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AN ŞCOLAR 2018 - 2019 

SEMESTRUL I 

 

 

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 

comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2018- 31.01.2019.  

 

 

Capitolul I: MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

 

MISIUNEA ȘCOLII: 

“Misiunea noastră este să avem o școală modernă și eficientă, o școală în care educația să 

fie o investiție în OM, o școală deschisă către COMUNITATE”  

Cea mai eficienta investitie, atât în plan social, cât și din punct de vedere individual 

rămâne cea facută pentru a forma oameni. 

Desigur este vorba de o investitie pe termen lung, a cărei eficacitate se probează în calitatea 

de “OM”. Absolvenții noștri vor avea competențele necesare unei bune dezvoltări personale și 

profesionale în această perioadă. 

“Rentabilitatea” investitiei pentru educator nu este, evident, de ordin material, dar o 

regăsim in valoarea adaugată și valoarea creată pe elev. 

“Crezul” profesional-managerial al leaderului  și al echipei Școlii nr. 19 Avram Iancu îl 

reprezintă misiunea acestei instituții în contextul socio-educațional actual, într-o Românie 

europeană, care țintește deja către o educație de calitate autentică. 

Școala beneficiază de cadre didactice deschise la schimbare, pregatite profesional, capabile, 

într-un exercițiu managerial motivat și responsabil, să transforme instituția  într-un  furnizor de 

valori educaționale, în concordanță cu nevoile, interesele și așteptările elevilor, ale părinților și 

ale comunității.  
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VIZIUNEA MANAGERIALĂ: 

Şcoala Gimnazială nr. 19 “Avram Iancu” îşi propune să-i înveţe pe elevi să devină 

cetăţeni europeni, ceea ce presupune experienţe pozitive continue, care să le permită să 

dobândească abilităţi de adaptare la mediul social complex  pe durata întregii vieţi. 

 

o Scurt istoric 

 Prima şcoală românească din Mehala a fost atestată documentar încă din  timpul 
săpânirii turceşti, cel  puţin de la 1723, când comunitatea românească de aici era deja 
bine organizată, fapt atestat de cronicarul bănăţean Nicolae Stoica de Haţeg. Era unica 
şcoală de stat din Timișoara acelei vremi, toate celelalte fiind şcoli comunale. 
 Documente de arhivă atestă că la 1773 la Mehala s-a zidit o şcoală nouă, iar în 1778 s-a 

înfiinţat o clasă cu limba de predare sârbă. 

 După un raport înaintat la Viena rezultă că în anul şcolar 1788-1789 frecventau şcoala 

din Mehala 30 de băieţi şi 20 de fete, cu 2 învăţători; limba de predare era limba română, şi se 

studia şi limba germană. 

 Şcoala din Piaţa Avram Iancu a fost în secolul XIV şcoală de ordin franciscan, apoi de 

ordin reformat, iar până la 1919 şcoală confesională romano-catolică de ordin călugăresc, cu 

clasele I-IV în limba germană şi clasele  V-VI în limba română.  

 La 1935, la şcoala din Mehala funcţionau 10 clase: 5 în limba română, 3 în limba 

germană, 1 în limba sârbă şi 1 în limba maghiară. 

         Şcoala a funcţionat sub mai multe denumiri: şcoala elementară nr. 11, şcoala medie de 

fete nr. 6, şcoala mixtă nr. 7, şcoala generală nr. 9… 

    În 1972 s-a construit corpul de clădire de pe Bd. Cetăţii nr. 24, iar din 1990 poartă 

numele Avram Iancu.     

Şcoala este situată în Timișoara, cuprinzând ca circumscripție școlară străzi din 

cartierele Mehala, Mircea cel Bătrân, Blașcovici, Circumvalaţiunii, Bucovina.  

Accesul elevilor către unitatea de învățământ este facil, majoritatea elevilor locuind în imediata 

apropiere a școlii, în blocuri și case aflate pe străzile din circumscripția școlară. Pentru ceilalți 

elevi accesul este de asemenea ușor, școala fiind amplasată pe o arteră de largă circulație 

(bulevardul Cetății), unde se intersectează traseele unei linii de troleibuz (13) și a două linii de 

tramvai (4, 10).  Există și un număr relativ mare de elevi care fac naveta din localități rurale 

apropiate, dar aceasta nu constituie o problemă, școala fiind la distanță medie față de intrările 

în oraș dinspre localitățile respective (Săcălaz, Beregsău, Sânandrei, Biled, Becicherecu Mic, 

Dudeștii Noi, Dumbrăvița),  iar străzile fiind în bună stare. 

 

° Analiza S.W.O.T. 

Personalul didactic a fost numit  la clase conform exigentelor ROFUIP. Gestiunea 

grupurilor clasă se realizează de către învățători și profesorii diriginți pe baza criteriilor 

ROFUIP și ROI, a competențelor dobândite la cursul de formare în domeniul consilierii și 

orientării, centrând interacțiunile pe educarea atitudinilor și comportamentelor pozitive, 

generatoare de succes școlar, progres în ceea ce vizează  abilitățile/ capacitățatile  adaptative 

de tip social. 
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Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului 

de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

 

1. CURRICULAR 

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi 

a metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice 

de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii simulării Evaluarii nationale şi a olimpiadelor 

şcolare;  

• Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice. 

 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

 

3. RESURSE UMANE  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale 

de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente 

şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

     •    Realizarea evaluării personalului. 

 

4. PARTENERIATE SI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  
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• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE  TARI 

 - colectiv închegat şi profesionist, metodişti, formatori, mentori, coordonatori practică 

pedagogică 

- cadre didactice cu bună pregătire profesională, cu dăruire şi cu iniţiativă  

- participarea multor cadre didactice la cursuri de formare şi perfecţionare 

- implicarea şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale 

- toate cadrele didactice au cunoştinţe de operare PC 

- psiholog şcolar 

- elevi cu motivație superioară a învățării  

- elevi cu  rezultate bune și foarte bune la evaluarea naţională  

- rezultate deosebite la concursurile şcolare 

- 40 săli de clasă mari, corespunzătoare din punct de vedere ergonomic şi ambiental 

- laboratoare (informatică, fizică, chimie, biologie) 

- cabinete (limba română, limbi moderne, matematică, istorie, geografie, muzică) 

- materiale didactice specifice 

- 2 săli de sport (mici) 

- bibliotecă modernizată, cu mobilier nou, acces Internet, e-readere, aprox. 15.000 volume 

- cabinet consiliere psiho-pedagogică 

- 4 terenuri de sport 

- teren de joacă şi recreere în aer liber 

- mijloace didactice moderne 

- reţea nouă, cu 30 de calculatoare performante 

- cabinet medical şcolar  

- din autofinanţare,  
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- donaţii şi sponsorizări 

- fonduri repartizate de finanţatori pentru proiecte în care este implicată şcoala  

- planul cadru de dezvoltare 

- programe şcolare 

- manuale alternative 

- materiale auxiliare 

- manuale privind reforma 

- biblioteca (aprox. 15.000 volume) 

- conectare permanentă  Internet în toate corpurile de clădire, în toate sălile de clasă, 

laboratoarele, cabinetele 

- materiale didactice realizate de cadrele didactice 

- CDȘ atractiv  

 

PUNCTE  SLABE 

- nu există logoped, învăţător de sprijin, asistent social, nici medic dentist  

- unele mijloace şi materiale didactice sunt uzate fizic, dar mai ales moral 

- nu există o sală de sport corespunzătoare (activitatea se desfăşoară în 2 săli improvizate din 

săli de clasă)  

- resurse financiare insuficiente pentru modernizarea bazei materiale 

- lipsa unui material didactic mai diversificat şi actualizat 

 

OPORTUNITĂŢI 

- adaptarea la cerinţele reformei 

- adaptarea la standardele europene 

- sprijin din partea comitetului reprezentativ al părinţilor 

- stabilizarea personalului didactic şi didactic auxiliar 

- numar tot mai mare de elevi care să atingă standardele de performanţă impuse de evaluările 

naţionale 

- cooperare între cadrele didactice 

- parteneriat real  şcoală-elevi-familie 

- promovarea alternativei educaţionale Step by step - îmbunătăţirea infrastructurii 

- împlicarea în noi proiecte şi programe educaţionale de parteneriat şi finanţare  

- adaptarea metodelor de lucru la particularităţile elevilor  

- achiziţionarea de materiale didactice noi, adaptate noului curriculum, actuale 

- amenajarea unui cabinet multimedia 

 

AMENINŢĂRI 

- stare de inerţie a unor cadre didactice 

- lipsa de colaborare între unele catedre 

- reducerea populaţiei şcolare 

- plecarea unor cadre didactice spre domenii de activitate mai bine remunerate 

- preţuri ridicate la calculatoare, material didactic, consumabile (cartuş imprimantă, toner) 

- folosirea insuficientă, defectuoasă a resurselor existente 

- preţuri ridicate la cărţi, enciclopedii, soft educaţional 
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o Principalele priorități privind activitatea. Ținte strategice 

Priorități:  

 Activitatea didactică centrată pe formarea abilităților elevilor  

 Crearea condițiilor optime de activitate pentru toți elevii, 

 Angajarea în activitățile de planificare, proiectare, decizie și colaborare,  

 Valorificarea achizițiilor generate de documentarea continuă, transferul achizițiilor de 

informare și cunoaștere în demersurile didactice 

 Dezvoltarea receptivității elevilor și cadrelor didactice față de nou, schimbare, 

performanță și perfecționare, intoleranță față de non-valoare, 

 Ambianța de compatibilitate psihologică și culturală (climat organizațional, 

perfecționarea culturii organizaționale), 

 Respectarea normelor sanitar-igienice, grija permanentă pentru viața și securitatea 

elevilor și personalului școlii, angajamente de perfecționare a personalului. 

Așteptări (derivate din viziunea managerială): 

Echipa Școlii Gimnaziale nr. 19 Avram Iancu are drept obiectiv consolidarea unei 

imagini pozitive, vizibile la nivelul comunității, inclusiv la nivel județean si național, pe 

baza urmatoarelor argumente: 

 Realizarea educației elevilor în conformitate cu indicatorii / standardele de performanță 

definite de ARACIP, 

 Continuarea dotării școlii cu echipamente performante și materiale auxiliare accesibile  

și eficiente pentru toți elevii și cadrele  didactice, 

 Curriculum obligatoriu și CDS, parcurse prin activități bazate pe participare, pe 

valorificarea experiențelor elevilor, pe performarea de capacități și competențe, care să 

le permita elevilor să învețe nu numai în perioada școlarizarii, ci și pe parcursul vieții, 

 Definirea școlii ca o organizație în care cadrele didactice lucrează în echipă cu elevii și 

colaborează cu părinții și membrii comunității, 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, atât pe componente didactice și socio-

educaționale, cât și pe programe și parteneriate, 

 Contribuția școlii la dezvoltarea spiritului comunitar și la formarea unor buni locuitori 

ai comunității, cărora le pasă de mediul în care trăiesc și sunt motivați să contribuie la 

creșterea calității vieții aici, 

 Derularea unor proiecte centrate pe propria dezvoltare, precum și a unor proiecte de 

acțiune civică în comunitate, 

 Implicarea școlii în a sprijini problemele comunității și cooperarea cu parteneri 

comunitari pentru soluții pertinente. 

Ținte strategice:  

 Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale școlii 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 Optimizarea managementului instituțional 

 Dezvoltarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale 

 Consolidarea dimensiunii europene a educației prin elaborarea și derularea de proiecte și 

programe 

 Dezvoltarea relațiilor comunitare și a parteneriatelor. 
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Capitol al IIl-lea: RESURSELE UMANE SI MATERIALE 

 

o Evolutia efectivelor de elevi 

 

Clasa  
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului 

Total din care feminin Total din care feminin 

Preg. A 25 12 25 13 

PREG. B 24 10 23 10 

PREG. C 24 13 24 13 

PREG. D 25 13 25 13 

PREG. E 25 14 25 14 

TOTAL PREG.  123 62 122 63 

I A 25 12 25 12 

I B 25 12 25 12 

I C 25 17 25 17 

I D 26 11 26 11 

I E 25 7 25 7 

I F 25 9 25 9 

TOTAL I 151 68 151 68 

II A 25 14 25 14 

II B 25 10 25 10 

II C 25 11 25 11 

II D 25 8 25 8 

II E 25 14 25 14 

II F 26 9 26 9 

TOTAL II 151 66 151 66 

III A 26 12 26 12 

III B 26 13 26 13 

III C 28 17 28 17 

III D 26 14 26 14 

III E 25 14 25 14 

III F 19 11 19 11 

TOTAL III 150 81 150 81 

IV A 29 16 29 16 

 IV B 23 9 23 8 

IV C 29 12 28 12 

 IV D 28 15 28 15 

IV E 23 11 23 11 

TOTAL IV 132 63 131 62 

TOTAL PRIMAR 707 340 705 340 
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Clasa  
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului 

Total din care feminin Total din care feminin 

V A 19 11 19 11 

V B 30 15 30 15 

V C 30 19 30 19 

V D 28 15 28 15 

V E 28 16 28 16 

TOTAL V 135 76 135 76 

VI A 30 13 30 13 

VI B 28 16 28 16 

VI C 18 7 18 7 

VI D 30 20 30 20 

VI E 19 9 19 9 

TOTAL VI 125 65 125 65 

VII A 30 17 30 17 

VII B 30 9 30 9 

VII C 30 11 30 11 

VII D 21 15 21 15 

VII E 30 17 30 17 

TOTAL  VII 141 69 141 69 

VIII A 29 14 29 14 

VIII B 24 12 24 12 

VIII C 29 14 29 14 

VIII D 19 12 19 12 

VIII E 20 9 20 9 

TOTAL VIII 121 61 121 61 
TOTAL 
GIMNAZIAL 

522 271 522 271 

 

o Resurse umane (cadre didactice) 

 

Număr cadre didactice 78 

Cadre didactice calificate 78 

Cadre didactice necalificate - 

dintre care  

Cadre didactice debutante 9 

Cadre didactice cu definitivat 10 

Cadre didactice cu gradul II 10 

Cadre didactice cu gradul I 44 

Cadre didactice cu doctorat 5 
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o Analiza incidentelor de violență în unitatea de învățământ 

 

În timpul semestrului I, în unitatea de învățământ nu au avut loc incidente de violență. 

