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MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE  

Nr. 1274/30.09.2019   
    
    

RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 

 

Analiza activitatii desfasurate in anul scolar 2018-2019 vizeaza intregul proces instructiv-educativ 

al unitatii scolare, fundamentandu-se pe modul de realizare a obiectivelor generale si a celor derivate din 

planul managerial anual, prin masurile concrete stabilite si a respectarii termenelor si a responsabilitatilor. 

In consecinta, materialul de analiza a fost structurat astfel: 

A. Analiza indeplinirii obiectivelor stabilite de conducerea unitatii in planul managerial 

B. Analiza indeplinirii obiectivelor la nivelul compartimentului instructiv-educativ 

C. Analiza indeplinirii obiectivelor compartimentului secretariat, contabilitate, cabinet de asistenta 

psihopedagogica, logopedie, biblioteca. 

D. Plan de masuri 

 

A. Obiectivele stabilite de conducerea unitatii in planul managerial au urmarit: 

• Asigurarea conditiilor pentru deschiderea si desfasurarea cursurilor- masurile intreprinse la 

inceput de an scolar 

• Organizarea activitatilor 

• Planificarea activitatilor de indrumare si control 

• Asigurarea relatiei scoala-parinti-alte institutii 

Activitatea pentru toate cadrele didactice, didactice auxiliare si nedidactice, care si-au desfasurat 

concediul de odihna pe perioada vacantei scolare, s-a reluat la 2 septembrie si in intervalul de o saptamana 

am reusit sa pregatim scoala astfel incat deschiderea noului an scolar si inceperea cursurilor sa se 

desfasoare in bune conditii. 

In ceea ce priveste organizarea activitatii, conducerea scolii a asigurat incadrarea unitatii scolare cu 

personal didactic cu studii de specialitate, a efectuat repartizarea salilor de clasa, s-au ales noii sefi de 

catedra, s-a intocmit noua organigrama a scolii, s-a elaborat planul managerial anual precum si planurile 

semestriale. Elaborarea orarului de functionare a scolii a fost realizat de catre directorul scolii Pintea 

Mihaela si Prof. Bumbea Dana. De asemenea, s-au elaborat planurile anexa ale diferitelor compartimente: 

secretariat, logopedie, cabinet de asistenta psihopedagogica, biblioteca. S-a actualizat fisa postului si s-au 

completat fisele de autoevaluare de catre fiecare angajat.  
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In sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.09.2019 s-au acordat calificativele pentru 

activitatea desfasurata in anul scolar 2018-2019.  Toate cadrele didactice au obtinut  calificativul FB- 

punctajele au fost cuprinse intre 85 si 97 puncte, cu mentiunea ca unele aspecte ale activitatii didactice vor 

fi imbunatatite in anul scolar viitor. 

Consiliul de administratie a avut in anul scolar 2018-2019 urmatoarea componenta:  

Pintea Mihaela – director 

Palade Simona– director adjunct 

Rohatin Gabriela- professor 

Sandu Maria –profesor ptr. Inv. primar 

Diaconu Pamela-reprezentant Consiliul Local 

Neacsu Alexandru- reprezentant Consiliul Local 

Aniculaesa Alexandra - reprezentantul Primarului 

Micioiu Gabriela –reprezentant comitetul de parinti  

Leonte Adina - reprezentant comitetul de parinti 

Becsek Rodica -secretar Consiliul de Administratie 

 

Comisia pt curriculum – responsabil Pintea Mihaela  

- Membri- Palade Simona, Bumbea Dana, Borulea I., Georgescu C. 

Catedrele si comisiile metodice – Limba si comunicare – Luca Elena 

                                                  - Matematica si Stiinte – Rohatin Gabriela 

                                                  - Om si societate – Valeanu Ramona 

                                                  - Comisia invatatorilor – Matias Gabriela 

                                                  - Consilier educativ – Palade Simona 

                                                  - Proiecte/ programe- Lita Ana                                                 

  - Comisia Arte, sport- tehnologii- Goran Anca 

  - CEAC- Bumbea Dana  

  - SCIM- Palade Simona   

B. Analiza indeplinirii obiectivelor la nivelul componentei instructiv-educativ, cu referire la: 

1. Scolarizarea si frecventa elevilor la scoala 

2. Optimizarea procesului de predare-invatare 

- proiectarea activitatii didactice la nivelul catedrelor si a comisiilor metodice 

- proiectarea activitatii fiecarui cadru didactic 
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- parcurgerea ritmica a materiei 

- calitatea transpunerii in practica a proiectarii didactice 

- evaluarea obiectiva a cunostintelor elevilor 

- utilizarea eficienta a bazei materiale a scolii 

- obtinerea de performante scolare 

- perfectionarea continua a pregatirii profesionale a cadrelor didactice 

3. Realizarea climatului moral afectiv din scoala, cu referire la: 

- activitatea educativa, premiza si necesitate pentru valorificarea eficienta a tuturor 

posibilitatilor de educare morala, afectiva, civica, estetica, artistica si sportiva a elevilor 

scolii noastre 

- orientarea scolara a elevilor, indeosebi  a elevilor claselor a VIII a, avand in vedere 

evaluarea nationala si admiterea la licee 

Analizand toate aceste obiective, putem mentiona urmatoarele: 

In anul scolar 2018-2019, am avut inscrisi  elevi,794  dispusi in 30 clase 

19 clase la ciclul primar cu 527 elevi 

10 clase la ciclul gimnazial 267 cu  elevi 

La finele anului scolar s-au inregistrat urmatoarele rezultate : 

- procentul de promovare la ciclul primar a fost de  99% (2 elevi abandon școlar) 

- procentul de promovare la ciclul gimnazial a fost de 97% (7 elevi repetenti) 

- procentul de promovare pe scoala a fost de 98 % 

Note scazute la purtare intre 9,99 - 7 – 22 elevi (2 elevi- ciclul primar, 20 elevi- gimnaziu), 

sub 7- 3 elevi (ciclul gimnazial) 

Frecventa elevilor la cursuri si starea disciplinara au fost bune, in foarte putine cazuri am fost nevoiti sa 

diminuam nota la purtare datorita absentelor acumulate sau altor abateri disciplinare. 

Cadrele didactice au realizat planificarile anuale si cele semestriale in concordanta cu structura anului 

scolar, cu planurile de invatamant, cu cerintele programei scolare si cu manualele selectionate de fiecare 

catedra. 

In ceea ce priveste evaluarea cunostintelor elevilor si a ritmicitatii evaluarii ne declaram multumiti de 

rezultatele elevilor din invatamantul primar si pentru rezultatele obtinute de elevii claselor gimnaziale si de 

asemenea de rezultatele obtinute de absolventii claselor a VIII a, ceea ce demonstreaza seriozitatea si 

temeinicia pregatirii efectuate cu elevii de catre toate cadrele didactice. 
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Analizand activitatea COMISIEI – MATEMATICA SI STIINTE, LIMBA ROMANA SI 

REZULTATELE OBTINUTE LA EVALUAREA NATIONALA PENTRU CLASELE  a VIII-a, 

mentionam urmatoarele: 

Modul de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absovenții 

claselor a VIII-a: 

 Comisia de Evaluare Națională și-a desfăsurat activitatea la Școala Gimnazială Nr. 1 Brașov, 

conform Deciziei Nr. 154/36- Nr. înreg. 6286/ 2019 , emisă de Inspectoratul Școlar Județean Brașov. 

          Toti membrii comisiei din unitate au respectat si aplicat articolele din Metodologia de organizare si 

desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absoventii claselor a VIII-a, cuprinsa in Anexa 2 a Ordinului 

Ministrului Educatiei,Cercetarii,Tineretului si Sportului nr.4801/2010, prevederile OMEN 

4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

în anul școlar 2018-2019. 

          Elevii au fost informati cu privire la metodologie, Calendarul de desfasurare a  Evaluarii Nationale 

pentru absolventii claselor a VIII-a, in anul scolar 2018-2019, programele scolare și procedurile specifice. 

          Au fost inscrisi 45 de elevi din cei 46 de absolventi, o elevă cu CES a depus cerere pentru a nu 

participa la Evaluarea Națională. La proba de matematică a absentat un elev,  niciun elev nu a fost eliminat. 

          Au fost depuse 8 (opt) contestații la Limba si literatura română și 8 (opt) la matematică.  La limba și 

literatura română notele au crescut în șase  cazuri, iar în două cazuri acestea au scăzut. La matematică 

notele au crescut în cinci  cazuri, o notă s-a menținut, iar în două cazuri notele au scăzut. 

Limba și literatura română: 

(au crescut, nota inițială/ după contestații fiind:) 

- BOGATU RIANA NICOLA (9,10/9,20) , DAVID IULIA MARIA (7,80/8,20) , KIZILKAR 

ZEYNEP ELENA (5,00/5,55) , LAMBRINOC EDUARD ANDREI (6,30/6,60), PALCĂU NICOL 

MARIA (7,45/7,85) , ZAVICSA LORAND (8,20/ 8,30) ; 

 (au scăzut:) 

- CHIRCI DARIUS GABRIEL (6,65/ 6,25) , MARICA ANDREEA TEODORA (9,00/ 8,90); 

Matematică: 

(au crescut, nota inițială/ după contestații fiind:) 

- BOGATU RIANA NICOLA (7,25/7,40), COLES ATILLA ( 4,90/ 5,00) , ENE DAVID CRISTIAN 

(6,55/ 6,60) , NICOLOIU ANDREI DANIEL (4,60/ 4,65) , RUSU ANCA IOANA ( 7,15/ 7,20); 

( s-a menținut:) 
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- BLĂJUȚ KARINA IZABELA (6,20/6,20);  

(au scăzut:) 

- GORGAN RAREȘ ȘTEFAN (6,00/ 5,50), KIZILKAR ZEYNEP ELENA (4,80/4,50). 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ 

CLASA a VIII-a  A  -  LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA  - Prof. JURCĂ ODETTA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

21 21 - - - - 1 2 2 12 4 - 

          Procent de promovabilitate :  100 % 

           

CLASA a VIII-a  B   -  LIMBA SI LITERATURA ROMANA  - Prof. VATASESCU MARIA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

24 24 - 2 1 2 5 4 3 4 3 - 

          Procent de promovabilitate :  79,16 % 

 

CLASA  a VIII-a  A – MATEMATICĂ  - Prof. ROHATIN GABRIELA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

21 21       - - - 2 3 4 10 1 1 - 

        Procent de promovabilitate :   90,47 % 

 

 

CLASA a VIII-a B  -  MATEMATICĂ  - Prof. ROHATIN GABRIELA 

Nr. 

elev

i  

Nr. 

Elevi 

prezent

i 

Nr.not

e 

 intre 

1-1,99 

Nr.not

e 

 intre 

2-2,99 

Nr.not

e 

 intre 

3-3,99 

Nr.not

e 

 intre 

4-4,99 

Nr.not

e 

 intre 

5-5,99 

Nr.not

e 

 intre 

6-6,99 

Nr.not

e 

 intre 

7-7,99 

Nr.not

e 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.not

e 

 de 

10 

24 23 - 2 4 3 8 2 - 3 1 - 

          Procent de promovabilitate :  73,91 % 
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STATISTICĂ REZULTATE FINALE 

Nr. 

elevi 

înscriși 

Nr. 

Elevi 

prezenti 

Nr. 

elevi 

cu 

media 

peste 

5 

Nr.note 

 intre 

1-1,99 

Nr.note 

 intre 

2-2,99 

Nr.note 

 intre 

3-3,99 

Nr.note 

 intre 

4-4,99 

Nr.note 

 intre 

5-5,99 

Nr.note 

 intre 

6-6,99 

Nr.n

ote 

 

intre 

7-

7,99 

Nr.note 

 intre 

8-8,99 

Nr.not

e 

 intre 

9-9,99 

Nr.

not

e 

 de 

10 

45 44 36 - 1 3 4 5 11 7 11 2 - 

           

Procent de promovabilitate :  81,81 % 

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL: 

• 34 admisi în învăţământul liceal 

• 1 elev admis in invatamantul liceal vocational 

• 11 elevi admisi în învăţământul profesional dual  

 

Învăţământul liceal 

4 elevi- Colegiul National de Informatica “Grigore Moisil” Brasov 

1 elev - Colegiul National “Unirea” Brasov 

3 elevi - Colegiul “Emil Racovita” Brasov 

4 elevi – Colegiul National ”Grigore Antipa” Brașov 

2 elevi – Liceul.” Andrei Mureșanu” Brașov 

1 elev- Seminarul Teologic ”Dumitru Staniloaie” Brasov 

5 elevi - Colegiul “Nicolae Titulescu” Brasov 

3 elevi - Colegiul National Economic “Andrei Barseanu” Brasov 

3 elevi- Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu” Brasov 

4 elevi – Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea” Brasov 

1 elev- Colegiul Tehnic de transporturi Brasov 

2 elevi – Colegiul Tehnic Transilvania Brașov 

2 elevi- Liceul Silvic, Brașov 

 

Analizand activitatea COMISIEI METODICE A INVATATORILOR mentionam urmatoarele: 

 

Ţinta strategică: Centrarea  managementului școlii pe creșterea calității învățământului 
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Proiectare 

Obiective: 

• Conturarea Curriculumului la decizia şcolii  

• Programe/ planificări adaptate elevilor cu C.E.S. 

• Elaborarea de noi instrumente de evaluare a performanțelor școlare   

PUNCTE  TARI:  

• Curriculumul la decizia şcolii a fost stabilit în conformitate cu Legea 1/2011 actualizată şi în 

conformitate cu articolul 15, al.1, litera a din Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a CA, 

aprobată prin OMENCS, nr. 4619/2016. Părinţii şi elevii au completat chestionare (de diagnoză, de 

interes, de satisfacţie) care au fost interpretate. 

