
1 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA 

COM. VOINEȘTI, JUD. IAȘI 

TEL. 0232/294981 

Nr. Intr. 258/14.02.2018

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

An şcolar 2017-2018 

Semestrul I

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentat în ședința CP din data de 15.02.2018 

Prezentat în ședința CA din data de: 19.02.2018 

 

      Director, 

 

Prof. STEGARIU DANIELA LORINA



2 
 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale;  

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale;  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie; 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ;  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ;  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru 

elevi;  

 

OBIECTIVE 

1. Eficientizarea instituției școlare pentru a corespunde nevoilor reale ale comunității locale și ale 

societății, în general; 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritățile și comunitatea locală, dar și cu alte instituții școlare; 

3. Distribuirea sarcinilor fiecărui membru din Consiliul de Administrație în scopul îmbunătățirii 

relației școală - comunitate; 

4. Perfecționarea cadrelor didactice prin participare la cursuri de formare; 

5. Îmbunătățirea imaginii școlii prin promovarea la nivel local și județean; 

 

ORGANIZARE 

Școala Gimnazială Slobozia este organizată în trei structuri: 

o Școala Gimnazială Slobozia-unitate cu personalitate juridică; 

o Școala Primară Schitu Stavnic; 

o Școala Primară Slobozia; 

 

În cadrul Școlii Primare Slobozia funcționeazănouă clase: 

 două grupe de grădiniță; 

 Două clase pregătitoare; 

 O clasa I; 

 O clasa a II-a; 

 Două clase a III-a; 

 O clasa a IV-a; 

 

În cadrul Școlii Primare Schitu Stavnic funcționează: 

 O grupă de grădiniță; 

 Simultan clasele pregătitoare, I și a II-a; 

 Simultan clasele a III-a și a IV-a; 

 

În cadrul Școlii Gimnaziale Slobozia funcționează: 
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 O grupă de grădiniță; 

 O clasă pregătitoare; 

 O clasa I; 

 O clasa a II-a; 

 O clasa a III-a; 

 O clasa a IV-a; 

Învățământul primar se desfășoară în corpul B, corp recent construit în baza unui proiect 

european și finalizat după norme europene. 

 

 Ciclul gimnazial este format din: 

 3 clase a V-a; 

 2 clase a VI-a; 

 2 clase a VII-a; 

 2 clase a VIII-a; 

 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Slobozia este format din 9 membri și raspunde 

de: 

 Stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare ale școlii; 

 Deciziile majore privind resursele financiare și umane necesare funcționării și dezvoltării 

instituției școlare; 

 Reprezentarea școlii în relațiile cu alte instituții; 

Principiile după care își desfășoară activitatea sunt: 

 Principiul descentralizării; 

 Principiul răspunderii publice; 

 Principiul transparenței; 

 Principiul participării și responsabilității părinților; 

 Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare; 

 Principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de 

învățământ; 

Consiliul de Administratie urmărește ca planificarea activității educaționale să se desfășoare pe 

două dimensiuni: 

 Proiectarea strategică 

 Planificarea operațională 

 

Proiectarea strategicăurmărește analiza Proiectului de Dezvoltare Instituțională, întocmit după 

următoarea structură: 

 Să arate de unde pleacă și încotro se îndreaptă Școala Gimnazială Slobozia; 

 Să argumenteze conținutul prezentului document; 

 Să formuleze ținte strategice clare, fezabile și măsurabile; 
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 Să cuantifice resursele umane, materiale, financiare și de timp necesare pentru desfășurarea 

activităților în condiții de calitate; 

 Să stabilească metode și instrumente adecvate de monitorizare și evaluare; 

 

Atfel, viziunea școlii noastre urmărește” crearea unui climat de muncă stimulativ pentru 

cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale, încurajând iniţiativa personală 

şi creând condiţii dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovarea unui învăţământ 

în care toţi elevii indiferent de etnie să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni 

cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de 

muncă”. 

Misiunea Şcolii Slobozia este de a promova o pregătire de calitate, bazată pe formarea 

caracterului, stimularea creativităţii, acceptarea diversităţii etnice, culturale şi individuale într-un 

mediu deschis, prietenos, tolerant, care asigură egalitatea de șanse, în vederea integrării tuturor 

elevilor în viaţa comunităţii. 

Opţiuni strategice 

Opţiunile strategice sunt derivate din misiunea şcolii şi vizează atingerea ţintelor propuse:  

Ţinta 1 Realizarea cadrului adecvat în școală pentru o educație de calitate, prin 

dezvoltarea  bazei materiale a şcolii și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă 

fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

Rezultate realizate: 

- Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate 

cudocumentele de politică educaţională; 

- Îmbunătățirea rezultatelor la Simularea Evaluării Naționale; 

- Îmbunătățirea bazei materiale a școlii: este demarat de către Primăria Comunei Voinești, în 

parteneriat cu Ministerul dezvoltării un proiectcare prevede dotarea cu grupuri sanitare interioare 

pentru două locații și dotarea cu centrale termice pe lemne; 

- au fost dotate toate sălile de clasă cu videoproiectoare și ecrane de proiecție retractabile; 

- a fost modernizat cabinetul de secretariat și cabinetul directorilor; 

- a fost recondiționat mobilierul școlar pentru două săli de clasă, urmând ca în perioada 

următoare să fie adus mobilierul recondiționat pentru alte două săli de clasă. 

 

Ţinta 2 Realizarea unui învățământ axat pe metode active și strategii centrate pe elev 

- Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi 

în actul instructiv – educativ și acest lucru nu se poate face decât prin schimbarea educației 
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formale în una activ – participativă care să stimuleze implicarea, inițiativa și creativitatea 

elevilor. 

Rezultate realizate: 

- Un număr mare de cadre didactice din școală au realizat proiecte didactice și au folosi strategii 

didactice bazate pe un demers activ – participativ; 

- A crescut numărul de activități extracurriculare și extrașcolare realizate; 

 

Ţinta 3 Promovarea dimensiunii europene și multiculturale a școlii; 

Rezultate aşteptate: 

- Implementarea proiectului Erasmus+ ”CREDEM” implementat de către ISJ iași în parteneriat 

cu 10 țări din mediul rural. În cadrul acestui proiect, un cadru didactic din școală a participa la un 

curs de formare în Italia ; 

- S-a alicat un formular de candidature în vederea obținerii unei finanțări pentru implementarea 

unui proiect Erasmus+ pe component KA1 (proiect de mobilități școlare). 

