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Şcoala cea bună e aceea în care şi 

şcolarul învaţă pe profesor. 

 

(Nicolae Iorga) 
     Traversăm o perioadă complexă din toate punctele de vedere: social, 

economic, cultural, politic etc. Şcoala este parte a unui sistem în transformare, 

vizând obiective specifice pe termen scurt, mediu, lung, un sistem supus 

mobilităţii privind personalul didactic, programele şcolare, infrastructura etc.        
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Sunt momente când este nevoie de contribuţia fiecăruia pentru finalizarea 

proceselor (evaluare, îndrumare anticipate de diagnoză şi prognoză) în 

ansamblul lor. 

     Mihai Eminescu a fost strâns legat de şcoală, de sistemul de educaţie de 

atunci. A demonstrat o înţelegere profundă a fenomenului şcolar şi a anticipat 

evoluţia acestuia în strânsă relaţie cu complexitatea epocilor pe care la 

traversează (Şcoala va fi şcoală când omul va fi om şi statul va fi stat.). 

      După 1990 sistemul de educaţie din România a evoluat. Au avut loc 

schimburi de experienţă cu sisteme diferite de educaţie din toată lumea. A fost 

deschisă calea spre inovaţie din toate punctele de vedere. Specificul şcolii 

presupune feedback pe termen lung cu evaluări sistemice având în vedere cel 

puţin o generaţie școlară, pentru ca rezultatele să nu fie alterate statistic. După 

cum s-a constatat, cele mai bune soluţii apar odată cu timpul. S-a demonstrat, de 

asemenea, că şcoala şi oamenii ei au răbdare, sunt profesionişti şi n-au uitat 

esenţa educaţiei. 

     Judeţul Prahova a câştigat la nivel naţional prin calitatea actului didactic, 

consecvenţă, perseverenţă, printr-o verticală a demnităţii şcolii pe care o 

promovează până la nivel de performanţă. 

    

 

 

 

  Noi îndrăznim să promitem o didactică mare, adică o artă universală de a 

învăţa toate pe toţi. Şi anume de a învăţa în mod sigur, cu succes; iute, se 

înţelege, însă fără greutate şi dezgust pentru învăţător şi şcolar, ci, dimpotrivă, 

cu plăcere pentru amândouă părţile; temeinic, nu superficial şi cu scop numai 

formal, ci aşa încât şcolarii să ajungă la o cultură ştiinţifică adevărată, să 

dobândească moravuri curate şi o religiozitate adevărată. 

(Comenius, Didactica Magna) 

 

Viitorul este un edificiu misterios pe care-l construim astăzi pentru mâine; 

să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste. 

Victor Hugo 

 

 
      

      Şcoala este instituția care organizează trăirea unei experienţe de învăţare. 

Este libertatea de a merge ajutat şi îndrumat. Este drumul dinspre întuneric spre 

lumină. Transformă oglinzile în ferestre şi le deschide larg spre mâine.  

      Şcoala a fost întotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea 

comorilor tradiţiei de la o generaţie la cea următoare. Viaţa şi sănătatea societăţii 

umane depinde astăzi de şcoală într-o măsură şi mai mare decât în trecut. […] 

„Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu 
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ca un specialist, ci ca o personalitate armonioasă”, spunea, cu opt decenii în 

urmă, Albert Einstein şi cât adevăr ascund cuvintele sale…  

       Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, şcoala a devenit, în 

timp, interfaţa în relaţia individ – societate. Educaţia a fost dintotdeauna 

percepută ca o funcţie vitală a societăţii deoarece, prin educaţie, societatea îşi 

perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce 

umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala 

contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere 

acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în 

continuă transformare, să-i pregătească pentru un viitor larg imprevizibil.  

        În mediul şcolar, copiii trebuie încurajati să-şi descopere propria voce şi, în 

acelaşi timp, să-şi construiască o imagine a sinelui bazată pe apreciere, 

demnitate şi valoare personală. Astfel, rolul şcolii este atât acela de a ajuta 

individul să-şi dezvolte identitatea, cât şi acela de a promova înţelegerea 

diversităţii şi combaterea intoleranţei. Ascendenţa profesională, precum şi 

modul de rezolvare a situaţiilor concrete de viaţă sunt două dintre cele mai 

importante efecte pe care le produce şcoala în viaţa copiilor.  

         Procesul educaţiei, care necesită răbdare, atenţie şi perseverenţă, trebuie în 

mod obligatoriu să se muleze pe un caracter ales al educatorului. Nu este 

suficient doar să elaborăm enunţuri teoretice, ci este imperativ necesar să 

proclamăm ce trăim, şi să trăim ceea ce spunem. Şcoala şi atitudinea dascălilor 

au o influenţă fundamentală asupra modelării structurii psihologice a tinerilor. 

Nu putem abdica de la rolul de educator, deoarece prin ceea ce spunem şi prin 

ceea ce facem influenţăm, voluntar sau involuntar, pe cei din jurul nostru.  

       Educaţia primită în şcoală nu înseamnă doar pregătirea pentru ceva ce 

urmează să se întâmple, pentru viitorul conturat, ea trebuie să-i ajute pe tineri să 

se integreze în prezent. Modul in care vor evolua vieţile lor depinde de calitatea 

experienţelor trăite acum. De aici derivă şi marea responsabilitate a noastră, a 

dascălilor.  

      Periodic, vine un moment când tragem linie şi privim în urmă spre 

rezultatele trudei noastre. Trebuie să le cunoaştem, să le analizăm cu 

obiectivitate şi exigenţă, să gândim critic şi să pornim mai departe cu încredere 

deplină în menirea noastră nobilă.  

     Ne cunoaştem responsabilităţile. Ne asumăm menirea. Tot ce clădim cu 

gândul, cu ştiinţa noastră, cu sufletul este doar pentru cei care ne cresc sub 

priviri şi ne aşteaptă călăuzirea, cărora le suntem modele. Dacă vom spori în 

elevii noştri sentimentul de bucurie sau recunoştinţă, îl vom adăuga propriei 

vieţi. Şi nu trebuie să uităm: pe copii nu-i învăţăm nici ceea ce vrem, nici ceea 

ce ştim, ci ceea ce suntem.  

       Societatea în care trăim se află într-o continuă transformare, 

adaptare,miscare. Schimbările majore din stilul nostru de viață si din obiceiurile 

noastre, induse de diferite influențe culturale, sociale, economice si tehnice, se 

reflectă si în educație. Mobilitatea crescândă a populației, a tehnicii si a 



5 

tehnologiei, a simbolurilor si a informației schimbă si modifică sensul educației. 

Ca urmare, astăzi omul îsi construieste educația personală cu totul altfel decât 

mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educația este un mod „natural” si 

general acceptat de a-si construi identitatea, personalitatea – „Sunt ceea 

ce învăț si cum învăț”. 

     Educația în societatea cunoasterii înseamnă dezvoltarea competențelor 

secolului al XXI lea. 

Aceasta presupune: 

_ Responsabilitate si capacitate de adaptare 

_ Competențe de comunicare 

_ Creativitate si curiozitate intelectuală 

_ Gândire critică si sistemică 

_ Informații si abilități media 

_ Capacități de colaborare si interpersonale 

_ Identificarea, formularea si soluționarea problemelor 

_ Responsabilitate socială 

    Prioritatea învățământului preuniversitar nu poate fi vehicularea 

informației, ci transformarea ei într-un instrument eficace de administrare 

a realităților – sociale,economice, politice, ideologice – în beneficiul concret 

al tânărului iesit dintr-un foarte lung traseu educațional, care poate ajunge 

până la cincisprezece ani. 

    Anul scolar s-a încheiat în plin proces de schimbare, trasând jaloanele unor 

politici educaţionale noi, care să răspundă realităţilor românesti pe termen mediu 

si lung. România are nevoie de pasi concreţi în asigurarea: 

1. cresterii economice inteligente (consolidarea cunoasterii, inovaţie, 

educaţie, societate digitală); 

2. cresterii economice durabile (cresterea eficienţei în producţie si a 

competitivităţii); 

3. cresterii economice incluzive (participarea sporită pe pieţele muncii, 

dobândirea de noi abilităţi profesionale si diminuarea sărăciei). 

     Educaţia prin sistemul de învăţământ preuniversitar, contribuie decisiv la 

aceste obiective. La nivel european, sunt stabilite ţinte concrete în domenii 

precum: investiţia în cercetare si dezvoltare, reducerea sărăciei, cresterea 

ocupării, domenii legate de performanţa sistemului educaţional. În educaţie au 

fost agreate două ţinte: 

1. reducerea ratei de părăsire timpurie a scolii sub 10% ; 

2. cresterea la 40% a procentului de absolvenţi de studii universitare 

din totalul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani. 

     Pentru a măsura progresele, fiecare stat membru si-a stabilit obiective 

naţionale. România si-a asumat, pentru anul 2020: 

1. reducerea ratei de părăsire timpurii a scolii la 11,3%, cu ţinte 

intermediare de 14,8%, în 2013 si 13,8%, în 2015. 
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2. cresterea procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul populaţiei 

în vârstă de 30-34 de ani la 26,74% (ţinte intermediare:20,25% în 2013 si 22,7 

în 2015).  

   

 

Contextul legislativ în anul şcolar 2018-2019 
 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011 

 Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale 

Anticoruptie in sectorul Educational 

 OMECTS 5530/05.10.2011- privind aprobarea Regulamentului –cadru de 

organizare si functionare a inspectoratelor scolare 

 OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al 

unitatilor de invatamant preuniversitar 

 OMECTS 5565/07.10.2011-  cu privire la Regulamentul privind regimul 

actelor de studii si al documentele scolare gestionate de unitatile de 

invatamant preuniversitar 

 OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice 

pt. stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din 

inspectoratele scolare,unitatile de invatamant,unitatile conexe,precum si a 

personalului de indrumare si  control din inspectoratele scolare  si a 

personalului didactic din casele corpului didactic cu modificarile si 

completarile ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G 

NR.14/2013 ce modifica  Legea Educatiei nr. 1/2011 la art. 263 

 OMEN 4959/02.09.2013- metodologia de de organizare si desfasurare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor ce se vacanteaza in timpul anului 

scolar  

 OMECTS nr. 5349 /2011– cu privire la aprobarea Metodologiei de 

organizare a Programului “Scoala dupa scoala”; 

 OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MEC de reducere a 

fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar 

 OMFP 946/2005 modificat si completat prin OMFP 

nr.1389/22.08.2006,respectiv OMFP nr.1649/17.02.2011- cu privire la 

standardele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 

 OMENCS 5079/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

 O.M.E.N. 3026/2018 pentru modificarea ROFUIP 

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant  

 OMECTS  6152/07.11.2012 privind transferul elevilor - completare la 

ROFUIP-OMEdC 4925/2005 

 OMEN 3220/19.02.2018-  cu privire la structura anului scolar 2018-2019 
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 Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea  

activitatii de solutionare a petitiilor     

 Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt; 

 Strategia de descentralizare a învatamântului preuniversitar aprobata prin 

Memorandum în Sedinta  de Guvern din 20 martie 2005  si actualizata in 

martie 2007 

 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii 

educatiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006; 

 HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare 

periodica a unitatilor de invatamant 

 HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de 

performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul 

preuniversitar 

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011 

 OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta 

pentru evaluarea  cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 

completat cu OMEN 3597/18.06.2014 

 OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 

6143(GRAFICUL ACTIVITATILOR DE EVALUARE A CADRELOR 

DIDACTICE) 

 OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de 

acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. 

privind reducerea fenomenului de violenta în unitatile de învatamânt 

preuniversitar. 

 OMECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de 

întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării 

fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a 

dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei 

pregătitoare; 

 Ordin nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii 

nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anului scolar 2018-2019 

 Ordin nr. 4794/ 30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in 

invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2019- 2020 

 O.M.E.M. nr.4461/27.08.2018 privind metodologia de evaluare nationala la 

sfarsitul claselor II, IV, VI 

 O.M.E.N. nr. 3185/18.02.2019 privind organizarea simularii evaluarii 

nationale 

 O.M.E.N. nr. 3344/16.03.2018 privind calendarul si metodologia pentru 

echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta 

durata. 
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 O.M.E.N. nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul elevilor 

 

 

  

Activitatea scolii în anul scolar 2018-2019 a avut la bază următoarele 

principii: 

· Principiul echităţii si egalităţii de sanse; 

· Principiul calităţii; 

· Principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare individuală si 

social–economică; 

· Principiul eficienţei manageriale si financiare; 

· Principiul descentralizării ; 

· Principiul transparenţei si răspunderii publice; 

· Principiul respectării drepturilor si libertăţilor copilului, tinerilor si 

adulţilor; 

· Principiul independenţei de ideologii, religii si doctrine politice; 

· Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

· Principiul educaţiei incluzive, diferenţiate/individualizate; 

· Principiul respectării diversităţii culturale; 

· Principiul respectării identităţii culturale a minorităţilor naţionale; 

· Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

· Principiul participării si responsabilităţii părinţilor; 

· Principiul susţinerii si promovării personalului didactic, pentru acces si 

dezvoltare în carieră; 

· Principiul mobilităţii personalului didactic. 

 

 

Valori comune: 

_ Educaţie 

_ Comunicare 

_ Participare 

_ Continuitate 

_ Stabilitate 

_ Echitate 

_ Eficienţă 

_ Relevanţă 

_ Respect 

 

 

 

 

1.ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
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             Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2018-2019 a însemnat 

realizarea la timp a următoarelor documente: 

 Planul de dezvoltare instituţională 

 Planul de şcolarizare 

 Planul managerial  

 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

 Programele de activităţi anuale şi semestriale al catedrelor şi 

comisiilor de lucru 

 Statul de funcţii  

 Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) 

 Regulamentul intern 

 Tematica şedinţelor consiliului profesoral şi ale consiliului de 

administraţie. 

       Obiectivele generale care au fundamentat planul managerial al şcolii, 

în acest an şcolar au fost: 

 Reconsiderarea şi transformarea managementului şcolar într-unul 

implicativ pentru creşterea eficienţei întregii activităţi din şcoală 

 Optimizarea proiectării instruirii şi evaluării şi a stării de disciplină 

cu accent pe calitatea procesului instructiv – educativ şi 

îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru creşterea şansei de 

inserţie socio-profesională a tinerilor 

 Crearea cadrului pentru dezvoltarea unui învăţământ de calitate prin 

identificarea oportunităţilor de ameliorare, amenajare şi 

modernizare a ambientului şcolar 

 Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în 

viaţa şcolii 

 Atragerea partenerilor dornici să sprijine financiar şi logistic 

activitatea educativă 

 Conceperea unor noi instrumente a activităţii educative şi de 

promovare a imaginii şcolii 

 Coordonarea funcţională între educaţia şcolară şi cea extraşcolară 

 

Elaborarea planului managerial pe baza diagnozei activităţii instructiv 

educative a anului şcolar anterior a constituit punctul de pornire în stabilirea 

obiectivelor semestriale şi anuale ale activităţii întregii şcoli, a modului de 

realizare a lor prin organizarea şi coordonarea comisiilor şi a Consiliului de 

administraţie. 