• Părinţii şi elevii sunt înştiinţaţi periodic despre oferta educaţională a şcolii. Elevii sunt încurajaţi să 

participe la activităţi diverse: fotbal, şah, muzică vocală etc.   

• Cunoaşterea particularităţilor psihice ale elevilor s-a realizat prin: observaţii curente; discuţii cu 

familia; aplicarea diferitelor probe psihologice şi colaborarea cu consilierul şcolii şi cu profesorul 

itinerant. S-a acordat o atenţie sporită elevilor cu cerinţe educative speciale. Toate documentele 

necesare pentru aceşti elevi s-au întocmit cu profesionalism şi la termenul stabilit.   

• S-a respectat programul de intervenție personalizată pentru elevii cu dizabilităţi şi cu cerinţe 

educative speciale care au diferențe mai accentuate și/sau asociate. 

• Atât în cadrul orelor de curs cât şi în cadrul Programului „ElevEn” s-au realizat activități de 

învățare individualizată. 

• La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare s-a urmărit progresul școlar al elevilor. 

• S-a realizat consilierea psihopedagogică a părinților elevilor integrați. 

• Pentru evaluarea elevilor s-a pus accent pe metodele alternative al căror potenţial informativ susţine 

indidualizarea actului educaţional: investigaţia, proiectul, portofoliul, eseul, autoevaluarea etc. 

• La finalul anului şcolar s-au întocmit teste sumative care au fost aplicate la toate clasele. Rezultatele 

au fost analizate împreună cu elevii şi cu părinţii. 

• S-a întocmit şi s-a înmânat părinţilor RAPORTUL DE EVALUARE la finalul clasei pregătitoare 

pentru fiecare elev.  

• Fiecare învăţătoare a fost preocupată pentru proiectarea unor demersuri didactice atractive şi 

eficiente  care să vizeze învăţarea centrată pe elev şi să aibă caracter transdisciplinar 
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Organizare 

Obiective:                                

• Ridicarea calităţii activităţii educaţionale prin folosirea unor metode interactive, stimulative pentru 

elevi şi eliminarea rutinei din actul didactic 

• Parcurgerea ritmică a materiei cu accent  pe formarea celor 8 competenţe în acord  cu viziunea UE 

• Însuşirea reală a  cunoştinţelor conform cu obiectivele propuse                           

• Utilizarea instrumentelor/resurselor IT, a metodelor active, în cadrul orelor de lb. română, 

matematică etc. 

• Utilizarea strategiilor didactice pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și a respectului  

față de alții și față  de sine 

• Desfăşurarea activităților în săptămâna Şcoala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

PUNCTE  TARI:  

• S-au diversificat și modernizat metodele de predare/învăţare prin extinderea activităților de învățare 

pe bază de proiect. 

• Fiecare învăţătoare a fost preocupată de parcurgerea ritmică a materiei utilizat strategii de lucru 

diferențiate adecvate nevoilor fiecărui elev. 

• Pe parcursul fiecărei lecţii în atenţia învăţătoarelor a fost realizarea obiectivelor propuse.  

• S-au format abilități elevilor pentru folosirea Internetului ca instrument de căutare a informațiilor / 

cunoștinţelor necesare în procesul de învățare, dar și în viața de zi cu zi. 

• S-au organizat activităţi eficiente în săptămâna Şcoala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

Aceste activităţi au asigurat o mai bună corelare a nevoilor şi intereselor individuale ale elevilor cu 

nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale comunităţii.  

Conducerea operaţională 

Obiective: 

• Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şcolare în vigoare  

• Elaborarea ofertei educaţionale  pentru viitorul an şcolar 

• Monitorizarea activităţilor extracurriculare 

PUNCTE  TARI:  

• Au fost studiate şi aplicate documentele de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de 

şcolaritate în cadrul şcolii, urmărind noile documente legislative - Legea Educaţiei Naţionale, 

O.M.E.C.T.S. nr. 1/ 05.01.2011 şi legislaţiile secundare (metodologii, regulamente, etc.): Ordinul 
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MEN nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 

• Orice informaţie transmisă de către I.S.J. a fost adusă la cunoştinţa tuturor învăţătoarelor.  

• S-a elaborat şi s-a popularizat oferta educaţională pentru viitorul an şcolar cu ocazia activităţii 

„Ziua Porţilor Deschise”. Au participat învăţătoarele de la clasele pregătitoare şi cele de la clasele a 

IV-a. 

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat oferta educaţională, activitatea didactică şi 

activităţile extracurriculare. 

Control şi evaluare 

Obiective: 

• Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care se realizează atribuţiile manageriale la 

nivelul  colectivelor metodice şi al fiecărui cadru didactic în parte: 

  - elaborarea, aplicarea și evaluarea testelor; 

          - controlul parcurgerii ritmice a materiei, cu accent pe abordarea conţinuturilor la nivelul 

predicţionat de evaluările iniţiale, în vederea optimizării progresului şcolar, 

        - analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri concrete şi eficiente de 

ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare; 

          - controlul evaluării continue / notării ritmice şi corecte a elevilor; 

           - desfăşurarea evaluărilor sumative semestriale, în graficul prevăzut de documentele M.E.N. 

• Aplicarea testelor sumative la clasele a II-a şi a IV-a 

• Obţinerea de performanţe la  olimpiade/ concursuri şcolare prin organizarea  de activităţi  

suplimentare de pregătire pentru elevii selectaţi 

• Organizarea de activităţi de pregătire individualizată pentru elevii cu C.E.S. 

PUNCTE  TARI:  

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat activitatea învăţătoarelor urmărind: elaborarea, 

aplicarea și evaluarea testelor; parcurgerea ritmică a materiei, cu accent pe abordarea conţinuturilor 

la nivelul predicţionat de evaluările iniţiale, în vederea optimizării progresului şcolar, analiza 

obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri concrete şi eficiente de ameliorare a 

situaţiilor necorespunzătoare, notarea ritmică şi corectă a elevilor şi desfăşurarea evaluărilor 

sumative semestriale. 
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• S-au organizat programe de pregătire a elevilor în vederea participării la Olimpiada de Educaţie 

civică ,la concursurile şcolare: COMPER, Proeducația şi Gazeta Matematică Junior.  

• S-au realizat activități de intervenție recuperatorie prin profesorul itinerant/de spriijin și logopedul 

școlii. 

Motivare 

Obiectiv: 

• Corelarea evaluării personalului didactic cu progresul elevilor 

PUNCTE  TARI:  

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat progresul elevilor pentru o justă evaluare a 

învăţătoarelor. 

Implicare 

Obiective: 

• Încurajarea opiniilor vizând ameliorarea curriculară 

• Proiecte proprii lansate de prof. înv. Primar 

PUNCTE  TARI:  

• A crescut interesul pentru utilizarea metodelor şi mijloacelor moderne. S-au extins lecțiile asistate 

de calculator, folosindu-se softuri educaţionale procurate de la Editura EDU. 

• Învăţătoarele au întocmit proiecte educaţionale care completează şi întregesc procesul instructiv-

educativ : Festivalul iernii, Școala părinților, Olimpiada copilăriei. 

• S-au derulat parteneriatele de colaborare: Junior Achievement România, Fundaţia pentru Ştiinţe şi 

Arte Paralela 45 (FSAP45) privind organizarea Centrelor de Învăţare şi Evaluare COMPER 

Filarmonica Braşov, Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, Hospice Casa Speranței,,Crucea 

Roșie-Brașov 

• S-a urmărit creşterea eficienţei demersului educaţional. 

• S-a identificat stilul dominant de învățare al fiecărui elev. 

• S-au conceput, s-au pregătit și s-au desfășurat lecții cu luarea în considerare a stilurilor dominante 

de învățare ale elevilor. 

• S-au diversificat și modernizat metodele de predare/învăţare prin extinderea activităților de învățare 

pe bază de proiect. 

• S-au utilizat strategii de lucru diferențiate adecvate nevoilor fiecărui elev.  
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• Elevii au fost motivaţi pentru pregătire continuă prin îmbunătățirea modalităților și procedurilor de 

evaluare a rezultatelor învățării. 

• S-au proiectat activitățile din program în acord cu nevoile și opțiunile elevilor. 

• S-a participat la concerte educative ale Filarmonicii Braşov, spectacole Teatrul Arlechino, Teatrul 

Albinuțele, Centrul Cultural Reduta 

• S-au organizat diferite activităţi educative extracurriculare asigurând astfel o mai bună corelare a 

nevoilor şi intereselor individuale ale elevilor cu nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale 

comunităţii. 

Formare, dezvoltare profesională şi personală 

Obiective: 

• Organizarea activităţilor  metodice      

• Înscrierea la diferite cursuri  de formare continuă, grade didactice    

• Organizarea de lecţii demonstrative, alte activ. la nivel de catedre , microcercuri             

• Cunoaşterea ofertei C.C.D şi a Universităţii „Transilvania” Braşov vizând participarea la cursuri de 

formare continuă, simpozioane, comunicări ştiinţifice     

• Constituirea echipelor de proiect, a catedrelor, comisiilor metodice.  

• Lansarea unor activităţi  de team building /loisir 

PUNCTE  TARI:  

• Toate învăţătoarele au studiat oferta C.C.D şi a Universităţii „Transilvania” Braşov vizând 

participarea la cursuri de formare continuă, simpozioane, comunicări ştiinţifice. 

• Mentorii au întocmit proiecte-model pentru studenţii Universităţii „Transilvania” Braşov - 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, care au realizat practica în şcoala noastră.  

•   Microcercul din semestrul I a fost organizat la nivel de școală. S-a stabilit tema „Centenarul Marii 

Uniri,, și fiecare clasă a organizat activități pe această temă. 

• S-au desfăşurat inspecţii speciale la clasă, pentru pretransfer şi în cadrul Concursului de ocupare a 

posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate – sesiunea 2019  

Negocierea şi rezolvarea conflictelor 

Obiective: 

• Cunoaşterea tuturor situaţiilor problemă apărute, formularea pertinentă a soluţiilor                                                                                                                                                           

• Analiza periodică a modului de realizare a cerinţelor manageriale    

• Informarea continuă, circulaţia ritmică a informaţiei       
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 PUNCTE  TARI:  

• În cadrul comisiei metodice nu s-au semnalat situaţii problemă. 

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat permanent modul de realizare a cerinţelor 

manageriale. 

• Informaţia a circulat ritmic, orice informare s-a realizat în scris şi a fost semnată. Documentele sunt 

în dosarul comisiei metodice.         

                              

Ţinta strategică: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru creșterea calității actului didactic 

Organizare 

Obiective: 

• Realizarea  procedurilor de ocupare a  posturilor vacante. Organizarea concursului specific pentru 

ocuparea unor posturi  

• Organizarea colectivelor de elevi 

• Completarea cataloagelor  

• Stabilirea elevilor  bursieri    

• Predarea /distribuirea manualelor             

• Valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice prin schimburi de experiență și pentru 

exemple de bune practici  

PUNCTE  TARI:  

• S-a acordat o atenţie sporită organizării colectivelor.   

• Cataloagelor au fost completate corect şi sunt verificate periodic. 

• Părinţii au fost informaţi despre condiţiile în care se acordă burse elevilor. Documentele au fost 

depuse în termenul stabilit la secretariatul şcolii.   

Control şi evaluare 

Obiective: 

• Cunoaşterea criteriilor din Fişele de evaluare.  

• Monitorizarea întregii activităţi potrivit graficului de îndrumare, monitorizare şi control 

• Observarea. Asistenţe la ore şi activităţi educative, extracurriculare.  

• Chestionare de evaluare 
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PUNCTE  TARI:  

• Toate învăţătoarele au studiat criteriile Fişei de evaluare. Responsabilul comisiei metodice 

monitorizează întreaga activitate. 

• S-au realizat interasistenţe la activităţile didactice şi activităţile extraşcolare. Toate fişele 

completate se află în dosarul Comisiei Metodice  

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat şi a îndrumat activitatea colegilor. A întocmit raport 

semestrial sau la solicitarea conducerii şcolii. 

Implicare 

Obiective: 

• Eficientizarea activităţilor/ acţiunilor catedrelor şi comisiilor metodice 

PUNCTE  TARI:  

• Toate activităţile care se organizează la nivelul comisiei metodice sunt rezultate din analiza de 

nevoi  întocmită la începutul anului şcolar. 

 

Ţinta strategică:  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de  proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale şi europene   

Proiectare 

Obiective: 

• Redactarea  unor pliante pentru clasa pregătitoare, la început de nou an şcolar 

• Redactarea unor pliante/buletine informative pentru învăţători şi părinţi      

• Scrierea /lansarea şi  derularea  unor proiecte  

• Reactualizarea proiectelor existente  

PUNCTE  TARI:  

• Doamna prof. înv. Primar Sandu Maria a coordonat activităţi în cadrul  Programului Patrula de 

Reciclare,proiectul Sanatate prin educație, Proiectul Școala Părinților, d -na Terzea Anicuța –

Proiectul Festivalul Iernii, Olimpiada Copilăriei, ,,Mânuțele curate salvează vieți,,-Bîrsan 

Luminița 

Organizare 

Obiective: 

• Colaborarea cu factori interesaţi în activităţile din cadrul proiectelor 
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• Organizarea unor activități cultural artistice dedicate evenimentelor aniversare, Centenarul Marii 

Uniri 

PUNCTE  TARI:. 

• Învăţătoarele au participat la toate acvtivitățile din cadrul proiectului „Festivalul Iernii”. 

