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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.        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 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 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. 

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 2020-2021 
 

 

−  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; 

− 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 

− 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. 5455/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale 

pentru absolventii clasei a VIII-a in anului scolar 2020-2021 

− Ordin nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in 

invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2021- 2022 

− 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. 

− O.M.E.C. nr. 3235/2021 

− O.M.E.C. nr. 3237/2021 

− O.M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului scolar 2020/2021 

− O.M.E.C. nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea R.O.F.U.I.P. 

-Legislatia specifica starii de alerta 

 

Activitatea scolii în anul scolar 2020-2021 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 
  

             Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2020-2021 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 2020-2021, 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 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 8.09.2020, 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 2020-2021,  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.  Birleaza Luminita - reprezentant cadre didactice 

             5.  Dedu Iustina - reprezentant invatamant primar 

             6.  Ungureanu Amalia - reprezentant structuri 

             7.  Puzderca Eduard - reprezentant Consiliul local 

             8.  Suruparu Bogdan - reprezentant Consiliul local 

             9.  Parvulescu Violeta - reprezentant primar 

           10.  Trandafir Ilie - reprezentant Consiliul local 

           11.  Petre Manuela - reprezentant cadre didactice 

           12.  Nita Alina - reprezentant parinti 

           13.  Gherasim Mihaela - reprezentant parinti 

           14.  Safta Diana - 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. 

 

      

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  ; a VI-a ;a 

VII-a si a VIII-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 

 

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 

 

 *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 (  58 % ) 

 *Un număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I ( 42 % ) 

 *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 

 *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 

 

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 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) 

            -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.; 41 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 – 42 prescolari (3 grupe ) 

-Gradinita Satu Banului - 19 prescolari (1 grupa ) 

-Gradinita Lunca Prahovei – 34 prescolari ( 2 grupe ) 

-Gradinita Cocorastii Caplii ( 1 grupa ) 16 prescolari 

-Gradinita cu program prelungit Cocorastii Caplii-1 grupa-43 prescolari 

-Scoala primara Lunca Prahovei - 27 elevi 

-Scoala primara Satu Banului – 11 elevi 

-Scoala gimnaziala Magureni - 188 elevi – ciclul primar 

            - 174 elevi ciclul gimnazial 

 

An scolar 2009-2010 192 prescolari 230 ciclul 238  ciclul 660 



primar gimnazial  

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 

An scolar 2019-2020 157 prescolari 230 ciclul 

primar 

179 ciclul 

gimnazial 

566 

An scolar 2020-2021 154 prescolari 226 ciclul 

primar 

174 ciclul 

gimnazial 

554 

 

       

 

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

gimnazial,  o scadere a efectivelor de elevi la invatamantul primar  si o scadere si la cel 

prescolar. 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 

 

 

 

3. INDICATORI DE CALITATE 



 

Situatia la invatatura in anul scolar 2020-2021 

       

          Procentul de promovabilitate la nivel judetean a fost de  

La Scoala Magureni –ciclul primar 99% 

                                -ciclul gimnazial 97% 

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 98,73%. 

 

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% 

2019-2020 - 100% - 99% 

2020-2021 - 99% - 97% 

 

      

Comparativ cu anul scolar trecut remarcam scaderea 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 1 caz de abandon scolar .Trebuie identificate 

cauzele abandonului scolar in general , al absentismului 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 2020-2021 numarul total al absentelor a fost de 5227 din care 1546 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 

2018-2019 7924 3692 

2019-2020 6700 2990 

2020-2021 5227 1546 



 

 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 5 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      iar la matematica        .(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-

2018 

94,24% 94,11% 74,32% 73,52% 86,68

% 

88,23% 

2018- 91,26% 97,14% 73,61% 74,28% 84,14 94,28



2019 % % 

2019-

2020 

 89,28%  85,71%  89,28% 

2020-

2021 

- 100% - 80% - 97% 

 

 

     Procentul de promovabilitate la nivelul scolii pentru seria curenta a fost de 97%. 

      Se observa o crestere a procentului de promovabilitate fata de anul scolar precedent 

la Limba Romana si o scadere 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, scoala profesionala si 

invatamant dual 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. 

 

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 . 
           
 
 

Olimpiade si concursuri scolare 
- 

4. RESURSE UMANE 

 



In anul scolar 2020-2021 personalul didactic al Scolii Gimnaziale Magureni a fost format 

din: 11 educatoare, 11 invatatori, 19 profesori. 

   -Personal didactic: 43 persoane,din care:-titulari:25 persoane 

                                                                           -suplinitori: 18 persoane 

 

           -Personalul didactic auxiliar:-4 persoane 

 

           -Personalul nedidactic:-10 persoane 

 

 

 

                   PERSONAL DIDACTIC-75 % 

 

                   PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR-7 % 

 

                   PERSONAL NEDIDACTIC-18 % 

 

  *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: 

 



Grade 

didactice 

Gradul 

didactic 

I 

Gradul 

didactic 

II 

Gradul 

definitiv 

Debutant

i 

Necalifi- 

cati 

Total 

Titulari 17 5 3 - - 25 

Suplini 

tori 

2 2 8 6 - 18 

Total 19 7 11 6 - 43 

 

 

                 *TITULARI-58 % 

 

                 *SUPLINITORI-42 % 

 

                 *GRADUL DIDACTIC I- 44 % 

                 *GRADUL DIDACTIC II- 16 % 

                 *GRADUL DEFINITIV- 26 % 

                 *DEBUTANTI- 14% 

                 *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 23,89x100:61=39,16 

      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 .  

 



      In anul scolar 2020-2021 mai multe cadre didactice au sustinut inspectii in vederea 

obtinerii gradelor didactice: 

 

Nr.crt. Numele si 

prenumele 

Specialitatea Gradul Nota/Calificativul 

1. Moldoveanu 

Alexandra 

Profesor 

Ed.Sociala 

I.C.2 

Gr.II 

F.B. 