 

Ţinta 4  Utilizarea unui sistem eficient de comunicare; 

Rezultate realizate: 

- S-a eficientizat procesului educaţional ca urmare a comunicării eficiente între reprezentanții 

Consiliului clasei, între profesori – elevi și mediator școlar – cadre didactice ; 

- S-au valorificat mai eficient  resurselemateriale și s-aîmbunătățit calitatea comunicării prin 

utilizarea eficientă a grupul yahoo al școlii; 

- S-a realizat pagina WEB a școlii; 

- S-a dinamizat comunicarea cu Consiliul reprezentativ al părinților; 

 

Ţinta 5. Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional; 

Rezultate realizate 

- S- au realizat activități de promovare a școlii, prin organizarea work-shop-ului cu ocazia Zilelor 

Erasmus+, activitate la care au fost invitați reprezentanți din 5 școli din mediul rural; 

 

- Activitățile de impact ale școlii au fost promovate în ziarul local; 

 

- Activitățile școlii au fost promovate pe site-ul școlii; 
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II. REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

În baza unei analize SWOT sunt evidentțate principalele reușite, dificultăți și aspecte care 

pot fi îmbunătățite, ale actului educațional: 

1. Resurse curriculare 

 

 

 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- documente de proiectare didactică de calitate, în 

concordanţă cu curriculumul naţional şi resursele 

disponibile; 

- utilizarea auxiliarelor curriculare moderne:fişe de 

lucru, portofolii ale elevilor, softuri educaţionale, 

pentru sporirea randamentului şcolar; 

- preocupări pentru introducerea softului 

educaţional în procesul didactic; 

- evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un 

sistem propriu de testare şi simulare a examenelor 

naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi 

a familiarizării elevilor cu metodologia de examen; 

- şcoala dispune de întregul material curricular. 

- oferta CDŞ a şcolii nu satisface în totalitate 

nevoile educaţionale ale elevilor; 

- slaba implicare a unor elevi în propria lor 

dezvoltare, 

- neconcordanţa între nivelul informaţional, pe 

de o parte, şi materialul didactic, aparatura din 

dotare pe de altă parte. 

- abordare interdisciplinară încă modestă; 

- inconsistenţa evaluării sistematice unitare. 

- rezultatele la Evaluările Naționale și concursuri 

școlare; 

- slaba implicare a părinților în alegerea CDȘ-

ului 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- acces rapid la informaţiile privind dinamica 

curriculumului; 

- Oferta de activități educative  cuprinse  în  

calendarele  naționale,  județene, locale – 

oportunitate de promovare a  valorilor și tradițiilor 

comunității, 

- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă 

posibilitatea de a completa formarea elevilor prin 

activităţi pe placul şi în interesul acestora 

- planurile de învăţământ şi programele şcolare 

prea încărcate la anumite discipline centrează 

actul educativ pe aspectul informativ, teoretic, în 

defavoarea celui formativ, de formare de 

competenţe; 

- suprasolicitarea elevilor datorită numărului 

mare de ore, în special la clasele a VII-a şi a 

VIII-a; 

- desele modificări ale strategiilor curricular 

privind evoluţia învăţământului pe termen mediu 

şi lung. 
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2. Resurse umane 
 

 

 

3. Resurse financiare şi baza materială 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui corp profesoral cu o solidă 

pregătire ştiinţifică şi metodică; 

- delimitarea clară a responsabilităţilor cadrelor 

didactice şi o bună coordonare a lor; 

- încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, în 

proporţie de 98%; 

- participarea cadrelor didactice la perfecţionări 

prin grade didactice şi cursuri de formare; 

- preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni 

de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean, naţional 

şi internaţional; 

- număr tot mai mare de profesori implicaţi în 

activităţi de colaborare internă şi externă; 

- activităţi extraşcolare diversificate, funcţie de 

interesele elevilor; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare în străinătate prin intermediul proiectelor 

Erasmus+  

- preocuparea insuficientă pentru promovarea 

imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor; 

- lipsa de interes a unor cadre didactice privind 

activităţile extracurriculare ; 

- insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

- inerţia unor cadre didactice la schimbările 

provocate de reformă; 

- implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea 

activităţii şcolii. 

- comunicarea deficitară cu părintii elevilor 

„problemă”. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 

- posibilităţi multiple de a accede la informaţii 

ştiinţifice şi metodice de ultimă oră, 

- posibilitatea  de  orientare şi formare în 

profesiunea didactică pentru absolvenţii  şcolii  

noastre - garanţie  pentru continuitate în  bune  

practice  didactice. 

-  scăderea populaţiei școlare datorită migrației; 

- aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice 

şi verbale în rândul tinerilor; 

- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu; 

- scăderea interesului absolvenţilor de 

învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca 

urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor 

didactice. 
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RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- toate spaţiile şcolare sunt modernizate; 

-  conectarea la Internet; 

- amenajarea sălilor de clasă cu mobilier 

recondiționat; 

- funcţionarea unei biblioteci dotate cu 2547 de 

volume; 

-  asigurarea resurselor financiare necesare bunei 

funcţionări a şcolii; 

- modernizarea terenului de sport al școlii; 

- îmbogăţirea  bazei  materile prin includerea şcolii  

în proiecte  cu  finanţare  externă. 

- număr suficient de videoproiectoare, calculatoare 

portabile; 

- accesarea de fonduri europene prin proiecte 

Erasmus+ 

- şcoala nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare  

la  toate  clădirile; 

- Școala nu deține autosrizație ISU; 

- biblioteca nu este informatizată și nu funcționează 

într-un spațiu amenajat corespunzător; 

- absenţa  unui control sistematic şi a unei evidenţe 

în vederea recuperării pagubelor realizate de către 

elevi; 

- uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 

- prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de 

venituri proprii; 

- preocupări scăzute pentru atragerea de surse de 

finanţare extrabugetare; 

- lipsa  spaţiilor  pentru activităţi  culturale şi 

artistice, spaţii  pentru  pregătire suplimentară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor; 

- colaborarea cuautoritățile locale în vederea 

demarării unor proiecte de investiții 

- posibilitatea accesării proiectelor prin fonduri 

structurale; 

- suspendarea programelor naţionale de dotări pentru 

laboratoare, cabinete, săli de sport; 

 

 

4. Relaţii sistemice comunitare şi internaţionale 

DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE 
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SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI DISCIPLINARĂ LA SFÂRȘITUL 

SEMESTRULUI I 

 

 

 

 

 Învățământ preșcolar  

   

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- conducerea scolii este preocupată de creşterea 

calităţii procesului didactic şi a bazei materiale; 

- colaborarea eficientă cu ISJ  şi cu autorităţile 

locale 

- colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu 

unităţi şcolare din judeţ, ţară şi străinătate; 

- existenţa unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- cultura organizaţională concurenţială propice 

competitivităţii şi creşterii calităţii educaţiei; 

- implementarea unor proiecte Erasmus + 

 

 - numărul mic de organizaţii civice, în special 

ONG-uri, cu care colaborează şcoala; 

- absenţa unei preocupări sistematice privind 

implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor 

generale şi a ofertei educaţionale. 

- participarea slabă a părinţilor la lectoratele şi 

consultaţiile individuale; 

- comunicarea deficitară cu familiile elevilor 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- parteneriate cu comunitatea locală; 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

întreţinerea spaţiilor şcolare; 

- interesul liceelor pentru atragerea clientelei 

şcolare. 

- deschiderea spre colaborare a unor şcoli din 

diferite ţări europene; 

 

- migrarea părinţilor în străinătate, însoţită de 

scăderea cifrei de şcolarizare; 

-  accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor 

datorită unei comunicări tot mai dificile cu familia; 

- tendința de automarginalizare a unor familii cu 

potențial economic și cultural scăzut, ceea ce duce la 

slaba implicare în viașa școlii; 



10 
 

       

LOCAȚIA  Nr.grupe  

Nr. 