          La începutul anului şcolar 2018-2019, prin decizii interne s-au numit: 

secretarii consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisii 

metodice şi de lucru, responsabilul cu biblioteca şcolară, responsabilul cu 

derularea programului lapte-corn, responsabilul cu sigiliul şcolii, responsabilul 



10 

cu documentele şcolare, responsabilul cu educaţia rutieră, responsabilii 

celorlalte comisii constituite la nivelul scolii. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin 

Regulamentul Intern programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de 

activitate. Orarul a fost finalizat la 8.09.2018, cu unele modificări ulterioare.  

Activitatea de autoformare managerială se realizează atât prin activitatea 

zilnică, în confruntarea cu problemele care se rezolvă zi de zi, cât şi prin 

preocuparea permanentă de a fi la zi cu soluţiile manageriale cele mai potrivite.  

     Funcţionarea structurilor manageriale ale unităţii şcolare: 

     În anul şcolar 2018-2019,  structurile manageriale au funcţionat pe 

următoarea organigramă : 

 

     A. Consiliul Profesoral – cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ 

                                          Preşedinte – director prof. Furdui Ioan 

                                          Membrii – toate cadrele didactice din şcoală 

 

      B. Consiliul de Administraţie – cu rol în luarea deciziilor  

 

             1. Furdui Ioan- director 

             2. Radu Carmen-director adjunct 

             3. Cioboata Loredana-reprezentant parinti 

             4. Barleaza Luminita-consilier educativ 

             5. Dedu Iustina-reprezentant invatamant primar 

             6. Ungureanu Amalia-reprezentant structuri 

             7. Nuta Stelian-reprezentant Consiliul local 

             8. Surupar Bogdan- reprezentant Consiliul local 

             9. Toma Alina- reprezentant primar 

              10.Ciocioc Ovidia-reprezentant Consiliul local 

              11.Petre Manuela-reprezentant cadre didactice 

              12.Tatarcan Monica-reprezentant parinti 

              13.Gherasim Mihaela-reprezentant parinti 

              14.Cismaru Ana-Maria-reprezentant elevi 

       Secretarul Consiliului de Administratie a fost Serban Alexandra. 

            

       Pentru o bună desfăşurare a activităţii din şcoală a fost necesar ca deciziile 

luate să fie în prealabil discutate şi apoi comunicate celor implicaţi. Astfel, 

Consiliul Profesoral s-a întrunit lunar, cu participarea tuturor cadrelor didactice 

titulare şi suplinitoare şi a fost consultat în rezolvarea şi luarea deciziilor din 

domeniul instructiv-educativ. 

     Consiliul de Administraţie ales de Consiliul Profesoral a funcţionat şi 

participat la luarea deciziilor în domeniul administrativ. 

     Comisiile metodice constituite s-au întrunit lunar şi au abordat tematici 

aprobate de conducerea şcolii. 
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ANALIZA SWOT 
 

 

     Pentru a realiza o buna diagnoza a organizatiei noastre scolare,am analizat 

atat mediul intern cat si mediul extern prin urmatoarele paliere: 

       a)Oferta curriculara 

       b)Resursele umane 

       c)Resursele materiale si financiare 

       d)Relatiile cu comunitatea 

 

I. Curriculum şi viaţa şcolară 

 

a) PUNCTE TARI: 

  

 *Existenţa la nivelul şcolii a programelor pentru toate disciplinele 

 *Majoritatea elevilor au manuale, la clasele I , a II-a ,a III-a, a IV-a ; a V-a  si a 

VI-a acestea fiind noi 

 *Curriculum la decizia şcolii satisface nevoile elevilor 

 *Existenţa ofertei şcolare şi popularizarea ei prin blogul şcolii şi alte mijloace 

 *Programele pentru disciplinele opţionale sunt aprobate de inspectorii de 

specialitate 

 *La nivelul şcolii există un calendar bine realizat pentru activităţile 

extracurriculare şi extraşcolare 

 *Realizarea programului managerial pentru săpămâna „Scoala altfel” 

 *Existenţa unui număr mare de elevi olimpici (nationali si judeteni) 

 *Învăţarea limbii engleze din clasa pregatitoare 

 *Toţi elevii claselor V-VIII studiază Informatica 

 *Rezultate foarte bune la concursurile si olimpiadele scolare:faza nationala ( 

Istorie si L.Romana),  faza judeteana (Istorie, Ed.Tehnologica, L.Romana, Ed. 

Fizica,Matematica). 

 *Rezultate foarte bune obtinute la evaluarea nationala 

 

b) PUNCTE SLABE: 

 

 *Lipsa manualelor şcolare noi pentru toate clasele 

 *Neimplicarea părinţilor în activităţile extraşcolare 

 *Un număr redus de lucrări de tip metodic şi pedagogic aflate în biblioteca 

şcolii 

 *Lipsa spaţiului pentru o bibliotecă şi o sală de lectură moderne 

 *Rezultate slabe la evaluarea initiala la anumite discipline 

 *Slaba reprezentare a unor discipline la nivel de olimpiade şcolare 
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c) OPORTUNITĂŢI: 

 

*Noile prevederi din Legea Educaţiei care oferă 20% pentru disciplinele 

opţionale 

 *Proiectarea de opţionale care să satisfacă nevoile elevilor şi părinţilor 

 *Dezvoltarea ofertei educaţionale a şcolii şi adaptarea ei la noile realităţi din 

societatea româneacă 

 *Autonomia de care beneficiază şcolile în proiectarea activităţilor extraşcolare 

*Infiintarea asociatiei parintilor 

 

d) AMENINŢĂRI: 

 

*Legislaţia din domeniul învăţământului aflată într-o permanentă schimbare 

*Scăderea interesului părinţilor faţă de activităţile instructiv-educative 

*Interesul tot mai scăzut în rândul elevilor faţă de anumite activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare 

 

 

 

II. Resurse financiare şi materiale 

 

a) PUNCTE TARI 

 

 *Asigurarea fondurilor pentru salariile cadrelor didactice, a personalului 

didactic auxiliar şi a personalului nedidactic 

 *Laborator de Informatică bine dotat, conectat la Internet 

 *Sală de sport funcţională 

 *Dotarea cabinetelor din cadrul şcolii 

 *Existenţa aparaturii moderne la nivelul şcolii şi structurilor aparţinătoare 

 *Finalizarea lucrărilor de reabilitare la mai multe corpuri de şcoală 

 *Construirea unei grădiniţe după standarde europene 

 *Dotarea tuturor salilor de clasa cu table magnetice 

 

b) PUNCTE SLABE 

 

 *Material didactic insuficient şi uzat moral 

 *Fonduri insuficiente pentru anumite cheltuieli materiale 

 *Lipsa unor softuri educaţionale 

  

 

c) OPORTUNITĂŢI 
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 *Din anul şcolar 2011-2012 şcoala beneficiază de serviciile unui contabil 

propriu 

 *Organizarea Asociaţiei părinţilor  

 *Atragerea de fonduri extrabugetare 

 *Realizarea pe parteneriate în vederea obţinerii de venituri suplimentare 

 *Accesarea programelor de granturi 

 *Programele europene finanţate prin fonduri structurale 

 

d) AMENINŢĂRI 

 

*Imposibilitatea motivării personalului didactic bine pregătit pentru a rămâne în 

şcoală 

*Scaderea populatiei scolare si implicit a finantarii/elev 

 

III. Resurse umane 

 

a) PUNCTE TARI 

 

 *Calificarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi a personalului 

nedidactic ( 100 % ) 

 *Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare (  71 % ) 

 *Un număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I ( 49 % ) 

 *Stabilitatea personalului didactic 

 *Cadre didactice competente cu performanţe şcolare înregistrate 

 *Implicarea majoritătii cadrelor didactice în activităţile extraşcolare 

 *Acoperirea disciplinelor din curriculum-ul nucleu şi din curriculum-ul la 

decizia şcolii 

 *Organizarea cercurilor pedagogice (directori, invatatori, matematica). 

 

b) PUNCTE SLABE 

 

 *Un număr mare de cadre didactice cu domiciliul în alte localităţi 

 *Lipsa unui analist programator 

 *Existenţa unor situaţii dificile in legătură cu anumite probleme de sănătate 

pentru unele cadre didactice 

 

 

c) OPORTUNITĂŢI 

 

 *Posibilitatea şcolii de a-şi selecta cadrele didactice 

 *Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuuă 

 *Implicarea unui număr mare de elevi la concursuri şi olimpiade şcolare 

 *Participarea cadrelor didactice la proiecte educaţionale 
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 *Realizarea de parteneriate educaţionale 

 *Organizarea la nivelul şcolii a cercurilor pe diferite discipline de studiu 

 *Existenţa microbuzelor şcolare 

 

 

d) AMENINŢĂRI 

 

*Naveta cadrelor didactice 

*Depărtarea faţă de şcoală a unor elevi 

*Unele cursuri de perfecţionare se organizează contra cost 

*Lacunele legislative în ceea ce priveşte angajarea de personal nedidactic şi 

didactic auxiliar 

*Resursele financiare precare ale familiilor unor elevi 

*Lipsa interesului faţă de şcoală din partea unor elevi şi părinţi 

 

 

IV. Relaţii cu comunitatea 

 

a) PUNCTE TARI 

 

*Programe de voluntariat 

*Parteneriate cu reprezentanţii comunităţii 

*Transparenţă în relaţiile cu comunitatea locală 

*Existenţa activităţii Comitetului de părinţi 

*Parteneriate cu Poliţia, Biserica, Căminul Cultural, Biblioteca, Cabinetul 

medical 

*Relaţii pozitive cu liderii comunităţii locale 

*Desfăşurarea activităţii Consiliului elevilor 

 

b) PUNCTE SLABE 

 

*Lipsa relaţiilor cu agenţii economici locali 

*Lipsa parteneriatelor cu instituţiile minorităţilor 

*Comunicarea defectoasă cu părinţii în anumite situaţii 

 

c) OPORTUNITĂŢI 

 

*Optimizarea colaborării cu comunitatea locală 

*Dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii locale 

*Atragerea de resurse financiare din comunitate 

*Implicarea părinţilor în „viaţa” şcolii 

*Implicarea agenţilor economici locali în activitîţile şcolii 
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d) AMENINŢĂRI 

 

*Legislaţia restrictivă 

*Abandonul şcolar al elevilor rromi din cauza condiţiilor materiale 

*Existenţa unui număr mare de părinţi care muncesc în străinătate iar copiii se 

află în grija bunicilor 

*Lipsa unor organizaţii nonguvernamentale la nivel local cu care să se poată 

colabora 

*O colaborare deficitară cu instituţiile sanitare locale 

 

 

ANALIZA PEST-E 
 

 

       Definita ca delegare a autoritatii decizionale la nivelul unitatii scolare, 

descentralizarea in invatamant implica cresterea influentei comunitatii locale 

asupra unitatii scolare. In consecinta, pe masura ce scoala isi va spori 

independenta decizionala fata de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului de 

invatamant,ea va deveni tot mai dependenta de comunitatea locala.Ca urmare,se 

individualizeaza oferta scolara in functie de nevoile comunitatii si de conditiile 

concrete economice,sociale si tehnologice. 

 

            

 

      Politicul 

     

      Politica educationala a zonei Magureni isi stabileste strategiile prin 

Consiliul local pornind de la prioritatile programului de guvernare,in baza 

politicii educationale la nivel national.Astfel pentru Scoala Gimnaziala 

Magureni ne propunem: 

        -Un invatamant adaptat la nevoile de calificare din zona 

        -Un invatamant diversificat care permite si stimuleaza rute individuale de 

pregatire 

        -Un invatamant bazat pe un management performant 

        -Un invatamant care incurajeaza competitia si dezvolta personalitatea 

        -Un invatamant in parteneriat cu elevii care participa la propria formare 

        -Un invatamant care sa pregateasca elevii pentru noile realitati create de 

integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. 

 

         Economicul 

 

      Economia localitatii nu ofera multe oportunitati iar economia din regiune 

(Cimpina) se afla in continuare in tranzitie. Pe raza localitatii nu exista unitati 
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economice productive. Se constata cresterea somajului  si a numarului 

persoanelor fara un loc de munca ,foarte multi parinti avand o situatie materiala 

precara , aceasta conducand si spre interes scazut fata de scoala. 

  Cu toate ca legislatia finanaciara permite atragerea de surse extrabugetare 

la nivelul unitatilor de invatamant, interesul agentilor economici din imprejurimi 

in acordarea de sponsorizari sau donatii pentru scoala sau gradinita este in 

continuare foarte scazut. 

 Toti acesti factori economici au efecte grave : dezinteres , absenteism 

chiar abandon scolar . 

    O preocupare aparte o va constitui dezvoltarea sectorului “Servicii” datorita 

potentialului turistic al regiunii. 

 

         Socialul 

 

      Scoala este situata intr-o regiune cu un slab potential industrial iar cel mai 

apropiat centru industrial (localitatea Cimpina) se afla la o distanta de 16 

Km.Acest fapt a determinat o rata mare a somajului in zona in urma 

restructurarilor masive din industrie.In aceste conditii o parte a populatiei locale 

munceste in domeniul forestier sau constructii. 

      Pe fondui aparitiei somajului o parte a populatiei active din zona a plecat la 

munca in strainatate iar copii au ramas in grija bunicilor. 

      Un numar destul de mic de locuitori ai comunei isi desfasoara activitatea in 

municipiul Cimpina in domeniul confectiilor,serviciilor,mecanic. 

      Localitatea Magureni ofera putine oportunitati pentru locuri de munca,dar pe 

viitor exista posibilitatea atragerii unor investitori in regiune fapt ce ar conduce 

la crearea de noi locuri de munca. 

      Situatia materiala a elevilor este medie existand si elevi cu situatie materiala 

buna dar si un mare numar de elevi cu probleme financiare. 

      In aceste conditii consideram ca este necesara redimensionarea relatiei 

profesor-elev si crearea unei culturi organizationale care sa exprime nu numai 

simbolurile si sloganurile,ci sa genereze traditii de buna practica.  

             

 

           Tehnologicul 
 

     Desi au o situatie materiala medie un numar mare de elevi dispun de 

calculatoare personale,internet,telefonie fixa si mobila. 

     Scoala a incercat sa creeze un cadru favorabil invatarii la nivelul standardelor 

si tehnologiilor actuale. Scoala dispune de: 

            -retea telefonica(un post telefonic) 

            -televiziune(6 televizoare color) 

            -internetul 

            -un cabinet multimedia(25 de calculatoare+1 server,legate in retea) 



17 

            -3 calculatoare pentru secretariat si contabilitate    

            -1 calculator pentru administrator 

            -1 calculator pentru CEAC 

            -2 calculatoare pentru cancelarii 

            -9 imprimante 

            -8 copiatoare 

            -15 video-proiectoare; 3 D.V.D.; 25  laptopuri 

            -Baza materiala a scolii mai cuprinde: 3 laboratoare,6 cabinete,1 

biblioteca,1 sala de sport,harti,atlase,planse,mulaje, materiale pentru Fizica, 

Biologie,Chimie,Muzica,Sport,Istorie, Geografie, Matematica, L.Romana. 