 

2. Bucur Adriana Profesor 

L.franceza 

I.S. 

Gr.I 

9,66 

3. Bran Mihaela Invatatoare I.S.1 

Def. 

10 

 

4. Bran Mihaela Invatatoare I.S.2 

Def. 

10 

5. Pavel Alice Educatoare I.C.1 

Gr.II 

F.B. 

6. Starc Roxana Educatoare I.C.1 

Gr.II 

F.B. 

7. Sonea Diana Educatoare I.C.1 

Gr.II 

F.B. 

8. Scorataru 

Alexandra 

Educatoare I.C.1 

Gr.II 

F.B. 

9. Ilas Mihaela Profesor 

Matematica 

I.C.II 

Gr.I 

F.B. 

10. Soare Georgiana Educatoare I.C. II 

Gr.I 

F.B. 

 

 
 

 

5. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
 

 

RAPORT   CONTABIL  

ANUL  SCOLAR 2020-2021 

 



 

Nr.crt. Denumirea indicatorului Buget Plati 

I. CHELTUIELI DE PERSONAL, 

din care: 

1.536.000 1.535.235 

1. Salarii 1.516.000 1.515.685 

2. Vouchere de vacanta 0               0 

3 Transport profesori 20.000                19.550 

    

II. BUNURI SI SERVICII, din care: 272.100 251.530 

4 Furnituri de birou 5.000 4.991 

5 Materiale pentru curatenie 10.000 9.826 

6 Incalzit, iluminat si forta motrica 60.000 56.620 

7 Apa, canal si salubritate 4.000 3.232 

8 Posta, telecomunicatii,tv, internet 3.000 2.735 

9 Materiale si prest.serv.cu caracter 

functional 
5.000 4.280 

10 Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si 

functionare 

55.000 50.750 

11 Hrana prescolarilor(din care 10031 lei 

suportat de Primaria Magureni) 

24.000 23.361 

12 Carti si publicatii in biblioteca 2.000 1.428 

13 Obiecte de inventar 100.000 90.635 

14 Deplasari 3.500 3.072 

15 Pregatire profesionala 600 600 

III. ALTE CHELTUIELI,din care: 56.000 51.547 

16 Burse 50.000 46.475 

17 Ajutore sociale CES 6.000 5.072 

 TOTAL GENERAL  1.864.100 1.838.312 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 2019-2020 am beneficiat de un numar de 47 burse de ajutor social, 2 burse 

de studiu si 71-sem I si 93-sem II burse de merit.  



Rechizite scolare -un numar de 69 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. 

Incepand cu anul scolar 2019-2020 au fost introduse la clasele I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII 

manualele digitale. 

 

 

 

6. PROCESUL DE INVATAMANT 
 

Mediul de invatare 

     In anul scolar 2020-2021 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 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 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 

Manta Ruxandra, cls.a VIII-a A.  



      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. 

 

      

7. Activitatea Comisiilor metodice 
      

1. Comisia  metodica  a  educatoarelor 
 

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 

 

Învățământul preșcolar, la nivelul Școlii Gimnaziale, comuna Măgureni, are în anul școlar 

2020-2021 următoarea componență: 

GRĂDINIȚA  CU P.N. NR.1, MĂGURENI 

- ed. Moisescu Daniela 

- ed. Radu Mihaela 

- ed. Rotariu Loredana 



- GRĂDINIȚA CU P.N. SATUL BANULUI 

- ed. Șonea Diana 

 GRĂDINIȚA CU P.N. LUNCA PRAHOVEI 

-ed. Soare Georgiana 

 

-ed. Stan Eugenia 

 

GRĂDINIȚA CU P.N. COCORĂȘTII CAPLII 

 

-ed. Bărbulescu Iulia 

 

GRĂDINIȚA CU P.P. COCORĂȘTII CAPLII 

 

-ed. Șerban Alexandra 

 

-ed. Starc Roxana 

 

-ed. Dobra Daniela 

 

-ed. Pavel Alice 

 

Managementul ariei curriculare 

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus 

următoarele obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi 
semestriale; 

• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 
activ- participative; 

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 
• organizarea de activităţi extracurriculare; 
• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 
• colaborarea şcoală-familie. 



 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preșcolar 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. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiective și dimensiuni ale dezvoltării, analizându-se 

ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de    învăţare şi adaptare. 

În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală 

sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea 

efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de 

cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de 

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare inițiala, formativă şi sumativă. În urma 

evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau 

dovadă de receptivitate. 

Aplicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 

 

 

• Septembrie 2020 -Prezentarea raportului asupra activităţii comisiei 

metodice, an şcolar 2019-2020; Prezentarea şi aprobarea Planului managerial 

pentru anul şcolar 2020-2021;Planificarea activităţilor din cadrul comisiei 

metodice- an şcolar 2020-2021, responsabil Com. Met. Ed. Șonea Diana și 

Moisescu Daniela- Grădinița cu P.N. nr.1, Măgureni. 

• Octombrie 2020- Repartizarea responsabilităţilor membrilor în cadrul 

comisiei metodice 2020-2021; Instrumente de lucru pentru evaluarea 

inițială; Scrisoarea metodică învățământ preșcolar, toate educatoarele- 

Grădinița cu P.N. nr.1, Măgureni. 

• Noiembrie 2020- Consfătuiri, discuții legate de desfășurarea activităților on-

line unde au participat toate educatoarele- Grădinița cu P.N. Satul Banului. 

• Decembrie 2020- Ianuarie 2021- Activitati in regim online. 