Preșcolari 

înscrisi la 

inc. de an 

școlar  

Veniți 

prin 

transfer  

Plecați 

prin 

transfer  

Nr. 

Preșcolari 

rămași la 

sf. de 

sem I 

 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SLOBOZIA  1 14 2 2 14 
 ȘCOALA 

PRIMARĂ 

SLOBOZIA  2 39 

1 de la 

CP A 8 32 

 
ȘCOALA 

PRIMARĂ 

SCHITU 

STAVNIC  1 23 1   24 

 TOTAL  4 76 4 10 70 
  

                

 

Învățământ primar  - 

promovabiitate – 79,61 
            

                

LOCAȚIA  

Nr. 

clase  

Nr.elev

i 
înscriși 

la 

început 
de an 

școlar  

Veniți 

din alt 

județ 
/din 

județ  

Ple-

cați 

din 
județ/ 

țara  

RE 
TR

AS 

Ră-

mași 
la sf. 

Sem. I 

Pro-
mo-

vați 

Cori- 
genți 

Total 

1 

Ob 

2 

 Ob 

3  

Ob 

4 

Ob 

> 
4 

Ob 

Sit. 

Șc. 
Ne-

înch Neșc. 

ȘCOALA 

GIMN. 
SLOBOZI

A  5 79 7 4 1 81 64 14 8 3 1       3 

ȘCOALA 

PRIMARĂ 
SLOBOZI

A  7 164 3 33   134 105 8 1 2 3 2   10 11 

ȘCOALA 

PRIMARĂ 

SCHITU 
STAVNIC  2 46   1   45 38 7 1 4 1         

TOTAL  14 289 10 38 1 260 207 29 10 9 5 2   10 14 
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               PROMOVABILITATE  55,61 % 

 

 

56%

15%

8%

21%

SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL  SEM. I 
- GIMNAZIU

Promovați

Corigenți

SSN

Neșcolarizați

  

Învățământ 

gimnazial  

            

                 

                 

 

LOCAȚIA  
Nr. 
clase  

Nr.elev

i 

înscriși 
la 

început 

de an 
școlar  

Veniți 
din alt 

județ 

/din 
județ  

Plecați 

din 

județ/ța
ra  Retras 

Ră-
mași 

la sf. 

Sem.  
I  

Pro

mov
. 

Corig. 
Total 

1 
OB  

2 
OB 

3 
OB 

4 
OB 

> 4 
OB  

S.

S.
N  Neșc. 

 

ȘCOALA 

GIMN. 

SLOBOZIA  9 203 1 17   187 104 29 7 2 3 1   15 39 
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ABSENȚE  

    

        

NR.CRT LOCAȚIA  

TOTAL 

ABSENȚE 

DIN CARE 

NEMOTIVATE  

    

1 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SLOBOZIA        

( PRIMAR ) 3161 2798 

    

2 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SLOBOZIA  18934 16952 

    

3 

ȘCOALA 

PRIMARĂ 

SLOBOZIA  9959 8105 

    

4 

ȘCOALA 

PRIMARĂ 

SCHITU 

STAVNIC  0 0 

    5 TOTAL  32054 27855 

    

        

        

  
NOTE SCĂZUTE LA PURTARE  

  

        

 

47 NOTE SCĂZUTE LA PURTARE  INTRE 7-9.99 

  

 

13 NOTE SCĂZUTE LA PURTARE  SUB 7  PENTRU ABSENȚE  

        

0 5 10 15 20 25 30 35

Corigenți

1 OB

2OB

3 OB

4 OB

SITUAȚIA CORIGENȚELOR LA SFÂRȘITUL SEM. I -
GIMNAZIU
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În scopul ameliorării situației școlare se propune următorul plan de măsuri 

NR 

CRT 

OBIECTIVE 

EDUCAŢIONALE 

MĂSURI/ACŢIUNI PENTRU 

REALIZARE 
RESP TERM 

INDICATORI DE 

EVALUARE 

1. Analiza progresului 

şcolar al elevilor, 

comparația notelor 

obţinute pe parcursul 

şcolarității cu cele de 

la simularea la 

evaluărea națională. 

-Analiza comparativă a 

rezultatelor de la simularea la EN. 

-Urmărirea progresului şcolar al 

elevilor, realizarea unor analize 

comparative: 

note testare iniţiala - medie 

semestrială/ notă simulare;  

prof. de 

limba 

româna și 

de matema-

tică 

Ianuarie 

2016 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Interpretare

a rezultatelo 

planul de 

măsuri 

remediale. 

Analize 

comparative 

2. Parcurgerea 

integrală a 

programei şcolare în 

vederea prezentării cu 

succes a elevilor la 

examenele naţionale 

Prelucrarea prevederilor 

metodologiei de examen elevilor 

şi părinţilor. 

Parcurgerea integrală a programei 

şcolare şi a programei de examen. 

prof. de 

limba 

româna și 

de matema-

tică 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 

Caietele 

elevilor 

 

3. Tratarea diferenţiată 

şi individualizarea 

predării - învățării - 

evaluării astfel încât 

să se asigure progresul 

şcolar al tuturor 

elevilor 

Elaborarea riguroasă a unor fişe de 

lucru individuale specifice 

categoriilor la care elevul prezintă 

lacune. 

Aprofundarea acelor puncte slabe 

la care elevii au făcut dovada 

slabei pregătiri. 

Organizarea activităţii de învăţare 

pe grupe de elevi, în funcţie de 

valenţele educative, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale diferite 

ale elevilor, în funcţie de nivelul 

de cunoştinţe al elevilor. 

Ierarhizarea şi diferenţierea 

sarcinilor didactice. 

prof. de 

limba 

româna și 

de matema-

tică 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Fişe de 

lucru 

diferenţiate 

 

 

4. Asigurarea unui 

program de activităţi 

remediale/pregătire 

eficientă a elevilor, pe 

tot parcursul anului 

şcolar la disciplina 

limba română și 

matematică. 

Stabilirea orarului pentru orele de 

pregătire suplimentară de la 

disciplina limba română și 

matematică. 

Desfăşurarea orelor de pregătire 

suplimentară după o tematică bine 

stabilită. 

prof. de 

limba 

româna și 

de 

matematică 

Săptămâ 

nal  

Orarul de 

pregătire 

suplimentar

ă, tabel cu 

elevii 

prezenți la 

pregătire 

suplimenta 

ră 
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Tematica 

orelor de 

pregătire 

suplimenta 

ră. 

5. Monitorizarea 

frecvenței elevilor şi 

motivarea acestora 

pentru implicarea lor 

în procesul învăţării 

Activităţi de monitorizare a 

frecvenţei elevilor atât la orele de 

curs, cât şi la orele de pregătire 

suplimentară. 