           Desi exista destule mijloace tehnice si didactice se mai pot face 

multe:achizitionarea de material didactic modern,achizitionarea de soft 

educational care sa permita desfasurarea lectiilor A.E.L.,reconditionarea 

vechiului material didactic.  

   

 Ecologicul 

 

     Neexistand multe unitati economice, mediul inconjurator nu este afectat in 

mod semnificativ. 

      Exista contract cu o firma de ridicarea gunoiului si de salubrizare. Exista in 

cadrul scolii programe de educatie civica si ecologica initiate si derulate de 

cadre didactice 

      Eliminarea apei reziduale se face prin fose de absorbtie. Gupurile sanitare 

sunt vidanjate periodic ( atunci cand este cazul ). 

      Pe raza comunei Magureni a existat pericolul inceperii exploatarilor unei 

cariere de piatra care ar fi produs poluare excesiva (monentan lucrarile sunt 

sistate). 

 

 

2. RETEAUA UNITATILOR DE INVATAMANT 
 

           

 Unitatile de invatamant care apartin Scolii Gimnaziale Magureni , scoala 

cu PJ sunt : 

-3 unitati de invatamant primar – Scoala primara Lunca Prahovei , Scoala 

primara Satu Banului , Scoala primara nr. 1 Magureni 

-5 gradinite – Gradinita nr.1 Magureni , Gradinita Lunca Prahovei , Gradinita 

Satu Banului , Gradinita Cocorastii Caplii ; Gradinita cu program prelungit 

Cocorastii Caplii 

 

Efectivele scolare – au fost urmatoarele : 

-Gradinita nr. 1 Magureni – 58 prescolari (3 grupe ) 

-Gradinita Satu Banului - 18 prescolari (1 grupa ) 
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-Gradinita Lunca Prahovei – 31 prescolari ( 2 grupe ) 

-Gradinita Cocorastii Caplii ( 1 grupa ) 11 prescolari 

-Gradinita cu program prelungit Cocorastii Caplii-1 grupa-24 prescolari 

-Scoala primara Lunca Prahovei - 36 elevi 

-Scoala primara Satu Banului – 15 elevi 

-Scoala gimnaziala Magureni - 189 elevi – ciclul primar 

            - 184 elevi ciclul gimnazial 

 

An scolar 2009-2010 192 prescolari 230 ciclul 

primar 

238  ciclul 

gimnazial 

660 

 

An scolar 2010-2011 192 prescolari 220 ciclul 

primar 

223 ciclul 

gimnazial 

635 

 

An scolar 2011-2012 195 prescolari 219 ciclul 

primar 

209 ciclul 

gimnazial 

623 

 

An scolar 2012-2013 145 prescolari 254 ciclul 

primar 

233 ciclul 

gimnazial 

633 

An scolar 2013-2014 153 prescolari 250 ciclul 

primar 

223 ciclul 

gimnazial 

 

628 

An scolar 2014-2015 153 prescolari 235 ciclul 

primar 

219 ciclul 

gimnazial 

607 

An scolar 2015-2016 146 prescolari 240 ciclul 

primar 

205 ciclul 

gimnazial 

591 

An scolar 2016-2017 133 prescolari 226 ciclul 

primar 

211 ciclul 

gimnazial 

570 

An scolar 2017-2018 148 prescolari 222 ciclul 

primar 

194 ciclul 

gimnazial 

564 

An scolar 2018-2019 142 prescolari 240 ciclul 

primar 

184 ciclul 

gimnazial 

566 

 

       

 

Din analiza comparativa a datelor statistice se constata o scadere a efectivelor la 

nivelul gimnazial,  o scadere a efectivelor de elevi la invatamantul prescolar  si o 

crestere la cel primar. Tendinta de scadere se inregistreaza si la nivelul judetului 

Prahova. 

Anul scolar Numar de elevi 

2014-2015 111 789 

2015-2016 107 692 

2016-2017 105 626 

2017-2018 103 806 

2018-2019 101787 
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3. INDICATORI DE CALITATE 
 

Situatia la invatatura in anul scolar 2018-2019 

       

          Procentul de promovabilitate la nivel judetean a fost de 91,09% 

La Scoala Magureni –ciclul primar 99% 

                                -ciclul gimnazial 99% 

La Scoala Satu Banului – 100% 

La Scoala Lunca Prahovei – 100% 

          La gimnaziu procentul de promovabilitate pe judet este de .... In scoala 

noastra procentul a fost de 99%. 

 

Anul scolar Situatia la 

nivelul 

judetului 

Situatia la 

nivelul primar 
Situatia la 

nivelul 

judetului 

Situatia la 

nivelul 

gimnazial 

2009-2010 97,02% 95,75% 95,67% 97% 

2010-2011 97,82% 97,75% 96,34% 96% 

2011-2012 97,57% 99% 95,84% 97% 

2012-2013 98,11% 99% 95,19% 92,30% 

2013-2014 98,02% 99% 94,68% 94% 

2014-2015 97,80% 99% 95% 91% 

2015-2016 - 99% - 91% 

2016-2017 - 98,69% 90,26% 97,16% 

2017-2018 97,95% 100% 95,44% 96% 

2018-2019 - 99% - 99% 

 

      

Comparativ cu anul scolar trecut remarcam cresterea procentului de 

promovabilitate la ciclul gimnazial. La ciclul primar se observa o usoara scadere 

a procentului de promovabilitate. 

 Vreau sa cred ca elevii nostri s-au straduit mai mult pentru insusirea 

cunostintelor transmise din toate domeniile de activitate, dar interesul pentru 

invatatura este in scadere.  

 Evaluarea nationala – a mentinut un nivel corespunzator al motivatiei 

elevilor la disciplinele la care aceasta s-a sustinut . Rezultatele obtinute arata 

modul in care elevii si cadrele didactice s-au implicat in pregatirea examenelor. 

 Privind abandonul scolar , rata acestuia a crescut in comparatie cu anul 

scolar trecut.La ciclul gimnazial s-a inregistrat 3 cazuri de abandon scolar 

.Trebuie identificate cauzele abandonului scolar in general , al absentismului 
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pentru ca atata timp cat acesta exista , ceva este in neregula nu numai in sistemul 

de invatamant ci si in societate . Este necesara o actiune comuna a tuturor 

factorilor educationali – scoala , familie, comunitate , organe si institutii cu 

atributii in ceea ce priveste asigurarea unui climat sanatos .  

Scoala este cea care trebuie sa coaguleze toate actiunile in acest sens , iar 

in procesul educational profesorul detine o pozitie cheie .  

 Consilierii educativi s-au straduit in cunoasterea mai buna a problemelor 

copiilor ; au stabilit actiuni cu un deosebit impact in modelarea 

comportamentului acestora . Acestia au militat pentru dezvoltarea interesului 

fata de elevii cu note scazute la purtare , diversificarea actiunilor 

extracurriculare atragand elevii intr-un spatiu educativ adecvat.  

 Cu un impact deosebit asupra elevilor a fost tematica orelor de dirigentie , 

precum si lectiile deschise  sau activitatile cu caracter educativ. 

 De mare interes in randul elevilor s-au bucurat activitatile extracurriculare 

– drumetii , exursii si tabere . 

 Cu prilejul diferitelor evenimente „1 dec. , Unirea Principatelor , Ziua 

eroilor” au avut loc scurte omagieri. Serbarile scolare au contribuit la 

manifestarea talentelor artistice. Frumoase serbari au fost organizate de 

educatoare ,invatatori si profesori cu prilejul sarbatorilor de iarna si zilei de 8 

Martie. 

 Alaturi de ora de dirigentie , un rol important l-a jucat relatia cu familia si 

desfasurarea de activitati privind siguranta personala , alegerea carierei, lupta 

antiviolenta , antidrog, educatia rutiera .Acesta activitati au fost urmarite in 

complexitatea lor . Este de subliniat faptul ca rolul familiei trebuie sa creasca 

deoarece cele mai grave probleme de comportament au fost semnalate in situatia 

in care familia nu se implica deloc. Se impune : 

- cresterea rolului structurilor asociative ale elevilor la nivelul scolii si 

comunitatii; 

- atragerea parintilor in cadrul parteneriatului educational ; 

- cresterea rolului parteneriatului in comunitate in vederea organizarii 

activitatilor de timp liber al elevilor ( actiuni cultural-artistice, sportive ). 

Starea disciplinara a elevilor trebuie sa ne preocupe pe fiecare dintre 

noi. In anul scolar 2018-2019 numarul total al absentelor a fost de 7924 din care 

3692 motivate. Se observa cresterea numarului de absente 

 

An scolar Total absente Absente motivate 

2011-2012 6182 2218 

2012-2013 6765 2638 

2013-2014 5510 1526 

2014-2015 7176 1754 

2015-2016 7939 2130 

2016-2017  10269  3681 

2017-2018 8910 3391 
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2018-2019 7924 3692 

 

 In anul scolar incheiat s-au inregistrat cazuri de indisciplina in cadrul 

relatiilor elev-elev , elevi-profesori , precum si situatii de chiul al elevilor de la 

anumite ore. Aceste aspecte au fost cunoscute si rezolvate la timp asa incat 

numarul notelor la purtare scazute din cauza indisciplinei au fost putine.Au 

existat 7 note scazute la purtare sub 7. 

 Fiecare consilier educativ trebuie sa-si cunoasca cat mai bine elevii , sa 

dea solutii problemelor cu care acestia se confrunta , sa actioneze la timp si cat 

mai eficient in rezolvarea acestora . 

 Desigur si cadrele didactice trebuie sa desfasoare activitati didactice in 

care sa capteze interesul si atentia elevilor , sa fie ferme in luarea deciziilor , sa 

desfasoare lectii cu un randament maxim . 

  

Evaluarea nationala si admiterea in liceu 
 

       S-au desfasurat conform metodologiilor aprobate de minister .Examenele s-

au desfasurat in conditii optime . Subiectele au fost de nivel mediu . Procentele 

inregistrate la nivel judetean au fost la limba romana 91,26% iar la matematica 

73,61% .(note peste 5) 

 

Anul 

scolar 
La nivel 

judetean 

L.Romana 

Sc.Magure

ni 

L.Romana 

La nivel 

judetean 

Matemat

ica 

Sc.Maguren

i 

Matematica 

 

Medii 

judet 

Medii 

Sc.Ma

gureni 

 

2009-

2010 
 67%  31%   

2010-

2011 
87,59% 80% 67,65% 46%   

2011-

2012 
87,73% 97% 56,51% 66%   

2012-

2013 
89,80% 89,36% 77,84% 87,23% 

 

 

 

 

2013-

2014 
84,59% 76,47% 81,78% 82,35% 

 

 67% 

 

2014-

2015 

94,27% 100% 85,24% 93,75% 89,93

% 

100% 

2015-

2016 

- 90,90% - 81,81% - 87,87% 

2016-

2017 

94,15% 100% 79,09% 66,66% 87,60

% 

87,87% 

2017- 94,24% 94,11% 74,32% 73,52% 86,68 88,23% 
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2018 % 

2018-

2019 

91,26% 97,14% 73,61% 74,28% 84,14

% 
94,28

% 

 

 

     Procentul de promovabilitate la nivelul scolii pentru seria curenta a fost de 

94,28%. 
      Se observa o crestere a procentului de promovabilitate fata de anul scolar 

precedent la Limba Romana si la Matematica.Procentele finale obtinute au fost 

peste cele obtinute la nivel judetean.    

       Avand in vedere pregatirea suplimentara a elevilor organizata in scoala pe 

tot parcursul anului ne-am  asteptat la astfel de rezultate. Rezultatele obtinute 

reflecta nivelul real de pregatire al elevilor .      

     Admiterea in liceu s-a desfasurat conform metodologii cunoscute din timp 

atat de elevi cat si de parintii acestora . 

 Optiunile completate de parinti si elevi sub indrumarea dirigintilor au fost 

realiste intrucat toti elevii promovati au fost cuprinsi in clasele de liceu din 

prima etapa. Avem o serie de elevi repartizati la cele mai importante colegii din 

judet: ex.Colegiul ¨N. Grigorescu¨Campina, Colegiul „I.L.Caragiale” Ploiesti, 

Colegiul „Regina Maria” Ploiesti, Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza. 

Elevii declarati promovati dupa sustinerea examenului de corigenta au fost 

distribuiti  in a doua etapa . 

Educatia timpurie raspunde deschiderii invatamantului spre dimensiunea 

europeana , care ofera sanse egale spre o invatare de calitate . Educatia timpurie 

este prima etapa spre educatia formala , asigura intrarea copilului in 

invatamantul obligatoriu la varsta de 6 ani . 

 Educatia intelectuala la varsta prescolara se realizeaza prin toate 

activitatile existente in gradinita , incepand cu jocurile libere, pana la optionale 

si extinderi . Educatoarele organizeaza si esentializeaza continuturile , in functie 

de finalitati , fac o selectare si o structurare a obiectivelor specifice , identifica 

caile de transmitere si insusire a continutului , precum si metodele specifice 

obiectului . 

 Educatoarele sunt considerate ca parteneri de joc , le cunosc regulile 

jocului .  Copilul are nevoie sa fie sprijinit de adult . Ceea ce-i deosebeste pe 

copii este ritmul diferit de dezvoltare a lor . 
           

         În anul şcolar 2018/2019 s-a organizat Evaluarea Naţională la clasele a 

II-a , a IV-a si a VI-a, în baza următoarelor acte normative:  

-4);  

anizare și desfășurare a EN 2018  

uri pentru administrarea EN 2018;  

– privind regimul actelor și normelor de utilizare a 

certificatului SSL  
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- privind transferul / preluarea arhivelor de 

subiecte.  