• Februarie 2021-  Prezentarea referatului cu tema ”Domeniile de dezvoltare, 

dezvoltare fizica, sanatate si igiena personala”, de catre Dna. Barbulescu 

Iulia, de la Gradinita cu P.N. Cocorastii Caplii. La activitatea metodica au 

participat toate educatoarele de pe raza comunei Magureni. 

• Marie 2021- Sustinerea cercului pedagogic de catre Dna. Rotariu Loredana, 

la grupa mare. Cercul a fost sustinut in online, iar la organizarea si buna 



desfasurare a acestuia au participat toate educatoarele. 

• Aprilie 2021- Prezentarea referatului cu tema ”Dimensiuni ale dezvoltarii 

personalitatii la varstele timpurii: temperament, aptitudini, inteligenta, 

caracter, creativitate”, de catre doamnele Dobra Daniela si Pavel Alice, de la 

Gradinita cu P.P. Cocorastii Caplii. La activitatea metodica au participat 

toate educatoarele de pe raza comunei Magureni. 

• Mai 2021- Sustinerea unei lectii demonstrative ”Povesti amestecate”-joc 

didactic, de catre Dna. Soare Georgiana, din cadrul Gradinitei cu P.N. Lunca 

Prahovei. La aceasta activitate metodica au participat toate educatoarele. 

• Iunie 2021 - Prezentarea raportului de activitate al Comisiei Metodice pe 

semenstrul al II-lea. Dezbatere. responsabil Com. Met. Ed. Șonea Diana și 

Moisescu Daniela- Grădinița cu P.N. nr.1, Măgureni. 

 

 

Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-

educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială, comunicarea din cadrul 

catedrei). 

Relaţiile cadru didactic- preşcolar: 

-relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi 

înţelegere,afectivitate 

-preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate. 

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

permanentă între părinţi şi educatoare. Activitățile de consiliere s-au desfășurat conform 

graficului întocmit de fiecare educatoare în parte. 

În cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu- ne 

reciproc din experienţa didactică. 

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor 

curriculare 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la 

resursele de joc şi învăţare. 

Fiecare educatoare a utilizat la grupă electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete 
speciale pe domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare.



Sistemul de evaluare 

Strategii/criterii de evaluare utilizate 

Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe 

a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor. 

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

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

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

asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor.  

 

 
 Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a 

cadrelor didactice, întâlniri de lucru) 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, 

este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea 

comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate 

pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

 

 

Responsabil Comisie Metodică, 

                                                                                                  Prof. Înv. Preșcolar, Șonea Diana 

                                                                                              Prof. Înv. Preșcolar, Moisescu Daniela



 

2.Comisia metodica a invatatorilor 
   

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

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 ME,  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, până la 11 martie, dată de la 

care învățământul s-a desfășurat online. 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 la ciclul primar, 

la sfârşitul anului școlar . 

 

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 

La nivelul învăţământului primar în acest an şcolar s-au desfăşurat următoarele discipline opţionale ; 

•  clasa pregatitoare A – Matematică distractivă 

• clasa pregatitoare B- Matematică distractivă 

• clasa a II-a A  -  Educaţie finanaciară 

•  clasa a II-a B –  Matematică distractivă 



• clasa a III-a A -  Curiozități din natură 

• clasa a IV-a  – Literatură pentru copii 

• clasa  a II –a Lunca Prahovei-  Matematică distractivă 

• clasa  a IV-a Lunca Prahovei- Literatură pentru copii 

• clasele I,  aIII-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: 

 

• activități cu ocazia Zilei Europene a Sportului Școlar 

•  serbări şcolare de Ziua Naţională a României, de Crăciun, desfășurate online 

• vizionarea unor spectacole de teatru  

• marcarea unor evenimente importante:15 ianuarie – Ziua poetului Mihai Eminescu,  

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

• organizarea  unor expoziţii cu lucrări realizate de elevi; 

• activitate consacrată  Zilei Eroilor 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 

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. Elevii care prezintă rămâneri în urmă sunt ajutaţi 

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

asemenea, se realizează ore de pregătire suplimentară și pentru elevii capabili de performanță. Lucrările 

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

In perioada în care școala s-a desfășurat online, cadrele didactice au realizat evaluarea folosind diverse 

platforme educaționale, au aplicat teste online. 

 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 obtinut 

urmatoarele rezultate: 



            - premiul I                       39 

- premiul al II-lea            31 

- premiul al III-lea          29 

- mențiuni                        90  

 Participând la următoarele concursuri:  

• Micii olimpici: premiul I- 24; premiul al II-lea-15, premiul al III-lea- 7; mențiune- 10. 

• Formidabilii: premiul I- 2; premiul al II-lea- 6, premiul al III-lea- 8. mențiune- 6. 

• Discovery: premiul I- 10; premiul al II-lea- 7, premiul al III-lea- 8. mențiune- 7. 

• Micul isteț: premiul I- 2; premiul al II-lea- 2, premiul al III-lea- 4. mențiune- 3. 

• Amintiri din copilărie: premiul I- 3; premiul al II-lea- 4, premiul al III-lea- 2. mențiune- 4 

 

 

5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 

     Învăţătorii sunt 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. 

       Cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă, simpozioane, webinarii astfel: 

 

• D-na prof. Petre Ana-Manuela a urmat cursurile; „Profesor în online ” – furnizor Digital 

Nation, Proiect ”CRED- Curricullum relevant, educație deschisă pentru toți- furnizor CCD 

Teleorman și CCD Prahova, Curs ”Intensiv de Educație Digitală”-furnizor Techsoup, ”Bazele 

utilizării Livresk, - furnizor Societatea Ascendia, curs 

 ”Metode alternative de evaluare în contextuleducației digitale”- furnizor Eduland  Learning, 

Simpozionul SNAC cu participare internațională ”Educație pentru voluntariat” și a publicat 

un articol în revista” Lucrările Simpozionului Internațional – Educație pentru voluntariat” 

• D-na prof. Ungureanu Amalia  a participat la Masa Rotundă Interațională” Predarea în echipă- 

de la teorie la practică”- Ediția a III-a Craiova,  participare worshop” Educație financiară și 

antreprenoriat pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial”, curs ” 

Strategii de prevenire și combatere a bulling”- furnizor GoAhead, curs ” Educație digitală”- 

CCD Prahova, , Simpozion  Național” Educație și formare în era digitală „- CCD Prahova, 

Simpozionul Național” O lume reală oglindită într-o lume virtuală”, paricipare la proiectul 

SNAC ”Împarte, educă, donează” în parteneriat cu Crucea Roșie Călărași, paricipare la 

atelierul ” de ed. financiară – ”Școala de bani pe roți”. 



• D-na Șerban Evelina  a participat la la Masa Rotundă Interațională” Predarea în echipă- de la 

teorie la practică”- Ediția a III-a Craiova și a publicat o lucrare pe tema ” Coteaching – o 

provocare modernă”în Revista Națională electronică ” ” Predarea în echipă- de la teorie la 

practică”, ”Parteneriat edicațional internașional- Educația fără frontiere”, Proiect 

Educațional Național ” Activitățile extrașcolare- într online și tradițional”, proiectul și 

tombola caritabilă ” Iepurașul cu surprize”, conferința online” Omul din sptele unui 

profesor” – Playouth,  

• D-nele prof. Dedu Iustina, Ungureanu Amalia, Petre Manuela, Șerbam Evelina au participat la 

Proiectul și Simpozionul Național ” Promovarea Imaginii Școlii/Școala online”-organizator 

editura ” Esențial Media” Pitești. 

• D-nele prof. Dedu Iustina și Petre Manuela au participat la Simpozionul SNEC cu participare 

internațională ”Educație pentru voluntariat” 

• D-na Dedu Iustina  a participat la Proiectul ” Portofoliul cadrului didactic”- ” Utilizare și 

crearea de soft- uri educaționale”, , Simpozionul SNAC cu participare internațională 

”Educație pentru voluntariat” și a publicat un articol în revista” Lucrările Simpozionului 

Internațional – Educație pentru voluntariat” 

• D- na Dobra Felicia a participat la ; Proiect  Educațional ”Utilizarea softurilor educationale  

invatamant   primar”, Webinar online 5 Tehnici sa ai un copil silitor la scoala, Webinar online 5 

Pași să dezlipesti copilul din fața televizorului, Webinar online  2 Strategii care rezolvă 

comportamentele negative ale  copiilor. 

• D-na Bran Mihaela  a participat la Conferința  Transdisciplinară”Educație online fără 

hotare”, cursul” Starea de bine a educatorului”, Coferința Națională Online ” Drag de carte” 

 

        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 după cum am exemplificat 

mai sus,la comisia metodică.  

 

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) 

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; 

• 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; 

• Pandemia Sars Cov 2 

• 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. 

 

 

 

 

          18.09.2021                                                        Responsabili Comisia Metodică a Învăţătorilor, 

                                                                                         prof. înv. primar Dedu Petruţa-Iustina                                                 

                                                                                            prof. înv. primar Ungureanu Amalia 

  

  



 

  

      

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

Analiza activităţii desfășurate în cadrul Comisiei metodice 

Limbă și Comunicare 

An școlar 2020/2021 

 

 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; 

-        desfășurarea de activități didactice în mediul online (lecții, teste, fișe de lucru) pentru a 

evita apariția decalajului mare de cunoștințe; 

- 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 

100%. 

-  înscrierea cadrelor didactice în Corpul de profesori Evaluatori pentru Examenele și 

Concursurile Naționale și participarea cadrelor didactice la cursuri de formare; susținerea 

inspecțiilor în urma înscrierii cadrelor didactice pentru obținerea gradelor didactice: d-na prof. 

de limba franceză, Bucur Adriana a susținut inspecția specială de gradul I. 

 Activităţile desfășurate în cadrul colectivului metodic din aria curriculară Limbă și 

Comunicare în anul școlar 2020/2021 au constat în: 

• Susţinerea unei activități interdisciplinare în luna octombrie la clasa a IV-a,  la limba 

engleză, de către d-na prof. Coman Olimpia, cu tema Ziua recoltei. 

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

Florina, Coman Olimpia, Bucur Adriana, Enache alexandra) au pregătit momente 

artistice în sistem online dedicate Crăciunului, îndrumându-i pe elevi în cunoașterea 

tradițiilor, dar și pătrunderea în spiritul sfintei sărbători cu ajutorul baghetei magice 

oferite de literatură.  



• Desfășurarea în sistem online a activității dedicate Zilei culturii naționale și marelui 

poet Mihai Eminescu în data de 16.01.2021, activitate susținută de către d-na prof. Radu 

Carmen, ce a constat într-un program artistic realizat împreună cu elevii claselor V-VIII. 

• Susținerea în sistem online a activității Caragiale și Caragiale... în data de 30.01.2021 de 

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

• Organizarea unei activități cultural-educative de către doamna profesoară Andreescu 

Roxana, în luna iunie, activitate ce a constat într-o vizionare a unei piese de teatru, 

”Avarul”, în 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 în sistem online. 

 

Responsabil, Prof. Andreescu Roxana 

 

 

4.Comisia metodica de la aria curriculara „ Matematica si stiinte” 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

Anul şcolar 2020 – 2021   

 

            Activitatea desfăşurată în anul școlar 2020 – 2021  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 online 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 2020 – 2021. 