Motivarea elevilor pentru 

implicarea lor în procesul învăţării 

prin desfăşurarea unor activităţi 

didactice complexe care să 

stimuleze interesul pentru învăţare 

– folosirea metodelor activ-

participative, asigurarea unui 

cadru propice învăţării, sistem 

echitabil de recompense – 

sancţiuni pozitive. 

diriginți Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 

Fişe de 

monitoriza 

re a 

frecvenţei 

elevilor la 

orele de 

pregătire 

suplimenta 

ră 

6. Asigurarea unei bune 

colaborări cu familia 

Implicarea părinţilor în procesul 

de învăţare prin informare mai 

eficientă a acestora cu privire la 

regresul elevilor, efectuarea 

temelor şi a sarcinilor de lucru, 

participarea activă a elevilor la 

oră. 

prof. de 

limba 

româna și 

de 

matematică 

diriginți 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Procese 

verbale de 

la şedinţele 

cu părinţii 

Note 

informative 

către părinţi 

 

 

 

SITUAȚIA ELEVILOR NEȘCOLARIZAȚI ÎN 

SEMESTRULI AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

 

 Școala Gimnazială Slobozia este localizată într-o regiune defavorizată economic, 

majoritatea familiilor copiilor trăind la limita sărăciei. 

 Populația școlară este reprezentată de elevi rromi (în proporție de 90 %) și de elevi 

români (în proporție de 10 %).  
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 Elevii rromi provin din familii numeroase, cu mari probleme financiare, o parte din 

părinții acestor copii sunt asistați social, iar majoritatea nu au un venit stabil, ocupându-se cu 

comerțul ambulant (bureți – toamna, flori – primăvara). 

 În activitățile de comerț ambulant sunt implicați și elevii școlii, părinții fiind însoțiți de 

copii în perioadele de vârf ale vânzării produselor mai sus-menționate. O parte din elevii școlii 

de la ciclul gimnazial sunt responsabili de îngrijirea fraților mai mici în aceste perioade. În 

perioadele septembrie-noiembrie și februarie-martie, numărul de absențe nemotivate crește 

semnificativ. 

În anul școlar 2016-2017 s-a înregistrat o fluctuație foarte mare a numărului de elevi 

școlarizați de instituția noastră: la începutul anului școlar au fost înscriși 805 elevi, iar la sfârșitul 

acestuia mai erau înscriși 654elevi, populația școlară a instituției diminuându-se cu 18,75 %. 

Acest fenomen s-a datorat migrării masive în străinătate (mai ales în Marea Britanie) a familiilor 

elevilor. 

 Acest fenomen a continuat, într-o proporție mult mai redusă și în anul școlar 2017 – 

2018. La începutul anlui școlar au fost înscriși  571 de elevi, pe parcursul semestrului I migrând 

în străinătate un număr de 54 elevi (9,45% din populația școlară). Pe lângă elevii care au plecat 

în străinătate în urma depunerii de către părinți a cererilor de transfer, au fost și situații în care 

familiile au plecat în străinătate fără solicitarea  transferului elevilor. 

 

 Pe semestrul I al anului școlar s-a înregistrat un număr de 84 de elevi care nu au 

frecventat școala. În urma efectuării de vizite la domiciliu de către mediatorul școlar, 

diriginții/învățătorii elevilor și de către conducerea școlii, s-au constatat următoarele: 

- Un număr de 27 de elevi sunt plecați în străinătate fără cereri de transfer; 

- Există patru elevi care au fost identificați cu probleme de sănătate grave: tumoră pe creier 

(un elev de clasa I care a fost retras la cererea părinților, la sfârșitul semestrului I), un 

elev cu cancer (la clasa a V a),  o elevă cu epilepsie (la clasa pregătitoare), un elev cu 

diabet insulino-dependent și cu retard mintal (la clasa a VI a – a căror părinți refuză 

școlarizarea datorită tratamentului pe care elevul trebuie să îl urmeze); 

- Un număr de 4 elevi care au abandonat școala pentru a-și întemeia o familie (există două 

eleve care au devenit mame în anul școlar trecut, tații copiilor fiind tot elevi ai școlii); 
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- Există un număr de 9 elevi care provin din familii dezorganizate (fie copii orfani de unul 

dintre părinți sau cu părinți între care există stări conflictuale). Copiii proveniți din aceste 

familii nu frecventează școala din diferite motive: unii locuiesc în altă localitate cu 

rudele, alții însoțesc părinții la muncă sau au grijă de frații mai mici; 

- Există un număr de 26 de copiii care nu frecventează școala datorită dezinteresului pe 

care părinții îl manifestă față de școlarizarea lor. În urma vizitelor la domiciliu făcute, 

părinții aceștor elevi fie și-au exprimat neputința în ceea ce privește trimiterea copiilor la 

școală (copii refuză să vină la școală și ei nu au instrumentele necesare pentru a 

interveni), fie au promis că vor începe să trimită elevii la școală, dar nu au făcut-o; 

- Există un număr de 14 elevi care au depășit cu mai mult de doi ani vârsta clasei, fie 

pentru că au rămas repetenți, fie pentru că au fost neșcolarizați doi ani școlari. Acești 

elevi refuză să urmeze cursurile, motivația părinților fiind aceea că elevilor ”le este rușine 

să vină la școală”. 

 

 
 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Plecați fără acte

Motive medicale

Dezinteresul părinților

Căsătoriți 

Au depășit cu 2 ani vârsta clasei

Elevi din familii dezorganizate

Situația elevilor neșcolarizați pe semestrul I

Series2
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 Situația pe locații se prezintă în felul următor: 

- La Școala Primară Slobozia – un număr de 30 de elevi (35,7%); 

- La Școala Gimnazială Slobozia – un număr de 54 de elevi (64,3%); 

Pe nivele de învățământ, situația este următoarea: 

 

Clasa Pregăt. I a II a a III a a IV a aV a aVI a aVII a aVIIIa 

Nr. 

elevi 

10 12 3 4 6 14 12 12 11 

 

 

Plecați fără acte
35%

Motive medicale
5%

Dezintertesul 
părinților

26%

Căsătoriți 
5%

Repetenți/Neșc 
olarizați 2 ani

18%

Elevi proveniți din 
familii 

dezorganizate 11%

SITUAȚIA ELEVILOR NEȘCOLARIZAȚI PE SEMESTRUL I
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Față de anii anteriori, se observă o creștere substanțială a numărului de copii neșcolarizați 

de la ciclul primar (35 de elevi). Acest fenomen se datorează numărului mare de copii de la 

acest nivel care au plecat în străinătate fără acte (18 elevi), la care se adaugă cei doi copii cu 

probleme medicale și trei copii ai căror părinâi pleacă frecvent din localitate și ei sunt lăsați 

în grija fraților mai mari sau a rudelor. 

 

 În vederea reducerii numărului de absențe nemotivate, au fost intreprinse următoarele 

măsuri: 

- Fiecare educator/învățător/diriginte a trimis periodic părinților, prin intermediul 

mediatorul școlar, înștiințări cu situația elevilor. În primul semestru al anului școlar 2017 

– 2018 au fost trimise un număr de 705 înștiințări; 

- Mediatorul școlar a efectuat săptămânal vizite la domiciliul acestor copii; 

- educatorii/învățătorii/diriginții și conducerea școlii, însoțiți de mediatorul școlar  au efectuat 

vizite la domiciliul familiilor acestor elevi pentru a discuta cu părinții și pentrua-i convinge 

să trimită copiii la școală. 

 Concluziile acestor vizite au fost: mulți părinți justifică neșcolarizarea  copiilor apelând la 

diferite ”scuze”: părinții au de rezolvat probleme personale și lasă copiii mici în grija fraților mai 

12%

14%

4%

5%

7%

17%

14%

14%

13%

DISTRIBUȚIA ELEVILOR NEȘCOLARIZAȚI PE SEM. I 
PE NIVELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Pregăt.

