptelor şi a proceselor 

caracteristice mediului geografic înconjurător ( cu accent pe formarea deprinderilor 

de investigare, de orientare ); 

 activităţi de învăţare realizate prin observarea directă a mediului înconjurător. 

 

RELIGIE 

 selectarea conţinutului în conformitate cu particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 valorificarea multidisciplinară a conţinutului prin corelarea acestuia cu alte discipline 

şcolare; 

 accent pe valenţele educative ale conţinutului. 

 

EDUCAŢIE PLASTICĂ 

 curriculum centrat pe raţionalizarea realităţilor de învăţare, în funcţie de obiectivele 

cadru şi de obiectivele de referinţă; 

 predominanţa conţinutului valoric al obiectivelor; 

 curriculum adaptat la posibilităţile de asimilare ale elevilor; 

 curriculm predominant intuitiv şi formativ; 

 exprimarea liberă a personalităţii prin compoziţii plastice; 

 încurajarea activităţilor artistice în şcolală şi în afara ei. 

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ 

 structurarea în jurul unor competenţe şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii; 

 reprezentarea adecvată a instrumentelor în activitatea didactică; 

 prezenţa unor exemple de activităţi de învăţare, adecvate obiectivelor de referinţă; 

 flexibilitatea conţinuturilor, permiţând adaptarea la condiţiile concrete, introducerea 

unor elemente locale de cultură populară; 

 încurajarea audiţiilor muzicale. 

 



 

EDUCAŢIE FIZICĂ 

 conţinuturi adecvate din punct de vedere cantitativ posibilităţilor fizice ale elevilor; 

 orientarea obiectivelor spre dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor; 

 curriculum orientat spre respectarea particularităţilor fizice şi spre interesele elevilor; 

 curriculum adaptabil la baza materială specifică şi la tradiţiile locale. 

 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

 organizarea activităţilor de învăţare pe proceduri standard în rezolvarea de probleme 

practice; 

 realizarea de produse prin activităţi în grup cu asumarea de roluri specifice; 

 stimularea iniţiativei anteprenoriale. 

 

Oferta educaţională a şcolii este centrată pe curriculum obligatoriu fără însă a se 

reduce la acesta , şcoala având posibilitatea să-şi elaboreze  C.D.Ş-ul. Fundamentată 

pe misiunea unităţii şcolare, care este stabilită în funcţie de ţintele strategice ale 

dezvoltării, elaborate pe baza politicilor şi strategiilor de reformă existente la nivel 

naţional şi local iar pe de altă parte de nevoile educative ale comunităţii şi de 

resursele pe care le pune în joc pentru atingerea scopurilor propuse.  

 Prin oferta educaţională propusă se urmăreşte: 

- o determinare multiplă-fixându-ne ţintele strategice ale dezvoltării şi pe de altă parte 

situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii; 

- o valoare strategică-oferta a fost concepută pe cel puţin 3 ani, ţinându-se cont de 

modificările ce pot să apară pe parsurs, reuşind astfel să avem un orizont şi direcţii clare 

pentru şcoală şi o alocare a resurselor în funcţie de priorităţi. 

- caracter situaţional-oferta a fost elaborată în funcţie de mediul şi condiţiile concrete în 

care ne desfăşurăm activitatea, de oportunităţi sau ameninţările apărute în dezvoltarea 

instituţională; 

- pregătirea elevilor pentru promovabilitate la examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ 

şi încadrarea intr-o treaptă superioară de învăţământ. 

 

 

  

 

PACHETUL DE OPȚIONALE 

 

Obiective generale ale ofertei educaţionale: 

 Să asigure elevilor, corespunzător nivelului de şcolarizare, cunoştinţe, capacităţi, 

abilităţi şi atitudini, cu care să poată promova în următoarele trepte de parcursuri 

curriculare sau să practice activitate utilă si sa-l ajute în autoinstruire. 

Să asigure tineretului şcolar o dezvoltare armonioasă prin: educaţie intelectuală, 

moral civică, educaţie igienico-sanitară corespunzătoare vârstei, intereselor şi idealului 

fiecărui elev. 