Conducerea operaţională 

Obiective: 

• Diversificarea activităţilor cu familia/ planificarea tuturor acţiunilor 

• Organizarea unor activităţi de fund-raising de tip serbări şcolare cu invitaţii, tombole 

• PUNCTE  TARI:  

• Activităţile planificate în  proiectul „ŞCOALA PĂRINŢILOR” sunt diverse şi urmăresc stabilirea 

unei colaborări reale între învăţător-părinte; părinte-elev; părinte–părinte,  transmiterea 

experienţelor  altor persoane (prieteni, rude) şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate. 

Control şi evaluare 

Obiective: 

• Evaluarea proiectelor desfășurate în școală 

PUNCTE  TARI:  

• Responsabilul comisiei metodice a monitorizat întreaga activitate. 

Formare, dezvoltare profesională şi personală 

Obiective: 

• Asigurarea practicii studentelor de la Universitatea „Transilvania”- Facultatea de Ştiinţele Educaţiei 

Braşov 

• Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţii didactice                                                                                                                                                                        

PUNCTE  TARI:  

• Mentorii din şcoală au asigurat practică pedagogică studenţilor programului de studii Pedagogia 

învățământului primar și preșcolar  

• S-a participat la activitatea organizată de Facultatea de Ştiinţele Educaţiei „Dialoguri despre 

educaţie”. Profesionalizare prin practica pedagogică”.  

• S-au atras sponsorizări pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi implicit pentru modernizarea  

activităţii didactice  

Formarea şi dezvoltatea echipei 

Obiective: 
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• Participarea personalului şcolii la diferite Proiecte de Dezvoltare Comunitară locale 

• Consiliere 

PUNCTE  TARI:  

• Toate învăţătoarele au informat elevii şi părinţii acestora despre Proiectul privind acordarea de 

gratuitate pe liniile de transport RAT Brașov, susținut de Primăria Mun. Brașov și R.A.T. 

Brașov. 

In urma acestui raport, putem spune că activitatea metodică din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor de 

la Şcoala Gimnazială Nr.1 Braşov  poate fi evaluată cu calificativul FB. 

 

Raportul COMISIEI METODICE AL ARIEI ‘’MATEMATICA SI STIINTE’’ 

               La nivelul comisiei toti membri ariei au: 

- intocmit atat planificarea calendaristica, cat si proiectele didactice necesare fiecarei unitati de invatare; 

- selectat cu atentie procedeele si metodele de predare in functie de nivelul de pregatire al elevilor si de 

cantitatea cunostintelor transmise; 

- realizat corelarea secventelor de invatare cu competentele specifice, alocarea timpului necesar cu 

parcurgerea ritmica a activitatilor proiectate si aplicatiilor practice; 

               Pe parcurs au antrenat toti elevii in activitatile didactice. 

 Au utilizat la fiecare ora baza materiala existenta in scoala si s-au preocupat de imbunatatirea starii 

acesteia. 

 Au efectuat o evaluare continua prin aplicarea unor intrumente eficiente de evaluare, rezultatele 

fiind discutate si aduse la cunostinta printr-o notare ritmica pe tot parcursul invatarii (intocmirea si 

utilizarea catalogului profesorului). Alaturi de verificarea curenta a cunostintelor, menita sa evidentieze 

gradul in care au fost atinse obiectivele instuirii, ca si progresul si dificultatile de invatare, s-a facut si 

evaluarea semestriala care a oferit feed-back-ul necesar atat elevilor cat si parintilor. 

Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele folosite 

(evaluare scrisă, orală, proiect), astfel ca acest lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres pentru 

ei.  

  D-na prof. Laura Diaconu: 

                Datorita existentei unei stranse colaborari cu cadrele didactice, s-a implicat in diferite proiecte 

desfasurate la nivelul institutiei, prin oferirea de materiale ce pot fi utilizate usor pentru derularea lor. 

- Proiectarea si desfasurarea proiectului -,,SANATATE PRIN EDUCATIE",alaturi de d-na prof. primar 

Sandu Maria- la Sc.Gimn.Nr.1 Brasov., proiect aprobat de ISJ  Brasov. 
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- Continuarea parteneriatului –Sanatate prin educatie- si realizarea unor materiale(buletine informative)- ce 

au fost diseminate scolilor partenere (Sc. Gimn. Nr.9  ,,Nicolae Orghidan,, Bv.). 

- Participarea la concursul Sanitarii Priceputi organizat de Crucea Rosie Brasov- faza judeteana- cu un 

echipaj reprezentat de 5 elevi ai clasei a VII-a A si 1 elev al clasei aVII-a B.( la care am obtinut locul III). 

- a fost evaluator la Evaluarea Nationala -cls a VI-a - matematica si stiinte- Sc. Nr. 1 Brasov  ( cls. a VI-a  

A ,B,C),dar si supraveghetor in cadrul evaluarii- Limba si comunicare. 

- a organizat si desfasurat  activitati extracurriculare  in saptamana ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun “-ex.:  

Gradina din clasa mea, La multi ani copiilor nascuti primavara –vara, vizita la Academia Fortelor 

Aeriene, vizita la Televiziunea Tv. Brasov, excursie la Fagaras. 

- a fost : membru in proiectul SNAC-Daruind ,deschizi un suflet, membru in Comisia Mate si Stiinte, 

membru in Comisia de Mobilitate, membru in Comisia Scoala Altfel, membru in Comisia de Evaluare 

Nationala clasa a VIII-a, supraveghetor la Olimpiada locala de matematica,supraveghetor la concursul 

Pro Educatia,  coordonator in cadrul Proiectului ,, In stare de bine- Educatia familiala- fete si 

baieti’’,responsabil Comisia Diriginti. 

- a propus subiecte pentru olimpiada de biologie-faza pe scoala si a organizat olimpiada pe scoala. 

- impreună cu elevii clasei pe care  o conduce, a participat  in cadrul proiectului de voluntariat- Banca de 

Alimente- organizat de Crucea Rosie-filiala Brasov. 

               D-na prof.Dana Bumbea: 

-a intocmit planificarile calendaristice pentrue elevii cu CES din clasele a V-a B si a VII-a C 

(planificări adaptate precum și fișe de lucru ,lucrări scrise și lucrările semestriale); 

-a realizat PIP și planuri remediale în urma aplicării simulării examenulului de Evaluare Națională 

pentru elevii claselor a VII-a și a completat caietul de evaluare pentru fiecare elev care a susținut - - a 

participat cu clasele la concursurile : 

Pro Educatia- premiul III național- Ginghină Andrei,Hodor Mihai 

                  Premiul II național- Cretțescu Monica 

 Comper- premiul II- clasa a VII-a Strugaru Laura, Bobeică Andrei;  

               Mențiuni- Crețescu Monica, Nistor Miruna, Papuc Cristina, Capbun Amalia 

‘’Matematică fără frontiere’’ în limba franceză. 

-a fost evaluator încadrul examenului de Evaluare Națională 2019, a organizat și elaborat subiecte 

pentru examenul de corigență sesiunea iulie 2019. 

- In colaborare cu Scoala Gimnaziala Măieruș,a coordonat,la nivelul școlii,proiectul regional “ 

O sansa merit si eu!” . De asemenea,a coordonat proiectul ,, Asta vreau eu!” în colaborare cu ITM 
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Brașov și a desfășurat activități în cadrul proiectului ,,în stare de bine - Educație familiala -fete și 

băieți” cu elevii claselor a VII-a. 

-In cadrul proiectului SNAC cu Școala Gimnazială Bod , ,,Daruind,deschizi un suflet” a 

sprijinit actiunea de realizare și colectare a fișelor și planșelor cu formule,figuri geometrice și  

teoreme ,în colaborare cu doamnele prof. Rohatin Gabriela și  Diaconu Laura.  

             -a redactat revista școlii ”Pe aripile coplilăriei”.  

           D-na prof. Valeria Iordache : 

           A obtinut urmatoarele  rezultate  la concursuri: 

1. Concursurile Nationale Proeducatia- Matematica: 

     -Premiul III National- eleva Munteanu Flavia(VI C) 

     -Premiul II-eleva Dragan Corina(VI C) 

2. Concursul judetean ,, Expert pentru o zi” din cadrul proiectului ,, Noua plus unu”:  

        2 Premii I (Grosu Stefan-V C; Munteanu Flavia-VI C), 2 Premii II (Gal Tapalaga Alexandru-V C; 

Isopescu Raluca-VI C), 2 Premii III (Ciucur Robert-V C; Bontas Andrada-VI C), 4 Mentiunib(Iordache 

Remus, Stefanescu Erica -V C; Dragan Corina, Enache Daniel-VI C) 

3. Concursul interjudetean ,, De-a joaca…cu matematica”: 

        4 Premii I (Grosu Stefan, Gal Tapalaga Alexandru -V C; Munteanu Flavia, Isopescu Raluca -VI C), 4 

Premii II(Catoi Mara, Ciucur Robert -V C; Bontas Andrada, Dragan Corina -VI C), 4 Premii III(Rotaru 

David, Trandafir Ana-V C;Alecu Daniel, Bajenaru Sebastian -VI C). 

            Proiecte/programe la care a participat: 

Proiectul judetean ,,Noua plus unu”-coordonator 

Proiectul regional ,,De-a joaca… cu matematica”-participant 

Programul national ,,Economia noastra” JA Romania-participant(cu elevii clasei V C) 

Proiectul international de tip eTwinning ,,Maths on the playing field”- partener(cu elevii clasei VI C) 

    Formare continua: 

Cursuri online organizate de www.europeanschoolnetacademy.eu : ,,YES- I can”-Empowering Student 

Learning(21 ian-27 feb 2019-22 ore); ,,Europeana in your classroom: building 21st century competences 

with digital cultural heritage”(14 ian-27 feb 2019-25 ore); ,, The Networked Teacher-Teaching in the 21st 

Century”(25 feb-3 apr 2019-10 ore); ,,Boosting Bioeconomy Knowledge in Schools”(4 martie-10 apr 

2019-17 ore); ,, Inquiry-Based Teaching in Life Sciences”(9 apr- 23 mai 2019-25 ore);,,Social Media 

Literacy for Change”( 29 apr-12 iunie 2019-25 ore) 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/


     [Type here] 
 

                                 

                                              ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
 

Str.Barbu Lautaru Nr.10,cod postal 500423,tel/fax 0268-314211,0368-434037, e-mail scoala1bv@yahoo.com. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE  

     Cursuri online organizate de www.schooleducationgateway.org : ,,Learning  with creativity: Let the 

game begin!”( 29 apr-12 iunie 2019-15 ore) 

     Transatlantic Educators Dialogue Alumni,(17 feb-5mai 2019-16,5 ore)(TED)- University of Illinois, 

USA 

ESA Summer Teacher Workshop 9-12 July 2019 | Noordwijk | ESA-ESTEC | the Netherlands 

            Activitate metodica:  

- a sustinut lectie filmata in cadrul microcercului din 27 feb.2019 cu titlul:,,Cercul”(cls. a VI-a C) si a 

prezentat activitati din cadrul proiectului judetean pe care il coordoneaza ,,Noua plus unu”; 

- a sustinut lectii demonstrative la cl. a IV-a A cu titlul: ,,Unitati de masura”(prof. inv. primar 

Dragomirescu Carmen) si la cl. a IV-a B cu titlul: ,, Volumul corpurilor”(prof. inv. primar Perianu 

Constanta); 

- a intocmit planificari adaptate pentru elevul CES  Munteanu Mihai(cls. a VI-a C) 

- a fost evaluator in cadrul EN la clasa VI si a completat caietul de evaluare pentru fiecare elev din cl. 

a VI-a C. 

      D-na prof. Gabriela Rohatin: 

      A organizat: 

- in data de 27 februarie 2019, microcercul desfasurat la Sc.Gimn.nr.1 Brasov;  

      - in data de 1 martie 2019, faza locala a O.M. 

            In perioadele: 

11-12 martie 2019 a fost membru in comisia de simulare a Evaluarii Nationale la clasele a VII-a si a 

VIII-a; 

13-15 martie 2019 a corectat simularile de la clasele a VIII-a; 

17 mai 2019 a facut parte din comisia de evaluare a lucrarilor concursului national de matematica 

‘’Laurentiu Duican’’ desfasurat la ‘’C.N. Andrei Saguna’’ Brasov; 

23-28 mai 2019 a fost membru si  evaluator in cadrul EN la clasa a VI-a si a completat caietul de evaluare 

pentru fiecare elev din cl. a VI-a B. 

18-20 iunie 2019 a fost membru in comisia de E.N. la clasa a VIII-a la nivelul scolii; 

21 iunie 2019 a corectat 100 de lucrari de E.N. la Sc.Gimn.Nr.6 Brasov. 

- a intocmit planificari adaptate pentru elevii CES - S.A. (cl. a VI-a B) si V. A.-M. (cl.a VIII-a B). 

        -  a desfasurat saptamanal ore de pregatire suplimentara ( vinerea de la 13-14 cu clasa a VIII-a A si 

14-15 cu clasa a VIII-a B). 

 

http://www.schooleducationgateway.org/
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           In luna mai a obtinut urmatoarele premii la concursurile nationale: 

COMPER  :  Mentiune 70p BONDOC DANIEL 

                     Mentiune 65p GINDAC NICOLETA 

PROEDUCATIA : PREMIUL II NATIONAL argint GRANCEA VLAD (102p) 

                              PREMIUL III NATIONAL   bronz BULARCA ALEXIA (101p) 

                                                                                     CABUT DENISA (101p) 

                           PREMIUL II SPECIAL argint DAMSA RALUCA (95p) 

                                                                         ENE ANA-MARIA (95p) 

                                                                         GOCIU BOGDAN (95p) 

                                                                         POPESCU ANDREI (95p) 

                                                                         RUSU LURENTIU (95p). 

 

      D-na prof. Carmen Gherman: 

       A sustinut lectii deschise la diciplina Stiinte ale Naturii , cu tema ‘’Caracteristici ala 

metalelor’’, la clasele a III-a conduse de doamnele invatatoare Maria Sandu, Barsan Luminita si 

Gabriela Matyas. 