           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 pregătire  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 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”; 

➢ 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 anul școlar 2020 – 2021 toţi membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice organizate online 

şi desfăşurate cu sprijinul  Inspectoratului Şcolar Prahova. Acestea au avut loc pe discipline de învăţământ, 

astfel: 

➢ matematică, ȋn data de 27.04. 2021  la Liceul Tehnologie „Carol I”, Valea Doftanei; 

➢ chimie, ȋn data de  29.04.2021 – Liceul Teoretic Azuga; 

➢ fizică, ȋn data de  4.03.2021 –  Liceul Tehnlogic Mecanic, Câmpina; 

➢ biologie, ȋn data de  21.05.2021 –  Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza;  

➢ informatică, ȋn data de  15.03.2021 –  Școala Gimnazială „G.E. Palade” Ploiești; 

➢ educaţie tehnologică, ȋn data de 18.03.2021 – Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia. 

            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; 

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 » 

 

Raportul  de activitate al Comisiei metodice 

 ,, Om și societate, arte și sport ” 

 an școlar 2020-2021 

 
Comisia metodică ,, Om şi societate, arte și sport’’ pe parcursul primului semestru al anului școlar 2020-2021 a 

desfăşurat o activitatea în cadrul căreia şi-au adus contribuţia toţi membrii , urmărindu-se atingerea 

următoarelor obiective: 

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

• Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative 

• Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

• Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

• Pregătirea elevilor pentru concursurile și întrecerile şcolare 

• Participarea cadrelor didactice la cercurile școlare și diseminarea lor 

• Antrenarea cadrelor didactice în activități de perfecționare profesională 

        Planificările şi proiectarea unităților de învățare au fost întocmite şi predate la timp. Activitățile didactice 

au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al comisiei metodice , folosindu-se materiale didactice diverse şi 

metode activ-participative pentru a uşura atingerea competențelor de către elevi. Aceștia au fost antrenaţi în 

realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, religie,  geografie, educație muzicală, 

educație fizică și educație plastică. 

                 Pe parcursul primului semestru al anului școlar 2020-2021, în cadrul comisiei metodice s-au 

desfășurat următoarele activități periodice : 

- în luna septembrie toţi membrii comisiei metodice  s-au întâlnit pentru analiza activităţilor desfăşurate 

în anul şcolar 2018- 2019, discutarea planificărilor, discutarea testelor de evaluare inițială, stabilirea 

programului de activităţi pentru anul şcolar 2020-2021, analizarea situației manualelor de clasa a VlI ᵃ 

- octombrie - membrii comisiei s-au reunit pe data de 9 octombrie 2020, pentru a comemora victimele 

Holocaustului din al II lea război mondial, conform H.G.672/5-V-2004. Domnul profesor Furdui Ioan a 

desfășurat o activitate cu elevii clasei a VIII a A, prezentându-se un ppt despre Holocaust, urmărindu-se 

apoi secvențe din filmul ,,La vita e bella ”, iar elevii au organizat și o scenetă intitulată ,, Pe urmele 

pașilor pierduți ”, adaptare după ,, Am trăit atât de puțin”, din ,, Ecouri din Holocaust în Literatura 

Universală ” 



- pe 28 ianuarie 2020 domnul professor Dumitru Catalin a susținut referatul cu tema:  “Rolul bisericii in 

viata familiei” 

- pe 3 decembrie 2020 doamnul profesor Furdui Ioan a susținut activitate cu tema: “Contributia motilor la 

marea unire” 

- Domnul profesor de Istorie, Furdui Ioan a organizat activitati pentru comemorarea zilei de 1 decembrie 

si a zilei de 24 ianuarie. 

 

 

           Comisia metodică întrunită la începutul semestrului al II lea al anului școlar 2020-2021 a analizat 

activitatea desfășurată pe primul semestru , realizând o analiză swot a acesteia. Printre punctele tari pot fi 

menționate  preocuparea cadrelor didactice și a elevilor pentru pregătirea la concursurile școlare și întrecerile 

sportive,  a cadrelor didactice pentru o continuă perfecționare, pentru folosirea cu succes a metodelor și a 

mijloacelor de învățare moderne alături de cele tradiționale, implicarea membrilor comisiei în activitățile școlii, 

colaborarea eficientă cu colegii în realizarea unor activități ce au contribuit la creșterea prestigiului școlii.  

         Printre punctele slabe ale comisiei pot fi amintite utilizarea sporadică a TIC ca instrument de învățare, 

lipsa unor cabinete de specialitate, întocmirea greșită sau incompletă a unor planificări. 

          Oportunitățile găsite de membrii comisiei pot fi reprezentate de motivarea elevilor pentru creșterea 

interesului față de disciplinele din cadrul comisiei. 

          Amenințările sunt reprezentate de lipsa de interes a unor elevi față de activitatea didactică, de mediul 

socio-economic al unor elevi,  de lipsurile financiare ale școlii și ale elevilor, pentru susținerea unor activități 

extrașcolare și extracurriculare. 

          Soluțiile posibile propuse au fost consecvența în activitate, realizarea unor proiecte ample, la nivel local 

și județean, care să-i capteze pe elevi, participarea  tuturor profesorilor la activități cultural-științifice și de 

perfecționare, organizarea unor activități suplimentare atât cu elevii cu un ritm lent la învățătură cât și cu cei 

capabili de performanță. 