 

Să determine conturarea unui profil uman complex, capabil să se adapteze la 

dinamica societăţii democratice bazată pe economia de piaţă, caracterizat prin a fi bun 

cetăţean, deschis şi adaptabil la nou, dinamic, capabil să ia decizii juste, să acţioneze 

rapid şi eficient, să fie solidar cu semenii în cauze nobile. 

Oferta educaţională a şcolii este centrată pe curriculum obligatoriu fără însă a se 

reduce la acesta , şcoala având posibilitatea să-şi elaboreze  C.D.Ş-ul. Fundamentată pe 

misiunea unităţii şcolare, care este stabilită în funcţie de ţintele strategice ale dezvoltării, 

elaborate pe baza politicilor şi strategiilor de reformă existente la nivel naţional şi local 

iar pe de altă parte de nevoile educative ale comunităţii şi de resursele pe care le pune în 

joc pentru atingerea scopurilor propuse.  

 Prin oferta educaţională propusă se urmăreşte: 

- o determinare multiplă-fixându-ne ţintele strategice ale dezvoltării şi pe de altă 

parte situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii; 

- o valoare strategică-oferta a fost concepută pe cel puţin 3 ani, ţinându-se cont de 

modificările ce pot să apară pe parsurs, reuşind astfel să avem un orizont şi direcţii clare 

pentru şcoală şi o alocare a resurselor în funcţie de priorităţi. 

- caracter situaţional-oferta a fost elaborată în funcţie de mediul şi condiţiile 

concrete în care ne desfăşurăm activitatea, de oportunităţi sau ameninţările apărute în 

dezvoltarea instituţională; 

- finalitatea-pregătirea elevilor pentru obţinerea examenului de E.N. şi promovare 

într-o treaptă superioară de învăţământ. 

Opţionale au fost stabilite de comun acord cu elevii şi părinţii, pornind de la oferta 

şcolii. 

 S-a ţinut cont în stabilirea pachetului de opţionale de resursele umane -cadre , 

elevi- şi de necesitatea completării unor norme didactice. Stabilirea acestor opţionale s-a 

dovedit un lucru bun, elevii desăvârşindu-şi cunoştinţele in utilizarea calculatorului, 

istorie, geografie si matematica (s-au evidenţiat la concursurile municipale şi judeţene). 

Notele mari obţinute pun în evidenţă tratarea cu seriozitate de către elevii a acestor 

opţionale şi interesul mare manifestat faţă de nou. 

 Promovarea ofertei educaţionale s-a făcut şi se va face prin anunţarea pachetului 

de opţionale în luna aprilie a fiecărui an şcolar pentru a da posibilitatea elevilor şi 

părinţilor să studieze această ofertă şi să aleagă. A urmat apoi organizarea şedinţelor cu 

părinţii şi elevii unde, fiecare optează pentru opţionalul dorit. 

 

 

 Oferta curriculară pentru anul școlar 2015-2016 

 

Şcoala noastră oferă elevilor un curriculum echilibrat, îmbinând eficient curriculum 

naţional cu cel local.  

Oferta educaţională a şcolii este centrată pe curriculum obligatoriu, şcoala având 

posibilitatea să-şi elaboreze C.D.Ș-ul.  

Prin oferta educaţională propusă se urmăreşte:  



 

- o determinare multiplă-fixându-ne ţintele strategice ale dezvoltării şi pe de altă 

parte situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii;  

- oferta a fost elaborată în funcţie de mediul şi condiţiile concrete în care ne 

desfăşurăm activitatea, de oportunităţi sau ameninţările apărute în dezvoltarea 

instituţională;  

- finalitatea-pregătirea elevilor pentru evaluarea naţională şi promovarea într-o 

treaptă superioară de învăţământ.  

Pentru disciplinele opţionale s -au întocmit programe şcolare şi acestea au fost 

însoţite de fişa de avizare a opţionalului semnată şi ştampilată de către directorul unităţii 

şi de inspectorul de specialitate.  