      D-nul prof. Gabriel Bogatu: 

In semestrul II a desfasurat urmatoarele activitati: 

- profesor corector– februarie 2019 - Olimpiada de Fizica faza judeteana desfasurata la Colegiul 

Nicolae Titulescu. 

- profesor corector– februarie 2019 - Olimpiada de Fizica faza judeteana desfasurata la Colegiul 

Nicolae Titulescu – contestatii la  clasa a VII- a. 

- profesor supraveghetor – martie 2019 – Olimpiada de Engleza faza judeteana desfasurata la ‘’C. N. 

Andrei Saguna’’Brasov. 

In ‘’Saptamana Altfel’’ a desfasurat urmatoarele activitati: 

- 22 aprilie 2019 –  VI C, VII C - vizionarea impreuna cu elevii a documentarului Triunghiul 

Bermudelor. 

- 25 aprilie 2019 -  VI A - participare impreuna cu elevii la Televiunea Brasov. 

- 26 aprilie 2019 –  VII A, VIIB, VI B - vizionarea impreuna cu elevii a documentarului Triunghiul 

Bermudelor. 
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Raportul COMISIEI ARIE-  LIMBA ȘI COMUNICARE 

 
Comisia metodică ,,Limbă şi comunicare’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unei planificări la care şi-

au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

• Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare, 

acordându-se o atenție deosebită noilor programe pentru clasa a 6-a  

• Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative 

• Dezvoltarea continuă din punct de vedere profesional a cadrelor didactice 

• Evocarea momentelor importante din istoria naţională şi europeană 

• Respectarea altor culturi şi cultivarea spiritului de acceptare a diferențelor 

• Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

• Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe semestrul II au fost întocmite şi predate la timp. 

Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se  materiale didactice 

diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost 

antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii, activități ce au în vedere dezvoltarea creativității, a 

muncii individuale și/sau în echipă,a spiritului de inițiativă. 

 Pregătirea pentru participarea la concursuri și olimpiadele şcolare a fost făcută cu multă seriozitate, iar 

rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 

       Membrii comisiei au participat la microcercurile pedagogice conform programului stabilit. 

 

Activități comune 

❖ Participarea la întrunirile periodice ale comisiei metodice și la lecțiile demonstrative susținute de 

membrii ariei curriculare 

❖ Participarea la interasistențe la ore conform programului stabilit 

❖ Marcarea Zilei Pământului – 16 aprilie 

❖ Sărbătorile pascale între tradiție și modernitate 

❖ Marcarea Zilei Europei – 9 mai 

❖ Pregătirea elevilor de clasa a 8 – a în vederea susținerii examenului de evaluare națională – limba 

română și a examenelor bilingve – engleză, franceză, germană 

❖ Participarea la simulări și la examenele naționale 

❖ Participarea la microcercurile de profil 
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Catedra de limba și literatura română 

✓ S-au analizat performanțele elevilor pe semestrul I și în urma  rezultatelor obținute s-au stabilit 

măsurile care se impun pentru îmbunătățirea acestora 

✓ Elevii au fost pregătiți pentru a participa la concursurile și olimpliadele școlare de profil 

✓ Adaptarea programelor pentru elevii cu CES 

 D-na prof. Vătășescu Maria 

➢ Efectuarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii clasei a 8-a B, conform graficului 

D-na prof. Jurcă Odette 

➢ Realizarea cursului opțional 

➢ Efectuarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii clasei a 8-a A, conform graficului 

D-na prof. Ion Alina 

➢ Organizarea și coordonarea cercului de lectură “La un ceai cu dichis” -  discuții despre cărți într-o 

atmosferă distinsă și destinsă –cărți, ceai, prăjituri și bună dispoziție 

➢ Realizarea cursului opțional 

D-na prof.Adriana Hurubean 

➢ Utilizarea metodelor activ-participative în activitățile de învățare 

Catedra de limba engleză 

✓ S-au analizat performanțele elevilor pe semestrul I și în urma  rezultatelor obținute s-au stabilit 

măsurile care se impun pentru îmbunătățirea acestora 

✓ Elevii au fost pregătiți pentru a participa la concursurile și olimpliadele școlare de profil 

✓ Adaptarea programelor pentru elevii cu CES 

 

D-na prof. Bota Teodora 

➢ Profesor evaluator la examenul de testare națională la limba engleză 

➢ Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bilingv 

➢ Realizarea unei rubrici în revista școlii – “Absolvenții claselor a 8-a și rezultatele lor” 

D-na prof. Deleanu Luminița 

➢ Corectarea olimpiadei engleză –  etapa județeană 

➢ Participarea ca profesor examinator la examenul de bilingv 

➢ Profesor evaluator pentru examenul de bacalaureat – competența de limba engleză 
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➢ Participarea ca profesor coordonator și supraveghetor la concursul județean Vocabulary Twisters, 

organizat în parteneriat cu Șc. Gim. Nr. 6, Brașov 

Catedra de limba germană 

D-na prof. Salvan Gina 

✓ S-au analizat performanțele elevilor pe semestrul I și în urma  rezultatelor obținute s-au stabilit 

măsurile care se impun pentru îmbunătățirea acestora 

Catedra de limba franceză 

D-na prof. Luca Elena 

➢ Elevii au fost pregătiți pentru a participa la concursurile și olimpliadele școlare de profil 

➢ S-au analizat performanțele elevilor pe semestrul I și în urma  rezultatelor obținute s-au stabilit 

măsurile care se impun pentru îmbunătățirea acestora 

➢ Adaptarea programelor pentru elevii cu CES 

➢ Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul bilingv 

➢ Organizarea și coordonarea săptămânală a Clubului de franceză pentru elevii de clasa a 7-a  și a 6 – 

a  

➢ Organizarea și coordonarea Concursului internațional “Mathématiques sans frontières” la nivelul 

școlii 

➢ Organizarea în parteneriat cu Biblioteca județeană, secția franceză a “Busului școlar” 

➢ Realizarea cursului opțional “Apprenons le français – en jouant, en chantant, en parlant” 

➢ Am proiectat şi realizat împreuna cu elevii activități cultural-artistice şi activități informative cu 

ocazia sarbătoririi Francofoniei atât în cadrul școlii, cât și în afara ei, participând la activități 

organizate la nivel regional -  Festivalul Ribambelle – organizat de CN I.Meșotă și Parada 

costumelor – organizat de CN Unirea, precum și a evenimentelor prevăzute în planul managerial al 

comisiei de Limbă și comunicare. 

  Concluzii  

 Membrii Comisiei metodice “ Limbă și comunicare” au depus toate diligențele pentru a asigura un 

climat propice dezvoltării cognitivo-emoționale a elevilor în raport cu specificul fiecărei vârste și au utilizat 

în acest scop metode activ-participative, precum și colaborari transdisciplinare cu celelalte catedre, ținând 

seama de prevederile curricumului școlar. 

 

Analizand activitatea COMISIEI METODICE OM SI SOCIETATE mentionam urmatoarele: 

     Comisia Metodică „Om şi Societate”, formată din nouă cadre didactice, şi-a desfăşurat activitatea în 
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 conformitate cu planul managerial/de activităţi elaborat la începutul anului şcolar 2018-2019. 

     Planificările calendaristice și proiectarea activității didactice pe semestrele I și II au fost întocmite și 

predate la timp.   

     Toate cadrele didactice şi-au întocmit proiectarea didactică pe baza evaluării iniţiale a elevilor. Astfel, 

competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor au fost stabilite în funcţie 

de achiziţiile anterioare ale elevilor. S-au întocmit și respectat planurile remediale în baza testărilor inițiale. 

      Activităţile de învăţare aplicate, metodele şi mijloacele didactice utilizate au urmărit centrarea 

demersului didactic pe elev. 

      S-a realizat tratarea diferenţiată şi munca independentă cu elevii, individual sau în grup, tehnicile 

frontale de lucru cu elevii îmbinându-se cu sarcinile de lucru individuale pentru fiecare elev sau pentru 

grupuri de lucru.     

       O atenţie constantă au acordat profesorii din comisie elevilor cu nevoi educative speciale, prin 

adecvarea întregului demers didactic la cerinţele acestora. Astfel, profesorii din comisie - Fulop Monika, 

Văleanu Ramona, Pintea Mihaela, Militaru Ionela – au elaborat adaptări curriculare pentru elevii cu nevoi 

educative speciale, adaptări avizate de profesorul itinerant. 

      S-a utilizat la clasă materialul didactic existent: manuale şcolare, (cele aprobate de MEN), hărţi, planşe, 

cărţi de specialitate etc. S-au susţinut ore în cabinetul AeL ( la disciplina istorie).  

      Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă 

meticulozitate, iar ele au fost atinse în totalitate până la finele anului școlar. 

      Toate cadrele didactice au dovedit punctualitate şi au realizat întocmai şi la timp activităţile planificate.  

      Toţi membrii comisiei au aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi 

standardelor naţionale în vigoare şi au avut în vedere ca evaluarea elevilor să aibă un caracter ritmic şi 

formativ pentru a înregistra progresele făcute de elevi în însuşirea materiei.  

      Au fost aplicate la clasă  teste de evaluare iniţială, formativă şi sumativă, care au cuprins categorii 

diverse de itemi. Informaţiile obţinute în urma aplicării acestora au condus la stabilirea strategiilor de 

îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură.  

      Comunicarea sistematică, periodică către beneficiarii de educaţie, elevi şi părinţi, a rezultatelor 

evaluării s-a făcut la nivel individual, dar şi la nivelul grupului, prin intermediul şedinţelor cu părinţii şi 

prin intermediul lectoratelor şi a consultaţiilor. 

       Activitatea didactică desfăşurată în cadrul şcolii de membrii comisiei a fost completată cu antrenarea 

elevilor în activităţi extracurriculare, menite să le îmbogăţească performanţele şcolare. 
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       Profesorii au participat la activităţi metodice şi la cursuri de perfecţionare, menite să asigure creşterea 

eficienţei instrucţiei şi educaţiei. 

       La nivelul comisiei, activitatea metodică s-a realizat prin modalităţi variate: lecţii deschise, referate 

tematice, interasistenţe (conform graficului, cu întocmirea fişelor aferente), dezbateri, schimburi de 

experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogie.   

       D-na prof. Fulop Monika: 

       • A participat la activitățile organizate la nivel de şcoală în cadrul proiectului educativ “Unirea 

românilor, un vis de secole”. 

       • A marcat “Ziua Educaţiei” prin dezbateri şi dialoguri tematice la fiecare nivel de clasă. Elevii au 

realizat proiecte tematice, desene, colaje care au fost prezentate şi ulterior expuse în sălile de clasă. 

       • A organizat în data de 27 octombrie 2018 o excursie cu elevii clasei pe care o consiliază la Curtea de 

Argeş.  

       • A participat împreună cu elevii clasei pe care o consiliaz la „Festivalul iernii”- proiect organizat la 

nivel de şcoală - şi la activităţile organizate în parteneriat cu „Centrul Şcolar pentu Educație Incluzivă 

Braşov“, în cadrul SNAC: „Roșu şi Verde”, „Împreună, în aşteptarea lui Moş Crăciun”.    

      • De Ziua Mondială a Pământului, pe 22 aprilie, a realizat împreună cu elevii claselor V-VIII și în 

colaborare cu doamna bibliotecară, foarte multe proiecte tematice. Proiectele au fost prezentate în fața 

colectivului de clasă , au fost analizate , discutate și evaluate. 

       • A marcat Ziua Europei, 9 mai, sărbătoarea păcii și unității în Europa, prin prezentări power point, 

prin discuții libere, prin prezentarea simbolurilor Uniunii, prin ascultarea imnului Uniunii - Oda bucuriei, 

precum și prin prezentarea motto-ului Uniunii „Unitate în diversitate”. 

      • În cadrul Comisiei „Om și Societate” a susţinut, în data de 07.11.2018, o lecție demonstrativă la clasa 

a VI-a B cu tema: „Populaţia Terrei, evoluţia numerică, răspândirea geografică” şi în data de 21.01.2019 a 

prezentat referatul cu tema  „Utilizarea calculatorului în cadrul orelor de geografie”. 

      • A desfăşurat la clasă ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei).  

      • A îndeplinit toate  atribuţiile ce i-au revenit în calitate de membru în Comisia CEAC.       

      • A redactat un articol în Revista școlii, „Pe aripile copilăriei”: Curiozități locale - Muntele Tâmpa     . 

      • În luna iulie a făcut parte din Comisia de evaluare a contestațiilor ca profesor evaluator, la solicitarea 

domnului inspector de geografie, Șandor Ciprian. 

     D-na prof. cons. Militaru Ionela: 

      • A realizat ore de consiliere psihologică individuală a elevilor la solicitare personală, solicitarea 

cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor. Consilierea părinților a vizat influența familiei asupra 
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reușitelor personale ale elevilor, situațiile conflictuale din clasă generate de propriul copil, necesitatea 

depistării unor tulburări ale copilului de către cadre specializate și intervenție de specialitate. 

      • A participat la orele de dirigenţie la solicitarea diriginţilor şi la lectoratele cu părinții, pe diverse teme 

„Stimă de sine și relaționare”, “Comunicarea eficientă părinte-copil”, cu scopul îmbunătățirii relației 

părinte-copil. 

     • A colaborat cu profesorul itinerant cu scopul unei mai bune cunoașteri a copiilor cu CES dar și în 

vederea completării actelor necesare dosarelor. 