                                       

                                                                    

 

                                                                             Întocmit de responsabilul comisiei metodice,  

                                                                                          Prof. Calotescu Ramona 

 

6.Raport de activitate al comisiei 

metodice,  

an şcolar 2020-2021 



 

Comisia metodică : ARTE SI SPORT 

Membrii comisiei : prof. Simion Adelin, prof. Ene Frumentiu, prof.Schiopu 
Monica, prof. Coman Florina,prof. Bucur Adriana 

Responsabil: prof. Utu Alina 

 

ACTIVITATI LA NIVELUL COMISIEI METODICE 

 
        

      Membrii comisiei metodice au indeplinit cerintele planului managerial al catedrelor, au colaborat  

si au fost prezenti la activitatile si sedintele de catedra.  Comisia metodica avand in componenta  

mai multe catedre au colaborat intre ele si au organizat activitati impreuna.  S-au realizat caiete  

personale pentru prezenta,    testari initiale,   norme de verificare,  diverse observatii. S-au semnat  

normele de protectie privind desfasurarea orelor de educatie fizica, norme adaptate situatiei  

epidemiologice existente. Programa scolara a fost parcursa in conformitate cu cerintele    

ariei curriculare. Interasistentele la ore au fost realizate de fiecare cadru didactic.S-au realizat  

interasistentele la ore intre membrii catedrei. 

 

 

 

ASPECTE VIZATE: 

 

I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR, 

PROMOVABILITATE, REZULTATE SIMULĂRI): 

 

CATEDRA DE ED. PLASTICĂ 

 

 

Obiectivul major al procesului educaţional la Educaţia plastică este încadrarea armonioasă a 

elevului în comunitatea umană, deschiderea orizontului pentru cunoaştere şi pentru stimularea 

activităţii elevilor la integrarea acestora în spaţiul social-economic, etno-cultural şi contemporan. 

Proiectarea tuturor activitătilor didactice s-au făcut în conformitate cu Programele şcolare pentru nivelul 

gimnazial şi Caietul profesorului. 

Educaţia Plastica constă în formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi 

faţă de oameni, cultivarea propriei viziuni artistice. Pe parcursul anului de studii disciplina Educaţia Plastică a 

urmărit procesul formării de competenţe în baza curriculumului modernizat care propune copilului experienţa 

creaţiei şi comunicării artistice în domeniul artelor plastice. Implementarea eficientă a curriculumului impune 

respectarea coerenţei componentelor lui, utilizarea flexibilă a conţinuturilor şi acordarea priorităţii metodelor  



 

 

interactive de predare şi metodelor activ-participative de învăţare, valorificare a creativităţii elevilor şi  

profesorilor în cadrul activităţilor didactice. Finalitatea exprimată în competenţa de comunicare artistică şi de 

creare a imaginii artistico-plastice la elevi constă în faptul că imaginea artistico-plastică este rezultatul actului 

de creaţie şi, în acelaşi timp, metodă de instruire. Includerea actului de creaţie în procesul de instruire a elevilor 

este una din condiţiile principale ale evoluţiei educaţiei artistico-plastice în instituţiile de învăţămînt. 

Elevii au fost evaluaţi pe parcursul semestrului I în diverse moduri (teste iniţiale, expunere frontală, 

prezentare de portofoliu, panotarea lucrărilor la sfârșitul orelor,expoziții de grup în cadrul școlii,  lucru în 

echipă, precum si in online- classroom,whatsup), scopul principal fiind modalitatea optimă de expunere a 

cunoştinţelor de către aceştia. Am realizat și construit cu elevii momentul: criticii de artă, autocriticii în scopul 

valorificărei momentului de autoevaluare. 

Am realizat o evaluare corectă a elevilor valorificând rezultatele curente în vederea construirii unui demers 

reglator care sa răspundă nevoilor identificate pe parcursul demersului didactic. Notarea elevilor a fost corectă 

și ritmica. 

 

 CATEDRA DE ED. MUZICALĂ 

Prof. Simion Adelin 

 

 

La nivelul disciplinei Ed. Muzicală  rezultatul implicarii a fost SATISFĂCĂTOR. În privinţa elevilor de clasa a 

V – a am observat şi în acest an şcolar lipsa cunoştinţelor elementare privind teoria muzicală; elevii de clasa a 

V – a nu au cultură vocală şi nu sunt familiari cu audiţia muzicală. 

 

 

 

CATEDRA DE ED. FIZICĂ – prof.Utu Alina, prof.Ene Frumentiu 

 

 

Am realizat o evaluare corecta a elevilor valorificand rezultatele curente in vederea construirii unui 

demers reglator care sa raspunda nevoilor identificate. Notarea elevilor a fost corecta si ritmica. 

Am desfasurat activitati scolare si extrascolare atingand obiectivele propuse in planul managerial al catedrei. 

Unul dintre obiectivele propuse a fost sporirea eficientei actului didactic. In ceea ce priveste acest obiectiv pot 

spune ca am studiat aprofundat curriculum scolar, am selectat judicios materialele si mijloacele didactice, si am 

intocmit corect planificarile calendaristice in acord cu metodologia recomandata, am elaborat proiectele pe 

unitati de invatare, am studiat documentele didactice, am stiut sa adaptez resursele strategice si a continutului 

specific disciplinei la particularitatile de varsta ale elevilor, am realizat si adaptarea planificarii la situatia 

pandemica, orele desfasurate online fiind realizate pe meet, classrom, zoom si whatsup. 
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II. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE: 

 

 

CATEDRA DE ED. PLASTICĂ 

 

Am întocmit material didactic cu documente/ fotografii și site-uri de specialitate în artele 

vizuale, pentru o activitate didactică creativă și stimulativă pentru elevi. 

 

 

CATEDRA DE ED. FIZICĂ – prof. Utu Alina 

 

 

Am participat si absolvit cursuri de Arbitru rugby touch, Antrenor rugby touch. 

Am organizat cercul pedagogic online- „Influentarea selectiva a aparatului locomotor cu 

ajutorul mijloacelor din gimnastica aerobica” 

 

III. ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

EXTRACURRICULARE: 

 

Am desfăşurat online – urare si colinde cu clasa a V-a A 

 

 

ALTE ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI IN SCOALA 

 

CATEDRA DE ED. PLASTICĂ 

 

Membru in diverse comisii : Comisia de monitorizare a absentelor- responsabil – Bucur 

Adriana 

 

 

CATEDRA DE ED. FIZICĂ – prof. Utu Alina 

 

Pregătirea fizică a elevilor cu aptitudini care și-au exprimat dorința de a susține examen de 

admitere la liceu vocațional cu profil sportiv/militar. 