În urmă observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s -a constatat că 

materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându -

se metode şi procedee activ-participative . Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate 

în acest an şcolar. 

 

                 OFERTA EDUCAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2015-206 

Părinţii împreună cu elevii au ales din oferta educaţională propusă de şcoală noastră 

următoarele opţionale:  

 

Învăţământul primar 

 

- clasa a III-a 

Literatura pentru copii 

Educație financiară 

- clasa a IV-a 

Educație financiară 

 

Învățămantul gimnazial 

 

- clasa a V-a 

Educatie civică 

Eco educatie pentru scoli verzi 

- clasa a VI-a 

Educatie civică 

- clasa a VII-a 

Caleidoscop matematic 

- clasa a VIII-a 

Caleidoscop matematic 

 



 

 CALITATEA PROIECTĂRII DIDACTICE 

 

Aria 

curriculară 

Disciplina Calitatea predării 

 

 

 

Limbă şi 

comunicare 

Lb.  şi lit. 

română 

Domnii profesori de limba  şi lit. română,  cu mare 

experiență profesională, cu o predare concretă, cu tact 

pedagogic deosebit cu rezultate pe masura obtinute cu 

elevii. O abordare serioasă a disciplinei din partea 

domnilor prof. a dus la însuşirea unor noţiuni care au 

îmbogăţit vocabularul şi cunoştinţele elevilor. 

Lb. franceză Orele de franceză, presărate cu momente muzicale şi 

mult profesionalism fac din elevii nostri mici 

francofoni. 

Lb. engleză Calitatea predării foarte bună, doamnele profesoare 

reuşind să dea o importanţă deosebită disciplinei predate 

si totodata sa-i atraga pe elevi prin mijolacele modern 

folosite si prin joc( in special la clasele mici).  

Lb. latină Disciplina predata de profesorii de romana 

 

 

 

 

Matematica şi 

ştiinţele 

naturii 

Matematica Profesorii de matematica,profesori cu mare experienta 

profesionala,cu o predare concretă, cu tact pedagogic 

deosebit cu rezultate bune obtinute cu elevii. 

Biologie Predată de profesor titular , disciplina a devenit 

interesantă pentru elevi prin folosirea la fiecare lecţie a 

materialului didactic, prin realizarea unor experimente 

interesante.  

Fizică Predată de un profesor  cu dăruire, pentru actul didactic, 

fizica a devenit un obiect iubit de elevi 

Chimie  O predare concretă, un tact pedagogic deosebit , o 

pregătire profesională bună au permis formarea la elevi 

a unui limbaj chimic adecvat precum şi însuşirea 

aparatului matematic necesar la rezolvare problemelor 

din chimie. 

 

 

 

 

 

Om şi 

societate 

Istorie  

Cult. civică 

Ed. civică 

Predate de un singur profesor, cele trei discipline au fost 

preferate de elevi datorită calităţii actului de predare . 

Geografie  Lectii preferate de elevi datorita vârstei tinere a 

domnisoarei profesoare si a metodelor moderne activ-

participative folosite de aceasta – profesor Teach for 

Romania. 



 

Religie  O predare bună, multă seriozitate, lectii atractive pentru 

elevi chiar in mediul bisericesc. 

Arte Ed. plastică 

 

Predată de un profesor-artist care ii implica pe copii in 

multe activitati, concursuri, expozitii. 

Ed. 

muzicală 

O profesoară cu dăruire si foarte talentata  a făcut ca 

activitatea corală a şcolii să fie cunoscută la nivel de 

judeţ, regional si national. 

 

Ed. fizică şi 

sport 

 

Ed. fizică 

O predare făcută de profesori cu reale calităţi, a dus la 

obţinerea unor rezultate bune la volei,baschet, fotbal si 

sah 

Tehnologii Ed. 

tehnologică 

Predată de un profesor, bun profesionist, ed. tehnologică 

şi-a atins scopul, elevii însuşindu-şi cunosţinţe teoretice 

şi practice 

Consiliere şi 

orientare 

Consiliere şi  

orientare 

Orele au fost efectuate de profesorii diriginţi şi de 

învăţători. 