 

o Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

 Învățământ primar 

 

Comisia metodică a claselor pregătitoare 

 

CLASA PREGĂTITOARE  A – Prof.înv.primar BĂLTĂREŢU  ADRIANA 

          I.  Premii la olimpiade şi concursuri 

           1.Concursul Naţional Comper – Comunicare( etapa I): Premiul I – 4 elevi 

                                                                                      Premiul al II-lea – 4 elevi 

                                                                                                 Premiul al III-lea-9 elevi       

                                                                                                 Menţiune -3 elevi 

         2. Concursul Naţional Comper – Matematică ( etapa a II-a): Premiul I – 6 elevi 

                                                                                                      Premiul al II-lea -11 elevi 

                                                                                                      Premiul al III-lea – 2 elevi 

     

II. Activităţi de formare şi perfecţionare 

 Participarea la consfătuirile cadrelor didactice ( octombrie 2018) 

 Schimb de experienţă la Şcoala Gimnazială nr. 18 Timişoara - Activitate 

metodică a claselor pregătitoare cu tema „Strategii didactice specifice predării 

integrate la clasele primare”  

 Activitate în cadrul comisiei metodice 

    III. Activităţi  extracurriculare: 

 5 octombrie 2018 – „ Ziua Mondială a Educaţiei” 

 „La mulţi ani, România”! – activitate de 1 Decembrie 

 „Moş Crăciun, bine-ai venit!” – serbare de Crăciun 17 dec. 

 Participare la PROGRAMUL ŞCOLAR COLGATE 

 „ Hai să dăm mână cu mână” – sarbătorirea Unirii 24 Ianuarie. 

     Alte activităţi: Participarea la Ziua Porţilor Deschise 12 decembrie 2018; 

 

 

CLASA PREGĂTITOARE  B - Prof. înv. primar CIONVICĂ MARINELA 

     

I. Activităţi de formare şi perfecţionare 

 Schimb de experienţă la Şcoala Gimnazială nr. 18 Timişoara - Activitate 

metodică a claselor pregătitoare cu tema „ Strategii didactice specifice predării 

integrate la clasele primare”  

 Activitate în cadrul comisiei metodice 
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    II. Activităţi  extracurriculare: 

 „ În vizită la biblioteca şcolii”- lecturarea unei poveşti şi confecţionarea 

semnelor de carte 

 „Micii patrioţi”! – activitate desfăşurată cu ocazia Centenarului  

 „ În aşteptarea lui Moş Crăciun!” – activitate recreativă: colinde, poezii, 

jocuri 

 Participare la PROGRAMUL ŞCOLAR COLGATE 

 „ Hai să dăm mână cu mână!” – sarbătorirea Unirii 24 Ianuarie. 

 

        Alte activităţi: Participarea la Ziua Porţilor Deschise 12 decembrie 2018; 

 

 

CLASA PREGĂTITOARE  C - Prof. înv. primar ZAHARIA RALUCA 

 

I.Cursuri de formare şi perfecţionare: 

 Program de pregătire pentru invăţământul primar în vederea susţinerii examenului de 

definitivare, CCD 

 Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare, CCD 

 Participare la consfăturile cadrelor didactice   

  Schimb de experienţă la Şcoala Gimnzială nr.18, Timişoara 

 Susţinerea inspecţiei pentru examenul de definitivare învăţământ 

 

II.Activităţi extracurriculare: 

 „Ziua Mondială a Educaţiei” - Copacul educaţiei- 5 octombrie 

 „Carnavalul toamnei”- decorare sală de clasă 

  „1 Decembrie - Ziua Naţională a României”-  sărbătorirea Centenarului  

 „Crăciunul a sosit” - serbare de Crăciun, împodobire brăduţ şi sală de clasă 

 

III.Parteneriate 

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.2 Lugoj 

 Parteneriat cu Editura EDU 

 

CLASA PREGĂTITOARE  D – Prof.înv. primar CRUNŢEANU ONDINA 

 

I.Premii la concursuri 

1. Concurs Naţional Comper- Comunicare (etapa I) : Premiul I – 16 elevi 

                                                                                   Premiul al II-lea – 4 elevi 

                                                                                   Premiul al III lea- 4 elevi 

                                                                                   Mențiune – 1 elev 
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2.Concurs Naţional Comper – Matematică (etapa I): Premiul I – 17 elevi 

                                                                                 Premiul al II-lea – 3 elevi 

                                                                                  Mențiune – 1 elev 

3.Concurs Naţional Gazeta Matematică (etapa I) : Premiul I – 14 elevi 

                                                                              Premiul al II-lea – 1 elev 

                                                                              Premiul  al III-lea – 2 elevi 

4.Concurs Interjudeţean „Magia Sărbătorilor de Iarnă în spaţiul multicultural românesc”: 

                                                                                   Premiul I- 1 elev 

                                                                                   Premiul  al III-lea – 2 elevi 

5.Concurs Regional „ Copilăria în culori” – Premiul al II-lea –  2 elevi 

 

II.Implicare în proiecte 

 PROIECT  EDUCAŢIONAL   INTERJUDEŢEAN -  ORIGINALITATEA ESTETICĂ 

ÎN LUMEA COPILĂRIEI 

 Proiect tematic „ Dăruind, vei dobândi” 

III.Participare la simpozioane 

 Simpozionul Naţional „Proiectarea didactică şi management european în spaţiul 

românesc” 

 Simpozionul Naţional „Prevenirea şi combaterea violenţei” 

IV.Activități de formare şi perfecţionare 

  Curs de formare -  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul 

primar pentru clasa pregătitoare 

    Schimb de experiență la Școala Gimnazială nr. 18 din Timișoara ( Activitate 

metodică a claselor pregătitoare cu tema „Strategii didactice specifice predării 

integrate la clasele primare” 

 Activitate în cadrul comisiei metodice 

V.Activități extracurriculare 

 5 octombrie 2018 - Ziua Mondială a Educației;  

 ,,La mulţi ani, România!” -  activități dedicate Centenarului MARII UNIRI; 

 “Crăciunul în ochi de copil” - colinde, poezii, creaţii artistico-plastice 

 participarea la PROGRAMUL ȘCOLAR COLGATE; 

 15 ianuarie 2019 – activități dedicate Zilei Culturii Naționale; 

 ,,Hai să dăm mână cu mână”!- activități dedicate zilei de 24 IANUARIE 

Alte activități - Participarea la ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 12 decembrie 2018; 
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CLASA PREGĂTITOARE  E – Prof.înv.primar ACIMOV LILIANA 

 

I.Premii la olimpiade și concursuri 

1. Concursul Naţional Comper - Comunicare (etapa I) : Premiul al II-lea – 9 elevi 

                                                                                       Premiul al III-lea – 9 elevi 

                                                                                       Mențiune – 4 elevi 

2. Concursul Naţional Comper – Matematică (etapa I): Premiul I – 11 elevi 

                                                                                      Premiul al II-lea – 6 elevi 

                                                                                      Premiul al III-lea – 4 elevi 

                                                                                      Mențiune – 1 elev 

 

II.Implicare în proiecte 

 PROIECT INTERNAȚIONAL WORLD WETLANDS DAY/ ZIUA MONDIALĂ A 

ZONELOR UMEDE, având ca temă «Zonele Umede pentru un viitor urban durabil» în 

parteneriat cu Palatul Copiilor Timișoara și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș          

(februarie 2018 - decembrie 2019) 

III. Activități de formare şi perfecţionare 

 Curs de formare » Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar 

pentru clasa pregătitoare« (5 - 8 septembrie 2018) 

 Participare la consfătuirile cadrelor didactice (octombrie 2018); 

 Schimb de experiență la Școala Gimnazială nr. 18 din Timișoara - Activitate metodică a 

claselor pregătitoare cu tema „Strategii didactice specifice predării integrate la clasele 

primare”  

 Activitate în cadrul comisiei metodice 

IV.Activități extracurriculare 

 5 octombrie 2018 - «Ziua Mondială a Educației»;  

 100 ROMÂNIA – activități dedicate Centenarului MARII UNIRI; 

 9 decembrie 2018 – Petrecere de Crăciun; 

 13 decembrie 2018 - »Atelierul lui Moș Crăciun« (parteneriat cu părinții elevilor); 

 octombrie 2018 - ianuarie 2019 – activități în cadrul cercului de Ornitologie/Etologie în 

parteneriat cu Palatul Copiilor din Timișoara; 

 participarea la PROGRAMUL ȘCOLAR COLGATE; 

 15 ianuarie 2019 – activități dedicate Zilei Culturii Naționale; 

 activități dedicate zilei de 24 IANUARIE 

 

Alte activități - Participarea la ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 12 decembrie 2018; 
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Comisia metodică a claselor I 

 

Clasa I A Prof. înv. primar Ciucur Raluca  

 

Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare.  

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, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive.  

Elevii au participat la următoarele activități: 

 Activitate educativă pentru descoperirea corpului uman "The Human Body 

Adventure” - Iulius Mall Timișoara, în parteneriat cu reţeaua privată de sănătate 

REGINA MARIA 

 Vizionarea spectacolului „Frumoasa și bestia” – Teatrul Național Timișoara 

„Mihai Eminescu” 

 Atelier creativ „Decorațiuni de Crăciun” – copii și părinți 

 „Iată vin colindători” – activitate desfășurată la Primăria Municipiului 

Timișoara 

 Participare în cadrul Programului Școlar Colgate – program de educație pentru 

sănătate în domeniul igienei orale 

 „Întâlnire cu un scriitor” – activitate desfășurată la Biblioteca Școlii Gimnaziale 

nr. 19 „Avram Iancu” 

 ”CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI 

PERFORMANȚĂ COMPER, etapa I ”  

 

    PUNCTE / premiul MATEMATICĂ COMUNICARE 

95-100 –  I 3 7 

85-94 – II 5 4 

75-84 – III 6 8 

70-74 – MENȚIUNE 3 1 

 

 

Clasa I B Prof. înv. primar Netotea Adriana 

 

1.Proiectarea activității 

      Planificările calendaristice au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare;  

Au fost aplicate elevilor încă din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise 

şi orale, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvo ltare, 

gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. 

 

https://www.facebook.com/events/292165811511372/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAr-hOpLbZqrSIAYGnTkeZFw2h8TbQ-UJO7tsEbwaK0Bx9jtX5mY50NGPxXDoTZR-CWCBnYg6BjQeOZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcAvKN6OJJe6yW-S8X6uT5d6Liiqe20AAhgB7_j4hZ8ANdXrX1UnlQXsfFm3Uc1FrjjZRyC4SlFvWJ3MWsMTBDoh_l9pEgoI0r-s3unopGOyqsRVx1ZIZkyIXWP59EPs5Xqb4yt1xMPQMZRFz8h-S-t7MFB3LXSQak2sZ0X8vNLKnOKYnbgPG-U-3BOY9QPq3ePi7KJSA
https://www.facebook.com/events/292165811511372/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAr-hOpLbZqrSIAYGnTkeZFw2h8TbQ-UJO7tsEbwaK0Bx9jtX5mY50NGPxXDoTZR-CWCBnYg6BjQeOZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcAvKN6OJJe6yW-S8X6uT5d6Liiqe20AAhgB7_j4hZ8ANdXrX1UnlQXsfFm3Uc1FrjjZRyC4SlFvWJ3MWsMTBDoh_l9pEgoI0r-s3unopGOyqsRVx1ZIZkyIXWP59EPs5Xqb4yt1xMPQMZRFz8h-S-t7MFB3LXSQak2sZ0X8vNLKnOKYnbgPG-U-3BOY9QPq3ePi7KJSA
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2. Realizarea activităților didactice 

 

        Pe tot parcursul orelor, la toate disciplinele au fost introduse şi folosite atât metode 

tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a 

învăţa a elevilor. 

       În proiectarea diactică există o deplină concordanţă între competenţele specifice ce 

trebuiau formate - obiectivele operaţionale – conţinuturi - activităţi de învăţare - metode 

didactice - mijloace didactice. 

      Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în 

funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a 

copiilor. 

La nivelul clasei a fost realizată ora de MEM în colaborare cu doamna Dr. Biro Matei. 

În cadrul orei doamna a prezentat părțile  componente ale corpului și organele corpului uman.  

- A coordonat elevii clasei la Concursul Scolar National Gazeta Matematică. 

• Rezultate la Gazeta Matematică 

• Lecție deschisă în parteneriat cu Ciucur Raluca 

• Elaborare de subiecte pt olimpiada Ai carte, ai parte 

• ,,Centenarul Marii Uniri” - Studiu tematic, expoziţie 

,Gheata Sfântului Nicolae” – Activităţi artistico-plastice 

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de 

evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de 

evaluare (observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, 

portofolii, autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: 

iniţială/predictivă - la începutul şcolii, evaluarea formativă - pentru a descoperi unde  

întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă 

- la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din 

materie. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

          Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă 

cu părinţii, aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate.  

Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la 

începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin 

imaginile şi textele postate pe peretele clasei.  

  

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

     - Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii a fost promovată în 

cadrul zilei dedicate porților deschise.  
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Clasa I C Prof. înv. primar Vîrlan Simona 

 

                 În  cursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, doamna profesor pentru 

învățământul primar VÎRLAN SIMONA- DOROTEA,  a derulat activități didactice, școlare și 

extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei 

postului, după cum urmează: 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

            În proiectarea activității a ținut cont de respectarea programei școlare, a normelor de 

elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea la particularitățile clasei.  

           A parcurs materia la fiecare disciplină de învățământ, conform planificărilor 

calendaritice proiectate. Astfel activitățile de învățare s-au îmbinat cu cele practice, iar la 

sfârșit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în 

portofoliile personale, calificativele fiind trecute în carnete. 

 

II. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

           A folosit în activitatea de predare manualele EDP, caietele de lucru tip I, de matematică, 

culegeri și diverse materiale auxiliare pentru a facilita însușirea cunoștințelor noi, pentru a face 

din lecție o activitate atractivă. 

           Atât în  activitatea de proiectare, cât și în cea de predare a folosit mijloacele TIC pentru 

transmiterea ori consolidarea cunoștințelor. A adaptat activitatea școlară  intereselor și 

aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă. A folosit  forme de organizare a activității 

diferite: pe grupe, în perechi, frontal sau individual. A facilitat activitatea independentă a 

elevilor și a alternat activitatea în grup cu munca independentă.  Pe tot parcursul orelor am 

căutat să introduc şi să folosesc atât metode tradiţionale, dar mai ales metode                               

activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a învăţa a elevilor. 

            Valorizarea activităților a realizat-o prin portofoliul elivilor, expoziția lucrărilor ori 

exemple de bune practică. 

 

III. EVALUAREA REZULTATELOR ȘCOLARE 

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor. 

Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin elaborarea de 

indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de  evaluare, potrivit standardelor 

curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea permanentă a 

feed-back-ului. 

Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM au fost realizate respectând metodologia în 

vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, centralizare rezultate, 

interpretare, plan de măsuri ameliorative. 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor am realizat-o atât prin metode tradiţionale de 

evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare 

(observarea sistematică a comportamentului elevului, portofolii, autoevaluarea). De asemenea 

au fost utilizate cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă – la începutul anului şcolar, 

pentru a vedea ce ştiu elevii la intrarea în şcoală, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde 

întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea               
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sumativă – la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a 

însuşit din materie. 

A fost realizată o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: 

steluțe, buline, fețe zâmbitoare ș.a.   

Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu 

standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am 

prezentat baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am 

consemnat progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor, cât și părinților. 

     

IV. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

            A fost realizată consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca 

individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

           A fost stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative  prin 

prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei 

împreună cu elevii clasei. A fost asigurată respectarea normelor de conduită în școală conform 

regulamentelor în vigoare; au fost întocmite documentele care confirmă prezentarea acestor 

norme; au fost gestionate eficient situațiile conflictuale apărute; au fost proiectate, au fost 

aplicate strategii educative diferențiate și au fost implicați elevii în diferite acțiuni de bună 

practică, responsabilizându-i. Au fost consiliați permanent elevii, au fost valorizați exemplele 

de bună practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. Au fost prezentate elevilor 

regulamentul intern al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de apărare împotriva 

incendiilor. În prima ședință cu părinții a fost ales comitetul de părinți al clasei I, format din 

președinte doamna Andreca Cristina și membri (2): D-nele Iova Gabriela și Mariș Lavinia.  Au 

fost afișate în clasă structura anului școlar, orarul clasei, regulile clasei, calendarul 

aniversărilor. 

 

V. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ, IMPLICAREA ÎN PROGRAME, 

PROIECTE, CONCURSURI 

Clasa a fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare, iar  

proiectarea activităţilor extracurriculare cu clasa a fost făcută pe baza consultării elevilor, a 

familiilor lor şi stabilirea de obiective educaţionale a fost concepută în concordanţă cu 

reglementările în vigoare. 

                 Activitățile extracurriculare desfășurate cu elevii clasei I C: 

1. Vizitarea expoziției CORPUL UMAN  de la centrul comercial Iullius Mall, nov.2018; 

2. Vizionarea filmului SPĂRGĂTORUL DE NUCI, Cinema City, 6 dec. 2018; 

3. Program de colinde la Primăria municipiului Timișoara, 14 dec.2018; 

4. Vizionarea spectacolului Frumoasa și Bestia, TNT, 13 ianuarie 2019; 

5. Lansare de carte pentru copii, biblioteca școlii, 18 ianuarie 2019; 

6. Concursul Comper, Limba română, etapa I –18  ianuarie 2019; 

7. Concursul Comper, Matematică, etapa I –28  ianuarie 2019. 

                   

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Am participat la activitățile comisiei metodice din anul școlar 2018-2019, semestrul I. 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 17 

Doamna învățătoare fost preocupată și de formarea profesională, în folosirea unei 

metodologii activ-participative, de documentarea asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind 

puse în practică. 

 

Clasa I D profesor pentru învățământ primar Coneac Anca 

 

1.Proiectarea activității 

      Mi-am întocmit planificările calendaristice, conform legislaţiei în vigoare;  

Am aplicat elevilor încă din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise şi 

orale, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, 

gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării 

 

2. Realizarea activităților didactice 

        Pe tot parcursul orelor, la toate disciplinele am căutat să introduc şi să folosesc atât 

metode tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi 

plăcerea de a învăţa a elevilor. 

       În proiectarea diactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele 

specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice. 

      Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în 

funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a 

copiilor. 

-La nivelul clasei am realizat ora de MEM în colaborare cu doamna Dr. Biro Matei. În cadrul 

orei doamana a prezentat părțile  componente ale corpului și organele corpului uman.  

- Am coordonat elevii clasei la Concursul Scolar National de Competenta si Performanta 

COMPER, Matematica si Limba romana, concurs organizat in parteneriat cu M.E.C.T.Ssi 

inclus in Calendarul Concursurilor Nationale Scolare. 

-Am participat la activitatea realiozată de Regina Maria –„The human Body Adventure” 

- La biblioteca școlii am mers constant, pentru a participa la diferirele activități 

organizate acolo. 

- Pentru vizonarea pietei de teatru ”Frumoasa și Bestia”, am mers la Teatrul Național 

Timișoara 

- Am organizat o activitate extrașcolară, împreună cu elevii și părinții acestora. Am mers 

cu bicicletele pe pista Timișoara- Serbia.  

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de 

evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de 

evaluare ( observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie 

curentă, portofolii, autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: 

iniţială/predictivă - la începutul şcolii,evaluarea formativă-pentru a descoperi unde  

întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă 

-la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din 

materie. 
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4. Managementul clasei de elevi 

 

          Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă 

cu părinţii, aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate.  

Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la 

începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin 

imaginile şi textele postate pe peretele clasei.  

  

      5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

     - Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o în cadrul 

zilei dedicate porților deschise.  

  

 

Clasa I F Prof. înv. primar Popescul Renatte 

 

 ,,Centenarul Marii Uniri” - Studiu tematic, expoziţie 

 ,,Conservăm legume” – Activitate practică părinţi- copii 

 ,,Gheata Sfântului Nicolae” – Activităţi artistico-plastice 

 ,,Dansul fulgilor de nea” - Serbare de Crăciun 

 ,,Moment poetic” – Concurs de poezii  

 

Concursuri 

COMPER – Matematică  - etapa I 

Premiul I -  4 elevi 

Premiul II – 4 elevi 

Premiul III – 4 elevi 

Menţiune- 2 elevi 

COMPER – Comunicare - etapa I 

Premiul I - 9 elevi 

Premiul II – 2 elevi 

Premiul III – 3 elevi 

Menţiune- 1 elev 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SEMESTRUL  I 

An școlar 2018-2019 

 

Clasa I F Prof. înv. primar Ștefănescu Ioana 

 

1.Proiectarea activității 

      Mi-am întocmit planificările calendaristice, conform legislaţiei în vigoare;  
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Am aplicat elevilor încă din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise şi 

orale, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, 

gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării 

 

2. Realizarea activităților didactice 

 

        Pe tot parcursul orelor, la toate disciplinele am căutat să introduc şi să folosesc atât 

metode tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi 

plăcerea de a învăţa a elevilor. 

       În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele 

specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice. 

      Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în 

funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a 

copiilor. 

-La nivelul clasei am realizat ora de MEM în colaborare cu doamna Dr. Biro Matei. În cadrul 

orei doamana a prezentat părțile  componente ale corpului și organele corpului uman. 

- Am coordonat elevii clasei la Concursul Scolar National Gazeta Matematică. 

 

• ,,Centenarul Marii Uniri” - Studiu tematic, expoziţie 

• ,,Gheata Sfântului Nicolae” – Activităţi artistico-plastice 

• Diverse activități la biblioteca școlii noastre 

• Rezultate la Gazeta Matematică 

• Elaborare de  subiecte pt olimpiada Ai carte, ai parte  

• Concurs de poezii de Mihai Eminescu – 15 ianuarie 

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de 

evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de 

evaluare (observarea sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, 

portofolii, autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: 

iniţială/predictivă - la începutul şcolii, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde  

întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă 

-la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din 

materie. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

          Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă 

cu părinţii, aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate.  

Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la 

începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin 

imaginile şi textele postate pe peretele clasei.  
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5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

     - Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o în cadrul 

zilei dedicate porților deschise.  

  

Comisia metodică a claselor a II-a 

 

Clasa a IIa A – Sîrghiac Maria 

 Rezultate obtinute la competiții/clasă 

- Comper Comunicare (etapa județeană): 4 premii I, 8 premii II, 3 premii III 

- Comper Matematică:3 premii I, 4 premii II, 7 premii III 

 Activități extracurriculare 

- Spectacole la Teatrul Merlin: ,,Cel mai bun magician,, 

- Activitate tematică - Toamna 

- Lansare de carte – As. Bastion ArtLitTim și ed. Creanga fermecată 

- Activitate  interactivă: ,,The human body adventure”  în parteneriat cu rețeaua privată de 

sănătate Regina Maria 

- ,,La colindat” - Primăria Timișoara 

- ,,Iată vin colindătorii” - CJT 

- Serbare de Crăciun 

 Parteneriate și proiecte 

- Parteneriat cu Palatul Copiilor – Cerc de ornitologie (prof. dr. Baba Liliana) 

- Parteneriat de învățare/evaluare – Comper 

- Proiect educațional ,,Ziua zonelor umede” 

- Parteneriat Agenția pentru Protecția Mediului 

- Parteneriat S.O.R. – Școli prietenoase cu natura 

 Activități de formare 

- Consfătuirile cadrelor didactice I 

- Cercurile pedagogice – sem.I Școala Gimnazială Orțișoara – referat și exemple de bună 

practică 

- 2 proiecte didactice; 2 probe de evaluare și 2 interasistență; 

- Membru în colectivul de redactare a subiectelor pentru olimpiada: ,,Ai carte, ai parte!,, 

 

Clasa a IIa B – Capotescu Elena 

 Rezultate obținute la competiții/clasă 

- Comper Comunicare (etapa județeană) I – 8 premii I, 11 premii II, 2 premii III, 1 

mențiune 

Comper Matematică (etapa județeană) cu Palatul Copiilor I – 7 premii I, 8 premii II, 4 premii 

III, 1 mențiune 

- Lumina Math – 1 premiu I; 1 premiu II; 5 premii III; 1 mențiune. 

 

 Activități extracurriculare 

Serbări, excursii, concursuri, tabere școlare 
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 Parteneriate și proiecte 

Proiect educațional în parteneriat cu Palatul Copiilor. 

 Activități de formare 

Participarea la consfătuirile cadrelor didactice și cercurile pedagogice  (Șc. Gimnazială 

Orțișoara) – referat și exemple de bună practică 

Comisia metodică: 2 referate, 2 probe de evaluare, 2 proiecte didactice, 1 interasistență 

 Participări la proiecte /concursuri școlare 

Membru în colectivul de elaborare a subiectelor: ,,Ai carte, ai parte,!,  

 

Clasa a IIa C – Vărșăndan Maria 

 Rezultate obținute la competiții/clasă 

Concursul județean de educație ecologică (ed. A VIII-a) – 1 premiu I, 1 premiu II, 2 premii III; 

 Activități extracurriculare 

Dezbatere – ,,Ziua familiei” (Elevi/părinți) – Comunitatea 

,,Istorie-patriotism - 1 Decembrie” – Centenar 

,,Așteptând Crăciunul” - serbare școlară – 14.12.2018 

,,15 ianuarie – Eminesciana” – Ziua Culturii Naționale -expoziție și competiție școlară – 

15.01.2019 

,, Creanga fermecată” – 22.01.2019 

,,24 ianuarie Mica Unire,, - activitate complexă - 23.01.2019 

,,Valentine s Day” – 15.02.2019 

 Parteneriate și proiecte 

Parteneriat EDU – utilizare, soft educațional și instruire TIC 

Parteneriat InEdu – Clubul de carte 

Parteneriat Șc.19, SCRetim și 6 - ,,Educație ecologică,, 

Parteneriat Comper – învățare/evaluare 

Parteneriat școală/părinți - ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!,, 

Parteneriat Educrates/EDU – utilizarea calculatorului 

Parteneriat Delta Cart 

 Activități de formare 

Consfătuirile c.d. I și instruirea șefilor de cerc (octombrie 2018) 

Organizarea și desfășurarea Cercului Pedagogic Nr.5 – Șc. Gimnazială Orțișoara - referat și 

exemple de bună practică 

,,Brighter Minds,, - UVT+AÎB 

 Participări la simpozioane/publicații 

,,Învățătorul – asociația – corala” – Anuarul: Învățătorul zilelor noastre – vol.ISBN 978-606-

614-221-2/ pag. 166-169 

,,Învățătorul” – nr. omagial ,,Ianco – Corala Cantemus Banatum” – pag. 39 - 42 

 Activități/competiții/voluntariat 

Diplomă de recunoștință AÎB – Arhiva unei asociații profesionale 

Participare la concertul omagial de Crăciun ,,Cantemus Banatum” 

 Atribuții didactice 

- Coordonator CEAC 
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- Responsabil comisie metodică – Cl.a II-a/ 2 interasistențe/c.d. 