 

Membru in diverse comisii la nivelul scolii; 

Responsabil comisiile : Arta si sport 

                                      Comisia de verificare a cataloagelor 

                                      Comisia EURO-200 

                                      Comisia de verificare a documentelor justificative 

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii didactice am studiat toate 

documentele referitoare la curriculum-ul şcolar,am aplicat în cadrul activităţii de învăţare 
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metode contemporane, activ-participative şi am urmărit în permanenţă să existe concordanţă 

între competenţele specifice, obiectivele operaţionale, conţinuturile învăţării, activităţile de 

învăţare, metode şi mijloace didactice 

Am realizat instruirea diferenţiată, centrată pe elev, ţinând cont de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor, având permanent în atenţie elevii cu C.E.S.  

 

 

Am utilizat în cadrul orelor de curs materialele existente in sala de sport, unele 

materiale auxiliare realizate prin efort propriu. 

Am realizat în permanenţă fişe de înregistrare a rezultatelor în vederea unei comparaţii 

curriculum proiectat-curriculum atins şi s-a constatat că pe parcursul semestrului I din anul 

şcolar 2020-2021 obiectivele propuse au fost îndeplinite. 

Am organizat si participat la toate activitătile extracurriculare la nivelul scolii(igienizare sala 

de sport si curtea scolii, curatenie in clasa, poavazarea clasei) ; 

Pe parcursul orelor de curs s-a folosit un limbaj adaptat la nivelul de cunoştinţe achiziţionat şi 

în concordanţă cu particularităţile psiho-individuale ale elevilor; 

Am promovat studiul in echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru; 

Am prezentat obiectivele si criteriile de evaluare, am prezentat planul evaluării elevilor si 

planificarea evaluării.  

 

Am sustinut referat cu tema „Optimizarea predării educaţiei fizice în ciclul primar, prin 

adaptarea mijloacelor şi metodelor specifice domeniului la nivelul psihomotric al şcolarului 

mic” in cadrul Comisiei Metodice . 

 

 

Responsabil, prof. Utu Alina 

 

 

 
 

7.C.E.A.C. 

 

C.EA.C. 

RAPORT  DE AUTOEVALUARE 

 

AN SCOLAR  2020-2021 

 

 

             Componenta Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea  Calitatii in 

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

Roxana, Ilas Mihaela, Scortaru Marilena, Apostolescu Vasile. 

                  In anul scolar 2020-2021, C.E.A.C. a avut urmatoarea activitate : 

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

4. Participarea la concursurile scolare ,unde elevii nostri au 

obtinut rezultate remarcabile,  

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 
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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 2021-2022, 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; 

- 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 ; 
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-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 COMISIEI PENTRU FORMARE CONTINUĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2020-2021 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.  

 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, MECTS).  

               

              În   anul  școlar 2020-2021, cadrele didactice din școala noastră au participat la  

programe și activități de formare, după cum urmeaza:  

 

 

 

 

*Dl.prof.Furdui Ioan-Proiect „CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți”, furnizor Casa Copului Didactic Teleorman, organizat împreunp cu CCD 

Prahova,  30 de credite; 
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*Dna prof. Bîrlează Luminița -septembrie -noiembrie program de formare 

continua"Profesori in online",acreditat OMEC si cu 16 CPT, CRED-ed.tehnologică 

- Proiect „CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, furnizor Casa 

Copului Didactic Teleorman, organizat împreunp cu CCD Prahova,  30 de credite; 

*D-na prof. Petre Ana-Manuela 

- Proiect „CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, furnizor Casa 

Copului Didactic Teleorman, organizat împreunp cu CCD Prahova,  30 de credite; 

- Curs “Intensiv de Educaţie Digitală”, furnizor Asociaţia Techsoup, perioada 3.03 – 

15.05. 2021, 62 de ore; 

- Curs “Bazele utilizării Livresq”, furnizor Asociaţia Ascendia, perioada 14.04 – 

30.04. 2021, 15 ore; 

- Curs “Metode alternative de evaluare în contextul educaţiei digitale”, în cadrul 

Proiectului Naţional “ Educaţia digitală, o nouă provocare”, furnizor Eduland 

Learning, 40 de ore; 

*Dna prof.Utu Alina -Curs  arbitru rugby touch, Curs antrenor rugby touch, 

MSCE -UNITED WAY -10 credite 

*Dnele prof.Radu Carmen si Andreescu Roxana au participat la Programul de 

formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEEN 

*Dna prof. Ilas Mihaela –webinar-Cum poti face evaluarea cu instrumente 

digitale in 2021?-Asociatia Pro Edu ABC 

*D-na prof. Ungureanu Amalia  

– curs” Strategii de prevenire și combatere a fenomenului de bullying-Asociatia 

GoAhead-30 credite 

               -curs ,,Educatie digitala”-CCD Prahova-24 ore 

             -participare la la workshop-ul ,,Ed.financiara si antreprenoriat pentru cadrele didactice 

din invatamantul primar si gimnazial”-proiectul CRED 

                  *Dna prof. Bran Mihaela a participat la cursul ,,Starea de bine a educatorului” 

                  *Dna prof.Constantin Florina a absolvit cursurile de master in ,,Mnagement 

educational”, dna prof. Tomescu Ana a absolvit  

programul postuniversitar de Stiinte,  dna prof. Bucur Adriana a obtinut gradul didactic I, 

dna prof. Bran Mihaela a promovat examenul de definitivat. 