I

a II a

a III a

a IV a

aV a

aVI a

aVII a

aVIIIa
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mari, unii părinți iau copiii să îi ajute la diferite treburi, unii menționează că elevii refuză să vină 

la școală și ei nu au cum să îi oblige, preșcolarii și elevii de vârstă mică nu se pot trezi dimineața 

și când se trezesc nu mai au timp să vină la școală, elevilor care depășesc vârsta clasei le este 

rușine să vină la școală etc.  

Conducerea școlii a informat Serviciul de Asistență Socială de la Primărie în legătură cu 

această situație. Măsurile legale de intervenție pe care Primăria le are la îndemînă nu sunt foarte 

eficiente, întrucât amenzile aplicate nu sunt plătite. 

Ca măsură de remediere, ne-am propus continuarea vizitelor la domiciliu și informarea 

părinților de către mediatorul școlar și cadrele didactice coordonatoare ale claselor și organizarea 

la nivel de comună a unei comisii formată din: asistentul social al Primăriei, Șeful de post al 

Poliției Voinești, Directorul Școlii Gimnaziale Slobozia, mediatorul școlar al instituției și 

pastorul religiei penticostale din comunitate și efectuarea de vizite la toți elevii neșcolarizați în 

vederea informării cu privire la obligativitatea de a urma cursurile școlii. 

Menționăm că o astfel de măsură a fost luată și în semestrul al II lea al anului școlar trecut, 

dar rezultatele au fost nesemnificative (doar 5 copii frecventând școala o perioadă de maxim 3 

săptămâni)   

 

 

 

MĂSURILE LUATE PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN INCINTA ȘCOLII ȘI ÎN 

ZONELE ADIACENTE,  PE SEMESTRUL  I AL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

 În vederea creșterii siguranței în incinta structurilor care aparțin de Școala Gimnazială 

Slobozia și în perimetrele adiacente acestora, în semestrul I al anului școlar 2017 – 2018 au fost 

luate următoarele măsuri: 

- Toate clădirile care aparțin Școlii Gimnaziale Slobozia și în care se desfășoare activități 

didactice sunt monitorizate cu sistem video. Acest sistem este verificat lunar de către o 

firmă cu care avem încheiat un contract de mentenanță, pentru a remedia eventualele 

situații în care clădirile nu mai sunt supravegheate. 
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- În Școala Gimnazială Slobozia, în care își desfășoară activitatea cel mai mare număr de 

cadre didactice și de elevi (de la toate ciclurile de învățământ: preșcolar, primar și 

gimnazial) este asigurată paza în intervalul orar 7,00 – 19,00 de către o firmă specializată 

în astfel de servicii. Gardienii angajați ajută profesorii de serviciu în menținerea 

siguranței elevilor în perimetrul școlii și supraveghează spațiile adiacente în perioadele în 

care copiii vin și pleacă de la școală; 

- Elevii și părinții acestora au fost informați de fiecare diriginte în legătură cu prevederile 

Regulamentului de Ordine Interioară, subliniindu-se atât drepturile cât și obligațiile 

acestora; 

- Școala Gimnazială Slobozia a încheiat un parteneriat cu Poliția Comunei Voinești, pe 

baza căruia, Poliția a desfășurat două activități de informare și consiliere a elevilor, ne-a 

asigurat sprijin în perioada de desfășurare a Simulării Evaluării Naționale din luna 

decembrie și a răspuns tuturor solicitărilor noastre, de a aplana conflictele declanșate 

între elevi sau între părinții acestora (în comunitate); 

- În cadrul  Comisiei de prevenire și combatere a violenței au fost organizate un număr de 

5 activități de amploare, pe nivele de cicluri de învățământ: 3 la preșcolar, 4 la ciclul 

primar și 2 la ciclul gimnazial. 

Pe toată perioada lunii octombrie, cadrele didactice de la ciclul primar au organizat o 

serie de manifestări de prevenire și combatere a violenței. 

- Profesorii diriginți și învățătorii claselor au abordat la orele de consiliere, cât și în 

ședințele cu părinții tematici corespunzătoare combaterii violenței în mediul școlar.  

- Pe toată perioada semestrului I, coordonatorii claselor au transmis acasaă părinților, 

înștiințări în legătură cu numărul de absențe și situația disciplinară a elevilor. 

- De asemenea, în cazurile de abateri disciplinare, au fost întocmite de către profesorii 

diriginți mustrări scrise care au fost transmise părinților 

- Respectând-se criteriile de acordare a notei la purtare, dar și de prevedire ROI și a 

celorlalte regulamente, Consiliul fiecărei clase a hotărât impreună cu dirigintele sau 

învățătorul cuantumul scăderii notei la purtare pentru fiecare elev în parte.  

- Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017 -2018, în școala noastră s-au sesizat 

următoarele abateri disciplinare: violență verbală (jigniri între elevi, ironizare, insulte), 

indisciplină la orele de curs, refuzul de a îndeplini sarcinile stabilite, violență fizică 
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(îmbrînciri, loviri). Toate aceste acte de violență au fost consemnate în registrul 

profesorilor de serviciu și în registrul Consiliului clasei și s-a intervenit în vederea 

remedierii prin: consilierea individuală a elevilor, prin mustrare scrisă și sesizarea 

părinților în legătură cu comportamentul elevilor, urmate de scăderea notelor la purtare.   

- La sfârșitul semestrului I au fost scăzute la purtare un număr de 12 note, din cauza 

abaterilor disciplinare repetate. 

 

Simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII a, în luna decembrie 

2017 

1. Organizarea Simulării EN la clasa a VIII a, luna decembrie 2017 

Simularea Evaluării  Naționale la  clasa  a  VIII-a din luna decembrie 2017 a  fost  organizată   în unitatea 

noastră școlară în conformitate   cu  prevederile  legale în vigoare. A fost desemnată  comisia de  

organizare  și desfășurare a Simulării  E.N. în ședința Consiliului profesoral din data de 07.12.2017 și a 

fost numită prin decizia nr. 83/11.12.2017. Elevii  au  fost  repartizați  în două săli de clasă și bagalele au 

fost depozitate în sala în care a avut loc și instruirea profesorilor, toate sălile fiind  monitorizate  audio  și 

video. 

 Profesorii  asistenți au fost  instruiți în două  sesiuni  de  formare  organizate la  nivelul școlii.De 

asemenea  au fost  instruiți  elevii  și  părinții acestora. 

 

2.Număr de elevi înscrişi, număr de elevi prezenţi, pe discipline 

Au  fost  înscriși  un  număr de 42 de  elevi, la proba de Limba română fiind prezenți 31 de elevi (73,8% ), 

iar la proba de Matematică fiind prezenți 30 de elevi (71,42% din elevii înscriși). 

 

 

REZENȚA PE DISCIPLINE

Total

Lb. Română

Matematică
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3.Rezultatele elevilor la Simularea EN din luna decembrie 2017 (aprecieri, comentarii). 

    Din  cei  42  de elevi  înscriși, 30 s-au prezentat la simulare la ambele probe  (un elev fiind prezent doar 

la proba de Limba română).  