- Membru al comisiei pentru ,,Procedura pentru notarea ritmică a elevilor” 

- Responsabil Cerc pedagogic Nr.5 

- Membru al colectivului de redactare a subiectelor pentru olimpiada:,,Ai carte, ai parte!” 

 

Clasa a IIa D –Dima Dorina 

 Rezultate obținute la competiții/clasă 

Comper Comunicare (etapa județeană) I – 4 premii I, 7 premii II, 6 premii III 

Comper Matematică (etapa județeană) I – 4 premiu I, 8 premii II, 3 premii III 

Concurs de colinde – ,,Feerie de iarnă” -  1 loc III 

 Activități extracurriculare 

Spectacole la Teatrul Merlin: ,,Aventurile lui Chilli Ramirez,, și ,,Dorothy,, 

Carnavalul Toamnei 

Activitate practică la Muzeul Satului Bănățean 

,,Lavanda de la țară,, - Fibiș 

Excursie: Timișoara-Deva-Hunedoara 

Tabără de olărit la Baia Sprie 

 Parteneriate și proiecte 

Parteneriat cu Palatul Copiilor – Cerc de ornitologie - ,,Școli prietenoase cu natura,, 

Parteneriat de învățare/evaluare Comper 

Parteneriat cu Clubul Cerino 

,,Ziua zonelor umede,, - proiect 

Parteneriat Agenția pentru Protecția Mediului 

Parteneriat EDU 

 Activități de formare 

Consfătuirile cadrelor didactice I+II 

Cerc pedagogic - Șc.Nr.24 și Școala Biled – referate metodice și exemple de bună practică 

Comisia metodică: 2 referate metodice, 2 probe de evaluare secvențiale, 2 proiecte didactice, 1 

interasistență 

 Participări la simpozioane 

Simpozionul Internațional ,,Columna 2000,, - Lic.Vlad Țepeș 

 

Clasa a IIa E – Simionescu Alina 

 Rezultate obținute la competiții/clasă 

Comper Comunicare (etapa județeană) – I – 6 premii I, 9 premii II, 5 premii III 

Comunicare Matematică (etapa județeană) I – 4 premii I, 5 premii II, 1 premiu III, 2 meníuni 

Concurs de colinde – locul I 

 Activități extracurriculare 

Excursie școlară: Muntele Mic 

,,Aștept pe Moș Crăciun,, - serbare școlară 

Proiect: ,,Corpul Uman” – noi.2018 

Biblioteca școlii 

Terra – ecologie 
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,,Învață să dăruiești” – UVT+ Șc.19 

,,Zilele sărbătoriților pe anotimpuri:,,septembrie, octombrie, ianuarie, februarie ” 

 Parteneriate și proiecte 

PROTOCOL DE COLABORARE – Soft educațional EDU 

Consiliere: prof. Cioabă Mirela 

Esențial Media în educație 

,,Roadele toamnei”- la nivelul școlii 

,,1 Decembrie” – la nivelul școlii 

,,Colgate” – la nivelul școlii 

,,Învață să dăruiești” – UVT+ Șc.. 

Activități de formare 

Consfătuirile cadrelor didactice I  

Cerc pedagogic I Școala Gimnazială Orțișoara– referat și exemple de bună practică 

Comisia metodică: 2 referate metodice, 2 probe de evaluare inițială, 2 proiecte didactice, 1 

interasistență 

 Alte activități 

Membru în comisia de burse/ înv. primar 

Membru în comisia Comper Comunicare/Matematică 

Membru în comisia de elaborare a subiectelor olimpiadei ,,Ai carte, ai parte!,, 

Ședințe/ consiliere cu părinții 

 

Clasa a IIa F – Șerban Angela 

 Rezultate obținute la competiții/clasă 

Comper Comunicare (etapa județeană) –3 premii I, 11 premii II, 6 premii III 

Comper Matematică (etapa județeană) – 3 premii I, 2 premii II, 8 premii III 

 Activități extracurriculare 

Spectacole la Teatrul Merlin: ,,Cel mai bun magician,, 

Activitatea tematică -  Toamna  

Activitate interactivă ,,The human body adventure” în parteneriat cu rețeaua privată de sănătate 

Regina Maria 

Colindul – Primărie și Prefectură 

Serbare de Crăciun 

Lansare de carte –Asociația Bastion ArtLitTim și editura Creanga fermecată 

 Parteneriate și proiecte 

Parteneriat cu Palatul Copiilor – Cercul de ornitologie (prof.dr. Baba Liliana) 

Parteneriat de invățare/evaluare – Comper 

Proiect educațional: ,,Ziua zonelor umede,, 

Parteneriat cu APMTimiș 

Parteneriat cu EDU 

Parteneriat cu SOR - ,,Școli prietenoase cu natura” 

Proiect: ,,Săptămâna Europeană a mobilității” – 16-22.09.2018 

 Activități de formare 

Consfătuirile cadrelor didactice I 
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Cerc pedagogic Nr.5 – Șc.Gimnazială Orțișoara – referat  metodic 

Comisia metodică: 2 referate metodico/științifice, 2 probe de evaluare finală semestrială, 2 

proiecte didactice, 1 interasistență 

 

           

RAPORT AL ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE a CLASELOR a III-a 

a III-a A         prof. ALBU LUCIA 

a III-a B         prof. RADU EMILIA 

a III-a C         prof. POP DELIA 

a III-a D         prof. BISCHOFF MARCELA 

a III-a E         prof. BOAR LAVINIA/ prof. OPRIȘ SÎRCA LIGIA ANDRADA      

a III-a F         prof. MUNTEAN SIMONA 

                       

1.Proiectarea didactică în cadrul comisiei metodice  

a. Studierea curricumului şcolar cu modificările prevăzute de O.M. Nr. Nr.3418/19 03 2013  şi 

cele ulterioare comunicate la consfătuirile cadrelor didactice.  

b. Selecţia judicioasă a materialelor şi mijloacelor didactice. 

c. Elaborarea planificărilor calendaristice. 

 

2.Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare  

a. organizarea procesului de învăţare în clasă; 

b. selecţia procedeelor, tehnicilor şi metodelor de predare; 

c. corelarea secvenţelor de învăţare; 

d. utilizarea materialelor didactice; 

e. evaluarea nivelului de pregătire al elevilor. 

 

I. Activităţi în cadrul comisiei metodice  

 

1. prezentarea unor materiale în cadrul unei dezbateri cu tema:  

„ Dezvoltarea competențelor de lectură”  prof. Emilia Radu; 

„Reușita școlară- o variabilă multidimensională” prof. Lavinia Boar 

 „Învățarea prin cooperare-tehnici și strategii eficiente” prof. Delia Pop; 

 

2. prezentarea unor referate: 

„Portofoliul-metodă, procedeu și instrument în evaluarea cunoștințelor ecologice” 

 prof. Lucia Albu ; 
„Semnificația religioasă a colindelor” , prof. Marcela Bischoff 

„Stiluri educative familiale și reușita școlară”, prof. Simona Muntean 

 

3. prezentarea unor materiale pentru orele de Arte vizuale și abilități practice 

 prof. Ligia Opriș-Sîrca;      

                                                          

4. conceperea unor teste de evaluare la sfârșitul semestrului I, în cadrul unui atelier de 

lucru la care au participat toți membrii comisiei. 
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II. Activități extracurriculare, parteneriate, colaborări 

 Activități tematice: 

1. Toamna  

 „A venit toamna...”realizarea de lucrări plastice şi practice cu materialele din natură, 

expoziție prof. Simona Muntean 

„Bogățiile toamnei”- activitate cu părinții prof. Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca 

 „Petrecerea dovleceilor” prof. Lucia Albu 

 

2. România 100 

 Recitare de poezii şi cântece închinate zilei de 1 Decembrie; 

 Prezentarea evenimentelor de la Marea Unire; 

 Realizarea de steguleţe şi alte lucrări plastice legate de eveniment 

 Centenarul-proiecte prof. Lucia Albu, Emilia Radu, Delia Pop, Marcela Bischoff 

Simona Muntean, Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca 
 

3. Crăciunul 

 „Poveste de Crăciun” -concurs pictură, desen,felicitări și „Colindița”-recital de colinde 

prof. Marcela Bischoff 

 „În așteptarea Sfântului Nicolae -activitate transdisciplinară pe grupe, prof.Delia Pop 

 „Delicii culinare”activitate și „Căsuța favorită” serbare în parteneriat cu Kid's House,  

prof. Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca 

 „În așteptarea lui Moș Crăciun” serbare, recitare de poezii, interpretare de colinde prof. 

Simona Muntean 

 „Cu colinda la Primăria orașului Timișoara,  prof.Emilia Radu 

 „Crăciunul în clasa noastră”, concert colinde Lic. Ion Vidu prof. Lucia Albu 

 

4. Mihai Eminescu 

 Luceafărul poeziei românești” moment poetic, expoziție pictură „Somnoroase păsărele” 

prof.Delia Pop 

 

 Vizionare spectacole teatru: „Beauty and the beast - Disney” și activitate distractiv-

educațională în colaborare cu Clubul Cerino prof. Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca; 

 Proiect național de susținere a lecturii în colaborare cu Grup Editorial Art prof.Delia Pop 

 Protocol de colaborare cu Editura Edu  și „Asociația Educrates” Emilia Radu, Delia Pop 

 participare la proiectul „Să ne păstrăm sănătatea dinților” Colgate-Palmolive prof. Lucia 

Albu, Emilia Radu, Delia Pop, Marcela Bischoff Simona Muntean, Lavinia Boar, 

Ligia Opriș Sirca 

 „Satul Românesc din sufletele noastre” proiect regional Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca 

 „Despre activități extracurriculare” - întâlnire cu dirijorul Tiberiu Soare și Sandra Ecobescu 

activitate cu elevii și întâlnire cu părinții prof.Delia Pop 

 activități în colaborare cu prof. Florina Jinga la biblioteca școlii Lavinia Boar, Ligia 

Opriș Sirca 
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 „Ziua Porților Deschise” prof. Lucia Albu, Emilia Radu, Delia Pop, Marcela Bischoff, 

Simona Muntean, Lavinia Boar, Ligia Opriș Sirca 

 

 

RAPORT AL ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE a claselor a IV-a 
 

Cl. a IV- a A prof. înv. primar Popescu Mariana  
1.Premii la olimpiade și concursuri: 

 

LUMINA MATH 

Premiul I: 2 

Premiul II: 1 

Premiul III: 1 

Mențiune: 1  

 

Concurs Județean ”Feerie de iarnă”  

Premiul I: corul clasei 

Premiul II: solist vocal  

Premiul III: solist vocal  

 

Fii inteligent la matematică  
Premiul I: 4 

Premiul II: 2 

 

Comunicare.Ortografie.ro 
Premiul I: 3 

Premiul II:  1 

Premiul III: 2 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Limba și literatura română 

Premiul I – 13 elevi   

Premiul II – 5 elevi    

Premiul III – 6 elevi   

Menţiune – 2 elevi 

 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Matematică 

Premiul I – 11 elevi   

Premiul II – 7 elevi    

Premiul III – 6 elevi   

Menţiune – 2 elevi 
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2. Implicare în proiecte 

- Parteneriat Editura EDU 

- Parteneriat Editura SINAPSIS 

 

3. Activităţi extracurriculare 

- Serbare de Crăciun 

 4. Activităţi de formare 

- Cercuri pedagogice și consfătuiri metodice 

- Activități comisie metodică 

 

5. Alte atribuţii 

- Serviciul pe şcoală 

- Atribuţii din fişa postului 

 

 

Cl. a IV- a B prof. înv. primar Mătu Adrian 
 

1.Premii la olimpiade și concursuri: 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Limba și literatura română 

Premiul II – 1 elev    

Premiul III – 2 elevi   

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Matematică 

Premiul I –1 elev   

Premiul III – 6 elevi  

  

2. Articole în reviste și publicații 

- Anuarul AIB 

 

3. Activităţi extracurriculare 

- Colinda de Crăciun 

- Serbare semestrială 
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4. Activităţi de formare 

- Cercuri pedagogice și consfătuiri metodice 

- Activități comisie metodică 

- Responsabil de cerc pedagoic 

 

5. Alte atribuţii 

- Serviciul pe şcoală 

- Atribuţii din fişa postului 

- Activitățide voluntariat încadrul Asociației Învățătorilor Bănățeni 

 

Cl. a IV- a C prof. înv. primar Buda Corina 
1.Premii la olimpiade și concursuri: 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Limba și literatura română 

Premiul II – 6 elevi    

Premiul III – 3 elevi   

Menţiune – 9 elevi 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Matematică 

Premiul I – 4 elevi   

Premiul II – 6 elevi    

Premiul III – 6 elevi   

Menţiune – 5 elevi 

 

2. Implicare în proiecte 

- Parteneriat Editura EDU  

- Parteneriat Editura SINAPSIS 

 

3. Activităţi extracurriculare 

- La mulți ani, România!- studiu tematic 

- Serbare- ”Creștini, Crăciunul a sosit!” 