Elevi prezenti la evaluare:-Clasa a II-a 47 (46-Scris) 

                                        -Clasa a IV-a 40 (Limba si comunicare) 

                                                              40 (Matematica) 

                                        -Clasa a VI-a 43 

 

 

 

Olimpiade si concursuri scolare 
      

      In anul scolar 2018-2019 elevii Scolii Gimnaziale Magureni au obtinut o 

serie de premii la etapele nationale, regionale si judetene ale Olimpiadei de 

Istorie , Limba Romana ,Matematica, Ed. Tehnologica si Educatie fizica. Iata 

rezultatele: 

 

1.Olimpiada de Istorie 

 

Etapa nationala 

Alecu Teodora-Mentiune; Premiul Special 

 

Etapa judeteana 

1.Alecu Teodora-Premiul I 

2.Cismaru Ana-Maria-Mentiune 

3.Cretu Lavinia-Mentiune 

 

2.Concursul “Centenarul Marii Uniri”-etapa regionala 

Alecu Teodora, Milu Georgiana, Sichim Gabriela-Mentiune 

 

3.Concursul judetean “Micii prieteni ai Istoriei” 

I.Echipaje 

1.Clasa a V-a- Locul I 

2.Clasa a VI-a-Locul I 

3.Clasa a VII-a-Locul I 

II.Individual 

 

1.Clasa a V-a: 

 

-Danciu Nicolas-Premiul I 
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-Cretu Andrei-Premiul I 

-Safta Diana-Premiul I 

-Filip Ioana-Premiul I 

-Dragomir Danusia-Premiul I 

-Suditu Ema-Premiul I 

-Gherasim Maria-Premiul I 

-Bumbacea Razvan-Premiul II 

-Nita Alexandra-Premiul II 

-Gordan Costin-Premiul III 

-Dima Vanessa-Premiul III 

-Pantaia Mirabela-Premiul III 

-Brebenea Sara-Mentiune 

-Stancu Madalina-Mentiune 

-Ploscaru Delia-Mentiune 

-Ursache Raul-Mentiune 

-Sanda Delia-Mentiune 

-Safta Victor-Mentiune 

 

2.Clasa a VI-a 

 

-Papuc Irina-Premiul I 

-Filip Laurentiu-Premiul I 

-Ungureanu Andy-Premiul I 

-Radu Petruta-Premiul I 

-Manta Maria-Premiul I 

-Manta Teodora-Premiul II 

-Radu Noemi-Premiul II 

-Luncasu Lucia-Premiul II 

-Manta Ruxandra-Premiul II 

-Neagu Stefan-Premiul II 

-Facalet Diana-Premiul III 

-Mihai Florian-Premiul III 

-Barbu Maria-Premiul III 

-Visoiu Ana Maria-Mentiune 

-Dinu Luca-Mentiune 

-Cristache Georgiana-Mentiune 

-Maracineanu Alexia-Mentiune 
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3.Clasa a VII-a 

 

-Tifigiu Antonia-Premiul I 

-Banica Daria-Premiul I 

-Nita Roxana-Premiul I 

-Florea Silvica-Premiul I 

-Manta Alexia-Premiul II 

-Safta Iuliana-Premiul II 

-Radu Luca-Premiul II 

 

Profesor, Furdui Ioan 

 

 

4.Olimpiada satelor 

 

1.Facalet Daria-Premiul II 

2.Papuc Irina-Premiul II 

3.Radu Petruta-Premiul III 

4.Manta Ruxandra-Premiul III 

5.Ungureanu Andy-Mentiune 

6.Safta Diana-Mentiune 

7.Filip Laurentiu-Premiul Special 

 

5.Concursul de Matematica “Ion Ionescu” 

 

1.Manta Ruxandra-Premiul III 

 

6.Olimpiada satelor-Matematica 

 

1.Cioboata Isabelle-Mentiune 

 

7.Olimpiada de Educatie Tehnologica-etapa judeteana 

 

1.Maracineanu Alexia-Mentiune 

2.Gherasim Maria-Mentiune 

 

8.Limba Romana 
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OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 

 Etapa județeană: 

1. Radu Petruța – premiul II (calificata etapa nationala) - Prof. 

Andreescu Roxana 

 

OLIMPIADA „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”: 

1. Radu Petruța – premiul II Prof. Andreescu Roxana 

2. Sichim Gabriela – premiul III – Prof. Radu Carmen 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN „ODĂ LIMBII ROMÂNE”: 

1. Papuc Irina – premiul I - Prof. Andreescu Roxana 

2. Cismaru Ana – Maria – premiul I - Prof. Andreescu Roxana 

3. Radu Petruța – premiul II - Prof. Andreescu Roxana 

4. Alexe Bianca - premiul II - Prof. Andreescu Roxana 

5. Gherasim Maria – premiul III - Prof. Andreescu Roxana 

6. Sichim Gabriela – premiul III – Prof. Radu Carmen 

7. Safta Diana - mențiune - Prof. Andreescu Roxana 

8. Ungureanu Andy – mențiune – Prof. Constantin Florina 

 

 

FESTIVAL – CONCURS: „FRUMUSEȚI LOCALE, TRADIȚII ȘI 

OBICEIURI”: 

1. Vișoiu Ana - premiul I - Prof. Andreescu Roxana 

2. Radu Luca - premiul I – Prof. Radu Carmen 

3. Alecu Teodora - premiul I – Prof. Furdui Ioan 

4. Radu Petruța- premiul II - Prof. Andreescu Roxana 

5. Crețu Lavinia – premiul II - Prof. Andreescu Roxana 

6. Papuc Irina – premiul III - Prof. Andreescu Roxana 

7. Dumitrache Mario - premiul III – Prof. Radu Carmen 

8. Cismaru Ana – Maria - premiul III - Prof. Andreescu Roxana 

9. Mărăcineanu Alexia – mențiune - Prof. Andreescu Roxana 

10. Niță Roxana – mențiune – Prof. Radu Carmen 

11. Bucur Daliana – mențiune - Prof. Andreescu Roxana 

 

 

SECȚIUNEA EXPOZIȚIE: 

1. Dinicu Cosmina - premiul I - Prof. Andreescu Roxana 

2. Vișoiu Ana - premiul II - Prof. Andreescu Roxana 
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3. Toader Iustina – premiul III - Prof. Andreescu Roxana 

 

 

 

9.EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 

LOCUL I -  JUDET – RUGBY TAG 

LOCUL AL III LEA  - FAZA PE REGIUNE 

PROF. UTU ELENA ALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
REZULTATE CONCURSURI  CLASELE P-IV. 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

1. Comper – Limba şi literatura romană( clasele Pregătitoare - IV) – Premiul I -28     

     elevi; Premiul II- 25 elevi; Premiul III – 28 elevi  ; Menţiune-33 elevi 

 

 2. Comper – matematică( clasele Pregătitoare -IV)  - Premiul I – 23 ;Premiul II- 29  ;     

    Premiul III -  31 ; Menţiune-16  

1 NITA ALEXANDRA 

2 BUMBACEA RAZVAN IONUT ALEXANDRU 

3 NICU MIHAI ALEXANDRU 

4 BOCIU GEORGIANA 

5 SAFTA MARIAN VICTOR 

6 URSACHE DAVID  RAUL 

7 AMARANDEI EUGEN TEODOR DARIUS 

8 MOGOSANU ADINA IOANA 

9 TRAISTARU ANA-MARIA LAURA 

10 BUMBACEA ALEXANDRU 

11 PANTAIA FABIAN ALEXANDRU 

12 NITA COSMIN 

13 SARBU MARIO 

14 SAVU NICOLAE CODREANU 

15 DUMITRACHE ALEXANDRU 
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3. Concursul  de cultură generală Star Kids - Premiul I – 21   ;Premiul II- 12   ;  

            Premiul III -  6  ; Menţiune-8 

 

4. Concursul național  cu participare directă” Micul școlar”- Liceul Teoretic ” 

Șerban Vodă”, Slănic Prahova  - Premiul III- 2 

 

5. Concursul național de cultură generală, cu participare directă” Știu,vreau să 

știu, am învățat”- Liceul Teoretic ” Șerban Vodă”, Slănic Prahova  , etapa judeteană: 

      Premiul II- 1, Premiul III- 2. Mențiune -2 

 

6. Concursul regional  cu participare directă” Micul pieton”- Liceul Teoretic ” 

Șerban Vodă”, Slănic Prahova  - Premiul I -3, Premiul III – 1, Mențiune  - 2 

 

7. Concursul judetean de cultură generală, cu participare directă ” Călătorie în 

ținutul cunoașterii”  . Școala ” I.A. Bassarabescu”, Ploiești-  Premiul III – 2 

 

8. Concursul național de cultură generală, cu participare directă” Știu,vreau să 

știu, am învățat”- Liceul Teoretic ” Șerban Vodă”, Slănic Prahova  , etapa națională: 

      Premiul I- 1, Premiul II - 1.Premiul III-1 , Mențiune -1 

 

9. Concursul judetean interdisciplinar ,cu participare directă” Olimpiada satelor”- 

Mărgineni: Premiul II-2, Premiul III -1 , Mențiune -4 

 

10. Concursul judetean de cultură generală, cu participare directă ”Să pășim în 

lumea cunoașterii ”- Bușteni :  Premiul II-1, Premiul III -2 , Mențiune -1 
 

11.  Concursul interjudeţean de creaţie artistico-plastică„ Călătorie în lumea 

poveştilor”- Măgureni:     Premiul I- 7 , Premiul II – 9 .Premiul III- 6. 
 

12. Concursul judeţean de creaţie artistico-plastică„ Romănia, te iubim! ”- 

Măgureni:     Premiul I- 3 , Premiul II –4  .Premiul III- 2., Mentiune -2 
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4. RESURSE UMANE 
 

In anul scolar 2018-2019 personalul didactic al Scolii Gimnaziale Magureni a 

fost format din: 9 educatoare, 12 invatatori, 18 profesori. 

   -Personal didactic: 39 persoane,din care:-titulari:28 persoane 

                                                                           -suplinitori: 11 persoane 

 

           -Personalul didactic auxiliar:-4 persoane 

 

           -Personalul nedidactic:-10 persoane 

 

 

 

                   PERSONAL DIDACTIC-73 % 

 

                   PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR-7 % 

 

                   PERSONAL NEDIDACTIC-20 % 

 

  *Resurse materiale ale unitatii scolare 

 

        Actvitatea Scolii cu clasele I-VIII se desfasoara in doua corpuri de scoala 

unde se desfasoara cursurile din invatamantul gimnazial; in 3 corpuri  unde se 

desfasoara cursurile din invatamantul primar si in cele patru gradinite de pe raza 

localitatii unde se desfasoara cursurile din invatamantul prescolar. 

        Baza materiala a unitatii cuprinde:-10 sali de clasa 

                                                               -3 laboratoare (informatica,biologie,                       

fizica-chimie) 

                                                               -6 cabinete (istorie, geografie, 

matematica, romana, religie Ed. tehnologica) 

                                                                -1 sala de sport 

                                                                -1 biblioteca 

                                                                -1 teren de sport  

                                                                -spatii sanitare 

 

                      
 

ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV 

 

           *Calitatea personalului didactic 

 

    -experienta,calificare,grade didactice: 
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Grade 

didactice 

Gradul 

didactic 

I 

Gradul 

didactic 

II 

Gradul 

definitiv 

Debutant

i 

Necalifi- 

cati 

Total 

Titulari 14 8 6 - - 28 

Suplini 

tori 

4 2 2 5 - 11 

Total 18 8 8 5 - 39 

 

 

                 *TITULARI-71 % 

 

                 *SUPLINITORI-29 % 

 

                 *GRADUL DIDACTIC I- 46 % 

                 *GRADUL DIDACTIC II- 21 % 

                 *GRADUL DEFINITIV- 21 % 

                 *DEBUTANTI- 12 % 

                 *NECALIFICATI-0% 

       

 Formarea si dezvoltarea profesionala 
 

     Perfectionari:-Cadrele didactice din unitate au participat/participa la: 

           -obtinerea gradelor didactice 

           -stagii de formare in problematica reformei:abilitare curriculara, 

evaluare,negocierea conflictelor,T.I.C.,Management si comunicare, Elevi cu 

C.E.S. 

           -cercuri pedagogice 

           -societatile de stiinte,actiunile C.C.D. 

       -Numar de norme acoperite cu personal didactic titular x 100:71% 

      In formarea personalului didactic s-au avut in vedere cerintele Programului 

de guvernare , in ceea ce priveste educatia .  

Sunt obiective strategice ce stau in fata cadrelor didactice pentru formarea 

continua cum ar fi :  

-asigurarea calitatii educative 

-descentralizarea 

-modernizarea formarii initiale 

-reforma educatiei permanente 

-cresterea capacitatii institutionale pentru elaborarea proiectelor 

    Cadrele didactice au participat la activitati organizate de C.C.D , la activitatile 

desfasurate in cadrul cercurilor pedagogice si in colectivele de catedra .  
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      In anul scolar 2018-2019 mai multe cadre didactice au sustinut inspectii in 

vederea obtinerii gradelor didactice: 

 

Nr.crt. Numele si 

prenumele 

Specialitatea Gradul Nota/Calificativul 

1. Coman Olimpia Profesor 

Limba 

engleza 

I.C.2 

I 

F.B. 

 

2. Serban Evelina Invatator I.S. 

Gr.II 

10 

3. Serban Alexandra Educatoare I.S.1 

Def. 

10 

 

4. Sonea Diana Educatoare I.S.1 

Def. 

10 

5. Utu Alina Profesor 

Ed.fizica 

I.S. 

Gr.I 

10 

6. Calugaru Naomi Profesor 

Cultura civica 

I.S.1 

Def. 

10 

7. Starc Roxana Invatatoare I.S.1 

Def. 

10 

8. Soare Georgiana Educatoare I.C.1 

Gr.I 

F.B. 

9. Constantin Florina Profesor 

Limba 

romana 

I.C.2 

Gr.II 

F.B. 

10. Serban Alexandra Educatoare I.S.2 

Def. 

10 

11. Sonea Diana Educatoare I.S.2 

Def. 

10 

12. Ilas Mihaela Profesor 

Matematica 

I.C.1 

Gr I 

F.B. 

13. Starc Roxana Invatatoare I.S.2 

Def. 

10 

14. Calugaru Naomi Profesor 

Cultura civica 

I.S.2 

Def. 

10 
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5. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
 

RAPORT   CONTABIL 

ANUL  SCOLAR 2018-2019 

 (sept 2018-august 2019) 

 

 

Nr.crt. Denumirea indicatorului Buget Plati 

I. CHELTUIELI DE PERSONAL, 

din care: 

Dobanzi                                  36005-

36005                                       

3558438 2869379 

1. Salarii 3409034 2733923 

2. Vouchere de vacanta 75400 75400 

3 Transport profesori 38000                 24051 

    

II. BUNURI SI SERVICII, din care: 258000 193029 

4 Furnituri de birou 5000 4054 

5 Materiale pentru curatenie 6000 2653 

6 Incalzit, iluminat si forta motrica 121000 83724 

7 Apa, canal si salubritate 8500 5400 

8 Posta, telecomunicatii,tv, internet 5000 2426 

9 Materiale si prest.serv.cu caracter 

functional 
5000 5000 

10 Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si 

functionare 

50000 43800 

11 Reparatii curente 0 0 

12 Obiecte de inventar 43500 34892 

13 Deplasari 7000 6168 

14 Pregatire profesionala 7000 4912 

III. ALTE CHELTUIELI,din care: 103000 92263 
15 Burse 90000 86615 

16 Ajutore sociale CES 13000 5648 

 TOTAL GENERAL Buget Local 361000 285292 
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 In cursul verii au fost efectuate lucrari de igienizari si reparatii cu ajutorul 

personalului nedidactic. Toate unitatile structuri, dispun de autorizatie de 

functionare.  

Bursele scolare  

In anul scolar 2018-2019 am beneficiat de un numar de 43 burse de ajutor 

social, 11 burse de studiu si 60-sem I si 87-sem II burse de merit.  

Rechizite scolare -un numar de 72 elevi au obtinut seturi de rechizite gratuite. 

Din pacate numarul lor a fost insufucient, multi parinti care ar putea beneficia de 

aceasta facilitate nu isi intocmesc dosarele cu actele solicitate. 

Programul laptele si cornul s-a desfasurat in bune conditii .Putine nereguli 

semnalate au fost raportate la timp si remediate. 

Manualele scolare 

Au fost asigurate in regim de transmisibilitate.Comenzile pentru manuale au fost 

facute la timp si s-au stabilit prioritatile pentru achizitiile de manuale pentru 

cls.I-a,care au fost ridicate cu intarziere de la magazia I.S.J. Prahova. 

Unele edituri au intarziat livrarea manualelor, altele nu mai tiparesc anumite 

tipuri din motive economice. 