Profesionalismul acestor cadre au fost puse în evidenţă 

de reducerea actelor de indisciplină precum şi de buna 

orientare a elevilor de clasa a VIII-a.  

 

 Program de pregătire 

 Pegătirea suplimentară s-a desfăşurat pe două planuri: 

- cu elevii claselor a VIII- a pe întreg parcursul anului şcolar în vederea 

promovării evaluarii nationale , conform programului stabilit; 

- diferenţiat cu elevii dotaţi/ pregatire pentru concursuri și olimpiade. 

 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

A fost încurajată implicarea şi participarea cadrelor didactice, a părinţilor, a 

comunităţii locale la toate necesităţile şcolii, luarea deciziilor şi la planificarea 

activităţilor. 

Realizarea orientării vocaţionale a copiilor s-a realizat prin tematică orelor de 

dirigenţie şi printr-o bună colaborare cu psihopedagogul şcolii şi cu profesorii 

psihologi de la CJAP-CJRAE care au desfăşurat diferite activităţi şi proiecte la noi în 

şcoală.  

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale şi a transparenţei în luarea deciziilor 

manageriale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de 

relaţii publice.  

Relaţia cu părinţii a fost una foarte bună, deschisă şi am încercat să îi implic pe 

părinţi în diferite programe şi proiecte POSDRU. Axa prioritară care să vină în 



 

sprijinul lor în acest domeniu a fost identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii 

locale, care şi-a exprimat opinia cu ocazia tuturor întâlnirilor pe care conducerea şcolii 

le-a avut cu părinţii elevilor, cu reprezentanţii autorităţii locale, cu alte organe din 

administraţia publică de pe rază comunei Brăneşti .  

Părinţii elevilor au colaborat foarte bine şi cu consilierul şcolar, doamna profesor 

logoped şi profesorii psihologi ai CJAP-CJRAE.  

Doamna profesor psiholog Enache Adriana a colaborat foarte mult cu şcoală pe 

parcursul întregului semestru I, participând la cercul pedagogic al consilierilor 

educative din zona, la consiliile profesorale, referatul “Stiluri de învăţare”, prezentat în 

consiliu, fiind un material ce vine în sprijinul cadrelor didactice pentru evaluarea 

naţională; a acordat sprijin în consilierea elevilor şi a părinţilor. În cadrul lectoratelor 

cu părinţii a prezentat materialele “ Relaţia părinte-elev-şcoală”şi “Stiluri parentale”.  

Aplicarea programelor naţionale de reforma, a proiectelor de inovaţie aprobate şi 

întocmirea documentelor de implementare.  

Activitatea desfăşurată în unitatea şcolară şi programele derulate, precum şi 

promovarea proiectelor au fost aduse la cunoştinţă părinţilor, membrilor comunităţii 

locale şi partenerilor prin informarea acestora la întâlnirile şi activităţile desfăşurate în 

comun, prin afişarea rezultatelor.  

Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi inspectoratul de 

jandarmi în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi 

combaterea delincvenţei juvenile. 

 

PROIECTE   EUROPENE 

COMPARATIV: 

2013- 2014: 

 1 parteneriat strategic KA2 ,, Magic through generations- Fairy tales” 

 tara coordonatoare: Italia 

 6 parteneri 

 coordonatorul scolii: prof. Badea Tatiana + 7 cadre didactice 

 punctaj : 83 / respins in Italia 

 

2014-2015 

 1 proiect de mobilitate KA1 ,, Passion for profession”  - in curs de definitivare;  

 cadre didactice propuse: 8 

 organizatori: Finlanda, Croatia, Marea Britanie  

 cadre didactice : 10  

 coordonator: prof. Aydin Anișoara 

  2 parteneriate strategice: 

a) ,, Magic through generations - Fairy tales” - în curs de definitivare 



 

- țara coordonatoare: Italia 

- 8 parteneri (Bulgaria, Turcia, Italia, Spania, Polonia, UK, Irlanda de Nord) 