      • A organizat cu elevii claselor  a V-a A, a VI-a A, a VII-a B, a VIII-A o serie de activităţi dedicate  

„Zilei Toleranţei”: dezbateri pe tema toleranţei -  „Cum putem să fim mai toleranţi?”, expoziţie cu lucrările 

elevilor/foto cu momente din cadrul activităţii, prezentarea unor materiale PPT, filmuleţe reprezentative.  

      • „Ziua Drepturilor Omului” a fost marcată prin intermediul unor activităţi desfăşurate la nivelul 

claselor a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VI-a C: dezbateri pe tema „Importanţa cunoaşterii 

drepturilor omului”, prezentarea unor materiale PPT şi audio-video, realizarea unor planşe şi colaje cu 

tematica vizată.  

      • A realizat cu elevii şcolii activităţi în cadrul proiectului „Pentru fete și băieți” derulat de organizația 

nonguvernamentală „Tineri pentru Tineri”. 

       • A coordonat la nivel de școală proiectul ORA DE NET, desfășurat în colaborare cu Organizația 

„Salvați copiii!”, cu scopul de a-i ajuta pe elevi să utilizeze internetul într-un mod adecvat.  

       • A desfăşurat la clasă ore de interasistență (conform graficului din cadrul comisiei). 

       • A implementat și coordonat la nivel de școală  proiectul „Stop bullying” care a cuprins o serie de 

activități în vederea informării și a familiarizării elevilor cu privire la metodele eficiente de rezolvare a 

conflictelor. 

        • A realizat ore de consiliere pentru carieră la clasele terminale în vederea pregătirii acestora pentru 

intrarea în învățământul liceal; 

        • A derulat o serie de activități în perioada Săptămâna Altfel, atât la clasele din ciclul pimar cât și la 

cele de gimnaziu, precum: Bullying- cauze, soluții, Cum să comunicăm eficient?, Dificultăți de adaptare în 

noul colectiv de elevi, Consiliere pentru carieră precum și participarea în calitate de profesor consilier la 

activitățile extrașcolare propuse de învățători/prof.diriginți; 

       • A participat în calitate de supraveghetor la simulările pentru Evaluarea Națională. 

       • S-a preocupat de propria perfecţionare metodică şi ştiinţifică. Astfel, a participat la cursul de formare 

realizat în cadrul proiectului „Pentru fete și băieți”, proiect derulat de ONG-ul „Tineri pentru Tineri”.     

      D-na prof. Pintea Mihaela:  
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      • În calitate de director al unității de învățământ s-a implicat permanent în activitățile școlii pe parcursul 

anului şcolar, a coordonat și supervizat activitățile educative de la nivelul unității, iar în calitate de profesor 

de educație socială și-a desfăsurat activitatea cu maximă responsabilitate și în concordanță cu obiectivele 

stabilite în planificările elaborate la începutul anului școlar.  

      •  A participat la proiectul ”Educatori brașoveni pentru cetațenie democratică”, inițiat de ISJ Brașov și a 

diseminat informațiile însușite la nivelul școlii, elevii realizând și proiecte pe această temă. A desfăşurat la 

clasă ore de interasistență (conform graficului din cadrul comisiei). 

     • A îndrumat activitatea de practică pedagogică a studenților din cadrul Facultății de Comunicare și 

relații publice și Facultatea de Asistență socială a Universității Transilvania, în calitate de mentor de 

practică.   

     • A participat la proiectul educativ cu tema „Unirea românilor, un vis de secole”, proiectul CAEJ 

”Sanătate prin educație”, proiectele organizate de ”Salvați copiii!” etc. 

     • S-a implicat într-o serie de activităţi la nivel local/judeţean/naţional: concursuri şcolare de nivel local, 

judeţean şi naţional, precum şi examene specifice, conform legislaţiei în vigoare; iniţierea şi susţinerea de 

proiecte de cooperare cu unităţi de învăţământ, instituţii de cultură şi artă, alte instituţii, firme, companii 

etc. la nivel local, judeţean şi naţional. 

     •  A stabilit parteneriate/protocoale de colaborare cu Primăria Brașov, cu Poliția Municipiului Brașov- 

Secția 4, CJRAE Brașov, Organizația Salvați Copiii, Centrul de zi Astra, Centrul Școlar pentru Educaţie 

Incluzivă, Biserica Ortodoxă- Parohia Sf. Nicolae, ITM Brașov, RORec România, Muzeul de Istorie 

Brașov, Asociația de părinți, Crucea Roșie Română- filiala Brașov, Club sportiv Transilvania Brașov, 

Editura Edu, Autoritatea de supraveghere financiară etc. precum și cu alte ONG-uri şi alte organizaţii 

pentru derularea de proiecte. 

      • A fost scrisă și depusă aplicația pentru proiectul [MISSION INCLUSION, DIFFERENT 

FLOWERS IN ONE BOUQUET], program Erasmus+, KA2, în parteneriat cu ISJ Brașov, Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă Brașov și CCD Brașov în cadrul programului ERASMUS+. 

De asemenea a fost depusă aplicația pentru proiectul [La bine si la greu alaturi de copiii cu CES! / Live 

peacefully side by side - children and special needs children], program Erasmus+, KA2, în parteneriat 

cu CJRAE Brașov. 

     • În colaborare cu directorul adjunct, consilliul de administraţie şi consiliul profesoral a promovat oferta 

educaţională a şcolii prin: organizarea “Zilei porţilor deschise”; organizarea de activităţi comune cu 

preşcolarii şi părinţii acestora; vizite în grădiniţele din împrejurime şi prezentarea ofertei (power point), 

distribuirea de fluturaşi cu explicaţii şi informaţii utile; realizarea Revistei şcolii “Pe aripile copilăriei”, 
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ediţia a 5-a (în calitate de coordonator) ; postarea pe site-ul şcolii a informaţiilor utile scopului urmărit; 

consilierea pentru carieră a elevilor de gimnaziu; participarea la“Târgul liceelor”; promovarea şcolii prin 

rezultatele foarte bune obţinute de elevi la învăţătură, concursuri, olimpiade şcolare, Evaluare Naţională; 

extinderea activităţilor instructive-educative în spaţiul extraşcolar; organizarea de pregătiri suplimentare 

pentru prevenirea eşecului şcolar şi obţinerea performanţei.       

      • A asistat la orele de curs conform graficului elaborat şi a completat fişele de asistenţă 

corespunzătoare. 

      • A desfăşurat la clasă ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei). 

      • S-a preocupat de propria perfecţionare metodică şi ştiinţifică, astfel a participat la Simpozionul 

National EDU 2018, cu lucrarea ”Program de intervenţie pentru un copil cu tulburări de comportament. 

Învăţarea prin conditionare operantă- Skinner”.  

A participat la cursuri de formare/dezvoltare profesională: ”Curs formare TIC”- 22 credite; formator in 

cadrul programului de formare ”Tehnici de intervenție educațională în reintegrarea școlară” etc. 

      D-ul prof. Spătaru Cătălin:  

      • A  participat la activităţile realizate de Microcercul de religie nr. 2 din Braşov. 

      • A desfăşurat la clasă ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei). 

      D-ul prof. Gatea Sorin: 

       • A participat activ la şedinţele Microcercului 2 de Religie din Braşov : a participat la comemorarea şi 

simpozionul dedicat părintelui Dumitru Stăniloae (15 noiembrie la Seminarul Teologic din Brasov) slujind 

şi la slujba de parastas, la acțiunea desfasurata la Fundația „Casa mea” Prejmer, la Consfătuirea 

profesorilor de Religie cu pr. protopop Benga Dănuț-Gheorghe și la  Școala Gimnazială nr.30 cu tema 

„Clasa  pregătitoare- provocări și soluții”, precum și la acţiunea caritabilă „Dar din suflet la Fundația „Casa 

mea” din Prejmer jud. Braşov, unde s-a desfășurat suplimentar și activitatea „Iconografia, forma de 

activitate extrașcolară”.  

      • În cadrul proiectului ,,Şcoala altfel” a  prezentat filme producţie proprie „Jocuri cu magneți” la clasele 

primare și a participat la înfrumusețarea parcului din fața școlii împreună cu clasele 1C și 1D. A participat 

la prezentarea primului ajutor în cazuri uzuale la clasa a VII-a A cu persoană calificată de la Ambulanța 

Brasov. 

      • A pregătit elevii din clasele a VII-a pentru Olimpiada de religie, faza pe şcoală și a organizat la 

sfârşitul anului școlar programe speciale de activităţi de remediere şcolară pentru elevii din clasele aVII-a 

de la Şcoala Gimnazială nr.1, care aveau dificultăţi la disciplina Religie.       

      • A desfăşurat la clasă ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei). 
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      • În cadrul Comisiei „Om și Societate” a prezentat referatul cu tema  „ Metode moderne de evaluare”. 

      • A  participat ca profesor supraveghetor la competențele digitale la clasele a XII-a și bilingve la clasa a 

VIII-a precum și la sesiunea de Bacalaureat din iulie 2019. 

 D-na prof. Stanciu Gabriela:  

  • A implicat elevii clasei a VI-a B în activități școlare și extracurriculare: colinde în perioada 

Crăciunului, donații pentru copiii de la Centrul de Educație Incluzivă Brașov, donații pentru Crucea Roșie, 

vizită la Muzeul Pedagogic, vizită tematică în centrul istoric al Brașovului. 

În cadrul săptămânii „Școala altfel” a organizat mai multe activități: excursie la Sighișoara-Cetatea Rupea, 

vizita la Muzeul de Istorie, Muzeul armelor, activitate de voluntariat cu copiii de la Centrul de Educație 

Incluzivă Brașov,  vizionare de spectacole Filarmonica Brașov; activitate desfășurată pe durata mai multor 

zile, în cadrul Bisericii Parohiale Sf. Nicolae de pe Str. Carpaților împreună cu preotul paroh la care au 

participat clasele a VI-a B, a II-a B și pregătitoare B,C si D. 

       • A participat la activitățile organizate la nivel de şcoală în cadrul proiectului educativ„Unirea 

românilor, un vis de secole”. 

      • A încheiat un parteneriat de colaborare cu Colegiul Tehnic Aurel Vijoli din Făgăras cu ocazia 

concursului de „Tradiții și Obiceiuri de Paști în Țara Făgărașului”, elevii participanți obținând mențiuni. 

  • A pregătit elevele din clasa a VIII-a B pentru Olimpiada de Religie si Romana „Cultura si 

Spiritualitate Românească”. 

  • A participat la acțiuni cu Poliția de Proximitate, a desfășurat, împreună cu un psihologul scolii 

intâlniri pe tema violenței fizice și verbale, a abuzului emoțional pentru combaterea fenomenului 

“bullying”. 

      • A publicat un articol în Revista școlii, „Pe aripile copilăriei”.           

      • În cadrul Comisiei „Om și Societate”  a susţinut o lecție demonstrativă la clasa a VI-a B cu tema:  

„ Rugăciunea, temei şi putere a vieţii  creştine”  și  a prezentat referatul cu tema „ Prietenia şi porunca 

iubirii creştine” 

      • A desfăşurat la clasă ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei).      

      • A participat, în calitate de asistent, la examenul de Evaluare Naţională - cl. a VIII-a.     

       Doamna logoped Șușcă Elena a realizat activități de depistare a copiilor cu defecte de vorbire. Pe 

parcursul anului școlar a reușit și construit împreună cu copiii o relație de colaborare, marcată de înțelegere 

și afecțiune, cu impact vizibil asupra evoluției fiecărui caz. 

       D-na prof. Văleanu Ramona:  
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       • În cadrul proiectului educaţional ,,Unirea românilor, un vis de secole” a realizat (în calitate de 

coordonator) o serie de activităţi cu elevii, activităţi care au avut ca scop marcarea importanţei momentului 

împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: amenajarea de expoziţii tematice, organizarea de concursuri 

tematice, pe secțiuni (desen, proiect, cultură generală, power-point), mese rotunde, prezentări PPT, 

programe artistice. La biblioteca şcolii, cu sprijinul doamnei bibliotecare Chiru Ioana, a organizat expoziţia 

de carte/documente cu tema “Centenarul Marii Uniri de la 1918” 

        - „Mesagerii Unirii”, elevii clasei a VIII-a A, au întocmit și prezentat materiale cu privire la 

semnificaţia istorică a zilei de 1 Decembrie și 24 Ianuarie (activitate comună elevii clasei a VIII-a A - elevii 

cl. a IV-a A,B, C îndrumaţi de doamnele învăţătoare Dragomirescu Carmen, Perianu Constanţa, Bîrsan 

Luminiţa).  

         - activităţile organizate au fost mediatizate de postul de televiziune online Braşov TV şi ziarul local 

,,Bună ziua, Braşov”. 

                 • A participat cu elevii clasei a VIII-a A la concursul interactiv „Primul muzeu românesc din Braşov. 

Edificarea instituţiilor culturale româneşti din Transilvania după unirea din 1918“, care s-a desfăşurat la 

Muzeul Civilizaţiei Urbane din Braşov. 

       • S-a implicat și în alte activitați, proiecte/parteneriate derulate în cadrul școlii:  

        - în data de 27 octombrie 2018 a organizat o excursie cu elevii clasei pe care o consiliază la Curtea de 

Argeş 

       - Proiectul „Festivalul Iernii”; acţiuni/activităţi -  „Primiţi colindători? ”.     

       - Parteneriat S.N.A.C. cu „Centrul Şcolar pentu Educație Incluzivă Braşov“ ( în calitate de iniţiator/ 

coordonator parteneriat); acţiuni/activităţi -„Roșu şi Verde”, „Împreună, în aşteptarea lui Moş Crăciun”, 

„Împreună, în aşteptarea Sărbătorilor Pascale”.  