Uneori ne-am confruntat cu situatii in care primim manuale ale altor edituri pe 

care nu le-am comandat si acestea in numar prea mic pentru a le distribui 

elevilor. 

Au fost introduse la clasele I-II-III-IV-V-VI manualele digitale. 

 

 

 

6. PROCESUL DE INVATAMANT 
 

Mediul de invatare 

     In anul scolar 2018-2019 s-a actionat in sensul asigurarii conditiilor optime 

de studiu- conditii ergonomice, igienico-sanitare,dotare.Aceste conditii au dus la 

o buna desfasirare a procesului instructiv- educativ. 

Prestatia didactica 

    Aplicarea curriculumului scolar la toate nivelurile de invatamant a fost 

dezbatut cu prilejul consfatuirilor cadrelor didactice care au dus la o buna 

orientare metodologica. Au fost oferite si discutate modele de proictare care au 

venit in sprijinul elevilor. 

     Au fost efectuate asistente la ore si s-au făcut constatări privind atât modul în 

care lucrează în clasă fiecare dintre persoanele asistate, cât şi asupra modului în 

care se comportă elevii aceleaşi clase. În fişa de asistenţă s-au evidenţiat 

aspectele pozitive şi negative referitoare la managementul activităţii didactice, 

modul de interacţiune profesor-elev-clasă, planificarea lecţiei, calităţile 

personale şi profesionale ale cadrelor didactice asistate. Asistenţele de revenire 

au fost efectuate la cadrele didactice  care nu au o experienţă bogată în lucrul cu 
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elevii la clasă si la cadrele didactice care inregistreaza carente in activitatea 

didactica. 

     În urma asistenţelor efectuate s-au constatat următoarele: 

 Toate cadrele didactice au predat la timp conducerii şcolii, documentele 

de planificare întocmite în conformitate cu Curriculum naţional; 

 Conţinutul ştiinţific al lecţiilor a fost în mare parte corect, predarea 

realizându-se într-o evoluţie firească, asigurându-se logica necesară. Aici 

se poate menţiona o uşoară disfuncţionalitate privind conţinutul ştiinţific 

şi metodic la unele cadre didactice ; 

 Cadrele didactice stăpânesc conţinutul disciplinei predate şi folosesc 

resursele, oferite de baza materială a şcolii; 

 În majoritatea lor, elevii au manifestat o atitudine pozitivă faţă de educaţia 

oferită, cu excepţia unora care au participat la ore fără pregătirea lecţiilor 

anterioare; 

 Relaţia profesor-elev, cu rare excepţii, a fost corectă, stimulativă pt. elevi; 

 La toate obiectele  s-au acordat note si calificative conform standardelor 

de notare  

 Recomandări : 

       

 Folosirea tehnicilor de învăţare eficientă , creativă , intuitivă ( să nu 

achiziţioneze superficial definiţii, reguli ) 

 Adaptarea elevilor la situaţii neprevăzute pe parcursul orei  . 

 Să se valorifice suficient interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea . 

 Să se explice la începutul orei necesitatea studierii temei respective, 

motivând astfel elevii . 

 Să se realizeze parcursuri diferenţiate de învăţare, în funcţie de nivelul 

de dezvoltare al elevului  

 Temele pentru acasă să fie valorizate pentru a stimula procesul de 

învăţare . 

 Planificarea unui mod de lucru diferenţiat pentru elevii cu ritm lent de 

învăţare . 

 Centrarea activitatilor pe elevi, urmarindu-se astfel formarea de 

competente in randul elevilor 

 Stabilirea clara a competentelor ce urmeaza sa fie atinse in timpul 

lectiei 

      La grădiniţă doamnele educatoare au acordat o atenţie deosebită 

activităţii educative, dezvoltării vorbirii copiilor, creativităţii şi a 

spiritului de iniţiativă, mai ales la grupa mare. Au confecţionat 

material didactic şi au amenajat sala de grupă pe ateliere de lucru. 

     Învăţământul primar este a doua treaptă în procesul de instruire şi educare a 

copiilor. Din asistenţele efectuate s-a observat seriozitatea cu care cadrele 

didactice din învăţământul primar se pregătesc pentru lecţii, preocuparea de a 

găsi căile, metodele accesibile colectivului de elevi. S-au folosit strategii 
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diverse, de la activitatea frontală la cea independentă, verificându-se valenţele 

educative ale textelor. 

     În învăţământul gimnazial s-a urmărit perfecţionarea continuă a conţinutului 

învăţării, a metodelor şi procedeelor folosite în cadrul lecţiilor precum şi 

ridicarea nivelului de pregătire al elevilor. O atenţie deosebită s-a acordat 

pregătirii elevilor claselor a VIII-a în vederea susţinerii evaluarii nationale  S-au 

efectuat ore de pregătire suplimentară la limba română şi matematică pentru 

elevii clasei a VIII-a. Deasemenea au fost efectuate pregatiri suplimentare 

pentru participarea elevilor la concursurile si olimpiadele scolare.  

      La nivelul Scolii Gimnaziale Magureni a fost organizat Consiliul Elevilor 

condus de Cismaru Ana Maria, cls.a VIII-a B.  

      Scoala Gimnaziala Magureni a initiat o serie de proiecte judetene si 

interjudetene cuprinse in calendarul judetean (la invatamantul primar , Educatie 

Fizica , Limba Romana si la Istorie): 

-Romania, te iubim!-Coordonatori:Prof. Dobra Felicia; Prof. Birleaza Luminita 

-Calatorie in lumea povestilor-Coordonatori:Prof. Dedu Iustina; Prof. Petre 

Manuela 

-Oda limbii romane!-Coordonatori: Pro. Radu Carmen; Prof. Andreescu Roxana 

-Frumuseti locale, traditii si obiceiuri-Coordonatori: Prof. Andreescu Roxana; 

Prof. Utu Alina 

-Sport, sanatate, armonie si voie buna. Cupa Prahovita-Coordonatori: Prof. Utu 

Alina; Prof. Furdui Ioan 

-Micii prieteni ai Istoriei-Coordonator: Prof. Furdui Ioan 

Au fost dezvoltate mai multe parteneriate cu alte scoli, institutii de cultura, 

cabinetul medical, politia, C.J.A.P.; C.J.R.A.E.etc. 

 

       In perioada 18-29 martie 2019 Scoala Gimnaziala 

Magureni a fost supusa evaluarii de tip I.S.G.E.I. iar 

calificativul obtinut a fost maxim. 
        

 

 

 

 



36 

7. Activitatea Comisiilor metodice 
      

1. Comisia  metodica  a  educatoarelor 
 

Raport de activitate a Comisiei metodice a 
educatoarelor 

2018-2019 
 

           Zestrea exceptionala cu care vine cadrul didactic in fata elevilor 

este simtirea , sufletul sau nobil , ingaduitor gata in orice moment de a 

darui. 

           Nu exista arta mai frumoasa decat arta educatiei si nici profesie 

mai frumoasa decat a fi educator. 

           Educatoarele de pe raza comunei Magureni s-au bazat in 

desfasurarea activitatii la clasa pe unitatile de competenta, 

respectandu-si responsabilitatile la nivelul colectivului, dar si in cadrul 

Comisiei metodice. 

           Pentru a sprijini demersul educational, Comisia metodica a 

educatoarelor, a participat la toate actiunile metodice , a prezentat 

referate. 

           Pe parcursul primului semestru 2018-2019 Comisia metodica a 

educatoarelor si-a propus urmatoarele obiective:  

 

 Asigurarea calitatii actului educational, intocmirea planificarilor 

calendaristice si semestriale ;  

 Parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor scolare , 

utilizarea de strategii activ – participative ; 

 Favorizarea schimbului de experienta ; 

 Conceperea si elaborarea unor material functionale : proiecte 

didactice , portofolii ; 

 Colaborarea gradinita – familie. 
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Aprecieri generale si INDIVIDUALE ASUPRA CALITATII 
ORGANIZARII SI DESFASURARII ACTIVITATILOR 
           In activitatile desfasurate la clasa, educatoarele au aplicat 

tehnici de implicare individuala sau un grup al copiilor, lucruri in 

perechi sau in grupuri mici , care au condus la participarea afectiva a 

tuturor prescolarilor la activitatile desfasurate , acestia dobandind 

capacitati de cooperare , de primire si asumare de sarcini , a initiativei 

           In semestrul I - 2018-2019 s-au desfasurat activitatile: 

 Septembrie – Activitatea s-a desfasurat la Gradinita Nr. 1 

Magureni.Activitate sustinuta de Prof. educator Moisescu 

Daniela indrumatoarea Comisiei Metodice. 

Tema fiind “Organizarea activitatii Comisiei Metodice’’, 

informatii privind desfasurarea activitatii in anul  scolar 2018-

2019. 

Propuneri.Dezbateri; 

La aceasta activitate au participat toate educatoarele de pe raza 

Comunei Magureni. 

 Octombrie – ,,Jocul didactic’’-modalitate de optimizare a 

procesului instructiv-educativ in gradinita‟ – Gradinita Lunca 

Prahovei-Educatoare Stan Eugenia; 

 Noiembrie – “Cerc pedagogic” – Gradinita Iulia Hasdeu-

Campina la care au participat toate educatoarele; 

 Decembrie – ,,Activitati integrate si eficienta lor in actul 

didactic- Gradinita Nr. 1 Magureni-Prof.inv. primar si prescolar 

Radu Mihaela; 

 Ianuarie – “Animale salbatice din tara noastra” - Gradinita cu 

program normal Cocorastii Caplii-Educatoare Barbulescu  Iulia 

 

 

Pentru desfasurarea unui proces instructiv-educativ eficient si modern, 

trebuie sa se asigure acele experiente care sa tina seama de ritmul 

propriu al copilului, de activitatea sa fundamentala-jocul. 
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              In luna martie toate educatoarele au participat la Cercul 

pedagogic care s-a desfasurat in localitatea Poiana Campina si a avut 

ca tema ,,Tablou de primavara”. 

              Urmatoarea activitate metodica a avut loc la Gradinita Lunca 

Prahovei avand ca tema ,,Jocurile de rol-beneficii si idei de joc de 

rol”. 

              Barbulescu Iulia - educatoare la Gradinita  Cocorastii Caplii, 

a sustinit ,,Activitatile integrate si eficienta lor in actul didactic”. 

,,Ce si cum vreau sa fiu? - activitate desfasurata la Gradinita cu 

program prelungit Cocorastii Caplii. 

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii comisiei 
metodice 
 Urmarirea corecta pentru dezvoltarea copiilor ;  

 Dezvoltarea globala a copiilor in contextul interactiunii cu 

mediul social si natural ;  

 Strategii de imbunatatire a calitatii activitatii didactice ;  

 Implicarea in problematica sociala a prescolarilor ;  

 Respectarea legii in orice demers.  

          Activitatea  Comisiei Metodice in anul scolar 2018-2019 s-a 

incheiat cu ,,Prezentarea raportului de activitate al educatoarelor de pe 

raza comunei Magureni de catre doamna Moisescu Daniela, profesor 

pentru invatamantul prescolar. 
                                                                             Intocmit,  

Responsabil Comisia metodica 

    Prof inv.primar si prescolar                                                                  

                                                        Moisescu Daniela 

 
 

2.Comisia metodica a invatatorilor 

 

 RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 
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AN ŞCOLAR 2018-2019 

 



1. CURRICULUM 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

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

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

elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de 

specialitate.  

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.  

Au fost întreprinse asistenţe la ore de către responsabilul Comisiei Metodice. În cadrul 

asistenţelor efectuate  s-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii 

disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de 

vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat. 

   În general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi, bagajul  de cunoştinţe şi 

competenţele dobândite în acest semestru fiind la un nivel bun şi foarte bun, conform 

prevederilor programei.            

   Întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe 

parcursul traseului predare – învăţare a constituit, de asemenea, o preocupare a cadrelor din 

învăţământul primar. Alături de orele alocate şedinţelor de pregătire suplimentară în vederea 

participării la concursurile şcolare, învăţătorii au întocmit şi graficele consultaţiilor cu elevii 

care înregistrează deficienţe în însușirea cunoştinţelor predate. În cadrul acestor ore învăţătorii 

au făcut apel la alte tehnici de învăţare, corespunzătoare situaţiei fiecărui elev. În urma unei 

astfel de monitorizări didactice s-a putut obţine procentul de promovabilitate  ridicat (95 %) la 

ciclul primar, la sfârşitul semestrului I . 

 

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 

La nivelul învăţământului primar în acest an şcolar se desfăşoară următoarele discipline 

opţionale ; 

  clasa pregatitoare A – Micii artiști 

 clasa pregatitoare B - Micii artiști 
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 clasa a II-a  -  Literatură pentru copii 

  clasa a III-a A – Matematică distractivă 

 clasa a III-a B -  Măini dibace 

 clasa a IV-a A – Literatură pentru copii 

 clasa a II Lunca Prahovei- Matematică distractivă 

 clasa a IV-a  Lunca Prahovei – Scriem corect și frumos 

 clasele  a II-a şi a IV-a Satul Banului– Literatură pentru copii 

     Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi, dar şi propunerea părinţilor,  respectând 

metodologia. Toate programele au fost aprobate de  inspectorii de specialitate. 

 

3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

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

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

comportamentelor dezirabile la elevi. La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat 

activităţi extracurriculare judicios selectate şi proiectate, prin ele învăţătorii continuând de 

fapt actul de predare învăţare început la nivel de clasă.  

A existat o paletă largă de astfel de activităţi: 

 

  serbări şcolare de Ziua Naţională a României, de Crăciun; 

 vizionarea unor spectacole de teatru, circ; 

 marcarea unor evenimente importante:15 ianuarie – Ziua poetului Mihai 

Eminescu,  

    1 Decembrie - Ziua Naţională a României, 24 Ianuarie - Ziua Unirii, Ziua 

Mondială a  Păcii; 

 drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor 

materiale necesare orelor de abilităţi practice. 

 organizarea  unor expoziţii cu lucrări realizate de elevi; 

 excursii cu caracter educativ - Ploiești- activitatea ” Corpul uman”, excursii la 

București, Ploiești. 

 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 
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Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

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

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

actului didactic.. Astfel, la fineleanului, au fost înregistraţi 12 elevi corigenţi., respectiv 

promovabilitate 99,08 la sută  . Elevii care prezintă rămâneri în urmă sunt ajutaţi de învăţători, 

pentru recuperare ( săptămânal), iar orele de consultaţie sunt cuprinse în orarul claselor. 

.Lucrările realizate, testele de evaluare sunt păstrate în portofolii personale,  acestea fiind  

prezentate  părinţilor. 