 

4. Activităţi de formare 

- Cercuri pedagogice și consfătuiri metodice 

- Activități comisie metodică 
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5. Alte atribuţii 

- Serviciul pe şcoală 

- Atribuţii din fişa postului 

 

Cl. a IV- a D prof. înv. primar Rotea Viorica 
1. Implicare în proiecte 

- Parteneriat Editura EDU  

- Parteneriat Editura SINAPSIS 

 

2. Activităţi extracurriculare 

- Marea Unire- concurs de desene 

- ”Vine Moș Crăciun”-masă rotundă 

 

3. Activităţi de formare 

- Cercuri pedagogice și consfătuiri metodice 

- Activități comisie metodică 

 

4. Alte atribuţii 

- Serviciul pe şcoală 

- Atribuţii din fişa postului 

 

Cl. a IV- a E prof. înv. primar Stăiculescu Aura și înv. Luca Zena 
1.Premii la olimpiade și concursuri: 

 

Concurs de creație literară   

Premiul I – 1 

Premiul II – 1    

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Limba și literatura română 

Premiul I – 1 elev 

Premiul II – 3 elevi    

Premiul III – 8 elevi   

Menţiune – 4 elevi 

 

Comper (Etapa Județeană)   

 Matematică 
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Premiul I – 5 elevi   

Premiul II – 3 elevi    

Premiul III – 4 elevi   

Menţiune – 1 elevi 

 

2. Implicare în proiecte 

- Parteneriat cu Palatul Copiilor Timişoara prin Cercul de Ornitologie/Etologie  

- Proiect regional- satul românesc din sufletele noastre 

- Parteneriat Editura EDU  

- Parteneriat SINAPSIS 

 

3. Activităţi extracurriculare 

- Toamna, anotimpul culorilor- concurs de poezie 

- Profesorul ideal- Ziua Educației 

- 1 Decembrie – Ziua Națională a României  

- Poveste de iarnă... Studiu tematic 

- Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor  

- Colinde, colinde! 

- Mihai Eminescu- poetul românilor 

 

4. Activităţi de formare 

- Cercuri pedagogice și consfătuiri metodice 

- Activități comisie metodică 

 

5. Alte atribuţii 

- Serviciul pe şcoală 

- Atribuţii din fişa postului 

 

 

 învățământ gimnazial  
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Capitolul al IlI-lea: REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI PURTARE  

 

o Situația la învățătură  

 

La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

sem. I 

Promovaţi 

Corigenţi 
Situaţii 

neîncheiate 

1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. 
 

preg 124 122 122      

 

I 
150 151 151      

 

II 
151 151 150  1    

 

III 
152 150 150      

 

IV 
131 131 131      

 

V 
135 135 125 5 2 1 1  

 

VI 
125 125 116 6 2 0 1  

 

VII 
141 141 128 10 2 0 0  

 

VIII 
121 121 99 15 3 3 1  

Total 1230 1227 1172 36 9 4 2  

 

 

o Situația la purtare 

 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile 

discutate în cadrul Comisiei de disciplină. 
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În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

 

CLASA EFECTIV ELEVI 
NOTE ÎNTRE 

9,99 şi 7 
NOTE SUB 7 

preg 122   

I 151   

II 151 5 2 

III 150   

IV 131   

V 135 3  

VI 125 3  

VII 141 3  

VIII 121 9 3 

 1227 23 5 

 

 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii de lucru:  

Comisii metodice: Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, 

Comisia dirigintilor, Comisia pentru  orar, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină, 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, 

Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie. 

Coordonatorul activităţii educative a fost numită doamna profesor Ocsko Mariana.  

Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia 

pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi casare, Comisia 

pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre, Comisia de salarizare.  

 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost 

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.  

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste 

predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele 

înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu 

programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii 

stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice 

moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind 

bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor 

diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării 

Nationale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor 

profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.  

Activitatea de inspectie şcolară a fost relizata prin asistenţe la ore efectuate de director, 

director adjunct, șefi de catedră, membri CEAC, cu precadere la cadrele didactice debutante în 

vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale.  
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6. COMISIA METODICǍ A PROFESORILOR 

 

Comisia metodică a profesorilor este compusă din următoarele cadre didactice:  

 Schinteie Valerica – Lb. Română 

 Cristean Nicoleta – Lb. moderne 

 Enache Doina – Matematica,  

 Popescu Mirela – Fizică, Chimie, Biologie, Educaţie tehnologică, Informatică 

 Urdea Claudia  – Istorie, Geografie, Cultură civică, Religie 

 Ilieș Vasile – Educație Fizica, Arte 

 Petrici Spomenca – Consiliere şi orientare 

 

Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2018-2019 comisia metodică a urmărit: 

 Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul 

comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe 

şi planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare 

pentru aprofundarea materiei); 

 Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor 

(parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I conform planificărilor, 

ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor de teme); 

 Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii 

elevilor pentru concursurile şcolare, tezele cu subiect unic, sondarea opţiunilor 

şcolare şi profesionale ale elevilor); 

 Perfecţionarea cadrelor didactice ( participarea profesorilor la activităţile 

metodice din şcoală, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de CCD). 

Pe semestrul I s-au desfăşurat activităţi precum: analiza rezultatelor obţinute de elevii 

clasei a VIII-a la examenul de evaluare naţională la limba şi literatura română si matematică; 

analiza rezultatelor la simularile organizate in scoala. 

 

7. COMISIA METODICǍ A ÎNVǍŢǍTORILOR 

 

 Comisia metodică a învăţătorilor este alcătuită din cadre didactice calificate: 

 Crunțeanu Ondina – clasa preg 

 Ștefănescu Ioana  – clasa I 

 Vărşăndan Maria – clasa II  

 Pop Delia – clasa III 

 Buda Corina – clasa IV 

 

 Comisia 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; 

învăţarea muncii cu calculatorul); 
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 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

PUNCTE TARI 

 

 Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost elaborate 

planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a 

conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea 

resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 

planificată pentru semestrul I a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice, modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau 

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

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin 

şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă),  fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 

constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, s-au organizat serbări 

şcolare cu prilejul Crăciunului, s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a 

mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a 

fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste 

activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut 

loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 
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PUNCTE SLABE 

 

 Unii elevi nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente 

informaţiile dobândite la clasă; 

 Există elevi cu deficienţe de învăţare. 

 

RECOMANDǍRI 

 

 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri 

literare, istorice, geografice, lectură suplimentară etc.); 

 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 

 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul 

de învăţare; 

 Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

COMISIA DIRIGINŢILOR 

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Petrici Spomenca. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. 

 Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi 

dezbătută de toţi diriginţii. 

S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de 

dirigenţie.  

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau 

când situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie, alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit 

ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să 

facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a 

altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate (”Euro 200”, etc). 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. 

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au 

militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar.  

În ultima săptămână a semestrului I, la solicitarea diriginţilor, s-au reunit  Consiliile 

profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a 

stabili, de comun acord, în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect 

completate, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 
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COMISIA DE CALITATE 

 

Comisia de calitate s-a constituit conform legislaţiei.  

 

 

 

ACŢIUNI DESFǍŞURATE PE RARCURSUL SEMESTRULUI I 

 

Îmbunătăţirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională (P.D.I) cu programe şi activităţi la 

iniţiativa Consiliului profesoral, a structurilor reprezentative ale părinţilor, ale educabililor, ale 

administraţiei locale şi a altor instituţii reprezentative la nivelul comunităţii 

Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului din 

partea beneficiarilor 

Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor 

Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor 

didactice 

Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea  rezultatelor activităţilor metodice sau de 

cercetare ştiinţifică, desfăşurate la nivel local, regional 

Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în asumarea 

responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare 

Implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere. Utilizarea rezultatelor 

activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea activităţii curente  şi a ofertei 

educaţionale cu scopul de a spori calitatea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi 

Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material didactic luând în considerare cerinţele 

curriculare şi solicitările personalului didactic şi ale elevilor; 

Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare; 
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Dotarea cu mijloace de învăţământ performante 

Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a 

părinţilor  şi a altor membri ai comunităţii; 

Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în 

creşterea calităţii proiectării, organizării şi evalurii activităţii didactice 

Îmbunătăţirea proiectului de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea 

elevilor, a părinţilor şi corpului profesoral la diverse activităţi organizate de către comunitate 

sau implicarea comunităţii în activităţile organizate în cadrul şcolii. 

Stimularea lucrului în echipă, evaluarea performanţelor personalului didactic, didactic 

auxiliar şi administrativ şi acordarea recompenselor  în funcţie de calitatea serviciilor prestate 

Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul comisiilor şi utilizarea 

rezultatelor pentru optimizarea activităţii 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL 

ŞCOLAR 

 

 S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar şi s-a întocmit programul comun de măsuri, împreună cu poliţia de proximitate. 

 S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea 

problemelor cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către 

elevi. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie nr 4 şi s-au prezentat 

cazuri concrete de abateri de la disciplină săvârşite de unii elevi.  

 În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi 

personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au 

fost aduse la cunoştinţa părinţilor. 

Elevii nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în afara ei.  

 Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, 

cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi 

pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care 

deranjează orele de curs, chiulesc de la activităţile şcolare. 

 În viitor se impune o mai bună implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul 

educativ, organizarea de activităţi sportive şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi 

comunicare, îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al învăţătorilor şi profesorilor. 
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ACTIVITATEA EDUCATIVA 

 

În general, desfăşurarea activităţii educative implică două categorii de demersuri:  

►prima categorie - o constituie demersurile special orientate: orele de educaţie civică, 

de dirigenţie, de consiliere şi orientare, activităţile extra-curriculare etc.;  

►a doua categorie apelează practic fie la disciplinele şcolare ale trunchiului comun fie 

disciplinele din zona celor la decizia şcolii, toate având un  potenţial ridicat în ceea ce priveşte 

educaţia pentru valori, precum şi strategii didactice adecvate acestui scop.  

 

Detaliind prima categorie de demersuri educative s-ar desprinde urmatoarele:  

 

Puncte tari: 

 

 Sărbătorirea naşterii poetului naţional Mihai Eminescu; 

 1 Decembrie 2018 – 100 ani România 

 24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române  

 Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative 

 existenta în şcoală a unor elevi cu iniţiativă şi interesaţi de acţiuni extraşcolare; 

 creșterea interesului profesorilor diriginți pentru colaborarea cu parteneri din afara şcolii în 

desfăşurarea orelor de dirigenţie.  

Eficienţa acestor acţiuni extracurriculare poate fi apreciată atât prin mesajul pe care ele 

l-au comunicat elevilor dar şi prin numărul de elevi cărora li s-a adresat. 

 

Puncte slabe: 

 

 deficienţe în proiectarea didactică, unii profesori diriginti tratând cu superficialitate 

întocmirea planificarilor calendaristice; 

 influenţa negativă asupra elevilor a unor  mijloace  mass media; 

 slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi; 

 anturajul nepotrivit al unora dintre elevi; 

 

În ceea ce priveşte a doua categorie de demersuri educative, trebuie avut în vedere 

faptul că majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ în ceea ce priveşte 

atitudinile pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale de nivel 

înalt, cultivarea curiozităţii ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie. 

 

 Credem că este loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. Este 

clar că mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre 

care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii. 

Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce 

priveşte frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta.  
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Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de 

manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate 

corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite.  

Este clar că multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, 

după intrarea tinerilor în viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, 

dacă respectă sau nu respectă principiile democratice. 

 

COMITETUL DE PǍRINŢI 

 

 În luna octombrie 2018 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019 şi elaborării unui 

regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci 

când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 

general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului                         

instructiv – educativ. 

 

BIBLIOTECA 

 

Activitatea bibliotecii este coordonată de doamna bibliotecar Jinga Florina, şi a constat 

în următoarele activităţi:  

 

- repartizarea manualelor la clasele P-VIII;  

 - întocmirea comenzilor de manuale pentru anul şcolar 2019-2020;  

 -selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii activităţii;  

 - recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi prieteni ai cărţii; 

 - activități de promovare a lecturii, de lansări de carte.  

 

14. RESURSE MATERIALE 

 

 În primul semestru al anului şcolar 2018-2019, școala a suferit numeroase modificări 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice.  

 S-a realizat achiziţionarea de mobilier şcolar, de carte pentru bibliotecă, de aparatură 

electronică, de laborator şi de birotică. 

 

CONCLUZII 

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 

Puncte tari 

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 

formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-

financiare; 

- Au fost realizate lucrări de reabilitare a clădirilor; 
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- Au fost dotate cabinete şi laboratoare, biblioteca. 

 

Puncte slabe 

- Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul 

standardelor de calitate; 

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev. 

 

ACTIVITĂŢI METODICO - ŞTIINŢIFICE 

 

• Activităţi  comune desfăşurate în comisiile metodice limba şi literatura română,  

matematică, chimie, fizică, biologie în scopul îmbunătăţirii activităţii:  

- conceperea subiectelor și aplicarea lor pentru testarea iniţială, olimpiadă - etapa pe şcoală 

şi a simulărilor E.N. la clasele aVIII-a, a tezelor, corectarea lucrărilor, alcătuirea rapoartelor, a 

statisticilor şi a planurilor remediale  

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă pentru olimpiade şi concursuri 

 

 

ACTIVITĂŢILE COMISIEI   METODICE  de LIMBA  și  LITERATURA  ROMÂNĂ 

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ şi-a desfăşurat activitatea 

pe semestrul I al anului școlar 2018-2019 în conformitate cu planul managerial 

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

educative ivite ulterior.  