       • A organizat, împreună cu elevii clasei pe care o consiliază, clasa a VIII-a A, derularea unor activităţi 

extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului ,,Şcoala altfel”: ,,Călător prin ţara mea“- excursie de 

trei zile Braşov - Alba Iulia ce a avut ca principal obiectiv stimularea interesului elevilor pentru 

cunoaşterea orizontului istorico-geografic şi cultural al ţării; ,,Ce îmi oferă un liceu?“- scopul acţiunii a 

constat în familiarizarea elevilor cu modalităţile de explorare a ofertei educaţionale ; ,,Fotografia, între 

pasiune şi artă“, „Împreună, în aşteptarea Sărbătorilor Pascale”- activitate de voluntariat. 

        • A participat, în calitate de evaluator, la etapa locală a Olimpiadei de Istorie şi, în calitate de asistent, 

la examenul de Evaluare Naţională - cl. a VIII-a. 

  • A participat cu elevii clasei a VIII-a  la „Târgul liceelor”;       
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        • În cadrul Comisiei Om și Societate a prezentat referatul cu tema: „Predarea interactivă şi învăţarea 

prin cooperare la disciplina  istorie” şi a susținut o lecție demonstrativă  la clasa a V-a A cu tema „Lumea 

românească şi statele medievale în secolele XIV-XV” (secvenţe de lecţie au fost prezentate cu ajutorul 

sistemului AeL). 

         • A desfăşurat ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul comisiei „Om şi Societate” ). 

         •  În cadrul Comisiei Diriginţilor a desfăşurat ore de interasistenţă (conform graficului din cadrul 

comisiei)  şi a organizat o lecţie deschisă la clasa a VIII-a A : „Ultima oră de dirigenţie”. 

         • A redactat articole în Revista școlii, „Pe aripile copilăriei”: Curiozităţi locale - „Braşovul pe drumul 

spre Marea Unire”, „La revedere, clasa a VIII-a!”, iar la rubrica Creativitatea şi spiritul de echipă, garanţi 

ai proiectelor de impact a prezentat activităţile din cadrul proiectelor  realizate cu elevii în anul şcolar 

2018-2019.   

         • În calitate de membră a Societății de Științe Istorice din România, filiala Brașov, a participat la 

şedinţele organizate de Societate şi la Simpozionul dedicat Centenarului Marii Uniri, care s-a desfăşurat în 

data de 23 noiembrie 2018, la Casa Armatei, iar în data de 1 Decembrie 2018, la evenimentele organizate 

de oficialităţile locale în Piaţa Unirii.   

        Consider că discuţiile purtate şi activităţile programate şi-au atins scopul, toți membrii Comisiei 

aducându-și contribuția la activitățile propuse în cadrul comisiei și la nivelul școlii.                                                     

        Pentru anul școlar viitor, principala noastră preocupare rămâne optimizarea procesului instructiv-

educativ, îmbunătăţirea modalităţilor de interacţiune cu elevii, în scopul creşterii performanţelor şcolare ale 

acestora. 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ s-a desfăşurat conform 

documentelor specifice, elaborate la începutul semestrului I al anului şcolar 2018-2019,  Planul 

/Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare. Ca în fiecare an, învăţătorii şi 

profesorii au colaborat între ei, cu specialistii şi cu familiile copiilor, cu reprezentanţi ai comunităţii, în 

vederea îndeplinirii unor obiective majore: modelarea armonioasă a personalităţii, formarea unei atitudini 

pozitive faţă de sine, a socializării, a inţelegerii şi respectării libertăţii proprii şi a celor din jur, dezvoltarea 

spiritului civic si de voluntariat, îndeplinirea acestora atrăgând după sine elevi mai bine pregăţiţi, rezultate 

şcolare mai bune, disciplină şi o atmosferă destinsă şi non- violentă, atât între elevi cât şi între aceştia şi 

profesori. Cadrele didactice şi-au planificat riguros şi responsabil activitatea educativă la clasă şi în afara 

ei, interesaţi să-i cunoască pe copii în diverse ipostaze, încercand să suplinească familia, acolo unde 

aceasta, în cautarea unui loc de muncă, lipseşte de langă copil. Elevii cu CES s-au bucurat şi ei de sprijinul 

consilierului şi a profesorului itinerant, integrarea acestora în colectiv fiind realizată cu succes. Periodic, în 
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cadrul comisiei „Consiliere şi orientare”, s-au analizat temele propuse, precum şi problemele ivite pe 

parcurs. În cadrul aceleiaşi comisii au avut loc o ore demonstrative.  

O atenţie deosebită s-a acordat ameliorării disciplinei elevilor, atât la ciclul gimnazial, cât şi la cel primar, 

având în vedere bagajul educaţional sarac cu care elevii vin de acasă. Disciplina liber consimţită, 

socializarea corectă şi asigurarea carierei vor sta în atenţia muncii noastre educative şi în acest an şcolar. 

Activitatea profesorilor diriginţi a fost atent îndrumată şi monitorizată, a vizat întocmirea documentelor de 

lucru, planificările anuale şi semestriale conform precizărilor la zi şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 

clasei de elevi; utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative 

extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. Relaţia cu familia s-

a realizat sub forma şedinţelor cu părinţii, lectoratelor dar şi prin implicarea directă a acestora în activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare, în proiecte de voluntariat. 

Prin proiectele şi programele desfăşurate în semestrul I şi II al anului şcolar 2018- 2019, personalul 

didactic al instituţiei noastre a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial elaborat în 

luna septembrie 2018. În planul managerial al activităţii educative, şcolare şi extraşcolare se regăseşte un 

obiectiv major, sporirea capacităţii de implementare a proiectelor şi programelor, prin stimularea capacităţii 

de comunicare, cooperare, colaborare, îmbunătăţirea capacităţii de interrelaţionare, munca în echipă, 

utilizarea calculatorului şi ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză şi franceză, şi prin 

implicarea tuturor cadrelor didactice din instituţie în implementarea activităţilor extraşcolare. 

Pentru atingerea obiectivelor legate de implementarea proiectelor şi programelor în şcoală cadrele 

didactice, coordonatorii proiectelor,  au elaborat documentele specifice în care sunt specificate titlul, 

obiectivele, grupul ţintă, echipa de proiect, activităţile propuse, evaluarea, diesminarea, impactul şi 

produsele proiectului. În desfăşurarea proiectelor în acest semestru s-a observat o implicare activă a 

cadrelor didactice, a elevilor şcolii şi nu în ultimul rând al părinţilor. Activităţile au fost imortalizate prin 

fotografii şi scurte prezentări ale rezultatelor şi impactului în rândul elevilor. 

             Proiectele pe care le-am desfasurat la nivel de scoala si comunitate ne-au oferit posibilitatea 

realizarii unor parteneriate valoroase cu institutii brasovene, parteneriate care ne-au adus aprecieri 

importante din partea comunitatii si au facut cunoscuta activitatea scolii noastre. 

 La proiecte au participat toate cadrele didactice ale scolii si toti elevii. 

 Periodic ISJBv a fost informat prin rapoarte si PPT-uri, prin CD-uri cu fotografii si filme 

ilustrandstrand activitatea noastra extrascolara. 



     [Type here] 
 

                                 

                                              ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
 

Str.Barbu Lautaru Nr.10,cod postal 500423,tel/fax 0268-314211,0368-434037, e-mail scoala1bv@yahoo.com. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE  

 In afara acestor proiecte ample, fiecare clasa a avut activitatile sale extracurriculare, activitati care 

vor fi atasate prezentului raport. 

  Intreaga activitate educativă a scolii, elevi si cadre didactice, rezultatele deosebite obtinute au fost 

cu profesionalism prezentate in al cincelea numar al revistei scolii noastre (revista cu ISSN) intitulata:“Pe 

aripile copilariei”. In realizarea revistei s-au implicat toate cadrele didactice, colectivul de redactie fiind 

coordonat de Pintea Mihaela, Palade Simona, Sandu Maria, Bumbea Dana si Terzea Anicuta. 

 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. Principalele activităţi derulate: 

➢ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor  

➢ Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională/ consiliere şi dezvoltare 

personală conform programelor in vigoare 

➢ Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

➢ Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

➢ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

➢ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării eşecului 

şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu 

familial dezorganizat sau mono-parental 

➢ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice si conţinuturi 

• Sugestii metodologice 

            Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, a căror 

dezvoltare este preconizată pe durata şcolarizării în timp ce competenţele specifice (derivate din 



     [Type here] 
 

                                 

                                              ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
 

Str.Barbu Lautaru Nr.10,cod postal 500423,tel/fax 0268-314211,0368-434037, e-mail scoala1bv@yahoo.com. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE  

competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecărui an şcolar, au fost corelate cu 

conţinuturi ale învaţării şi prezentate distinct, pentru fiecare clasă în parte. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere şi Orientare”/,,Consiliere şi Dezvoltare Personală a 

început odată cu constituirea comisiei diriginţilor la inceputul anului şcolar 2018-2019, în şedinţa comisiei 

metodice în care au fost nominalizaţi toţi prof. diriginţi, aprobaţi in Consiliul Profesoral. Tot în cadrul 

şedintei s-au trasat direcţii care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat modelul 

de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru această oră astfel încât toţi diriginţii  să 

prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul in care să aibă loc sedinţele cu părinţii. S-a alcătuit 

graficul întâlnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate : 

 SEM I  

Septembrie: 

   Organizarea activităţii: 

       - constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2018-2019 

       - stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare/Consiliere şi Dezvoltare Personală; 

       - analiza programelor şcolare in vigoare 

       - îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

       - analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2017-2018; 

Responsabil comisie metodică: prof. Diaconu Laura 

Octombrie- informare 

Mapa dirigintelui: 

- diseminarea informaţiilor primite continutul mapei  

- prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2018-2019; 

- stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora. 

- discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei. 

Responsabil comisie metodică -prof. Diaconu Laura 

Noiembrie- referat 

 Referat : Formele motivaţiei învăţării-responsabil-prof. Stanciu Gabriela 

Dezbatere: Identificarea copiilor cu CES din şcoala; cum ii stimulam?-invitat-consilier şcolar- Militaru 

Ionela 

          Decembrie-lecţie demonstrativă- responsabil- prof. Ion Alina 

          Ianuarie- masă rotundă 

 Educaţia încotro?- toţi diriginţii. 
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          Februarie- Raportul activităţilor Comisiei Diriginţilor pe sem I- responsabil prof. Diaconu Laura 

          Martie- Dezbatere: Rolul dirigintelui în dezvoltarea arminioasă a elevului- toţi diriginţii 

          Aprilie- Referat: Personalitatea cadrului didactic, atitudinea didactică bazată pe competenţe-

responsabil prof. Bumbea Dana 

                       Dezbatere: Rolul familiei în stimularea interesului copilului faţă de şcoală-toţi diriginţii 

          Mai- Masă rotundă: factorii interni şi externi ai succesului/insuccesului şcolar- responsabil prof. 

Deleanu Luminiţa+diriginţi 

          Iunie- Analiza activităţii desfăşurate în cadrul  comisiei diriginţilor - diriginţi  

 

        S-au efectuat interasistenţe la orele de dirigentie, clasele aV-a A şi B , aVI-a A , a VII-a A si C ,etc.   

       Au fost realizate activităţi extraşcolare precum: excursia de la Curtea de Argeş- cls. a V-a A, a VI-a A, 

a VI-a C, a VII-a A,B şi a VIII-a A, excursia de la Alba Iulia- cls.a V-a A, a VII-a A şi B şi a VIII-a A, 

excursia de la Sighişoara-cls a VI-a B, excursia de la Făgăraş- cls a V-a B şi C, a VI-a A şi C,vizite la 

muzee- ex. Muzeul de Istorie din Bv.-cls a VI-a B,sărbătorirea începerii noului an şcolar la cofetăria Saray-

cls. a VI-a A,dar şi o serie de proiecte- ex.: Asta vreau eu în parteneriat cu ITM şi ISj Bv.- cls. a VII-a A;  

semnarea  parteneriatului SNAC- cu SC. Gimn. Bod-,,Dăruind deschizi un suflet” ; proiect regional cu Şc. 

Gimnazială Măieruş – O şansă merit şi eu; proiectul cu Organizația Tineri pt Tineri- In stare de bine-în 

care au fost implicate cls. a VI-a A, a VII-a A,a VII-a B şi a VII-a C.                                     

        Toţi diriginţii s-au implicat în  activitatea umanitară din cadrul proiectului de voluntariat- Banca de 

Alimente- organizat de Crucea Roşie-filiala Braşov, au avut loc donaţii de jucării,rehizite, dulciuri şi fructe 

pentru copiii cu dizabilităţi de la Centrul Şcolar pt Educaţie Incluzivă Braşov şi Centrul de Zi pentru 

Persoane Vârstnice Bv- cls a VI-a B , aVIII-a A. 

      Activităţile propuse au fost completate cu altele(ex. Marea şi Mica Unire, sărbătorirea marelui poet 

Mihai Eminescu, scurt program de colinde în holul şcolii, vizite la Târgul Liceelor etc), ivite pe parcursul 

anului şcolar, în funcţie de necesităţi. Activităţi variate şi apreciate de către copii,  au fost realizate şi în 

cadrul săptamănii,, Să ştii mai multe, să fii mai bun!”- vezi raportare. 

     De asemenea ,precizez şi faptul că la orele de consiliere şi dezvoltare personală ,dirigintii au avut-o 

invitată pe doamna bibliotecară- Ioana Chiru ,care le-a prezentat diferite teme, atragându-i  pe elevi spre 

arta cititului,dar şi pe doamna Ionela Militaru- consilierul şcolii, care le-a prezentat diferite teme (ex-

discriminarea în şcoală şi în afara ei). 

      In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi,  de asemenea, în 

colective eterogene, a dat rezultate, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului. 
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Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter 

formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

       Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor 

noştri, în acţiunile la clasă  a dus la eficientizarea demersului didactic ,care s-a realizat şi printr-o abordare 

inter si transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.  