 La nivelul claselor, evaluarea  cunoştinţelor se poate măsura şi prin numărul mare de 

elevi înscrişi la diferite concursuri, organizate la nivel local, judeţean, naţional Astfel, elevii 

din învăţământul primar au participat la următoarele concursuri: 

 

1. Comper – Limba şi literatura romană( clasele Pregătitoare - IV) – Premiul I -28     

     elevi; Premiul II- 25 elevi; Premiul III – 28 elevi  ; Menţiune-33 elevi 

 

 2. Comper – matematică( clasele Pregătitoare -IV)  - Premiul I – 23 ;Premiul II- 29  ;     

    Premiul III -  31 ; Menţiune-16  

 

3. Concursul  de cultură generală Star Kids - Premiul I – 21   ;Premiul II- 12   ;  

            Premiul III -  6  ; Menţiune-8 

 

13. Concursul național  cu participare directă” Micul școlar”- Liceul Teoretic ” 

Șerban Vodă”, Slănic Prahova  - Premiul III- 2 

 

14. Concursul național de cultură generală, cu participare directă” Știu,vreau să 

știu, am învățat”- Liceul Teoretic ” Șerban Vodă”, Slănic Prahova  , etapa judeteană: 

      Premiul II- 1, Premiul III- 2. Mențiune -2 

 

15. Concursul regional  cu participare directă” Micul pieton”- Liceul Teoretic ” 

Șerban Vodă”, Slănic Prahova  - Premiul I -3, Premiul III – 1, Mențiune  - 2 

 

16. Concursul judetean de cultură generală, cu participare directă ” Călătorie în 

ținutul cunoașterii”  . Școala ” I.A. Bassarabescu”, Ploiești-  Premiul III – 2 
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17. Concursul național de cultură generală, cu participare directă” Știu,vreau să 

știu, am învățat”- Liceul Teoretic ” Șerban Vodă”, Slănic Prahova  , etapa națională: 

      Premiul I- 1, Premiul II - 1.Premiul III-1 , Mențiune -1 

 

18. Concursul judetean interdisciplinar ,cu participare directă” Olimpiada satelor”- 

Mărgineni: Premiul II-2, Premiul III -1 , Mențiune -4 

 

19. Concursul judetean de cultură generală, cu participare directă ”Să pășim în 

lumea cunoașterii ”- Bușteni :  Premiul II-1, Premiul III -2 , Mențiune -1 
 

20.  Concursul interjudeţean de creaţie artistico-plastică„ Călătorie în lumea 

poveştilor”- Măgureni:     Premiul I- 7 , Premiul II – 9 .Premiul III- 6. 
 

21. Concursul judeţean de creaţie artistico-plastică„ Romănia, te iubim! ”- 

Măgureni:     Premiul I- 3 , Premiul II –4  .Premiul III- 2., Mentiune -2 

        

         D-nele prof. înv primar: Dedu Petruţa- Iustina, Petre Ana-Manuela, au  coordonat 

Proiectul educaţional interjudeţean „Călătorie în lumea poveştilor” şi Concursul judeţean de 

creaţie plastică cu acelaşi nume, ediţia  a VI-a. Un alt proiect  propus de şcoala noastră este 

Proiectul educaţional judeţean „România, te iubim!”, ediţia a VI-a, coordonat de d-nele prof 

înv. primar Dobra Felicia şi prof. Bârlează Luminița. 

 

        

5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 

     Învăţătorii au fost preocupaţi şi în acest an de formarea profesională, de folosirea unei 

metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind 

puse în practică.  

   În principiu,  s-a desfăşurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de 

şcoală prin iniţiativă şi implicare, dar şi la nivelul judeţului. 

   Toate cadrele didactice au participat la Consfătuirile şi Cercurile  pedagogice organizare 

de ISJ Prahova. 
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      D-na Starc Roxana a susținut și promovat examenul de definitivat în învățămînt, iar d-ra 

prof. înv. primar  Șerban Evelina a susținut examenul pentru gradul didactic II și dizertația 

pentru master didactic. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă, astfel: 

 

 D-nele prof. Dedu Iustina, Ungureanu Amalia, Petre Ana-Manuela, Dobra 

Felicia, Șerban Evelina au urmat cursul „Strategii didactice în abordarea 

copiilor cu CES în învăţământul preuniversitar ”, furnizor  Asociația 

Preuniversitaria 

 D-na Ungureanu Amalia - curs Mentor 

 D-na Petre Ana- Manuela - Leadership finlandez, furnizor Yuppy Koti 

Centre Ploieşti. 

 D-nele Ungureanu Amalia, Dobra Felicia, Petre Ana-Manuela – Evaluarea și 

dezvolatarea personală a elevilor. 

        De asemenea,  învăţătorii s-au implicat în elaborarea unor materiale metodice, pe teme 

diverse, pe care le-au prezentat/publicat în cadrul unor manifestări metodice de tipul 

simpozioanelor, comisie metodică, cerc pedagogic. Exemplificăm în acest sens: 

 Conferinţa Naţională „ Strategii naţionale de succes pentru incluziune”, 

Ediţia a II-a , Craiova, 29 noiembrie 2018 : Petre Ana – Manuela -  cu  

lucrarea:„ Şcoala umană – rolul ei în prevenirea instalării deficienţei”, Dedu 

Iustina – cu lucrarea ”Copiii cu cerinţe educaţionale speciale între insucces şi 

succes şcolar”.Ungureanu Amalia - cu lucrarea ,,Parteneriatul școală-familie rol 

decisiv în progresul elevilor  cu cerințe educaționale speciale” 

 Conferința ,,Genetica, neurologia și psihologia dezvoltării copilului, de la o 

stimulare corespunzătoare la autism virtual”- decembrie, Centrul de zi Sf. 

Filofteia Campina” -  prof. Ungureanu Amalia 

  Conferința ,,Nevoile copilului, nevoile, profesorului, o dinamică în căutarea 

echilibrului. Strategii de optimizare a relației psihoeducaționale pentru 

facilitarea incluziunii”- 3.02.2019, Ploiesti - prof. Ungureanu Amalia  

 Simpozionul Național “Performanță și prestigiu în educație, 

transdiciplinaritate, creativitate”- ediţia a II -a, organizat de  Liceul 

Teoretic,, Aurel Vlaicu,,  Breaza, jud. Prahova, lucrările prezentate fiind 

cuprinse în CD- ul simpozionului – prof, Dedu Iustina 

   Activități metodico- științifice  la nivelul CCD Prahova: 
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 Prof. Ungureanu Amalia : 

- 2.10.2018- Formarea continuă prin grade didactice - 1 oră 

- 2.10.2019 - Perspective ale educației permanente. Formarea profesională continuă în 

învățământul preuniversitar - 1 oră 

- 8.11.2018-Noua generație de proiecte europene - 2 ore 

 

Prof. Petre Ana- Manuela 

 

- 31. 10.2018 – CCD, Filiala Câmpina, Colegiul Naţional N. Grigorescu . Durata 3 ore 

- 7. 11.2018 – CCD, „ Didactici moderne în învăţământul primar” - 1,5 ore 

 

 Activitatea demonstrativă” „ 1 Decembrie – Sărbătoarea românilor” propusă 

în cadrul Comisiei Metodice de d-nele învățătoare: Petre Ana- Manuela, Dedu 

Iustina, Ungureanu Amalia și Sîrbu Gabriela 

 Referatele susţinute la Comisia Metodica de domnele învăţătoare: Șerban 

Evelina –  

„ Comportamentul generației nativilor digitali” – octombrie 2018  și Andrei Ana- 

Maria- 

” Controlul agresivității elevilor de vârstă școlară mică”- ianuarie 2019 

 Activitate demonstrativă ” Vine primăvara” susținută de clasa a III-a A, sub 

îndrumarea d-nei Dobra Felicia. 

 

 

6.  RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII 

 

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

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

prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul claselor, la care participarea a fost 

destul de mare, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. Consider ca optimă relaţia 

învăţător - părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte 

ori a fost nevoie. 

   Nicio activitate extraşcolară nu ar fi fost posibilă fără ajutorul părinţilor : organizarea 

diverselor activităţi , serbările claselor, participarea la diferite concursuri, etc. 

     

7.  CONCLUZII( Analiza SWOT) 
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Puncte tari: 

 Încadrarea  cu personal didactic calificat; 

 Relaţiile foarte bune din cadrul colectivului de învăţători; 

 Rezultatele la învăţătură bune şi foarte bune obţinute de elevi; 

 Rezultatele  bune şi foarte bune obţinute de elevi la concursuri şcolare; 

 Realizarea de activităţi extracurriculare atractive; 

 Lipsa manifestărilor grave de indisciplină; 

 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

 

     Puncte slabe: 

 Unele cadre didactice manifestă încă rezerve cu privire la utilizarea metodelor 

moderne de 

predare-învăţare  

 Finanţări, încă, insuficiente ;  

 Implicarea slabă a unor părinţi la nivelul şcolii şi comunităţii( multi parinți plecați în 

străinătate);  

 Întârzierea unor activităţi sau nedesfăşurarea lor în timp util;  

 

Oportunităţi: 

 Dorinţa învăţătorilor pentru schimburi de experienţă şi activităţi realizate în 

parteneriat; 

 Baza materială a şcolii 

 Participarea la diverse concursuri şcolare datorită interesului comun învăţători-elevi-

părinţi; 

 

      Ameninţări: 

 Instabilitatea socială şi economică; 

 Desele schimbări care au loc în sistemul de învăţământ; 

 Lipsa  de timp a unor părinţi, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală; 

 Influența unor comportamente indezirabile mediatizate prea mult în mass-media și în 

mediul on-line. 
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          12.09.2019                                                        Responsabil Comisia Metodică a 

Învăţătorilor, 

                                                                                         prof. înv. primar Dedu Petruţa-Iustina 

  

 

  

      

3.Comisia metodica de la aria curriculara „Limba si comunicare” 
 

Analiza activităţii desfășurate în cadrul Comisiei metodice 

Limbă și Comunicare 

An școlar 2018/2019 
 

 Activităţile Comisiei metodice Limbă și Comunicare s-au desfășurat 

conform programului de activităţi ale colectivului metodic, corespunzând 

obiectivelor propuse: 

- desfăşurarea unor activităţi potrivite de învăţare care să conducă la 

însușirea de către elevi a normelor corecte ale limbii române și ale limbilor 

străine; 

- elaborarea testelor de evaluare iniţială și a raportului de analiză a 

rezultatelor obţinute de elevii claselor V-VIII în urma testărilor iniţiale la lb. și 

lit. română, lb. și lit. franceză, lb. și lit. engleză; 

- abordarea în predare a unor metode active, îmbinându-se cu cele 

tradiţionale și cele moderne ce au rolul de a-i ajuta pe elevi la formarea 

deprinderilor de scriere și exprimare în limbile străine; 

- antrenarea elevilor în lucru pe grupe diferenţiat pentru a încuraja 

implicarea și concentrarea elevilor la oră; 

- pregătirea elevilor cu aptitudini, organizarea și desfășurarea concursurilor 

școlare; 

- pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a la limba şi literatura 

românā, la Evaluarea naţională obţinându-se rezultate foarte bune, cu un procent 

de promovabilitate de 97%. 

-    participarea cadrelor didactice la cursuri de formare („Evaluare și dezvoltare 

personală a copiilor și elevilor”, urmat de d-na. prof. de limba română 

Andreescu Roxana), susținerea inspecțiilor în urma înscrierii cadrelor didactice 

pentru obținerea gradelor didactice; doamna profesoară de limba română, 

Constantin Florina, la gradul II,  d-na.prof de limba franceză, Bucur Adriana și 

d-na prof. de limba engleză, Coman Olimpia la gradul I. 
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 Activităţile desfășurate în cadrul colectivului metodic din aria curriculară 

Limbă și Comunicare în anul școlar 2018/2019 au constat în: 

 Susţinerea unei activități interdisciplinare în luna noiembrie la clasa a V-a 

A,  la limba engleză, de către d-na prof. Coman Olimpia, cu tema Ziua 

recoltei. 

 Desfășurarea lecției deschise la limba română, Iapa lui Vodă de Mihail 

Sadoveanu, susținută de către d-ra profesoară Andreescu Roxana  la clasa 

a VII-a B. 

 În luna decembrie membrii comisiei (Radu Carmen, Andreescu Roxana, 

Constantin Florina, Coman Olimpia, Bucur Adriana) au pregătit serbarea 

dedicată Crăciunului, îndrumăndu-i pe elevi în interpretarea de roluri în 

diferite scenete, dar și a unor colinde în limba franceză și în limba 

engleză.  

 Organizarea etapei pe școală a Olimpiadei de limba și literatura română 

pentru clasele V-VIII. 

 Desfășurarea activității dedicate Zilei culturii naționale și marelui poet 

Mihai Eminescu în data de 16.01.2019, activitate susținută de către d-na 

prof. Radu Carmen, ce a constat într-un program artistic realizat împreună 

cu elevii claselor V-VIII. 

 Susținerea activității Caragiale și Caragiale... în data de 30.01.2019 de 

către   d-ra. prof. Andreescu Roxana cu elevii claselor V-VIII. 

 Organizarea unei activități cultural-educative de către doamnele 

profesoare Andreescu Roxana, Apostolescu Maria în luna februarie, 

activitate ce a constat într-o vizionare a unei piese de teatru, „Ce vor 

fetele?”, din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești. 

 Elevii claselor V-VIII, pregătiți de d-na prof. Radu Carmen și d-ra prof. 

Andreescu Roxana, au participat la concursuri județene și la olimpiada de 

lb. și lit. română, unde au obținut următoarele rezultate: 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 

 Etapa județeană: 

2. Radu Petruța cls. a VI-a – premiul II – calificată la etapa națională 

 

OLIMPIADA „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”: 

3. Radu Petruța cls. a VI-a – premiul II 

4. Sichim Gabriela  cls. a VIII-a – premiul III 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN „ODĂ LIMBII ROMÂNE”: 

9. Papuc Irina cls. a VI-a – premiul I 
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10. Cismaru Ana – Maria cls. a VIII-a – premiul I 

11. Radu Petruța cls. a VI-a – premiul II 

12. Alexe Bianca cls. a VIII-a - premiul II 

13. Gherasim Maria cls. a V-a – premiul III 

14. Sichim Gabriela cls. a VIII-a – premiul III 

15. Safta Diana cls. a V-a - mențiune 

16. Ungureanu Andy cls. a VI-a – mențiune 

 

 

FESTIVAL – CONCURS: „FRUMUSEȚI LOCALE, TRADIȚII ȘI 

OBICEIURI”: 

 

12. Vișoiu Ana cls. a VI-a - premiul I 

13. Radu Luca cls. a VII-a - premiul I 

14. Alecu Teodora cls. a VIII-a - premiul I 

15. Radu Petruța cls. a VI-a - premiul II 

16. Crețu Lavinia cls. a VIII-a – premiul II 

17. Papuc Irina cls. a VI-a – premiul III 

18. Dumitrache Mario cls. a VII-a - premiul III 

19. Cismaru Ana – Maria cls. a VIII-a - premiul III 

20. Mărăcineanu Alexia cls. a VII-a – mențiune 

21. Niță Roxana cls. a VII-a – mențiune 

22. Bucur Daliana cls. a VIII-a – mențiune 

 

 

 

SECȚIUNEA EXPOZIȚIE: 

4. Dinicu Cosmina cls. a VI-a - premiul I 

5. Vișoiu Ana cls. a VI-a - premiul II 

6. Toader Iustina cls. a VIII-a – premiul III 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN „OLIMPIADA SATELOR”: 

1. Papuc Irina cls. a VI-a – premiul II 

2. Radu Petruța cls. a VI-a – premiul III 

 

 Activităţile desfășurate reflectă preocupările colectivului nostru metodic pentru 

optimizarea procesului instructiv-educativ la limba română și limbile străine. 