- coordonator: prof. Badea Tatiana + 7 cadre didactice 

- nr. elevi pentru mobilitați: 12 

b) ,,Village revival throught traditions” (?) - în curs de definitivare 

- tara coordonatoare: Romania 

- 5-6 parteneri (Bulgaria, Grecia, Turcia, Italia, Lituania;  Germania? ) 

- coordonator : prof. Aydin Anișoara + 7 cadre didactice 

- nr. elevi pentru mobilitați: 12 

 

Responsabilul comisiei: 

 a participat la consf. de la CCD;  

 a consultat în permanentă site-ul ISJ şi site-ul erasmusplus.ro pentru a fi la 

curent cu toate noutăţile programului Erasmus + ;  

 a realizat în mod competent şi la timp planul managerial şi planul operaţional ;  

 a respectat toate termenele şi obiectivele propuse;  

 a diseminat în cadrul consiliilor profesorale toate informaţiile la care a avut 

acces;  

 a menţinut legăturile cu partenerii din proiectul anterior şi a descoperit noi 

parteneri alături de care a hotărât realizarea unui nou parteneriat strategic;  

 a folosit site-urile etwinning şi LinkedIn, precum şi reţeaua de socializare 

facebook spre a găsi partenerii potriviţi care oferă cursurile de formare adecvate 

nevoilor de formare a cadrelor didactice din şcoală;  

 a ţinut o strânsă legătură prin email cu organizatorii de cursuri la care se poate 

adera după obţinerea grantului acordat de Comisia Europeană prin programul 

Erasmus+ ;  

 a participat la videoconferinţă organizată de Finlanda prin zoomus.com;  

 participa activ la proiectul etwinning ,, Drama în education” condus de Ivan 

Slavic (Croaţia); 

 



 

Proiecte, programe şi activităţi realizate în parteneriat cu reprezentanţii 

comunităţii 

   

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Parohia Brăneşti  

• Sfânta Taină a Împărtăşaniei  

• Sfântul Cuvios Dumitru – pelerinaj Patriarhie  

• Colinde tradiţionale la Biserica Sf. Nicolae, Brăneşti  

• Program de colinde la biserica Sf. Treime, Dudeşti  

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Dispensarul Uman Brăneşti  

• Ziua fără fumat  

• Norme de igienă şi prevenirea transmiterii bolilor infecţioase  

• Informarea şi vaccinarea obligatorie a elevilor de clasa pregătitoare  

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Primăria  

• Move week – săptămâna sportivă  

• Let s do it România  

• Cupa memorială Iuliu Moraru - campionat de şah  

• Campionat de volei- Trofeul Brăneşti  

• Trofeul Ioan Petrus  

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Poliţia  

• Violenţă în familie  

• Să lăsăm corigentă violenţă în şcoală  

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu CCD  

• Fesivalul naţional al şanselor tale – Cititor român-cititor european, Cetăţean 

român – cetăţean european  

• Odă luceafărului culturii româneşti  

• Valori şi tradiţii locale- vizită muzee şi promovarea obiceiurilor locale „Cucii”  

• O, ce veste minunată- festival de colinde  

Am avut o legătură foarte bună cu părinţii, autorităţile locale, agenţii economici, 

instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru 

creşterea adecvării ofertei educaţionale şi a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea 

proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii că focar de 

civilizaţie şi am încheiat partenieriate cu aceste instituţii.  

Parteneriate educaţionale: au fost stabilite contracte de parteneriat educaţional 

cu:  

- Şcoală Gimnazială „M. Viteazu”, Târgovişte, pentru concursul naţional de 

poezie cu formă fixă şi de postere ,, Cvintetul toamnei”  

- Şcoală Gimnazială nr. 11, Buzău în proiectul Naţional „Ne mândrim cu zestrea 

locală şi naţională”  



 

- Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Român pentru concursul naţional epistolar- 

Homo Iudens  

- Asociaţia Voluntarilor pentru Viaţă „Integrare prin SEV”  

- Asociaţia Judeţeană Sportul Pentru Toţi  

- Editura Copilăria  

- Teatrul Zgubilici  

- Grupul European de Presă Reporter, revista Infomediu Europa şi Asociaţia Terra 

Green  

- Asociaţia „Institutul pentru dezvoltarea evaluării în educaţie”- proiect ,, 

Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul 

primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatizate”  

- Biserica „Sf. Nicolae” din Comuna Brăneşti – proiect „Lăsaţi copiii să vină la 

mine!”  