        In vederea implicării cât mai active a părinţilor în viaţa şcolii , în cadrul  sedinţelor cu părinţii au fost 

împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar şi pentru părinţi. 

       Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă a prof. diriginţi, 

cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar şi dezbaterile cu diverse teme şi 

referatele,discuţiile ce au fost susţinute în cadrul întâlnirilor din cadrul comisiei. 

                                                                       Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    -Diriginţii au consultat în format electronic 

 programele Consiliere şi orientare/ Consiliere şi 

dezvoltare personală, conform nivelului şcolar al 

claselor, programe aranjate într-o formă adaptată 

machetelor planificărilor anuale şi semestriale la 

dirigenţie. 

 -Au fost prezentate prin referate teme inovative şi de 

interes pentru perfecţionarea activităţii educative. 

- Mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile 

cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune 

cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în 

creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor. 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient 

situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, 

implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI)  

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în 

cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea 

acestora în rândul profesorilor de la clasă, anexand si la 

inceputul catalogului aceste informatii 

-Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 

100% permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, 

director-profesori, profesori-părinţi, profesori-

profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul 

 

 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi 

şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 

 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul 

fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe 

dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

 

-Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / 

scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă 

vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de 

conflict. 

 

 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea de 

educare a copiilor; 

 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 

 

-Starea materială precară a unor familii. 
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orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a 

VIIIa)privind programa si calendarul examenului de 

Evaluare Nationala, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor. 

-Numarul absentelor nemotivate este destul de mic. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor ; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,); 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor 

teme privind consilierea şi orientarea elevilor, care 

pot veni în sprijinul tututror diriginţilor; 

 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, mass 

media etc.; 

 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 

 

   

PERFECŢIONAREA METODICO-ŞIINŢIFICĂ ŞI FORMAREA CONTINUĂ 

➢ Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în 

cariera didactică a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov a realizat următoarele: 

 

-    a   identificat  nevoile  de  formare  și  perfecționare  a  cadrelor didactice pentru anul școlar în curs; 

-  a monitorizat toate cadrele didactice cu  nevoi de formare pe anumite componente instructiv-

educative; 

- a colaborat cu conducerea școlii în proiectarea, coordonarea și derularea unor programe de formare 

adresate cadrelor didactice din școală; 

- a  monitorizat toate cadrele didactice implicate în anumite programe și cursuri pentru dezvoltare 

profesională și evoluție în cariera didactică; 

      -    a  identificat noi programe și proiecte destinate pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera 

didactică a cadrelor didactice din școală; 

     -  s-a documentat cu privire la legislația în vigoare referitoare la personalului didactic din școală; 

      -  s-a  documentat privind legislația în vigoare referitoare  la dezvoltarea profesională și evoluția în 

cariera didactică a personalului didactic din școală; 

      -   a accesibilizat  şi  facilitat  accesul  la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de 

învăţământ; 
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      -  a monitorizat progresul în plan instructiv-educativ și școlar în urma participării cadrelor didactice la 

programele și cursurile pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, precum  şi  a 

înscrierii ori finalizării gradelor didactice;       

       -  a organizat, la nivelul unităţii de învăţământ, un punct de informare, în cancelarie, în scopul 

diseminării legislaţiei în vigoare privind dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul activităţilor de perfecţionare prin grade 

didactice şi examenul naţional de definitivat, pentru anul şcolar trecut, precum şi documentele referitoare la 

dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică a cadrelor didactice, transmise de către ISJBv şcolii 

sau postate pe site - pagina inspectorului de profil,     CCD (oferta CCD pentru cursurile de  dezvoltare 

profesională pentru anul şcolar trecut etc.), de câte ori a fost cazul. 

➢ Documente întocmite: 

- Planul managerial al Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Braşov pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Atribuţiile responsabililor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a 

Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov; 

- Responsabilităţile membrilor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera 

didactică a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Braşov; 

- Graficul activităţilor Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Braşov pentru semestrul  anul şcolar 2018-2019; 

- Fişele personalizate cu actele justificative pentru cursurile absolvite şi numărul de credite 

dobândite, actualizate și actualizarea continuă a acestora; 

- Situaţia creditelor dobândite în perioada 01.09.2013 – 01.09.2018, precum şi necesarul de credite 

pentru ultimii 5 ani, personalizat; 

- Situaţia CEAC cu privire la perioada anterioară de 5 ani şi numărul de credite transferabile 

acumulate, precum şi perioada actuală de 5 ani şi numărul de credite transferabile acumulate; 

- Situaţia cursurilor de formare IT absolvite în ultimii 3 ani (2015-2016; 2016-2017; 2017-2018); 

- Situația orelor și creditelor pentru dezvoltare profesională dobândite în perioada 01.09.2014 – 

01.09.2019 pentru revizuirea PDI; 

- Cadrele didactice – profesori metodişti ai ISJ Braşov în anul şcolar 2018-2019; 

- Cadrele didactice – profesori mentori/cadre didactice asociate în cadrul Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei Braşov în anul şcolar 2018-2019. 
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ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE 

        - anul şcolar 2018/2019 

           1. PALADE  SIMONA (prof.înv. primar) - gradul didactic I- finalizat 

           2.  STEFAN DANIELA (prof.inv.primar) -  gradul didactic  II- finalizat 

           6. ALDEA AMOS (prof. Ed. fizică)- definitivat- finalizat 

          7. MANEA FLORIN (prof. Ed. fizică)- definitivat 

În baza cadrului legislativ(Ordin MECTS 3533), privind participarea fiecărui cadru didactic la cursurile de 

formare, comisia  le recomandă colegilor care nu au reuşit să acumuleze numărul prevăzut de credite 

transferabile, să consulte ofertele furnizorilor de credite. Cadrele didactice care au finalizat diferite cursuri 

sunt rugate să aducă copii xerox după adeverinţe/certificate în vederea completării portofoliului. 

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

La  inceputul anului şcolar 2018-2019,  echipa managerială a Scolii Gimnaziale Nr.1, Brasov 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.      

  Componenta CEAC in anul scolar 2018-2019 este: responsabil-prof. Bumbea Dana, secretar-

prof. Hornet Simona, membri: prof. Borulea Iuliana, prof. Șuțu Bianca, prof. Fulop Monica, prof. Luca 

Elena, prof. Deleanu Luminița, reprezentantul părinţilor –Leonte Adina, reprezentantul Consiliului local-

Radu Iov Constantin, reprezentantul sindicatului Gherman Carmen.  

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018 – 2019: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de 

îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu 

ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc bilunar în 

şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele 

obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii 

calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Scoala Gimnaziala Nr. 1, Brasov 

şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2018-2019 pe baza documentelor proiective ale echipei 

manageriale având ca obiective  strategice: 
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• Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Scolii 

Gimnaziale nr.1, Brasov (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor 

si al părintilor; 

• Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor; 

• Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- participativ 

prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

• Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor; 

• Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi în licee de prestigiu, în concordanţă 

cu optiunile si performantele proprii. Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere 

profesională; 

• Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si 

dezvoltarea culturii parteneriatului. 

• Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru asigurarea 

calitatii invatamantului ; 

• Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si 

mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregatire . 

Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la activitatile scolii; 

• Dezvoltarea capacitații institutionale a Scolii Gimnaziale Nr.1, Brasov 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un 

instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri 

astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii. 

Pe parcursul anului școlar membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei 

urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov şi de A.R.A.C.I.P. şi de 

cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirearaportului anual 

de evaluare internă a calităţii. 

  II.     Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2018-2019 

- Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare; 

- Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei; 

- Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii 

- S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii; 
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- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor); 

- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi  a  rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

- S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de monitorizare a 

cataloagelor, Chestionare pentru profesori,  roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, 

portofoliile elevilor; 

- Pe parcursul perioadei s-au  ţinut şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul comisiei. 

III.    Analiza SWOT a activităţii comisiei 

PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară; 

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructiv-educativ din şcoală; 

- întocmirea raportului semestrial şi anual de evaluare internă a calităţii la termenul stabilit; 

-realizarea unui panou care cuprinde planificările activităților comisiilor, organigrama școlii  

PUNCTE SLABE 

- slabă motivare manifestată de unele cadre didactice; 

-  dezinteresul unor părinţi faţă de evoluţia la învăţătură şi purtare a elevilor; 

AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu alte 

activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile la termenul 

stabilit; 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 

OPORTUNITĂŢI 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la 

nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); 

IV.    Soluţii posibile 

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea 

realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

- o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor 

pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 
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- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

- centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora. 

 

B. Analiza indeplinirii obiectivelor compartimentelor contabilitate, secretariat, biblioteca, 

cabinet medical 

 

In anul scolar 2018-2019 activitatea compartimentului contabilitate si a secretariatului scolii a avut 

ca obiectiv prioritar respectarea legislatiei in vigoare in ce priveste salarizarea cadrelor didactice, 

asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii in scoala, completarea registrelor matricole, precum si 

respectarea normelor metodologice de eliberare a documentelor scolare si indeosebi intocmirea dosarelor 

elevilor pentru Evaluare Nationala si pentru admiterea in licee. 

Activitatea serviciului contabilitate si secretariat poate fi considerata buna. Toate sarcinile au fost 

indeplinite, documentele au fost intocmite si inaintate forurilor superioare in timp util, nu sau semnalat si 

nu au fost sesizari de nici o greseala in intocmirea documentelor de studiu, a diplomelor, a foilor matricole. 

In ce priveste cabinetul medical, activitatea acestuia a fost buna si mentionam seriozitatea 

desfasurarii controalelor sanitare periodice a vaccinarilor, precum si intocmirea dosarelor medicale ale 

elevilor claselor a VIII a, prezenta permanentă a personalului specializat incepând cu luna decembrie 2017, 

în persoana doamnei asistent medical Moldovan Olivia. 

 

Biblioteca Școlii Gimnaziale nr. 1 din Brașov este parte integrantă a procesului de învățare, atât 

formal, cât și non-formal, numărând  505 de elevi înscriși în perioada 1.01.2018-15.06.2019. Bilanțul 

anului școlar terminat la data de 14.06.2019 fiind de 129 de înscriși la biblioteca școlii. 

Așadar, biblioteca este spațiul destinat lecturii, împrumutului de carte, obținerii de informații din 

orice domeniu, comunicare și ajutor bazat pe nevoile fiecăruia, acțiuni non-formale mentite să le insufle 

copiilor și adolescenților gustul pentru lectură și căutarea de informații pe diferite suporturi.  

Din acest an școlar, copiii și tinerii noștri s-au familiarizat cu scriitorii contemporani, dar și cu lecturile 

aplicate. Prezența scriitorilor atât în mediul on line cât și prin prezența lor reală în mijlocul lor a fost o 

adevărată bucurie. Consider constructive aceste întâlniri. S-au desfășurat ateliere aplicate ( numărul 

prezentărilor :23  - Constelațiile. Fetița care punea multe întrebări. Diana Dragomir. Din cartea Nesupusele 

scrisă de Adina Rosetti), dar și ore de lectură cât și provocări de lectură la propriu ( numărul prezentărilor : 

32 ) după metoda finlandeză. Lecturi din colecția cărților : Povești din Pădurea muzicală scrise de Cristina 
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Andone. De asemnea, copiii au avut o săptămână de biblioteca altfel, prilej cu care am încercat ca cei mici, 

dar și cei mari să cunoască și biblioteciile din țară. Astfel, 52 de copilași au vizitat prima bibliotecă a 

românilor din Transilvania. Este vorba de Biblioteca Astra din Sibiu.  

Obiective:   

▪ Lobby bibliotecii școlare, în cadrul școlii la clasele I și pregătiroare - Power point- 

Rolul bibliotecii în viața ta; Ce este o bibliotecă ? La ce ne foloseșete ? 

▪ Înscrierea utilizatorilor; Restituirea cărților/Înscrierea lor pe fișa de lectură; 

▪ Documentare evenimente culturale; Expoziții; 

▪ Acțiuni culturale;  

▪ Lecturi aplicate la clasă; 

▪ Provocări la lectură;  

▪ Biblioteca altfel ; 

▪ Participare la cercurile  de specialitate din branșa biblitecarilor (trei întâlniri : CCD Brașov, Rășnov 

și Zărnești ) 

Participarea la două conferințe organizate de ABR (Asociația Bibliotecarilor din România), respectiv : 

“Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al viitorului” – 12-14 Septembrie, 2018 și ANBPR  ( 

Asociația Națională a Bibliotecarilor Publici  din România ), respectiv : Conferinţa Naţională ANBPR – 

BiblioPUBLICA – Sibiu, 23-25 mai 2019, “Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei 

colective”, ambele desfășurate la Sibiu.  

Lobby bibliotecii școlare în cadrul școlii; Documentarea materialului de prezentare  și vizite la 

clasă.  

Majorității elevilor din școală, în funcție de vârstă, i s-a prezentat în variantă power point ce 

înseamnă o bibliotecă, de ce îi poate ajuta  și rolul acesteia în viața lor. Vizitele au fost făcute la 

clasă în perioada 15.09.2018-14.06.2019. Interacțiunea cu cei mici a fost pliată pe vîrsta 

acestora. Materialul fiind conceput în variantă ludică, folosind desenele lui Disney.  Exemplu: 

Frumoasa și bestia  (numărul prezentărilor: 5) 

 Înscrierea utilizatorilor;  

➢ Fișa de împrumut cu informațiile impuse a fost completată pentru fiecare utilizator în parte. 

În total, până la sfârșitul anului au fost înscriși la bibliotecă 129 de elevi.   