Au  obținut  note  peste  5  la  limba  și literatura  română    un număr  de  5   elevi   reprezentând  un 

procent de 16,1 % din total . La  matematică   din  30  de elevi prezenți,  au  obținut  note  peste  5  un  

număr de  2 elevi,   reprezentând  un procent de 16,6  %. Procentul elevilor  care  au  media   peste  5 la  

ambele discipline este de 6,66 % , din 30  elevi  prezenți la ambele discipline, doar doi obținând note de 

trecere la ambele probe. 

Repartizarea pe tranșe de note este următoare: 

 

 

 

Rezultatele   la Simularea  EN  au fost afișate  la  timp.  Rezultatele au fost aduse la cunoștința părinților. 

 

Concluzii 

La Limba română: 

Prezenţa a fost de 73,8% 

Promovabilitatea a fost de  16,1% 

Lb. Română

Matematică

Proba/nr.note de 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-9,99 10 

LIMBA 

  ROMÂNĂ 

8 9 4 5 3 1 1 - - - 

MATEMATICĂ 6 10 8 4 2 - - - - - 
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Media clasei a VIII-a A pe disciplină a fost 2,98 

Media clasei a VIII-a B pe disciplină a fost 3,39 

 

În urma analizei rezultatelor obţinute mi-am propus: 

-discutarea tezelor la nivelul clasei, rezolvarea subiectelor,autoevaluarea; 

-discutarea  cu părinţii şi cu elevii într-un cadru special organizat; 

-efectuarea de ore de pregătire suplimentară; 

-administrarea la clasă de teste cu subiecte  asemănătoare cu cele date la Evaluarea Naţională; 

-revenirea asupra planurilor remediale stabilite şi concentrarea pe itemii la care s-au constatat 

multe neajunsuri; 

 
 

La matematică: 

 Prezența a fost de 71,42% 

Promovabilitatea a fost de 16,6  % 

                Media la clasa a VIII-A este de 2,51 

                Media la clasa a VIII B este de 2,88 

 

Propuneri de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la Evaluarea Natioanla din acest an pentru 

disciplina Matematică: 

- Identificarea greșelilor frecvente pe care le fac elevii și măsuri pentru remedierea 

acestora; 

- Realizarea unui program de pregătire suplimentară  calitativa  nu cantitativa a elevilor , 

pe care elevii sa-l respecte; 

-Aplicarea unei evaluări continue pentru a urmări gradul de însuşire a cunoştinţelor si 

pentru ca elevii să se obişnuiasca să citească şi să înţeleagă mai bine conţinutul 

problemelor. 

-Discutarea cu părinţii elevilor a testelor pentru a creşte gradul de implicare şi 

responsabilizare a familiei în procesul educativ. 

-Sporirea atractivităţii specifice  a  învăţării prin rezolvarea unor probleme cu aplicare în 

viaţa cotidiană; 

- lucru la clasa pe grupe; 

-teme diferentiate; 

-instruirea elevilor in privinta modului de maximizare a notei, de redactare a lucrarii.- 

rezolvarea la clasa a unor modele de subiecte tip EN pentru ca elevii sa se familiarizeze 

cu acestea. 
 

 

4.Logistica (aprecieri, comentarii, propuneri) 

   Elevii  au avut  la  dispoziție toate  materialele  necesare  bunei desfășurări  a  evaluarii   (  foi de  

examen,  ciorne), au fost  asigurate  toate  condițiile  pentru  preluarea  și  multiplicarea  subiectelor,  a  

fost asigurat generatorul electric cu combustibil  și  pregătit  pentru  eventualele  probleme  cu rețeaua 

electrică.  Au fost trimis adrese către Poliția Voinești, Dispensarul Voinești pentru a ne asigura asistență 

în caz de nevoie. 

Au fost trimise către Romtelecom și Eon pentru a ne asigura furnizarea serviciilor pe perioada derulării 

Simulării Evaluării Naționale. 
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  Nu au fost  semnalate  probleme  sau  situații deosebite  cu  logistica. 

 

5.Activitatea de monitorizare audio şi video  

 Au  fost respectate întocmai prevederile  metodologice  legate  de  supravegherea  video  și audio  a  

sălilor de  examen. Au  fost  montate   calculatoarele  și câte trei camere de supraveghere video  în fiecare  

sală   și  una  în  secretariatul  școlii  unde a  fost realizată  preluarea  și  multiplicarea  subiectelor. 

Înregistrările   din cele  două zile  de  examen, 19.06  și 21.06, au fost salvate  pe  DVD-uri  care  au  fost 

introduse  în plicuri sigilate  și închise  în fișetul metalic  al  școlii. 

 

 

         6.Aspecte pozitive privind activitatea desfăşurată în timpul Simulării Evaluării Naționale 

         Toate activitățile  desfășurate  în cadrul evaluării  naționale s-au  desfășurat  conform  prevederilor  

metodologice.Aspectele  pozitive  identificate sunt: 

-pregătirea  din timp a  Simulării evaluarii  prin organizarea de ore de pregătire  

suplimentară; 

- instruirea  elevilor, părinților  și a  cadrelor  didactice  implicate  în evaluare; 

-prezența   la  timp a  membrilor  comisiei Simulării  EN  din școală; 

-comunicarea  foarte  bună  cu institutiile  partenere  (ISJ  Iași). 

- distribuirea la timp a materialelor necesare pentru buna desfășurare a Simulării Evaluării 

Naționale. 

 

             7.Aspecte care necesită îmbunătăţire.Propuneri pentru optimizarea activităţilor din  centrul 

de organizare a Simulării EN din luna decembrie 2017. 

O mai bună responsabilizare a părinților și elevilor în vederea prezentării la examen cu toate documentele 

și instrumentele de lucru necesare. 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 

Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 s-a axat pe orientarea demersului 

didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

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

şcoală;  

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

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

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

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi  
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educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic 

la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

                    În semestrul I ,anul  şcolar 2017-2018,  formarea şi perfecţionarea continuă a 

cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

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

consfătuirilor cadrelor didactice;  

                   Cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ  

Iaşi la începutul anului şcolar.  

                   În cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii, s–au desfăşurat lecţii demonstrative, 

mese rotunde sau susţinere de referate cu scopul de a împărtăşi din cunostinţele acumulate şi 

celorlaţi colegi de catedră.  

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

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

                   La perfecţionarea prin grade didactice, s-au înscris 10 cadre didactice, astfel :  5 

cadre didactice pentru obţinerea definitivatului, 5  cadre didactice pentru obţinerea gradului II şi 

3 cadre didactice pentru obţinerea gradului I. 

Tot ca activitate de perfecţionare poate fi considerată şi organizarea de activităţi 

extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Crăciunul, 24 ianuarie-Ziua 

Unirii, activităţi ce au fost organizate în toate structurile Şcolii Gimnaziale Slobozia, cu rezultate 

remarcabile.  

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 

PUNCTE TARI : 

- interesul cadrelor didactice faţă de activitatea de perfecţionare şi formare continuă ;  

- alegerea cursurilor  a fost în concordanţă cu nevoia de dezvoltare personală; 

- utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă; 

- suportul  conducerii şcolii în vederea participării la cursuri de formare / perfecţionare în ţară şi 

străinătate. 