- acord de parteneriat cu Dispensarul Uman al comunei Brăneşti;  

- acord de parteneriat cu Poliţia Brăneşti;  

- Grupul Şcolar Agricol “Cezar Nicolau”  

- Casa Corpului Didactic Ilfov  

- Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov (prof. Ilie Iustina Daniela);  

 

Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Primăria  
•Move week – săptămâna sportivă  

•Let s do it România  

•Cupa memorială Iuliu Moraru- campionat de şah  

•Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu Poliţia  

•Violenţă în familie  

•Proiecte şi activităţi realizate în parteneriat cu CCD  

•Fesivalul naţional al şanselor tale – Cititor român-cititor european, Cetăţean 

român – cetăţean european  

•Odă luceafărului culturii româneşti  

•Valori şi tradiţii locale- vizită muzee şi promovarea obiceiurilor locale „Cucii”  

•O, ce veste minunată! - festival de colinde 



 

PARTENERIATE 
- Contract de parteneriat cu Asociaţia pentru promovarea lecturii – Concurs Teste 

din poveste;  

- Acord de parteneriat cu Asociaţia .sportivă şcolară ,,Traian Lalescu”- Cupa 

Memorială ,,Profesor Iuliu Moraru”- şah  

- Acord de parteneriat cu Infomedia PRO SRL- software educaţional PitiClic;  

- Acord de parteneriat cu Dispensarul Uman al comunei Brăneşti;  

- Acord de parteneriat cu Poliţia Brăneşti şi Inspectoratul de Poliţie Ilfov;  

-Acore de parteneriat cu Fundaţia pentru Evaluarea Competenţelor în Educaţie – 

Concursul Internaţional „Cu Europa ... la joacă - Euroşcolarul”  

 Parteneriatul pentru tradiţia cucilor cu CCD Ilfov, unităţile de învăţământ din 

localitate şi Consiliul Local Brăneşti - pentru expoziţia de măşti tradiţionale şi paradă 

costumaţiilor tradiţionale de “Ziua Cucilor”.  

 Asociaţia pentru promovarea lecturii – Concursul teste din poveste”  

 Şcoală gimnazială nr. 1 Domneşti  

 Şcoală gimnazială nr.1 Glina  

 Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi inspectoratul 

de jandarmi în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi 

combaterea delincvenţei juvenile. 

 

  

CCAABBIINNEETTUULL  DDEE  LLOOGGOOPPEEDDIIEE  --  PROF..  GGEEAAMMBBAAȘȘUU  MMOONNIICCAA 
 

Promovarea activităţii logopedice s-a realizat în cadrul activităţilor de colaborare 

cu părinţii, cadrele didactice , alte colaborări şi parteneriate.  

Elaborarea unor materiale de specialitate în vederea îmbunătăţirii actului 

logopedic, ce sunt puse la dispoziţia cadrelor didactice dar şi a părinţilor, acestea 

favorizând un climat educativ deschis stimultiv, o bună delimitare a responsabilităţilor, 

precum şi o bună coordonare a acestora.  

Activitate de consiliere părinţi şi cadre didactice folosind materialul din dotarea 

cabinetului asigurând orientarea activităţii logopedice spre formarea unui limbaj 

coerent, corect, stimulând toate procesele cognitive superioare ale copilului –iniţierea 

de programe pentru elevi, părinţi şi cadre didactice;  

Îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale de natură profesională între prof.logoped-

părinţi –copii-cadre didactice  

Realizarea de materiale didactice şi instrumente de lucru necesare inspecţiei de 

specialitate (definitivat) -Proiect didactic/ Fişe de lucru, etc. 