 

ACTIVITĂȚILE METODICO-ȘTIINȚIFICE 

desfășurate în cadrul semestrul I al anului școlar 2018-2019, în care au fost 

implicate cadrele didactice ale comisiei sunt următoarele: 

 

I. Aplicarea testelor de evaluare iniţială: conceperea itemilor, evaluarea lucrărilor, 

întocmirea raportului de analiză – toată Catedra 

 

II. Participarea la Consfătuirile pe semestrul I al anului școlar 2018-2019: prof. 

Mariana Ocsko, prof. dr. Diana Ureche 

   

III. Organizarea etapei pe şcoală a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română 

(secțiunea A: Limba și literatura română - OLLR), 15 ianuarie 2019: conceperea 

itemilor, evaluarea lucrărilor: prof. Mariana Ocsko, prof. Valerica Schinteie, prof. 

Florina Simianschi, prof. dr. Diana Ureche 

 

IV. Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă pentru olimpiade 

şi concursuri: 

 

 etapa locală a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română –  
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1 februarie 2019, nivel gimnazial, secțiunea A: Limba și literatura română, 

secțiunea B: Lectura ca abilitate de viață 

 prof. Roxana Jugravu 

 prof. Mariana Ocsko 

 prof. Valerica Schinteie 

 prof. Florina Simianschi 

 prof. dr. Diana Ureche 

 

V. Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a din școală pentru 

Evaluarea Națională din iunie 2019, conform unui grafic stabilit: prof. Mariana 

Ocsko, prof. Valerica Schinteie, prof. Florina Simianschi, prof. dr. Diana Ureche 

 

VI. Pregătirea și îndrumarea elevilor cu dificultăți de învățare: toată Catedra 

 

VII. Conceperea de subiecte și bareme pentru Simulările Evaluării Naționale 

organizate la nivelul școlii                                      

 

VIII. Profesori evaluatori  

 Comisia de Evaluare a etapei locale a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română 

din 1 februarie 2019 

 secțiunea A: Olimpiada de Limba și literatura română: prof. Florina Simianschi 

  secțiunea B: Lectura ca abilitate de viață: prof. Mariana Ocsko, prof. Valerica 

Schinteie, prof. dr. Diana Ureche 

 

 Simulările Evaluării Naționale organizate la nivelul școlii – prof. Roxana Jugravu, 

prof. Mariana Ocsko, prof. Valerica Schinteie, prof. Florina Simianschi, prof. dr. 

Diana Ureche 

 

IX.  Activităţi organizate în incinta bibliotecii şcolii 

 vizite cu elevii, ore de lectură 

 

X. IMPLICARE ÎN PROIECTE 

prof. Valerica Schinteie 

 Proiectul Erasmus Franța 

 

Prof. Ocsko Mariana, Prof. Diana Ureche 

 Citesc, deci exist!, în colaborare cu librăria La Două Bufnițe din Timișoara 

(participarea la o activitate despre lectura cărților în incinta librăriei, clasele a 

VII-a A și a VII-a E – 12 decembrie 2018) 

 

XI. LECȚII DEMONSTRATIVE 

prof. dr. Diana Ureche 
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  coordonarea practicii pedagogice în colaborare cu Universitatea de Vest din 

Timișoara 

 

XII. PREMII ȘI MENȚIUNI LA CONCURSURILE ȘCOLARE 

 

1. ELEVI SELECTAȚI CARE PARTICIPĂ LA CURSURILE CENTRULUI DE 

EXCELENȚĂ TIMIȘ 

         CLASA a V-a (elevii admiși în urma selecției organizate de CJEXTM în data 

de 27.10.2018) 

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Clasa Profesor 

coordonator 

1 Felea Marina Stela a V-a E Ocsko Mariana 

2 Gheorghe Maia Mădălina a V-a B Ureche Diana 

3 Horobăț Ruth Hana a V-a B Ureche Diana 

4 Mitru Ioana Alexandra a V-a B Ureche Diana 

 

CLASA a VI-a 

Nr. 

c

r

t

. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Profesor 

coordonator 

1 Albu Sebastian Florin a VI-a E Ureche Diana 

2 Amzoiu Lara Maria a VI-a A Schinteie Valerica 

3 Bădescu Daria Ioana a VI-a D Schinteie Valerica 

4 Glăvan Flavia a VI-a A Schinteie Valerica 

5 Gutue Snejana Alecsia a VI-a D Schinteie Valerica 

6 Iacob Maia Aniela a VI-a D Schinteie Valerica 

7 Inoveanu Octavian  a VI-a D Schinteie Valerica 

8 Kriston Sienna a VI-a D Schinteie Valerica 

9 Moț Daria Nicole a VI-a D Schinteie Valerica 

10 Resa Denisa Gabriela a VI-a D Schinteie Valerica 

11 Sebin Nicolas a VI-a D Schinteie Valerica 

12 Szöllo Sarah Nicole a VI-a E Ureche Diana 

 

 

 

CLASA a VII-a 

Nr. 

. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Profesor 

coordonator 

1 Mingasson Anna Catherine a VII-a C Simianschi Florina 
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CLASA a VIII-a 

Nr. 

. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Profesor coordonator 

1 Matyași Desiree Karina a VIII-a E Ureche Diana 

2 Stîngu Ioana Ștefania a VIII-a E Ureche Diana 

 

 

2. OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 ETAPA LOCALĂ – 01.02.2019 

 

SECȚIUNEA A: Olimpiada de Limba și literatura română 

CLASA a V-a 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1 Horobăț 

Ruth 

Hana 

a V-a B 89,5 Mențiune Ureche 

Diana 

2 Gheorghe 

Maia 

Mădălina 

a V-a B 84 Mențiune Ureche 

Diana 

3 Iacobescu 

Patricia 

Emilia 

Gabriela 

a V-a C 82,25 Mențiune Simianschi 

Florina 

4 Cuciula 

Sarah 

Giulia 

a V-a B 82 Mențiune Ureche 

Diana 

       

 CLASA a VI-a 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonat

or 

1 Sebin Nicolas a 

VI-

a 

D 

94 Mențiune Schinteie 

Valerica 

2 Amzoiu Lara 

Maria 

a 

VI-

a 

A 

91,5 Mențiune Schinteie 

Valerica 

3 Șteleac Maria a VI-a 88,5 Mențiune Schinteie 
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D Valerica 

4 Anghel 

Alexandra 

Daniela 

a VI-a 

A 

87 Mențiune Schinteie 

Valerica 

5 Cuvin Ioana a VI-a 

B 

87 Mențiune Simianschi 

Florina 

6 Moț Daria 

Nicole 

a VI-a 

D 

86 Mențiune Schinteie 

Valerica 

7 Iacob Maia 

Aniela 

a VI-a 

D 

84,5 Mențiune Schinteie 

Valerica 

8 Bădescu Daria 

Ioana 

a VI-a 

D 

84 Mențiune Schinteie 

Valerica 

9 Szöllo Sarah 

Nicole 

a VI-a 

E 

83 Mențiune Ureche 

Diana 

 

CLASA a VII-a 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1 Mingasson 

Anna 

Catherine 

a VII-a 

C 

96,5 I Simianschi 

Florina 

2 Cozac Ana 

Daria 

a VII-a 

B 

83 Mențiune Schinteie 

Valerica 

3 Dumitrașcu 

Gina Olivia 

a VII-a 

A 

82 Mențiune Ureche 

Diana 

4 Orșa Vlad 

Luca 

a VII-a 

E 

80 Mențiune Ocsko 

Mariana 

5 Sasu Diana a VII-a 

A 

80 Mențiune Ureche 

Diana 

       CLASA a VIII-a 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1 Stîngu Ioana 

Ștefania 

a VIII-a E 87 Mențiune Ureche 

Diana 

2 Ivanoschi Sonia a VIII-a E 82 Mențiune Ureche 

Diana 

3 Lujanschi 

Alexandra 

a VIII-a B 81 Mențiune Simianschi 

Florina 

4 Popescu 

Diana 

Maria 

a 

VIII-

a C 

81 Mențiune Schinteie 

Valerica 
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SECȚIUNEA B: Lectura ca abilitate de viață 

NIVELUL I : CLASELE a V-a - a VI-A 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1 Cora 

Mara 

a VI-a B 93 II Simianschi 

Florina 

2 Kriston 

Sienna 

a VI-a D  82,5 Mențiune Schinteie 

Valerica 

3 Gutue 

Snejana 

a VI-a D  81 Mențiune Schinteie 

Valerica 

4 Tărțan 

Matei 

a V-a E  81 Mențiune Ocsko Mariana 

5 Iordache 

Caius 

Cezar 

a VI-a A 80 Mențiune Schinteie 

Valerica 

6 Jinga 

Filip 

Paraschiv 

a VI-a A  80 Mențiune Schinteie 

Valerica 

 

NIVELUL II : CLASELE a VII-a - a VIII-A 

Nr. 

c

r

t

. 

Numele și 

prenumel

e elevului 

Clasa Punctaj Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonato

r 

1 Jurj Milena a VIII-a E 96,5 II Ureche Diana 

2 Băghină Sara 

Maria 

a VII-a E 95,5 Mențiune Ocsko Mariana 

3 Gîrda Airin a VII-a E 92 Mențiune Ocsko Mariana 

4 Pacepa Oana 

Maria 

a VIII-a B 89,5 Mențiune Simianschi 

Florina 

5 Bălășescu 

Anamaria 

a VIII-a E 86,5 Mențiune Ureche Diana 

6 Sburlea 

Sarah 

a VII-a A 80,5 Mențiune Ureche Diana 
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ACTIVITĂŢILE   COMISIEI   METODICE 

fizică-chimie-biologie - educație tehnologică – informatică și TIC 

 

 

-aplicarea testelor initiale la fizica-chimie-biologie-educație tehnologică-informatică și 

TIC;  

-prelucrarea datelor rezultatelor testelor initiale; 

- Noaptea cercetatorilor la UVT – Premiul II- concursul de fotografie:TEGZES 

ANDREI-VI D 

                                                       - Menţiune –concursul de eseuri  MOT DARIA VI D 

                                                        Prof.Istrătuca Ivan Corina 

Elevi calificati la Centrul de excelenta fizica : Moldovan Raluca VI D,Mitin Andrei VII 

c ,Sava Sergiu VII C, 

Oprea Tudor VII E, Orsa Vlad VII E.       Prof.Istrătuca Ivan Corina 

 

Elevi calificati la faza judeteana: 

     -olimpiada de fizica: Mot Daria 6 D,Iacob Maria 6 D, Pantea Razvan 6 A, Agoston 

Alex. 6B, Voine Denis 6 B, Sava Sergiu 7 C, Fazekas Andrei 7 A.               

Prof.Istrătuca Ivan Corina 

     -olimpiada de chimie : Onofrei Andrei 8 B        ProF.Popescu Mirela 

    -olimpiada de biologie : Orsa Vlad 7 E, Stanescu Alexandra 7A,Isac Maria Alessia 7 

E, Sarbu Ana- Maria 7 D, Peiov Sonia 7 C, Deleanu Sanziana 7 C, Cozac Ana Daria 7 

B,Suciu Maria 7 E, Buza David Sebastian 7 E, Darie Ariana Valentina 7 D.                

Prof. Talaba Virginia,Ungurianu Daniela, Rogoveanu Romana. 

 

-importanta voluntariatului in viata societatii in care traim ;             Prof. Talaba 

Virginia 

-organizarea etapei pe scoala a olimpiadei de fizica-chimie-biologie; 

-organizarea etapei judetene a olimpiadei interdisciplinara „‟Stiintele Pamantului”- 

vicepresedinte Prof. Talaba Virginia; profesori evaluatori- ProF.Popescu Mirela; 

Prof.Istrătuca Ivan Corina. 

-simboluri de iarna –prof. Zaharia Eugenia. 

-activitate la Iulius Mall- “Aventura prin corpul uman”-clasa a 5 B, 

                                                         Prof. Rogoveanu Romana ,Prof.Popescu Mirela 

 

 

ACTIVITĂŢILE   COMISIEI   METODICE  LIMBI MODERNE 

 

Pe parcursul semestrului I, membrii CATEDREI   DE   LIMBI   MODERNE au avut în vedere 

în demersul didactic următoarele aspecte: s-au elaborat planificări calendaristice anuale şi 

semestriale şi ale unităţilor de învăţare conform metodologiei, respectând programele în 

vigoare. Toate documentele şcolare au fost întocmite în format electronic, utilizând mijloace 
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TIC. S-au urmărit parcurgerea tuturor conţinuturilor, precum şi realizarea competenţelor vizate 

pentru disciplinele predate, cât şi obţinerea rezultatelor învăţării specificate în programe. 
După susţinerea testelor iniţiale, la început de an şcolar, s-a constatat că există diferenţe în 

nivelele de limbă ale elevilor. Pentru aceasta s-au luat măsuri în cadrul actului educativ. 

elaborându-se un plan de remediere a lacunelor elevilor pentru a se ajunge la performanţele 

prestabilite de Cadrul European de Referinţă în studierea unei limbi străine. De asemenea, s-au 

utilizat în demersul educativ strategii didactice inovative combinate  cu metodele tradiţionale 

care să asigure caracterul aplicativ al învățării și formării  competențelor specifice. Lecțiile au 

fost structurate logic și echilibrat, corelate cu specificul claselor de elevi.  