 Expoziții tematice: Mihai Eminescu - 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Expoziția 

cu răvașe a fost realizată în holul școlii, dar și în biblioteca școlii. Elevii au realizat proiecte menite 

să punceteze această zi de 15 Ianuarie. De asemenea, aceștia au vizionat filmul artistic  



     [Type here] 
 

                                 

                                              ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
 

Str.Barbu Lautaru Nr.10,cod postal 500423,tel/fax 0268-314211,0368-434037, e-mail scoala1bv@yahoo.com. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE  

 

Un bulgăre de humă. Filmul descrie prietenia lui Mihai Eminescu cu Ion Creangă în regia lui 

Nicolae Mărgineanu. (numărul prezentrilor fiind de patru) 

 Acțiuni culturale:  

➢ Citirea de povești și lobby cărții: Enescu și hora razelor de soare de Cristina Andone. 

(copiii s-au familiarizat cu muzica lui George Enescu și poveștile fascinante ale autoarei 

mai sus menționate) , Vivali, Ceaikovski, Bach. 

➢ Lecturi aplicate: Cartea Nesupusele, Fetița care punea prea multe întrebări. Diana 

Dragomir, scrisă de Adina Rosetti. Constelațiile. Au participat aproximativ 500 de elevi , 

care au înțeles știința astronomiei în cadrul programului: ZICI ca să ȘTIM. Un program 

menit să-i apropie pe copii de lectură, dar și de știință. De fizică, chimie sau alte științe 

exacte. Acesta desfășurându-se anual, la data de 1 Februarie.   

➢ Întâlnirea cu scriitori contemporani. Copiii au avut parte de două vizite ale scriitoarei 

Cristina Andone. Una în Septembrie, 2018, iar a doua in Mai, 2019. În prima vizită, copiii 

au ascultat povestea Lenei Constante și a Mariei Tănase, dar și povestea costumului popular 

românesc  traspusă în povestea : Enescu și hora razelor de soare. În cea de-a doua întâlnire, 

copiii au învățat despre educația financiară datorită cărții prezentate de Cristina, și 

anume : Școala banilor bine-crescuți. Copiii au putut împrumuta aceste cărți datorită 

doanțiilor și achizițiilor de carte intrate în fondul bibliotecii noastre. 

➢ Cărți tatuate.Intră în pielea literaturii.  Povești care ne unesc. Tatuaje magice pe 

suflet.  

Datorită parteneraiatului încheiat în anul 2018 cu Asociația De Basm ( Asociația Scriitorilor 

de Literatură pentru Copii și Adolescenți ), Școala Gimnazială nr.1 din Brașov s-a numărat 

printre participanții proiectului Lunii literaturii europene, un proiect organizat de Institutul 

Cultural Român în partenerait cu EUNIC România.Institutul Cultural Român, alături de 

membrii clusterului EUNIC România ( Rețeaua Europeană a Institutelor Culturale Naționale 

), organizează în fiecare an Luna Literaturii Europene, un proiect amplu prin care publicul 

este invitat să (re)descopere liteartura europeană. Provocarea pe care aceste două organizații 

ne-au propus-o, a fost aceea că, tatuajele reprezintă semne pe care iubirile, experiențele și 

speranțele noastre ni le-au lăsat pe piele. Aceste tatuaje putând fi și cărțile. 
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Astfel, copiii noștri au răspus acestei provocări într-un mod inedit, original și creativ. Mărturie stau 

desenele inserate mai jos și textul care le însoțește. Ideea de la care a plecat acest proiect, subliniază De 

Basm este că, fiecare dintre noi, copii și adulți deopotrivă am avut și avem cărți care ne- 

au marcat ca un tatuaj. Unele cărți ne-au  redat speranțe, vise constructive și ne-au sădit speranța că, viața 

poate să fie exact așa cum cărțile ne-o prezintă. Ieșirea din ficțiunea literaturii , raportată la  

viața reală ne poate reda surpriza vieții și bucuria unei experiențe fabuloase, menite să ne tatueze pe viață, 

modelând fiecare suflet în parte. 
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Copiii și-au exprimat iubirea cu ajutorul tatuajelor-cărți ( desene ). Ei au creat un „tatuaj” cu acea 

carte care i-au impresionat, mai apoi au fost trimise pe adresa de Facebook a asociației, motivând alegerea 

într-un text scurt. “Tataujul” a reprezentat  un personaj, un titlu de carte scris caligrafic sau o pictură. 

Tehnica a fost lăsată la alegerea lor. Organizatorii au subliniat faptul că, nu există greșeli atunci când ne 

exprimăm iubirea sincer și din suflet. 

Mulțumirile s-au îndreptat către De basm și Institutul Cultural Român pentru cărțile dăruite, dar mai 

ales pentru provocarea lansată, pentru cooperare și pentru darurile transformate în emoții constructive la 

aflarea validării muncii copiilor! Copiii au intrat cu entuziasm în pielea literaturii. Personal am simțit un 

suflu nou în ochii și inima lor. Încrederea în ei și în reușita lor le dă aripi… Într-adevăr...limpede vezi doar 

cu inima! Citând-o pe eleva noastră din clasa a VI-a, Corina, această filă a poveștii..."mi-a rămas ca un 

tatuaj magic pe suflet"  

Cărțile oferite de editurile partenere - Univers, Arthur, Cartea Copiilor, Cartier, Frontiera și 

Editura Institutului Cultural Român - au ajuns la cei care au desenat cele mai frumoase tatuaje. 
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Lista copiilor participanți, o puteți regăsi mai jos. Acești copii merită toată aprecierea și încurajarea 

noastră. 

 

47.          Andrada Bontaș – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

48.          Corina Drăgan – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

49.          Dana Lauric  – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

50.          Daniel Alecu  – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

51.          Lucas Butum – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

52.          Munteanu Flavia Gabriela – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

53.          Nicholas Zaharia – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

54.          Maria Raluca Isopescu – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

55.          Cristian Andrei– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

56.          Tudor Nocolaua– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

57.          Kosa Patrik Raul– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

58.          Sarah Dumitrache– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

59.          Andreea Voicu– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

60.          Denisa Ciorăsteanu– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

61.          Vlad Ianchis– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

62.          Andreea Leonte– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

63.          Veronica Chiribeș– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

64.          David Maftei– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

65.          Denisa Dranga– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

66.          Iudit Korak– Școala gimnazială nr.1 Brașov 
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67.          Cristina Vandra– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

68.          Voicu Andreea – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

69.          Ilie Adrian – Școala gimnazială nr.1 Brașov 

70.          Andrei Pătru– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

71.          Raluca Cucoran– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

72.          Daria Diaconu– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

73.          Denis Grigore– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

74.          Robert Dragotă– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

75.          Briana Trancă– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

76.          Brianna Pomer– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

77.          Eduard Halbă– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

78.          David Iona– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

79.          Sebastian Dragotă– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

80.          Corina Drăgan– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

81.          Raluca Isopescu– Școala gimnazială nr.1 Brașov 

 

➢ Cărți în dar pentru mama. Copiii clasei a VI-a, însoțiți de doamna Dirigintă Fulop au 

realizat o carte de Ziua Mamei, prin care și-au exprimat emoțiile, trăirile, sentimentele într-

un mode inedit.  

➢ 1 Decembrie. Copiii au ascultat povestea: Enescu și hora razelor de soare. De asemenea, și 

semnificația iei. Au ascultat muzica compozitorului român: George Enescu  și Imnul 

Național transpus datorită muzicii clasice. 

➢ 1 Iunie. Copiii cu scris povești pe asfalt și s-au amuzat cu ajutorul cărții Apasă aici. 

➢ Biblioteca altfel. În săptămâna 15-19 Aprilie, în școala noastră cât și în afara ei, s-au 

desfășurat activități nonformle menite să-i apropie pe copii de bibliotecă și carte astfel: 

▪ Cioc, Cioc: o poveste cu Ioana la tine acasă: copiii noștri s-au conectat pe pagina de 

facebook a școlii, și timp de 30’ au ascultat în fiecare seară câte o poveste adecvată 

vârstei lor, după cum a urmat: Enescu și hora razelor de soare, Istoria tiparului, 

Basme românești din Șcheii Brașovului, Beethoven, Bach. Feedback-ul a fost 

pozitiv, unii elevi au revenit să împrumute cărțile și poveștile citite. Particiapre: 

aproximativ 1000 de vizualizări. 
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▪ Jocul educativ Cuib creat de Carpaterra. Prin acest joc, copiii și-au îmbunătățit 

cunoștințele de zoologie și georgrafie. S-a punctat încurajarea cooperării, toleranța și 

rspectul față de mediul înconjurător. Șase jocuri Cuib aduse de Biblioteca Județeană 

George Barițiu din Brașov, în prezența doamnei Ruxandra Nazare. Această metodă 

non-formală de educație, își propune dezvoltarea capacității elevilor de a înțelege 

probleme globale. Cei 21 de elevi reprezentând clasele a VIII-a, VII-a, V-a  au fost 

așezați în câte cinci (cuiburi), formând un joc educațional. Jocul a încurajat elevii să 

pună întrebări, stârnindu-le 

curiozitatea pentru probleme gloable și dezvolatrea unei atitudini pozitive față de tot 

ce îi înconjoară. 

▪ Vizită documentară la Sibiu. Vizitarea primei biblioteci publice din Transilvania. 

Biblioteca Astra. 

▪ Tiparul lui Gutemberg. Copiii au ascultat povestea: Johannes Gutemberg, 

inventatorul tiparului. Text: Siomona Sava. Ilustrațiile benzilor desenate: Alexandru 

Ciubotariu.  

▪ Pozneții întreabă. Curiozități despre cărți. 

▪ Constelațiile. Provocarea științei prin lectură.  

▪ Provocare la lectură. Copiii au prezentat în fața clasei cartea preferată citită cu 

ajutorul unor sarcini la alegere după cum urmează: desenează o mașină a timpului cu 

are ai putea călători în timpul acțiunii din carte, realizează o reclamă pentru carte, 

desenează două personjae din carte cu bule de vorbire. Scopul fiind provocarea 

colegilor la lectura cărții prezentate. 

▪ Vizită la grădina zoologică. Going to the zoo. Elevii s-au documentat despre 

animalele vizitate, iar exercițiul a fost ca de fiecare dată unul dintre copii să citească 

descrierea cu voce tare în limba engleză. Copiii au fost însoțiți de doamna Teodora 

Bota. 

Activitatea de gospodarire a bazei materiale 

Prin finalizarea lucrării de investiție (septembrie 2019)- extinderea școlii Gimnaziale Nr. 1 Brașov, 

s-au creat noi spații modrene, 6 săli de clasă, grupuri sanitare, care asigură un plus de confort beneficiarilor 

direcți ai educației. A reprezentat un obiectiv central  Activitatea s-a concretizat prin diverse actiuni in 

vederea realizarii lucrarilor propuse si anume: 

a.reparatii curente la usi, grupuri sanitare, scari, lambriuri, zugraveli etc 
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b.realizarea dotarii cu manuale scolare 

c.intocmirea planului de venituri si cheltuieli pentru anul bugetar 2019 

In anul scolar 2018-201 s-au realizat urmatoarele lucrari de reparatii: 

- igienizare, reparatii coridoare, inlocuire usi, refacere hidroizolație, refacerea scarilor de 

acces, refacerea scoărilor acces profesori etc. 

D.Plan de masuri 

In vederea imbunatatirii procesului instructiv-educativ si a intregii activitati scolare se va actiona pe 

urmatoarele directii: 

a. Se vor lua toate masurile ce se impun in vederea maririi eficientei prin: 

- revizuirea PDI 

- intocmirea planificarilor anuale si semestriale in concordanta cu modificarile aparute in legislatie 

- completarea Regulamentului de Ordine Interioară conform OMENCS nr. 5079/ 19.09.2016 

- pregatirea suplimentara a elevilor participanti la concursurile scolare 

- pregatirea suplimentara si diferentiata a elevilor din clasele a VIII a in vederea sustinerii Evaluarii 

Nationale, admiterii in liceu 

-pregatirea suplimentara a elevilor cu deficiente, elevi CES 

- elaborarea conform metodologiei in vigoare a ofertei CDS 

- crearea unui cadru favorabil pentru o mai buna circulatie a informatiilor, conlucrare in cadrul comisiilor 

- implicarea responsabililor comisiilor metodice si a cadrelor didactice in vederea realizarii obiectivelor 

cuprinse in planul managerial al scolii 

- realizarea unor activitati comune invatator-educator, la gradinitele din vecinatatea scolii şi invatatori –

profesori, la clasele a IV a   

- implicarea cu responsabilitate la serviciu pe scoală, pentru o mai buna supraveghere a elevilor in timpul 

pauzelor 

- realizarea situatiei statistice privind parcurgerea unor cursuri de perfectionare si mobilizarea tuturor 

cadrelor didactice pentru a se inscrie la perfectionare şi formare continua. 

- monitorizarea situatiei notarii curente a elevilor 

 

b. Se va continua activitatea de gospodarire si dezvoltare a bazei materiale 

- mobilizarea colectivului din cadrul comisiei de infrumusetare a spatiilor scolare 

- stabilirea in Consiliul de administratie a prioritatilor privind reparatiile curente si capitale pentru anul 

scolar 2018-2019 
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- mobilizarea cadrelor didactice, invatatori si diriginti in vederea colectarii prin Asociatia de parinti  a 

fondului 2% 

 Concluzionand, putem spune ca activitatea din Scoala Gimnaziala Nr.1, in anul scolar 2017-2018  a 

fost  buna, cadrele didactice s-au implicat cu responsabilitate in finalizarea obiectivelor propuse, iar 

personalul auxiliar si nedidactic s-a straduit sa-si indeplineasca sarcinile ce le-au revenit. 

 

                                                                                                                                Director, 

Prof. Mihaela Pintea 

 

 