 

PUNCTE SLABE : 

-numărul mare de cadre didactice care nu au acumulat 90 credite în ultimii 5 ani datorită  

numărului  mic de cursuri gratuite acreditate furnizate de instituţiile abilitate . 

 

OPORTUNITĂŢI: 

-  oferta variată  a CCD Iaşi  şi a altor furnizori de formare; 

-  oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc; 



26 
 

- perfecţionarea cadrelor didactice şi modernizarea bazei materiale prin participarea la selecţie de 

proiecte  educaţionale, POCU, Erasmus+. 

 

AMENINŢĂRI: 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare. 

 

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

I. Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor 

Responsabilul comisiei diriginţilor este doamna profesoară Crivoi Maria. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat conform planificării elaborate la începutul anului şcolar. 

PROIECTAREA ACTIVITᾸȚILOR COMISIEI DIRIGINȚILOR 

 SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Obiective vizate Denumirea activității Perioada Propunători 

1. Alegerea echipei 

de diriginți 

Stabilirea diriginților pentru 

fiecare clasă  

septembrie 

2017 

Director, prof 

Stegariu Lorina 

2. Asigurarea  

cadrului  legislativ 

specific activităţii  

educative  şcolare 

şi extraşcolare 

Studierea noilor prevederi 

metodologice privind 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, 

conform Ordinului MECI 

nr. 5132 din 10.09.2009; 

septembrie 

2017 

Toți diriginții 

3 Proiectarea 

activităţilor 

educative a 

diriginţilor  

Studierea și discutarea 

programei de Consiliere și 

orientare  

Întocmirea planificărilor 

calendaristice 

septembrie 

2017 

Toți diriginții 

4. Analiza eficienţei 

proiectării 

activităţilor 

Prezentarea raportului de 

activitate a Comisiei 

metodice a diriginților în 

septembrie 

2017 

Responsabilul 

comisiei metodice 
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educative a 

diriginţilor la 

nivelul comisiei 

metodice  

anul școlar 2016 – 2017 

Proiectarea activității 

Comisiei metodice a 

diriginților – semestrul I, an 

școlar 2017– 2018 

octombrie 2017 

iunie 2018 

Toți diriginții 

5. Evaluare – teste 

inițiale 

Evaluarea rezultatelor 

obținute la testele inițiale 

 

octombrie 2017 Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

6. Activităţi 

educative 

 

Desfășurarea de activități 

extrașcolare (zile aniversare/ 

comemorative, festivități, 

excursii tematice, dezbateri, 

concursuri, mese rotunde 

etc) 

 

octombrie 2017 

noiembrie 2017 

decembrie 

2017 

ianuarie 2017 

 

Toți diriginții 

 

7. Întărirea 

statutului 

activităților ca 

spațiu de 

optimizare și 

consolidare a 

parteneriatului 

școală-familie 

Semnarea acordului de 

parteneriat școală-părinți, 

consultații și consiliere 

individualizată părinților, 

ședințe și lectorate cu 

părinții 

Octombrie 

2017 

lunar 

Toți diriginții 

 

În cadrul comidiei diriginţilor au avut loc atât activităţi care prin specificul lor au solicitat 

implicarea tuturor membrilor comisiei: serbări, zile comemorative, evenimente etc., dar şi 

activităţi demonstrative sau mese rotunde care au fost coordonate şi organizate doar de anumiţi 

diriginţi. 

Activităţi la care au participat toţi diriginţii: 

-  Ziua Internaţională a  Educației, 

- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 

- Sărbătorile de iarnă (serbări); 

-  15 ianuarie “Ziua culturii române” 
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- 24 ianuarie- „Mica unire” 

Activitati  realizate in cadrul comisiei dirigintilor în semestrul I, anul școlar 2017-2018: 

PERIOADA RESPONSABILI TEMA 

Octombrie 2017 Crivoi Maria 

Pricop Alice 

Signea Alexandra 

« Punctualitatea » 

« Trăiesc sănătos »- referat 

Noiembie 2017 Signea Alexandra « Toleranța- respect și 

înțelegere » 

Decembrie 2017 Dumitrașcu Crina 

Asăndulesă Lavinia 

Rusu Roxana 

 

“Spune NU violenței”  

“Metode educaționale 

interactive utilizate la ora de 

dirigenție”- referat 

Ianuarie 2018 Rusu Roxana 

Lazăr Cătălina 

“Vulnerabilitatea la stress”-

lecție demonstrativă 

“Orientarea socio-

profesionala-un deziderat al 

educatiei europene”- referat 

 

II. Programe/proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară desfășurată în Școala Gimnazială Slobozia, 

com. Voineşti a  avut în vedere îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite prin realizarea 

următoarelor obiective: 

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a 

actelor de indisciplină; 

 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2017-2018; 

 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

 Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative 

având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în 

viaţa şcolii (cercuri, site-ul şcolii, pagina Facebook a şcolii, activităţi de dezbatere); 

 Optimizarea relaţiei şcoală- familie; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional 

si internaţional; 

 Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii trecuţi.  
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Activitățile educative planificate au vizat implicarea unui număr cât mai mare de elevi cu 

participarea la diverse activități organizate în școală cât și în afara ei.  

Nr. 

Crt 

Activități Termen Responsabili Parteneri 

1. Ziua mondială a 

curăţeniei 

”Let’s do it, Romania! 

 

23 

septembrie  

Director,  prof Stegariu 

Lorina 

Consilier educativ, Hoarță 

Mihaela 

diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

 

2.  

Culorile toamnei 

Conform 

graficului 

diriginții, învățătorii  

3. Ziua europeană a 

limbilor 

Vorbim diferit – suntem 

la fel 

26 

septembrie 

Prof. de limbi străine  

4.  Ziua mondială a 

educaţiei 

5 octombrie Director,  

prof Stegariu Lorina 

Consilier educativ, 

prof. Hoarță Mihaela 

diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

 

5. Ziua Mării Negre 30 

octombrie  

Prof.Apostol Dorina 

Prof. Stegariu Lorina 

 

6. Halloween 

 

31 

octombrie 

diriginții, învățătorii, 

educatoarele 
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7. Ziua internaţională a 

toleranţei 

Să fim toleranți – să 

trăim într-o lume mai 

bună! 

16 

noiembrie 

Prof. Stegariu Daniela Lorina 

Prof. Apostol Maria Dorina 

Prof. Dascălu Aurica 

Prof. Lazăr Cătălina 

Pro9f. Carcea Coculeana 

 

8.  Ziua Naţională a 

României 

Toţi suntem români 

1 decembrie Director, prof Stegariu 

Lorina 

Consilier educativ, Hoarță 

Mihaela  

diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

 

9. Vine, vine Moş Crăciun! decembrie Director, prof Stegariu 

Lorina 

Consilier educativ, Hoarță 

Mihaela 

diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

 

10.  Ziua de naştere a 

marelui poet Mihai 

Eminescu 

Dor de Eminescu 

15 ianuarie diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

Prof. Carcea Coculeana 

 

11. Unirea Principatelor 

Române 

Hai să dăm mână cu 

mână! 