       

 

1. Participarea la  activităţile  demonstrative organizate de I.S.J. şi C.C.D, Institutul  

Cultural Francez:  

 

 Cercuri  pedagogice - septembrie 2018: toţi membrii catedrei 

 Aprobare și finanțare pentru proiectul Erasmus+ 2018-1-FR01-KA229-048011_2 

"Trois langues,  deux pays,  un média", începând cu 1 septembrie 2018, coordonator 
prof.   Gancea  Ramona.  

Este un proiect transdisciplinar: limbile franceză, română și engleză, religie (sunt 

implicați  elevi din clasele a V-a B și a VI-a A de la școala noastră + elevi de la Collège 

Jean Mermoz  din Belleu (Franța). Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea 

competențelor lingvistice ale elevilor participanți,  atât în limbile străine pe care le 

studiază, cât și în limba maternă. Un alt punct forte al proiectului este educația pentru 

media și  dezvoltarea competențelor digitale. 

 Elevii din cele două școli vor realiza materiale sub forma unor articole care vor fi 

publicate online și în versiune tipărită. 

 Prima reuniune transnațională a profesorilor din echipele de coordonare și 

implementare a proiectului Erasmus+ - octombrie 2018 

 Teta Day – noiembrie 2018; catedra de limba engleză 

 Participare la Cercul Metodic Timișoara Nord 1, noiembrie 2018, prof. Groza 

Alexandra 

 Participare ESL Workshop for Teachers, noiembrie 2018, prof. Groza Alexandra 

 Obținerea  Certificatului European de Calitate pentru proiectul « Le mystère de la 

vie », decembrie 2018, prof. Gancea  Ramona 

 Participare la Simpozionul Național „ Educația în zona rurală – exemple de bună 

practică în planul activității extrașcolare”, decembrie 2018, prof. Popa Florina 

 Primul număr al revistei Universul Franco-Român din cadrul proiectului Erasmus+  

realizat de elevii din clasa a VI- a A și elevii din Franța, ianuarie 2019 
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2. Modernizarea activităţii de evaluare, dezbateri pe această temă în cadrul comisiei 

metodice ( tipuri de evaluare a rezultatelor și progreselor școlare, întocmirea unor seturi de 

teste pe nivele de clase). Utilizând metode didactice moderne, elevii au posibilitatea să-și 

exerseze operațiile gândirii,  să-și cultive creativitatea, să-și imbogațească vocabularul, să 

capete mai multă incredere în sine, să-și formeze deprinderea de a vorbi corect într-o limbă 

străină. Metodele moderne pun accent deosebit pe dezvoltarea individului în interiorul 

grupului. Ele contribuie la acoperirea întregii sfere de interes a persoanei educate, persoană 

care reprezintă resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.  

 

 

 teste  iniţiale 

 proiecte individuale 

 proiecte  de  grup 

 (prezentări powerpoint, postere ) 

 observarea sistematică  a elevilor 

 investigaţia 

 portofoliul 

 autoevaluarea 

 probe scrise 

 (eseuri descriptive, argumentative, etc.) 

 

3. Folosirea frecventă la clasă   a materialelor  auxiliare, resurselor educaționale.     

    Resursele educaționale deschise permit utilizatorilor adaptarea materialelor și sistemelor     

    pentru necesitățile de predare / învățare proprii. 

 

 Manuale digitale, manuale școlare, cărți bilingve, dicționare, enciclopedii + CD-uri 

audio și/sau video de la editurile Art, Longman, Express Publishing, CD-Press, 

Aramis, Cavallioti, All, Humanitas Educational 

 Materiale și resurse didactice create de și pentru dascăli - |Didactic.ro   

 www.edu.ro - Ministerul Educației Naționale  

 You Tube Edu 

 HotNews.ro 

 British Council Learn English.Kids 

 https://tmenglish.wordpress.com- Pagina profesorilor de limba engleză Timiş 

 Platforma europeană  etwinning.net 

 limbiromanice_timis@yahoogroups.com 

 https:/apprendre.tv5monde.com/fr 

 https://www.francaisfacile.com/ 

 https://www.podcastfrancaisfacile.com 

 https://nathaliefle.com 

https://www.didactic.ro/resurse-educationale
https://tmenglish.wordpress.com/
mailto:limbiromanice_timis@yahoogroups.com
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.francaisfacile.com/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://nathaliefle.com/
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 computer, laptop  

 videoproiectorul  

 soft educaţional  

 platformă didactică 

 lampă de documente 

 alte resurse didactice: postere, jucării, marionete, ilustraţii, jocuri didactice 

 tabla inteligentă SMART BOARD  

 

4. Sușținerea de activități metodice pe școală/ sustinerea de lecţii demonstrative  pe    

    şcoală/ la nivelul municipiului:  

 

 workshop Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2019, toţi membrii catedrei 

 Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Activitatea a avut ca obiective cunoaşterea 

importanţei istorice a zilei de 1 Decembrie 1918, lecturarea unor  texte care să 

oglindească acest mare eveniment și stimularea creativităţii prin transpunerea în desen,  

pictură şi colaje a marelui eveniment. Clasele a VI-a A (prof. dirig. Valerica Schinteie) 

și a VII-a C (prof. dirig.Florina Simianschi), coordonate de prof. Ramona Gancea, au 

scos la lumină texte emoționante, scrise la sfârșitul sec. XIX, ce evidențiază dragostea 

de țară. Astfel, elevii au lecturat în limbile română și franceză (primul text a fost scris 

mai întâi în lb. franceză): 

- „Cântarea României”, de Alecu Russo (fragmente) 

- „Țara mea”, de Ioan Nenițescu 

- „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” de Mihai Eminescu 

                 Ce îi doresc României elevii, la 100 de ani de la Unire? 

            „Eu îți doresc să fii o țară unită, nu ca teritoriu, ci ca popor. Dacă oamenii vor fi uniți,            

            așa va fi țara lor.” 

        „Dragă țară, îmi doresc ca toți cetățenii să te iubească, să te respecte și să te aprecieze.”            

         (Lara, VI A) 

        „Dulce Românie, îți doresc să fii mamă a cât mai multor poeți și scriitori asemenea lui   

         Eminescu! Și niciun popor vrăjmaș să nu te mai mâhnească!” (Anna, VII C) 

        „O țară mai curată, o țară cu oameni mai buni”. 

        „Imi doresc ca țara mea să aibă parte de oameni care să o ocrotească!” (Mădălina, VII C) 

        „Armonie, înțelegere, prietenie, bunătate, iubire” (Sintia, VI A) 

        „Îi doresc României să devină o țară cât mai prosperă și mai curată, iar oamenii din ea să    

        fie cât mai buni și să nu-și mai dorească să plece în altă țară.” (Sânziana, VII C) 

       

       Activitatea se înscrie între acțiunile derulate în cadrul proiectului Erasmus +, Timișoara-     

       Belleu, „Trois langues, deux pays, un media:3-2-1”. 
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5. Participarea la concursurile organizate la nivelul municipiului şi al judeţului 

 
Limba engleză:  

 
CONCURSURI: 

 
 PUBLIC SPEAKING  

 

ETAPA  LOCALĂ -  DECEMBRIE  2018  

 

Belean Denisa, VII C- 87 puncte 

                              Prof. Cristean Nicoleta  

 

MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE prin teste  iniţiale, proiecte individuale şi 

de grup, prezentări  în Powerpoint, postere, dar şi prin utilizarea metodelor alternative de 

evaluare, chiar eseuri descriptive, argumentative (limbi moderne): folosirea frecventă la clasă 

a materialelor didactice audio-video, a soft-urilor educaţionale, a jocurilor didactice, 

îndeosebi la limbi moderne, geografie, religie, dar şi în unele lecţii recapitulative de fizică şi 

matematică. 

 

 

„ … “ 

 

- slaba utilizare a reţelei de calculatoare, a platformelor și a soft-urilor educaţionale; 

-  activitatea diferenţiată, pe grupe - desfăşurată sporadic; 

- Unele comisii metodice n-au desfăşurat activităţi demonstrative în semestrul I , dar şi-au 

propus să desfăşoare în semestrul al II-lea. 

 

RAPORTUL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE 

 

Clasa a V-a: 

• A: prof. Badea-Ionescu Elena 

• B: prof. Popescu Mirela 

• C: prof. Petrici Spomenca 

• D: prof. Train Maria 

• E: prof. dr. Puzderie Mirela 

 

Clasa a VI-a: 

• A: prof. Schinteie Valerica 

• B: prof. Vărșăndan Adrian 

• C: prof. Cristescu Mariana 

• D: prof. Ștefan Mariana 

• E: prof. Ilieș Vasile 
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Clasa a VII-a: 

• A: prof. dr. Ureche Daiana 

• B: prof. Urdea Claudia 

• C: prof. Simianschi Florina 

• D: prof. Lung Mariana 

• E: prof. Ocsko Mariana 

 

Clasa a VIII-a: 

• A: prof. Cozorici Paraschiva 

• B: prof. Cristean Nicoleta 

• C: prof. Ionescu minodora 

• D: prof. Gancea Ramona 

• E: prof. Talabă Virginia 

 

Responsabilități 

• Sondajul opțiunilor elevilor claselor a VIII-a în luna octombrie cu centralizarea 

rezultatelor - prof. Cozorici Paraschiva, prof. Cristean Nicoleta, prof. Ionescu Minodora 

prof. Gancea Ramona, prof. Talabă Virginia 

• Monitorizarea absențelor și centralizarea la finalul fiecărei luni 

– prof. Istrătucă-Ivan Corina 

• Verificarea ritmicității notării -  

• Colectarea și predarea documentelor pentru acordarea burselor școlare - prof. Petrici S. 

și Popescu M. 

 

Campanii, parteneriate, voluntariate 

 

• Campania Dopuri pentru o cauză: prof. Circu C., profesorii diriginți 

• Parteneriat Prietenia, dar de preț cu Școala Gimnazială Comloșu Mare - Prof. Ștefan 

M.  

• Proiectul Învață să dăruiești cu CJRAE și Centrul de Plasament Găvojdia - prof. Petrici 

S., Ursu L. 

• Voluntariat cu Asociația Sfera Timișoarei (împădurire Perdeaua forestieră de nord, 

04.11.2017): Bosch Green Weekend - prof. Petrici S. 

• Concertul caritabil de colinde Doamne, fii cu mine bun! organizat de Rotary Club 

Timișoara și Filarmonica „Banatul”, 18.12.2017 -prof. Ureche D. 

 

 

Activități și teme specifice orelor de dirigenție 

 

Excursii și tabere 

Vizite  

Spectacole 

Vizionare filme 
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari  

• Ținuta reprezentativă a școlii 

• Organizarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor de clasa a 

VIII-a 

• Colaborarea cu cabinetul medical, psihologul şcolii: profesori diriginţi şi părinţi 

• Monitorizarea absenţelor elevilor 

• Controlul elevilor cu probleme de comportament 

• Creșterea numărului elevilor  

 

Puncte slabe: 

• Lecție deschisă la nivel de arie curriculară 

• Nu sunt predate la timp rapoarte ale activității membrilor comisiei și dosarele de burse  

• Unii profesori nu trec note în carnetele elevilor, îngreunând munca profesorilor diriginți 

• Nu sunt trecute în catalog toate absențele elevilor 

Oportunități:  

• Promovarea/popularizarea elevilor cu rezultate şcolare deosebite 

• Oferta cursuri perfecționare pentru aria curriculară Consiliere și orientare  

• Monitorizarea elevilor care nu prezintă carnetul de elev 

 

Ameninţări: 

Neimplicarea/slaba implicare a părinţilor în rezolvarea situaţiilor-problemă 

 

 

RAPORTUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

 5 octombrie 2017 -  Ziua Internaţională a Educaţiei 

 

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

 

 

ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

 

 În semestrul I al anului școlar 2018- 2109 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din școala noastră s-a realizat astfel: 

-prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

-prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; 

-prin schimburi de experienţă profesională; 

-prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe; 

-prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online; 
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-prin cursuri postuniversitare; 

-prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

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

 

Perfecţionare și formare continuă – Analiza SWOT 

  

Puncte tari Puncte slabe 

 
 

 

 

 •  colective de catedră echilibrate 

ca nivel de experienţă– majoritatea 

profesorilor fiind calificaţi, cu 

gradul didactic I și II sau doctorat – 

si au în componenţă profesori 

metodisti, membrii ai consiliului 

consultativ, formatori, membrii ai 

comisiilor de lucru; 

 •  perfecționări ale cadrelor 

didactice prin participări la sesiuni 

de comunicare, schimburi de 

experiență, proiecte educaționale 

derulate în țară și în străinătate. 