 

Responsabil Prof. Andreescu Roxana 
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4.Comisia metodica de la aria curriculara „ Matematica si stiinte” 
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

Anul şcolar 2018 – 2019   

            Activitatea desfăşurată în anul școlar 2018 – 2019  de membrii comisiei 

“Matematică şi ştiinţe” a fost conformă planificărilor, planului managerial şi 

activităţilor stabilite la începutul anului. 

            În luna septembrie, toţi membrii comisiei au participat la consfătuirile 

planificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova ceea ce le-a 

facilitat realizarea planificărilor semestriale si anuale în conformitate cu normele 

metodologice în vigoare şi cu scopurile stabilite la acest nivel pentru fiecare 

disciplină de studiu. Ulterior, programele  au fost discutate şi analizate în cadrul 

comisiei metodice “Matematică şi ştiinţe” iar în urma acestor discuţii s-au 

realizat planificările anuale şi calendaristice ale activităţilor pe discipline şi 

nivele de învăţământ şi s-au stabilit priorităţile comisiei pentru acest an şcolar. 

Ulterior s-a  realizat Planul managerial al comisiei dar şi planificarea semestrială 

a activităţilor pentru anul şcolar 2018 – 2019. 

           Tot în luna septembrie s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Şedinta privind informarea membrilor comisiei cu privire la 

activităţile stabilite pentru anul şcolar ȋn curs; 

 Consfătuirile cadrelor didactice; 

 Analiza  programelor şcolare pentru finalizarea planificărilor anuale 

şi semestriale; 

 Dezbaterea şi aprobarea planurilor manageriale; 

 Testări iniţiale la toate disciplinele de ȋnvăţămȃnt – la nivelul clasei 

a V-a dar şi la alte clase; 

 Analiza rezultatelor testelor iniţiale şi stabilirea măsurilor  de 

remediere/ ameliorare. 

           Testele iniţiale au urmărit cunoaşterea nivelului de pregatire  al elevilor la 

început de an şcolar în scopul identificării şi ameliorării neajunsurilor în 

pregătirea şcolară a acestora dar şi pentru o mai eficientă planificare a 
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activităţilor pe discipline de studiu. În urma susţinerii şi evaluării acestor teste 

fiecare dintre membrii comisiei a stabilit măsurile necesare realizării progresului 

şcolar al elevilor. 

           În luna octombrie a anului şcolar membrii comisiei metodice s-au întrunit 

în scopul determinării: 

 Analizei și discutării rezultatelor de la evaluarea națională din anii 

anteriori, la disciplina matematică; 

 Stabilirii măsurilor necesare pentru obţinerea unor rezultate cât mai 

bune la examenele   

naţionale, pentru elevii claselor a VIII-a; 

 Stabilirii programului de pregătire suplimentară pentru evaluarea 

națională, la disciplina matematică; 

 Stabilirii unui program de remediere a deficienţelor în pregătirea 

şcolară a elevilor în cazul altor discipline din aria curriculare 

„Matematică şi ştiinţe”; 

 Selectării elevilor ce vor participa la concursurile și olimpiadele 

școlare; 

 Analiza şi alegerea manualelor pentru clasa a VI – a  din lista celor 

aprobate; 

 Stabilirii programului de pregătire a elevilor în scopul recuperării 

rămânerii în urmă dar şi pentru creşterea performanţei lor şcolare la 

toate disciplinele din cadrul acestei arii curriculare; 

  La nivelul comisiei metodice s-au susţinut activităţi interesante 

care au avut scopul de a ȋmbunătăţi calitatea educaţiei ȋn şcoala 

noastră.  

           În semestrului I toţi membrii comisiei au participat la cercurile 

pedagogice organizate şi desfăşurate cu sprijinul  Inspectoratului Şcolar 

Prahova. Acestea au avut loc pe discipline de învăţământ, astfel: 

 matematică, ȋn data de 3.12. 2018  la Colegiul „Mihail 

Cantacuzino” Sinaia; 

 chimie, ȋn data de  15.11.2018 – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Telega; 
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 fizică, ȋn data de  22.11.2018 –  Colegiul Național „Nicolae 

Grigorescu” Câmpina; 

 biologie, ȋn data de  16.11.2018 –   Liceul „Simon Stolnicu” 

Comarnic;  

 informatică, ȋn data de  16.11.2018 –  Școala Gimnazială „Ing. 

Gheorghe Pănculescu” Vălenii de Munte; 

 educaţie tehnologică, ȋn data de 1.11.2018 – Şcoala Gimnazială 

Liliești Băicoi. 

           Începând din luna decembrie s-a intensificat pregătirea elevilor pentru 

faza judeţeană a olimpiadelor şcolare dar şi pentru alte concursuri şcolare. 

Pentru elevii claselor a VI-a s-au realizat ore de pregătire în vederea susţinerii 

Evaluărilor Naţionale din semestrul următor. 

           În acest semestru elevii  au participat  la “Concursul de matematică Ion 

Ionescu” de la Valea Călugărească, unde au obținut: 

 Premiul III  Manta Ruxandra (clasa a VI – a). 

           În luna ianuarie elevii au participat la faza locală a olimpiadei de 

matematică, la “Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure“. 

           În luna martie elevii au participat la faza Olimpiada de matematică a 

satelor din România, desfășurată la “Școala Gimnazială Ion Ionescu” de la Valea 

Călugărească, unde au obținut: 

 Mențiune  Cioboată Isabelle (clasa a VIII – a). 

           În luna aprilie elevii clasei a VIII – a B  au fost selectați să facă parte din 

eșantionul reprezentativ pentru proiectul TIMSS 2019 și au participat la o 

sesiune de testare a aptitudinilor, concepută pentru a măsura și interpreta 

diferențele dintre sistemele educaționale naționale cu scopul de a contribui la 

îmbunătățirea modalității de predare și învățare în domeniile matematică și 

științe la nivel mondial. 

           Ȋn luna aprilie, cu prilejul desfăşurării săptămȃnii „Școala Altfel”, 

profesorii de matematică, fizică, chimie, educaţie tehnologică şi biologie s-au 

implicat ȋn planificarea, organizarea şi derularea activităţilor: concursuri, 
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drumeţii, dezbateri, informări, vizionări de filme, excursii, activităţi de 

voluntariat, etc. 

           La începutul lunii mai s-a desfăşurat Evaluarea Naţională a elevilor 

claselor a VI-a. Corectarea testelor şi analiza rezultatelor înregistrate de aceştia 

au condus către identificarea deficienţelor în pregătirea şcolară la disciplinele 

matematică, fizică, biologie ceea ce a permis stabilirea unor planuri de pregătire 

individualizate în scopul diminuării deficienţelor apărute în pregătirea şcolară. 

           Rezultatele la simulările examenului de Evaluare Națională pe care le-au 

susţinut elevii claselor a VIII-a, analizele efectuate şi măsurile ȋntreprinse au 

condus către o situaţie net îmbunătăţită a rezultatelor obţinute de elevi la 

examenul din luna iunie, ceea ce a înlesnit majorităţii acestora accesul la liceul 

şi profilul dorit. 

 

          Ȋn cadrul comisiei s-au desfăşurat activităţi interesante, referate şi 

dezbateri cum ar fi:  

 ȋn luna februarie: Prezentarea unor modele de teste aplicate la 

clase ȋn anul anterior; 

 ȋn luna martie d-na profesoară Apostolescu Maria a susţinut 

referatul cu tema “Metode moderne de evaluare la matematică”; 

 ȋn luna martie d-na profesoară Ilaş Mihaela a susținut cu elevii 

claselor a VIII – a  o dezbatere despre legătura dintre matematică 

și informatică; 

 ȋn luna aprilie, dezbatere pe tema metodelor moderne de predare 

a ştiinţelor. Exemple de bune practici; 

 ȋn luna mai, referat prezentat de d-na profesoară Neagu Feliciea. 

            Întreaga activitate a membrilor comisiei s-a desfăşurat în concordanţă cu 

obiectivele stabilite la începutul anului şcolar în planul managerial al comisiei 

urmărind: 

1) Ameliorarea calității procesului de predare – învățare – evaluare; 
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2) Utilizarea eficientă a metodelor și a instrumentelor de evaluare; 

construirea unui sistem de evaluare a performanțelor elevilor pornind 

de la competențele specifice din programele  școlare; 

3) Pregătirea elevilor în vederea concursurilor școlare; 

4) Realizarea documentelor necesare portofoliului profesorului; 

5) Proiectarea riguroasă, în conformitate cu cerințele programei și 

specificul clasei ; 

6) Dezvoltarea profesională  prin participarea la examene, programe și 

cursuri de formare profesională; 

7) Dezvoltarea aptitudinilor și a cunoștințelor de utilizare a mijloacelor 

IT; 

8) Utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente; 

9) Utilizarea mijloacelor și instrumentelor IT; 

10)  Achiziționarea de noi mijloace didactice; 

11)  Deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației 

școală – comunitate; 

12)  Realizarea de parteneriate educaționale cu comunitatea locală. 

 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

                                                                                     Profesor Ilaş Mihaela 

 

5.Comisia metodica de la aria curriculara « Om si societate, arte 

si sport » 

 

Raport de activitate 

An scolar 2018-2019 
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     Pe parcursul anului scolar membrii comisiei metodice ,,Om si societate‟‟ au 

desfasurat diverse activitati,participand atat la cele prevazute in cadrul comisiei 

metodice cat si la cercurile scolare ,cursurile de perfectionare,olimpiadele 

scolare si sedintele societatilor culturale de specialitate . 

    Activitatile din cadrul comisiei metodice s-au axat pe realizarea unor lectii 

deschise ,prezentarea de referate ,discutii cu privire la manuale ,reviste si alte 

noutati editoriale precum si modele de teste de evaluare.Lectiile prezentate au 

avut un bogat continut stiintific ,s-au folosit mijloace de invatamant si metode 

de predare-invatare moderne. S-a continuat amenajarea si dotarea cabinetelor, a 

salilor de clasa cu materiale didactice necesare desfasurarii actului didactic. 

     Domnul director Furdui Ioan,in calitate de profesor de istorie a  organizat in 

data de 9 octombrie 2017 o activitate dedicata comemorarii Holocaustului in 

concordanta cu prevederile H.G.672/din 5.5.2004 . 

    La cercurile pedagogice au participat toti profesorii din cadrul comisiei 

conform graficului.. 

    Pe parcursul intregului an scolar s-au organziat si activitati de sprijin si 

pregatire suplimentara a elevilor in vederea participarii la concursuri si 

olimpiade scolare .Se remarca numarul mare de premii obtinute de elevi la 

olimpiada de istorie si la concursul ,,Micii prieteni ai istoriei‟‟ –  martie 2019. 

      In semestrul  II dintre activitatile sustinute mentionam lectiile deschise : 

religie ,,Pilda samariteanului milostiv „‟ – prof. Dumitru Catalin (februarie ); 

geografie : ,,Franta‟‟ clasa a VI a (mai) ;referat ,,Locul istoriei in planul de 

invatamant‟‟ prof. Furdui Ioan (martie) ;activitate dedicata Zilei Mondiale a 

Apei 22 martie si Zilei Internationale a Meteorologiei 23 martie  – prof. 

Calotescu Ramona . 

    Domnii profesori , in calitate si de diriginti au organizat sedintele cu parintii 

la datele stabilite in prealabil. 

      La disciplina Educatie Fizica elevii pregatiti de catre doamna profesoara Utu 

Alina au participat la diferite competitii scolare de specialitate. 

     ISTORIE (Prof. Furdui Ioan): -9 octombrie 2018-Comemorarea 

holocaustului 

                                      - 1 Decembrie 2018– Ziua Nationala a Romaniei 

                                      - 24 ianuarie 2019- Unirea Principatelor 

                                      - 9 mai 2019- Ziua independentei si ziua Europei 

                                      -Ziua Eroilor 

      Profesorul Furdui Ioan a mai participat la urmatoarele activitati: 

-efectuarea unor inspectii de specialitate in cadrul I.S.J. Prahova in calitate de 

metodist 
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-realizarea unor parteneriate educationale cu Muzeul Brebu, Asociatia “Cultul 

Eroilor”, 10 scoli din zona Campina 

-organizarea Consiliului elevilor la nivelul scolii 

-pregatirea elevilor pentru olimpiade si concursuri 

-prezentarea mai multor materiale la Societatea de Stiinte Istorice  

-publicarea unor articole si studii de specialitate 

-activitate la S.S.I. Din Romania Filiala Campina in calitate de vicepresedinte 

-realizarea Anuarului S.S.I. Filiala Campina 

-organizarea Cercului de Istorie 

-participarea la proiecte si simpozioane judetene, nationale si internationale 

1.Olimpiada de Istorie 

 

Etapa nationala 

Alecu Teodora-Mentiune; Premiul Special 

 

Etapa judeteana 

1.Alecu Teodora-Premiul I 

2.Cismaru Ana-Maria-Mentiune 

3.Cretu Lavinia-Mentiune 

 

2.Concursul “Centenarul Marii Uniri”-etapa regionala 

Alecu Teodora, Milu Georgiana, Sichim Gabriela-Mentiune 

 

3.Concursul judetean “Micii prieteni ai Istoriei” 

I.Echipaje 

1.Clasa a V-a- Locul I 

2.Clasa a VI-a-Locul I 

3.Clasa a VII-a-Locul I 

II.Individual 

 

1.Clasa a V-a: 

 

-Danciu Nicolas-Premiul I 

-Cretu Andrei-Premiul I 
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-Safta Diana-Premiul I 

-Filip Ioana-Premiul I 

-Dragomir Danusia-Premiul I 

-Suditu Ema-Premiul I 

-Gherasim Maria-Premiul I 

-Bumbacea Razvan-Premiul II 

-Nita Alexandra-Premiul II 

-Gordan Costin-Premiul III 

-Dima Vanessa-Premiul III 

-Pantaia Mirabela-Premiul III 

-Brebenea Sara-Mentiune 

-Stancu Madalina-Mentiune 

-Ploscaru Delia-Mentiune 

-Ursache Raul-Mentiune 

-Sanda Delia-Mentiune 

-Safta Victor-Mentiune 

 

2.Clasa a VI-a 

 

-Papuc Irina-Premiul I 

-Filip Laurentiu-Premiul I 

-Ungureanu Andy-Premiul I 

-Radu Petruta-Premiul I 

-Manta Maria-Premiul I 

-Manta Teodora-Premiul II 

-Radu Noemi-Premiul II 

-Luncasu Lucia-Premiul II 

-Manta Ruxandra-Premiul II 

-Neagu Stefan-Premiul II 

-Facalet Diana-Premiul III 

-Mihai Florian-Premiul III 

-Barbu Maria-Premiul III 

-Visoiu Ana Maria-Mentiune 

-Dinu Luca-Mentiune 

-Cristache Georgiana-Mentiune 

-Maracineanu Alexia-Mentiune 

 

3.Clasa a VII-a 
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-Tifigiu Antonia-Premiul I 

-Banica Daria-Premiul I 

-Nita Roxana-Premiul I 

-Florea Silvica-Premiul I 

-Manta Alexia-Premiul II 

-Safta Iuliana-Premiul II 

-Radu Luca-Premiul II 

 

Profesor, Furdui Ioan 

 
 

 

 

 

Responsabil, Prof. Calotescu Ramona 

 

 

 

 

6.Comisia metodica „Consiliere si orientare” 

 
Raport de activitate  

anul  scolar 2018-2019, 

comisia”Consiliere si dezvoltare personala” 

 

Pe parcursul a anului scolar  2018-2019, membrii comisiei «  Consiliere si 

dezvoltare personala »(profesorii diriginti,invatatorii si educatorii)au desfasurat 

o activitate intensa.La inceputul anului scolar, au fost discutate in cadrul 

comisiei metodice programele specifice fiecarui ciclu scolar  in vederea 

intocmirii corecte  a planificarilor calendaristice , precum si planul managerial si 

activitatile specifice fiecarei luni. 