Cadrele didactice au participat si la activitati de formare continua prin conferinte, mese 

rotunde, simpozioane:  

*Masă Rotundă Internațională „PREDAREA ÎN ECHIPĂ- DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 

”EDIŢIA a III-a CRAIOVA, 26 IUNIE 2020 - ONLINE ZOOM „TEAM TEACHING -

FROM THEORY TO PRACTICE”, 3th edition  (Activitate cuprinsă în Calendarul CCD 

Dolj2019-2020,  pag.24   –  poziţia   148 

*Simpozionul National  ,,Educatie si formare in era digitala”organizat de CCD Prahova 

*Simpozionului National ,,O lume reala oglindita intr-o lume virtuala”. 

*Simpozionul Naţional „Promovarea Imaginii Şcolii/Şcoala online”, organizator Editura „ 

Esential Media”, Piteşti, Argeş, în 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESFĂȘURĂTOR GRADE DIDACTICE 2020-2021 
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ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

-interesul cadrelor didactice pentru activitatea de formare continuă, in contextul 

invatamantului online 

-adaptarea nevoilor de formare pentru abordarea elevilor cu CES si la contextul creat de 

evolutia pandemiei (redirectionarea catre invatamantul online) 

-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 

GRADUL 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-

2024 

DEFINITIVAT 2021 - - - ISC1 

ISC2+Portofoliu 

Bran Mihaela  

Schiopu Monica 

- - - 

GRADUL II 2021 - IC1 IC2 IS - - - 

GRADUL II 2022 - - IC1 

Moldoveanu 

Alexandra 

IC2 

Moldoveanu 

Alexandra 

IS 

Moldoveanu 

Alexandra 

- - 

GRADUL II 2023 - - - IC1 

Starc Roxana 

Șonea Diana 

Pavel Alice 

Șerban Alexandra 

IC2 

Starc Roxana 

Șonea Diana 

Pavel Alice 

Șerban Alexandra 

IS 

Starc 

Roxana 

Șonea 

Diana 

Pavel 

Alice 

Șerban 

Alexandra 

- 

GRADUL I 2021 IC1 

Bucur 

Adriana 

Rotariu 

Loredan

a 

COLOCVIU 

Bucur Adriana 

Rotariu Loredana 

IC2 

Bucur Adriana 

Rotariu Loredana 

IS 

Bucur Adriana 

Rotariu 

Loredana(amânare-

motive medicale) 

- - - 

GRADUL I 2022 - IC1 

Ilaș Mihaela 

Soare Georgiana 

COLOCVIU 

Ilaș Mihaela 

Soare Georgiana 

IC2 

Ilaș Mihaela 

Soare Georgiana 

IS 

Ilaș Mihaela 

Soare Georgiana 

- - 

GRADUL I 2023 - - IC1 

Șerban Evelina 

COLOCVIU 

 

Șerban Evelina 

IC2 

Șerban Evelina 

IS 

Șerban 

Evelina 

- 

GRADUL I 2024 - - - IC1 

Constantin Florina 

COLOCVIU 

Constantin Florina 

IC2 

Constantin 

Florina 

IS 

Constan

tin 

Florina 
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-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 

   

Amenințări: 

-reticenta in utilizarea tehnologiei 

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

profesională 

-autoplafonarea și utilizarea preponderentă a strategiilor tradiționale de lucru. 

-pandemia SarsCov2 

 

Responsabil comisie,  

Prof . inv. primar, 

Ungureanu Amalia 

 

9.RAPORTUL COMISIEI PENTRU  PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, 

A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI 

PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

An școlar: 2020 – 2021 

 

Prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminare în mediul 

şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării 

activităţilor instructiv - educative, dar și satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple 

aspecte.  

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia 

pentru  prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității la Școala Gimnazială Măgureni, având 

următoarea componenţă: Ilaș Mihaela, Furdui Ioan, Radu Carmen, Andreescu Roxana, Petre 

Manuela, Sîrbu Gabriela, Dobra Felicia, Gherasim Mihaela.                            . 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum”: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 
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- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduita ireverenţioasă 

faţă de cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului 

şcolar în vigoare. 

  La nivelul şcolii a existat o permanenta preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu 

numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi – părinţi - cadre didactice – poliţie – primărie).  

 

 

 

 

OBIECTIVE : 

➢ Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea 

în cadrul şcolii; 

➢ Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către 

elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei 

probleme la nivelul şcolii; 

➢ Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de 

violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 

ASPECTE VIZATE: 

➢ Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii 

violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei 

publice, în scopul sensibilizări acestora; 

➢ Realizarea comunicării interinstituţionale; 

➢ Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
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MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

➢ Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi in scopul: identificarii 

formelor curente de violenţă din şcoală, identificarii contextului în care apare violenţa 

şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor 

elevilor; 

➢ Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

➢ Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

➢ Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, 

în programarea orelor de dirigenţie; 

➢ Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă; 

➢ Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

➢ Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului. 

 

Analiza SWOT a activității comisiei: 

Puncte tari: 

✓ implicarea profesorilor diriginți și a învățătorilor; 

✓ buna organizare a desfășurării serviciului pe școală. 

 

Puncte slabe: 

✓ implicarea părinților în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică sau 

inexistentă. 

 

Amenintari: 

✓ situația economic - socială precară a unora dintre elevi; 

✓ lipsa timpului petrecut de părinți cu copiii lor; 

✓ lipsa de interes în ceea ce privește nevoia de educație. 

 

Soluții posibile de remediere: 

✓ permanentizarea legăturii între toți factorii care au responsabilități în acest domeniu; 

✓ aplicarea sancțiunilor prevăzute în R.O.I.; 

✓ supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
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✓ notarea fără excepții a absențelor în catalog. 

 

 

 

Intocmit responsabil comisie, 

                                                                                                                                 Ilaș Mihaela 

 

 

 

Realizat de director: 

                                                        Prof. Furdui Ioan 