 

•   

 existenţa tendinţelor de 

conservatorism si inerţie la schimbare, 

tendinţe de minimalizare a importanţei 

      actului de formare/ perfecţionare      

manifestate la unele cadre didactice; 

 •  inerţie în aplicarea la clasă a 

cunostinţelor/competenţelor dobândite 

în urma unor cursuri de formare; 

 •  alegerea unor cursuri nu a fost 

întotdeauna înconcordanţă cu nevoia 

de dezvoltare profesională; 

      numărul destul de mare de cadre 

didactice care nu au acumulat încă 

cele 90 de credite transferabile. 
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comunicări stiinţifice, colaboratori 

la reviste de specialitate, autori de 

publicaţii în domeniul 

managementului educaţional; 

 •  comisia pentru formarea 

continuă  implicată în activitatea de 

autoperfecţionare/ perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

 •  sprijinul conducerii școlii în 

vederea participării cadrelor 

didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de 

formare/ perfecţionare în judeţ sau 

ţară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi             Ameninţări (constrângeri) 

 
 

 •  existenţa surselor de informare si 

formare externă pentru cadre 

didactice; 

 •  existenţa posibilităţilor de 

participare la programe judeţene, 

naţionale si internaţionale; 

 •  oferta variată a CCD si a altor 

furnizori de formare; 

 •  oferta cursurilor de perfecţionare/ 

master/ studii posuniversitare, etc. a 

instituţiilor de învăţământ superior; 

 •  o bună dotare a şcolii cu 

aparatura necesară desfăşurării 

cursurilor de formare; 

 •  posibilitatea de a forma grupe 

prin atragerea cursanţilor din zonele 

apropiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  lipsa motivării financiare; 

 •  percepţia greșită a ceea ce înseamnă 

dezvoltarea personală/ dezvoltare în 

carieră; 

 •  tendinţa de centrare exclusiv pe 

acumularea de credite transferabile si 

minimalizarea nevoilor punctuale de 

formare; 

 •  taxa pentru unele cursuri de 

formare; 

     suprasolicitarea cadrelor didactice 

cu foarte multă documentaţie; 
   formalismul în etapele de parcurgere a 

programelor de perfecționare face ca unele 

dintre acestea să nu își atingă scopurile . 
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RAPORTUL C.E.A.C. 

 

1. Activități desfășurate/în curs de desfășurare: 

 

 finalizarea RAEI/2017-2018, încărcarea sa pe platforma ARACIP și generarea 

raportului pentru anul în curs; 

 pregătirea pentru inițierea procedurii de evaluare externă; 

 încărcarea bazei de date cu documentele școlii pentru anul în curs, pe platforma 

ARACIP; 

 planificarea activităților prioritare pentru anul școlar 2018 – 2019; 

 stimularea excelenței – urmează centralizarea datelor pentru rezultatele obținute 

la competițiile școlare; 

 

2. Completarea, arhivarea și distribuirea tuturor procedurilor: 

 

 în 2014 existau 50 de proceduri; 

 în 2019 există 151 de proceduri operaționale și de lucru care vizează sectoarele 

didactic și nedidactic; 

 urmează încărcarea listelor acestor proceduri pe platforma ARACIP și 

distribuirea lor fiecărui responsabil; 

 aceste proceduri au fost multiplicate în 3 exemplare și vor fi într-un portofoliu 

complet al directorului și  unul pentru CEAC; 

 procedurile pentru responsabili vor avea instrumente și anexe (chestionare, 

procese verbale, tabele, statistici, anchete, rapoarte ș.a.); 

 toate procedurile au cod și număr de înregistrare, urmând a fi predate într-un 

consiliu profesoral cu temă. 

 

o Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și 

consolidarea parteneriatului cu organizațiile sindicale din domeniul 

invățământului 

 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure 

performante școlare crescute, accesul deschis spre informație comunicare, 

dezvoltarea personală atât a copiilor cât a adulților implicați. 

Pornind de la aceste considerente, una din directiile majore de acțiune ale 

școlii noastre a constituit-o dezvoltarea, extinderea relațiilor de parteneriat cu 

comunitatea locală, prin cultivarea unei relații deschise, facilitarea accesului 

acesteia la informațiile cu caracter public, prin aducerea la cunoștintă părintilor, 

elevilor, membrilor comunității a problemelor cu care se confruntă școala azi, 

inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluționarea acestora. 
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Informarea părintilor, elevilor, membrilor comunitătii s-a realizat prin folosirea 

unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

 aflarea tuturor informatiilor cu caracter public pe avizierul școlii și 

popularizarea acestuia în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor 

comunității;  

 dezvoltarea actualizarea permanentă a avizierului cu informatii de interes, 

referitoare la Evaluarea Natională, legislatia în domeniul învătământului, 

modificările apărute în curriculum, proiecte programe educationale etc.;  

 asigurarea unui program de întâlniri prin intermediul ședințelor și 

lectoratelor cu părintii; 

 mediatizarea activitătilor școlii în mass-media; 

 participarea reprezentantilor șco1ii la diverse reuniuni, conferințe, 

seminarii, organizate la nivel local și central, care au abordat diverse teme 

de interes public. 

 

Colaborarea cu administratia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea 

finanțării cheltuielilor curente și de capital de învătământ de la bugetele 

Consiliului Local. 

Conducerea a asigurat informarea permanentă operativă a Consiliului 

Local cu datele informatiile necesare elaborării implementării de către acesta a 

planurilor anuale de investiții, reabilitări, modernizări clădiri, dotări cu mobilier 

și echipamente. 

Administratia Locală a sprijinit acordarea burselor  sociale ale elevilor 

care provin din familii defavorizate și bursele de perfomanță și de studiu pentru 

elevii merituosi. 

 

o Serviciul Financiar-contabil, Secretariat, Administrativ 

 

 RAPORT FINANCIAR – anul 2018 trimestrul IV 

 

În anul 2018 trimestrul IV au fost deschise credite, după cum urmează: 

 

La cheltuieli de personal s-a primit suma de 1770,168 lei,  care a fost cheltuită integral 

pentru plata salariilor şi a sentinţelor civile. În anul 2018 trimestrul IV au fost plătite sentinţe 
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civile în sumă de 281 lei, ceea ce reprezintă achitarea  tranşelor aferente Legii nr.85/2016 şi 

orele de sport efectuate de învăţători. 

La bunuri şi servicii s-a primit suma de 193.000 lei, din care a fost cheltuită suma de 

101.755 lei. Pentru furnituri de birou, materiale de curăţenie, materiale cu caracter funcţional şi 

prestări servicii a fost cheltuită suma de 24.200 lei, iar pentru apă, salubritate, încălzire şi 

energie electrică au fost plătite facturi în valoare de 70.400 lei. 

În anul 2018 au fost achiziţionate obiecte de inventar în sumă de 893 lei (stingătoare cu 

pulbere). 

Au fost achitate burse, în anul 2018, în valoare de 127.080 lei, aferente anului şcolar 

2017-2018. 

La capitolul asistenţă socială a fost cheltuită suma de 9.893 lei, reprezentând alocaţie 

hrană şi îmbrăcăminte pentru copii cu CES. 

La venituri proprii au fost încasate sume după cum urmează:  practică pedagogică 320 

lei şi chirie sală sport 1.268 lei. Aceşti bani au fost folosiţi pentru plata cadrelor didactice care 

au efectuat practică pedagogică. 

 

 
 RAPORT  DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT – SECRETARIAT 

 

 

                      Raportul  de activitate  al  compartimentului –secretariat  este prezentat   de către                     

Popescu Cornelia, secretar  șef. 

              Această  activitate   s-a desfășurat  conform Planului managerial  întocmit  cu specific   

pentru  compartimentul secretariat, respectând următoarelor priorități:  

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

a) Respectarea planurilor manageriale ale şcolii 

- a fost  asigurată  interfaţa dintre şcoală şi beneficiar ( elev, părinte, cadre didactice); 

b) Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 

-   funcţionarea secretariatului cu resursele umane existente în organigrama unității 

școlare, d-na secretară Sîrca Maria pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de 

direcţiune. 

c) Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

- întocmirea planificării semestriale a activității compartimentului secretariat vizând toate 

situaţiile  şi statisticele  solicitate. 

-      gestionarea  riscurilor pentru activitatea de secretariat 

d) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 
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  -  procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară și mobilitatea 

personalului didactic (legi, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii) care  au fost  

prezentate direcţiunii  în vederea aplicării, pentru buna desfăşurare a activităţii 

compartimentului secretariat; 

e)  Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

-  folosirea  produsele software din dotarea unităţii. 

-  întocmirea  diverselor  situaţii necesare procesului instructiv – educativ şi activităţilor de 

secretariat;  

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

a) Organizarea documentelor oficiale 

- întocmirea şi transmiterea  la termenele stabilite  a situaţiilor statistice şcolare şi statelor 

pentru salarii, pentru concedii medicale  

-  întocmirea  statelor de plată pentru acordarea burselor şcolare; 

      -     verificarea eligibilității  dosarele pentru acordarea rechizitelor şcolare; 

      -     redactarea  documentelor necesare pentru organizarea și desfășurarea concursurilor 

organizate pentru ocuparea posturilor vacante, scoase la concurs. 

      -    redactarea  corespondenţei şcolare; 

b ) Asigurarea ordonării şi arhivării documentelor 

- arhivarea  documentele  nou create, depozitarea și ordonarea documentelor arhivate 

într-un  spațiu nou creat, specific. 

c)  Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii. 

-      actualizarea  dosarelor personale ale angajaţilor; 

-     completarea și actualizarea programului privind evidența elevilor în SIIR  

-     înscrierea corectă a  datelor în programul de salarizare şi Revisal; 

-     evidenţa privind modificările salarizării, treptele, gradaţiile, gradele didactice,  

-    întocmirea  documentelor de personal ( adeverinţe, copii, etc) pentru angajaţii unităţii la 

solicitarea acestora; 

-     întocmirea  dosarelor  de pensionare ale salariaţilor. 

-     înscrierea în fişele de încadrare anuală, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul, 

statutul de încadrare  (titular, suplinitor, detaşat); 

d) Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 

-    procurarea, completarea, eliberarea  şi  evidenţa actelor de studii; 

-    completarea  cataloagele de corigenţă  

-   completarea  situaţiilor statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la 

sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral; 

-   actualizarea  permanentă a  registrului  de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

-  verificarea dosarelor de înscriere și operarea în baza de date privind  înscrierea elevilor în 

clasa pregătitoare  a anului școlar 2016-2017  
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3.   COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE, vizează următoarele : 

a) Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

b) Raportarea periodică pentru conducerea unităţii 

c) Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

d) Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor 

e) Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

4. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

a) Planificarea activităţii prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii 

şcolii. 

 

 RAPORT DE ACTIVITATE 

administrator patrimoniu 

 

- a întocmit zilnic planul de muncă al sectorului administrativ, cu sarcini concrete pe 

fiecare angajat: 6 îngrijitori curăţenie, 2 paznici noapte, 2 paznici de zi, 1 muncitor 

întreţinere. 

- a realizat zilnic aprovizionarea cu materialele necesare igienei, pentru grupurile sanitare 

copii şi profesori şi materialele de reparaţii necesare pentru toate corpurile de cladiri( P-

ţa A. Iancu şi A. Movilă)  

- a controlat în fiecare clasa starea mobilierului, a materialelor didactice, a instalaţiilor 

electrice, orice defecţiune fiind remediată pe loc. 

- a realizat planul de muncă al muncitorilor şi îngrijitorilor pt. ziua următoare, în funcţie 

de evenimentele ce urmează a se desfăşura( inspecţii, lecţii tematice pe oraş, concursuri 

şcolare), ocazie în care se iau măsuri suplimentare de curăţenie şi igienă şi 

aprovizionare cu materiale. 

- Zilnic a repartizat pe clase, ,,Laptele şi Cornul” în cadrul Programului Guvernamental. 

- Zilnic consemnează elevii absenți în vederea nr. de porții Lapte-biscuți-mere 

- A luat măsuri de preîntîmpinarea incendiilor şi măsuri de Protecţia Muncii a angajaţilor 

din sectorul administrativ 

- La începutul şcolii a luat măsuri de pregătire în bune condiţii a cursurilor: clase 

zugrăvite, holuri zugrăvite, grupuri sanitare dezinfectate 

- A luat măsuri de aprovizionare cu materiale igienico-sanitare şi de birotică, din sumele 

repartizate de la Bugetul Local. 

- A întocmit necesarul lucrărilor de reparaţii la nivelul şcolii şi apoi întocmesc 

formularele necesare achitării furnizorilor pt. aceste lucrări 

- A întocmit formularele necesare achitării furnizorilor pt. materialele igienico-sanitare şi 

de birotică 
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- daca se constată distrugeri de bunuri, pagubele se recuperează de la cei care se fac 

vinovaţi 

- la sfîrşitul anului calendaristic a participat la Inventarul Anual al patrimoniului 

împreună cu Comisia de Inventariere  

- a făcut propuneri pt. casarea obiectelor de inventar scoase din uz 

- trimestrial întocmește Anexa 9 şi Anexa 10 referitor la nr. de copiii şi la nr. de porţii de 

Lapte şi Corn şi le înaintez la Consil. Jud. Timiş  

- în fiecare an centralizează formularele 230 și le depune la ANAF Timiș 

- a întocmit Programarea concediilor de odihna pt. anul 2019 pt. tot personalul nedidactic 

 

o Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

 

Nu există nici un caz de părăsire timpurie a sistemului de educație.  

 

o Competențe de bază 

 

Toate demersurile didactice se desfășoară în vederea însușirii de către toți elevii a 

competențelor de bază. 

 

o Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 

 

Toate cadrele didactice pun accent pe utilizarea noilor tehnologii în procesul de 

predare-învățare-evaluare. Conducerea școlii facilitează integrarea tehnologiilor în 

demersul didactic, asigurând condițiile necesare. Astfel, în toate sălile de clasă și 

laboratoarele există câte un calculator cu acces la Internet și videoproiector. 

Dispunem de un laborator media conectat la Internet, dotat cu 30 calculatoare și tablă 

Smart, în care se desfășoară lecții interactive.  

Am constatat un real succes în folosirea soft-urilor educationale existente în cadrul 

orelor; uneori acestea sunt prezentate de pe un singur calculator pe whiteboard. Aceasta 

reprezintă o metodă modernă, adăugată la celelalte metode didactice, reprezentând o 

diversificare în folosul elevilor. 

 

o Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic  

Cadrele didactice au participat la activități și cursuri de formare și perfecționare. 