La clasele a V-a ,I-a si pregatitoare s-au relizat activitati specifice pentru 

integrare acestor elevi in noile colective, s-au sustinut testele initiale din materia   

claselor I-IV pentru a cunoaste nivelul de pregatire  al elevilor la inceput de an 

scolar ,iar la unele materii (matematica,fizica,biologie)s-au sustinut si teste 

initiale si pentru anii scolari mai mari.  

In acest semestru scolar     elevii scolii noastre au participat la activitati 

interesante in fiecare luna ,astfel : in luna septembrie, deschiderea anului scolar, 

in luna octombrie s-a sarbatorit Ziua educatiei prin activitati specifice,iar in luna 

noiembrie a avut loc lectia deschisa cu tema « Fapte bune ,fapte rele »la clasa a 
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VIII-B, realizata de d-nul prof.Dumitru Catalin,precum si activitatile 

demonstrative « Holocaustul » si »Descopera Romania »realizate de d-nul 

prof.Furdui Ioan impreuna cu elevii cercului de istorie din scoala noastra si d-na 

prof.Calotescu Ramona. 

          S-au prezentat referate cu teme de actualitate precum : “Pericolele 

ascunse ale retelelor de socializare “ prezentat de prof. Radu  Carmen in luna 

noiembrie, »Toleranta si intorelanta »  prezentat de d-na prof. Birleaza Luminita  

si« Strategii didactice in ora de dirigentie » realizat de d-na prof.Bucur Adriana 

in luna februarie.De asemenea, in fiecare luna  a acestui semestru au fost 

realizate activitati extracurriculare interesante culturale ,istorice,  ,atat la nivelul 

claselor V-VIII ,cat si la nivel primar sau prescolar: »1 Decembrie –ziua 

nationala », 24 ianuarie « Mica unire », »Eminescu-poetul national »organizat 

de d-na prof.Radu Carmen si «  Ziua Caragiale » realizat de d-na prof. 

Andreescu Roxana, »Craciunul-darul bucuriei » cu ocazia sarbatorilor de 

Craciun.In perioada sarbatorilor pascale elevii scolii noastre impreuna cu cadrele 

didactice au realizat activitati speciale in parteneriat cu biblioteca Magureni, 

parohia Magureni si satul Banului care au adus multa bucurie si implinire 

sufleasca in randurile tuturor participantilor. 

 Vizionarea unui spectacol la teatrul  « Toma Caragiu »Ploiesti cu clasele a 

VII-a si a VI-a  a reprezentat o alta activitate interesanta la care au participat 

elevii scolii noastre,precum si activitati sportive organizate si indrumate de d-na 

prof.Utu Alina. 

 In scoala noastra s-au propus si sunt in curs de derulare proiecte 

educational de nivel judetean : « Micii prieteni ai istoriei », »Oda limbii 

tomane », »Frumuseti locale- traditii si obiceiuri »« Romania ,te 

iubim », »Calatorie in lumea povestilor »realizate de doamnle invatatoare Dobra 

Felicia ,Mitrescu Amalia, Dedu Iustina, Petre Manuela si profesorii Furdui 

Ioan,Radu Carmen,Utu Alina,Andreescu Roxana si Birleaza Luminita. 

In perioada « Scoala altfel » desfasurata in primele zile ale lunii iunie,au 

fost desfasurate activitati instructive, educative ,de la excursii 

temetice,concursuri de cultura generala pana la concursuri sportive, actiuni de 

acordare a primului ajutor in colaborare cu Serviciul de ambulanta 

Prahova,vizite la Biblioteca « N.Iorga Ploiesti »etc. 

 Toti membrii comisiei au intocmit la timp si in conformitate cu 

curriculum-ul specific,planificarile anulale si semestriale,iar la nivelul claselor 

au realizat lectii interesante, antrenante care sa stimuleze interesul si pregatirea 

elevilor. Membrii comisiei au confectionat planse,au reparat unele materiale 

didactice aflate in dotarea scolii si au particitat activ la toate activitatile 

desfasurate in scoala si in afara ei. 

                                                      Responsabil comisie : 

                                                    Prof.Birleaza Luminita 
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7.C.E.A.C. 

      RAPORT  DE AUTOEVALUARE 

 

AN SCOLAR  2018-2019 

                  Componenta Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea  Calitatii in 

educatie este: Dobra Felicia, Serban Evelina, Dumitru Catalin, Andreescu 

Roxana,Ilas Mihaela, Tifigiu Oana, Apostolescu Vasile. 

                  In anul scolar 2018-2019, C.E.A.C. a avut urmatoarea activitate : 

a initializat  si finalizat R.A.E.I, a completat documentele scolii si baza materiala 

,pe platforma realizata in acest scop,  a intocmit planul operational al comisiei,a 

aplicat chestionare pentru cadrele didactice, parinti si elevi, a realizat evaluarea 

initiala si a intocmit raportul de evaluare initiala, a observat lectii  si a completat 

fise de observare, a monitorizat frecventa participarii la programele de invatare,a 

monitorizat completarea cataloagelor,a verificat portofoliile cadrelor didactice 

precum si cele ale elevilor si a alcatuit planul de imbunatatire a activitatii 

didactice din scoala. A reactualizat portofoliul cu procedee didactice . 

             C.E.A.C. s-a intalnit in fiecare luna si si-a indeplinit sarcinile cuprinse in 

planul de actiune, prevazut in planul operational. Comisia a realizat un plan de 

imbunatatire a activitatilor scolare. La sfarsitul anului scolar a aplicat 

chestionare elevilor si parintilor (de pe platforma C.E.A.C.) si a descarcat 

procesele verbale predate comisie de catre profesorii-diriginti.  

                    Comisia a fost atent monitorizata de domnul director, prof. Furdui 

Ioan ,care a colaborat cu aceasta si i-a acordat sprijin permanent.    

 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

REALIZATE 

 

 

1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare 

organizate de CCD si ISJ Prahova finalizate cu atestate de formare 

profesionala existente in portofoliile fiecarui cadru in parte. 

2. Folosirea metodelor de predare-invatare centrate pe elev. 

3. Pregatirea suplimentara a elevilor din ciclul primar si 

gimnazial care a dus la o promovabilitate mai buna in iunie 2019. 

4. Participarea la concursurile scolare : olimpiada de istorie, 

limba romana, matematica, unde elevii nostri au obtinut rezultate 

remarcabile, ,,Olimpiada satelor‟‟,  ,,Olimpicii cunoasterii”, ,,Comper‟‟, s.a. 

. 
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5. Proiecte de parteneriat cu scoli si gradinite din judet 

intocmite de cadrele didactice si avizate de ISJ, proiecte finalizate cu 

fotografii, filmulete dar si diplome obtinute de cadrele didactice 

participante. 

6. Parteneriate pe timp indelungat scoala-familie in urma carora 

fiecare diriginte si invatator a realizat dosar cu procese verbale intocmite in 

urma sedintelor cu parintii, chestionare aplicate parintilor toate acestea 

avand ca scop reducerea abandonului scolar,imbunatatirea rezultatelor 

scolare. 

7. Participarea cadrelor precum si sustinerea unor activitati 

metodice desfasurate la nivel local si judetean. (educatoarele,invatatorele si 

profesorii). 

8. Imbunatatirea bazei materiale a scolii. S-au achizitionat prin 

intermediul fondurilor venite dinspre minister materiale sportive, aparatura 

electronica: multifunctional, laptop, xerox) ; toate acestea pentru asigurarea 

unui climat favorabil desfasurarii procesului instructiv – educativ. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  

OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR. 

 In urma analizei  SWOT s-au descoperit urmatoarele puncte slabe: 

• Existenta  cadrelor didactice calificate suplinitoare. 

 • Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice. 

• Absenteismul în rândul  elevilor.  

• Insuficienta colaborare cu părinţii elevilor cu rezultate scolare slabe. 

• Neasumarea responsabilităţii pentru bunul mers al activitatilor didactice. 

• Insuficienta documentare şi preocupare a scolii pentru obţinerea de fonduri 

prin sponsorizare. 

• Slaba motivare individuala  a anumitor cadre didactice pentru desfăşurarea 

unei activităţi didactice eficiente. 

 

Membrii comisiei considera ca pentru anul scolar 2019-2020, ar trebuie sa 

se urmareasca prioritar urmatoarele aspecte : 

1. Obtinerea  unor rezultate mai bune la invatatura;  

2. Scaderea absenteismului; 

3. Implicarea elevilor si  a parintilor in evaluarea progresului pe care il 

realizeaza; 

 

Cele mentionate mai sus se pot realiza prin : 

- motivarea elevilor pentru participarea la programe de recuperare; 

- implementarea si realizarea unui sistem de autoevaluare a elevilor; 

- masurarea progreselor elevilor; 
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- dezvoltarea si implementarea unui sistem de programe care sa asigure si 

sa faciliteze egalitatea sanselor ; 

 

Actiuni necesare : 

- orientare elevilor spre orelor de recuperare ; 

- pregatirea elevilor pentru evaluare prin realizarea unor fise de lucru, teme, 

referate; 

- realizarea corecta a testelor de evaluare, aplicarea acestora, evaluarea 

rezultatelor. 

 

Alte obiective ce trebuie urmarite: 

-elaborarea de materiale auxiliare privind sanatatea si siguranta elevilor ; 

-concretizarea in activitati practice a continutului teoretic prea vast al 

programelor; 

-utilizarea eficienta a materialelor didactice de catre toti profesorilor ; 

-familiarizarea  tuturor cadrelor didactice cu tehnicile de instruire centrate pe 

elev ; 

-eficientizarea activitatilor desfasurate de consiliul clasei ; 

-completarea portofoliilor elevilor si profesorilor ; 

- implicarea mai activa a parintilor si elevilor in procesul de evaluare ; 

 

 

                                                    Intocmit,  

Prof.inv. primar DOBRA FELICIA 

 
 

 

 

8.RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIE PENTRU FORMARE CONTINUĂ ȘI 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 se axează pe orientarea 

demersului didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice 

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ 

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor 

către şcoala noastră şi spre performanţă 

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea 

reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, 

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi 

unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului 

educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului 

didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  
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 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MEN).  

               

              În  semestrul I al acestui an școlar, cadrele didactice din școala noastră au participat 

la următoarele programe și activități de formare: 

 

I. CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ: 

 

- „Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învăţământul preuniversitar”-Furdui 

Ioan, Radu Carmen, Petre Manuela, Dedu Iustina, Uțu Alina, Ungureanu Amalia, Șerban 

Evelina, Dobra Felicia, Bîrlează Luminița 

-curs Mentor: Furdui Ioan, Radu Carmen, Ungureanu Amalia 

-,,Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”-Bîrlează Luminița, Dobra Felicia, 

Pere Manuela, Ungureanu Amalia, Andreescu Roxana 

- ,,Compasiune și acțiune”-program de prevenire a bullyingului în școală”-Radu Carmen, 

Furdui Ioan 

-,,Educție nonformală pentru o școală altfel”- Radu Carmen, Furdui Ioan 

-,, Competențe de proiectare curriculară”-Rdau Carmen, Furdui Ioan, Dedu Iustina, Petre 

Manuela, Coman Marina 

 

II. PARTICIPARE LA SIMPOZIOANE/CONFERINŢE  

- Conferinţa Naţională „ Strategii naţionale de succes pentru incluziune”, Ediţia a IIa , 

Craiova, 29 noiembrie 2018: Ungureanu Amalia, Dedu Iustina, Petre Manuela, Furdui Ioan 

-participarea la conferința ,,Genetica, neurologia și psihologia dezvoltării copilului, de la o 

stimulare corespunzătoare la autism virtual”-decembrie, Centrul de zi Sf. Filofteia Campina”-

Ungureanu Amalia 

-participarea la conferința ,,Nevoile copilului, nevoile, profesorului, o dinamică în căutarea 

echilibrului. Strategii de optimizare a relației psihoeducaționale pentru facilitarea incluziunii”-

3.02.2019, Ploiesti-Ungureanu Amalia 

- Leadership finlandez, furnizor Yuppy Koti Centre Ploieşti-Petre Manuela 

 

III. PARTICIPARE  LA ACTIVITĂŢI METODICO-ȘTIINȚIFICE: 

Ungureanu Amalia 

2.10.2018-Formarea continuă prin grade didactice-1 oră 

 2.10.2019 -Perspective ale educației permanente. Formarea profesională continuă în 

învățământul preuniversitar-1 oră 

8.11.2018-Noua generație de proiecte europene-2 ore 

Petre Manuela  

31. 10.2018 – CCD, Filiala Câmpina, Colegiul Naţional N. Grigorescu . Durata 3 ore 

7. 11.2018 – CCD, „ Didactici moderne în învăţământul primar” - 1,5ore 
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*Organizare activitate metodico-științifică: Andreescu Roxana, filiala CCD Vălenii de Munte 

 

**Colocviu gr. I:  

Bucur Adriana-UPG Ploiești, Rotariu Loredana-Univ. Transilvania Brașov 

***WORKSHOP –EALTA-UPG PLOIEȘTI-COMAN OLIMPIA 

 

IV. PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAȚIONALE: 

 

-MANAGEMENT DE PROIECTE PENTRU EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ, 

 -FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU 

TRANSMITEREA VALORILOR EUROPENE 

Prof. participanți: Radu Carmen, Andreescu Roxana 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

-interesul cadrelor didactice pentru activitatea de formare continuă 

-adaptarea nevoilor de formare pentru abordarea elevilor cu CES 

-participarea la proiecte internaționale 

 

Puncte slabe: 

 

-reticența constantă a acelorași cadre didactice față de activitatea de formare, alta decât cea 

realizată prin grade didactice 

-rezistența la nou 

 

Oportunități: 

 

-abordarea cu mijloace optime a relației familie-școală 

-adaptarea strategiilor de lucru la elevii cu CES 

-schimb de experiență între cadrele didactice 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc 

- oferta stagiilor de formare in strainatate  

   

Amenințări: 

 

-costurile pe care le presupun cursurile de formare sau alte activități de dezvoltare 

profesională 

-autoplafonarea și utilizarea preponderentă a strategiilor tradiționale de lucru. 

 

Responsabil comisie,  

Prof . inv. primar, 

Ungureanu Amalia 

 Realizat de director: 

                                                        Prof. Furdui Ioan 