24 ianuarie diriginții, învățătorii, 

educatoarele 

Prof. Lazăr Cătălina 

 

12. Activităţi de 

prevenire/combatere a 

violenţei  

Conform 

graficului 

Responsabil comisia de 

prevenire a violenței în 

școală 

diriginții, învățătorii 

 

13. Situatii de urgenta – 

activităţi de simulare a 

unor situaţii de urgenţă 

Conform 

graficului 

Înv. Hrib Mihaela   
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14.  Educație rutieră Conform 

graficului 

Educatori, Învățători,  

Prof. Crivoi 

Ciprian/Dumitriu Mihai 

Florin 

 

 

 

 

 

 Programe artistice – serbări şcolare :„Vine, vine Moş Crăciun!”, „Noi suntem 

români!” Hai să dăm mână cu mână!, „Luceafărul poeziei româneşti „ 

          Fiecare sarbatoare crestina sau nationala devine pentru noi un bun prilej de dezvoltare a 

inclinatiilor artistice pe care le avem dar si a bagajului de cunostinte privind semnificatia si 

importanta acestora pentru cultura noastra, asa ca le asteptam cu emotie si ne pregatim cu drag 

pentru cinstirea acestora ! 

 

 

    -   „Vine, vine Moş Crăciun!”- elevii claselor V - VIII ai școlii noastre au pregătit un 

program  artistic în care au prezentat colinde, cântece de iarnă, atât din repertoriul românesc, cât 

și din cel internațional, urături, poezii, scenete și dansuri specifice zonei, sub atenta îndrumare a 

cadrelor didactice, profesori și diriginți. 
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-„Noi suntem români!”-program artistic cu elevii claselor primare sub îndrumarea învățătorilor 
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 Activități de protecție/ siguranță/securitate a persoanei 

 

- Siguranţă rutieră -  „Să circulăm corect” prof. Crivoi Ciprian,  

 

 

- Informare preventivă- incendiu și cutremur – Înv. Hrib Mihaela. Simulări pentru 

situaţii de cutremur sau incendii.  

 

 Activități de combatere și prevenire a violenței în mediul școlar 

 – „Agresivitate și violență”  prof. Asandulesa Lavinia, Dumitrascu Crina 
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- „Stop violenței” – învățători Hrib Mihaela,   Nechita Paula, Ciobanu Oana, Ciubotaru 

Petru, Murariu Raluca 

 

 

 Activități sportive: 

 

-„ Jocuri distractive și parcursuri aplicative  ” - prof. Crivoi Ciprian 
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       Domnul profesor a pregatit pentru elevi un traseu aplicativ alcatuit din jaloane, sarituri peste 

obstacole, transport mingi, stafeta. Activitatea s-adesfasurat sub forma de concurs, elevii 

castigatori fiind premiati cu mici obiecte simbolice. 

 

- "Stack up Day"- prof. Crivoi Ciprian 
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Un numar de 18 elevi ai Scolii Gimnaziale Slobozia, selectati din clasele V-VII, au participat in 

data de 9 noiembrie 2017 la activitatea "Stack up Day" organizata de catre Asociatia Ascor in 

colaborare cu GUINESS WORLD BOOK OF RECORDS. Scopul activitatii a fost  doborarea 

recordului mondial cu cei mai multi participanti de “speed stacks” (pahare sportive) din   lume, si 

anume 635.000 de jucatori la nivel global si 1500 de jucatori la nivel local in Iasi; 

 

 Vizite şi excursii.  

- „Să descoperim frumusețile orașului Iași!” – prof. Crivoi Maria, Hoarță Mihaela Iuliana 

 

 

 

 Ziua națională antifumat-16 noiembrie 2017 

- „ Spune STOP fumatului!”– prof.Hoarță Mihaela Iuliana 
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 Activități 1 decembrie-Ziua națională a României 

- Prof.înv. preșcolar Signea Gabriela 
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- “Ziua naţională a României”-înv. Jîjîe-Gălbău Elena, Marciuc Claudia, Spridon Cosmin 

Gabriel; educ.Sârghe Cristina, Azoiţei Ana-Maria 

 

 

 

 

- “România te iubim!”- prof. Dascălu Aurica, Carcea Coculeana 
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 Activități 24 ianuarie- Mica unire 

 

- ,,Hai să dăm mână cu mână!” educ.Azoiței Ana-Maria  

 

 

 

Preșcolarii au avut ca și sarcină: colorarea siluetelor ținând cont de indicațiile oferite, 

decuparea după contur și lipirea acestora pe suportul rotund. În urma acestor acțiuni, am 

discutat despre hora obținuță și despre ceea ce reprezintă aceasta, urmând ca apoi ,,să 

dăm cu toții mână cu mână”, să ne unim și să dansam hora pe ritmul muzicii patriotice.  

- “Ziua Unirii- 24 ianuarie”-înv. Hrib Mihaela,   Nechita Paula, Ciobanu Oana, Ciubotaru 

Petru, Murariu Raluca 
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- „Mica unire”- prof. Lazăr Cătălina, Hoarță Mihaela, Crivoi Maria 

 

 

Participare la concursuri/festivaluri: 

- Concursuludețean Cântec, joc și voie bună-istorie, obiceiuri și tradiții, ediția II, 

octombrie 2017: 

Secțiunea –Descrierea unui obicei- premiul I 

                   Secțiunea Execuția unui joc popular românesc- premiul III 

                                      Prof. coordonator Lazăr Cătălina 

- Concursul de creație literară– „ La magie de noel” - prof.Rusu Roxana 

- Concursul internațional Culorile toamnei- premiul II, educ. Signea Gabriela- 

noiembrie 2017 

- Concursul național România, țara mea!- educ. Signea Gabriela- noiembrie 2017 

- Festivalul Zilele turismului- Miroslava– Prof. coordonator Lazăr Cătălina (dans)  

Dumitriu Mihai( muzică) 
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Cele mai importante rezultate/beneficii ale proiectelor 

 Atragerea elevilor către şcoală şi implicara unui număr cât mai mare în activităţi 

educative; 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor şi stimularea participării prin încurajarea copiilor cu 

rezultate şcolare slabe şi absenteism ridicat; 

 Implicarea unui număr cât mai mare de părinţi în activităţile şcolii;  

 Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de problemele mediului înconjurător. 

 

Acorduri de parteneriat cu:  

 Biserica, sat. Slobozia – proiecul “Copiii de azi – Apostolii de mâine”. Acest 

parteneriat îşi propune reducerea violenţei şi creşterea toleranţei elevilor. 

 Poliţia – a fost încheiat un  Plan local comun de acţiune pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în şcoală. 

 Liceul teoretic Radu Vlădescu-Proiectul Raze din lumina învierii, ediția I 

 Școala gimnazială nr.7 Reșița –Proiectul România, țara mea 

 Grădinița P.P.Grădinița Prieteniei Arad- Concursul internațional de creație Eco 

fantezii de Crăciun 

 Colegiul național pedagogic Ștefan Obreja Drobeta Turnu Severin- concursul „ La 

magie de noel” 

 Școala gimnazială George Călinescu Iași- Concurs Cântec joc și voie bună-istorie, 

obiceiuri și tradiții 

 Școala gimnazială Alexandru cel Bun Iași- proiect 

 

 

 
 

 

 

 