 

 
 

În urmă activităţii de depistare a elevilor cu tulburări de limbaj efectuată la nivelul 

Şcolii gimnaziale nr.1 Brăneşti, a fost înregistrat un număr de 50 elevi. Din analiza 

efectuată la nivelul şcolii, se observă că există un procent mult mai ridicat al 

tulburărilor de limbaj în rândul băieţilor, mai exact 64%, decât în rândul fetelor 36%.  

La majoritatea cazurilor depistate, în speţă la 49% din cazuri sunt întâlnite dislalii 

simple, iar dislalii complexe 16%, restul de 34% fiind reprezentat de alte tulburări 

(tulburare de ritm şi fluentă 14%, tulburare de citit-scris 19% , întârziere în dezvoltarea 

limbajului 1%).  

În urmă procesului de recuperare derulat 21 % reprezintă numărul de cazuri 

corectate, 79% cazuri în progres .  

Din datele interpretate rezultă că programul şi metodele utilizate în procesul de 

recuperare a tulburărilor depistate sunt eficiente. 



 

C.E.A.C. 
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI  DE  ASIGURARE  ŞI  

EVALUARE A CALITĂŢII   

AN  ŞCOLAR  2015 – 2016 
 

 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii 

trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si 

profesionale, arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte 

strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii. 

Pe parcursul semestrului I membrii comisiei s-au preocupat de completarea 

dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si 

de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru 

diverse activităţi, de completarea integrala si in timpul cerut a datelor scolii din 

platforma ARACIP,  de întocmirea raportului de evaluare internă a calităţii. 

 

II. Date generale 

1.  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:  

- conducere operativă: director – prof. TONE NICOLETA, responsabil: prof. 

BADEA TATIANA, membri: prof. DUMITRU DANIELA, prof. STANCU 

MARIANA, prof. MANCIU GIORGIANA, prof. AYDIN ANISOARA, prof. 

UNGURENCI GEORGETA, prof. DOBRE IOANA – reprezentant al sindicatului, 

GANCIU GEORGETA -  parinte, STANCU CORNEL - Consiliul Local. 

 

2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2015– 2016: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, 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 lunar 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 

 

3. Principalele direcţii de acţiune: 

a) În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, echipa managerială a scolii a asigurat 

permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se 

desfăşoare acţiunile de autoevaluare. 

b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2014-2015, au fost supuse 



 

procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie. 

Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierii educativ şi psihopedagog au 

realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent 

realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului 

şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient şi responsabil. 

c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii 

şcolii au comunicat Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale 

privind derularea procesului instructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt 

consemnate în procesele verbale ale acestora. 

d) S-au  realizat/revizuit 8 proceduri pentru punerea în practică a politicilor 

educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în 

învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă 

cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin 

monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi 

proceselor. 

e) Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de 

functionare a comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in 

conformitate cu metodologiile in vigoare. 

Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit 

planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. 

După fiecare raportare s-a realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de 

organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia. 

Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor 

slabe descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei 

luni şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite. 

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza 

în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 

 

4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC: 

- Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, 

în vederea eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC; 

- Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul 

activităţilor derulate în cadrul comisiei; 

- Actualizarea avizierului CEAC; 

- Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a 

gradului de îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate; 

- Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de 

catedra, şedinţelor de lucru comisii.  Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, 

fiind avizate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie. 



 

În funcţie de situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea 

plângerilor şi contestaţiilor. 

- Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în 

vedere criterii standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, 

care să permită o evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă 

- Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale 

si aşteptărilor elevilor de clasa a V-a;. 

- Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor 

catedrelor, ariilor curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi 

elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a 

surselor acestora 

- Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare 

- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu 

elevii, cu alţi profesori i, 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 

- Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate 

pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru 

diseminarea exemplelor de bună practică 

 - 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 colegiului 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

PUNCTE TARI: 

 Corelarea activităţilor planificate în cadrul comisiei cu ţintele strategice din 

PDI-ul şcolii;  

 Documentele comisiei au fost proiectate conform recomandărilor 

inspectorului de specialitate / ARACIP;  

 Membrii comisiei şi-au îndeplinit responsabilităţile în funcţie de atribuţiile 

stabilite la început de an şcolar;  

 Realizarea activităţilor propuse în proporţie de apoximativ 90%;  

 Introducerea datelor pe platforma ARACIP şi finalizarea RAEI 2014-2015, 

până la termenul stabilit.  

 

PUNCTE SLABE:  

 Lipsa de pregătire în domeniu a membrilor comisiei;  



 

 Numărul mic de şedinţe de lucru la nivelul comisiei comparativ cu ce s-a 

propus iniţial;  

 Numărul insuficient de proceduri de lucru, la nivelul CEAC;  

 Lipsa unui spaţiu specific de desfăşurare a activităţii comisiei;  

 Timp limitat de lucru / dificultăţi de corelare a programului fiecărui 

membru al comisiei cu al celorlalţi din cauza supraîncărcării cu activităţi 

şcolare şi extraşcolare, astfel existând posibilitatea să nu fie îndeplinite 

toate sarcinile.  

 

OPORTUNITĂŢI: 

 Disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea 

acestei comisii;  

 Înfiinţarea, în viitorul apropiat, a Asociaţiei de Părinţi la nivelul unităţii de 

învăţământ;  

 Calitatea de părinţi ai copiilor din şcoală a unora din membrii CEAC, 

oferindu-le acestora o dublă perspectiva asupra vieţii şcolii;  

 

ZONE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE: 

 Participarea la cursuri de formare a membrilor comisiei, în măsură în care 

acestea vor fi organizate;  

 Revizuirea procedurilor existente în şcoală şi elaborarea celor inexistente;  

 Reorganizarea şi respectarea graficului de organizare a şedinţelor de lucru 

ale comisiei. 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 Activitatea depusă de secretarul scolii, administratorul financiar și de 

administratorul de patrimoniu a fost foarte bună, lucrarile solicitate fiind transmise la 

timp. 

 

 ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 Cele 2 îngrijitoare au desfăşurat activitatea de curățenie pe două schimburi. 

Muncitorul şi-a făcut datoria, neexistând incidente. 

 



 

OBIECTIVE  PROPUSE  PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII  ÎN   

ANUL ȘCOLAR  2016- 2017 

 

 creşterea nivelului de pregătire al elevilor. 

 realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite 

cu acest prilej 

 crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei 

 crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi 

 găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar 

 organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor 

 realizarea de programe de pregătire specială cu elevii cu capacităţi deosebite sau cu 

cerinte speciale şi promovarea acestor rezultate 

 organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al 

elevilor 

 atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi creşterea 

calităţii procesului de învăţământ 

 realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza criteriilor de prioritate a 

fondurilor provenite de la bugetul local ca şi celor extrabugetare 

 participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi 

 colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul 

prevenirii actelor de delicvenţă. 

 

CONCLUZII 

 

Activitatea educaţională şi managerială desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 a fost 

eficientă şi de calitate şi s-a realizat în baza Programului managerial, în baza Programului 

activităţilor educative şi în baza programelor catedrelor şi comisiilor metodice, respectând 

legislaţia în vigoare.  

Obiectivul principal - de creştere a nivelului de pregătire şi de formare a 

personalităţii elevilor  s-a realizat în mod diferenţiat de la o clasă la alta, în funcţie de 

particularităţile de vârstă,  psihopedagogice şi de pregătire ale colectivelor respective 

ducand la obţinerea unor rezultate bune la sfârşitul semestrului. 

Disfuncţiile semnalate au fost monitorizate de conducerea şcolii şi s-au realizat 

ameliorări, iar în unele cazuri chiar au fost eliminate.  

În concluzie, apreciem activitatea educaţională desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 

ca fiind corespunzătoare, eficientă şi de calitate. 
 

 

Director, 

Prof. TONE NICOLETA 


