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A. INTRODUCERE 

Anul şcolar 2016/2017, datorită eforturilor susţinute depuse de colectivul de cadre didactice din cadrul              
Şcolii Gimnaziale MIRCEA VODĂ sub coordonarea echipei manageriale a început în condiţii bune             
pentru corpul profesoral şi colectivul de elevi al şcolii noastre. Sălile de clasă destinate desfăşurării               
activităţii grupelor pregătitoare au fost amenajate corespunzător şi în timp util, astfel că activitatea              
didactică a avut un start bun. S-a reușit asigurarea resursei umane calificată pentru toate nivelurile de                
învățământ. 

Materialele didactice din laboratoare şi cabinete, biblioteca, sălile de sport și sălile cu destinații speciale               
de care dispune școala au fost folosite în mare măsură deoarece toate cadrele didactice s-au implicat şi au                  
dorit ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare la cele mai înalte standarde. Activitatea s-a              
desfasurat la nivel de normalitate în toate compartimentele auxiliare și nedidactice ale școlii. 
 
OBIECTIVELE PLANULUI MANAGERIAL: 
În anul școlar 2016-2017, obiectivele impuse prin Planul managerial au fost următoarele: 

1. Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de             
școlaritate în cadrul școlii, urmărind noile documente legislative – Legea Educației Naționale nr.             
1/2011 și legislația secundară (metodologii, regulamente etc.); 

2. Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările            
beneficiarilor, precum și standardele de calitate, în conformitate cu prevederile Legii privind            
asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

3. Stabilirea ofertei curriculare a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității, personalizarea             
ofertei educaționale; 

4. Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă; 
5. Valorificarea rezultatelor la evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a, aVI-a și  

  a VIII-a, a rezultatelor la olimpiadele școlare, pentru creșterea performanței școlare; 
6.  Concordanța dintre programa școlară și programele de examene; 

      7.  Implementarea curriculum-ului național și asigurarea corelației optime cu cel local; 
    8.  Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluăriiastfel încât să se asigure respectarea standardelor 

          curriculare de performanță, cât și pregătirea elefilor pentru o societate în schimbare. 
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   POPULATIA ŞCOLARĂ: 
 
Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar 2016, a fost următoarea: 

NR. CLASE NR. ELEVI 
PRIMAR GIMNAZIAL PRIMAR GIMNAZIAL 

14 11 313 260 
    

TOTAL CLASE - 25 TOTAL ELEVI - 573 
 
Tendinţe generale: 
Se remarcă o stopare a descreșterii efectivelor din cauza plecării elevilor. Totuși, numărul de elevi scade                
datorită diferenței dintre numărul de absolvenți și numărul de elevi care se înscriu în clasa pregătitoare. 

 
Starea disciplinară: 
În anul școlar 2016-2017 nu au fost sancționați cu avertismente (mustrări scrise) elevi din școală. Prin                
scăderea notei la purtare au fost sancționați astfel:  
- cu media scăzută, nu mai puțin de nota 7-7 elevi; 
- nu au fost elevi sancționați cu medie la purtare sub 7 – 1 elev. 

La nivelul şcolii se observă o scădere a numărului de elevi sancţionaţi ceea ce dovedește o mai strânsă                  
legătură a școlii cu familiile acestora, precum și faptul că în anul școlar analizat cadrele didactice,                
diriginții și comisiile cu atribuții în acest sector au activat mai eficient. 

 
Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2016-2017: 

 

CLASELE 0 -IV CLASELE V-VIII 

Total elevi – 340 Total elevi – 249 

Promovaţi – 291 Promovaţi – 242 

Repetenți –1 Repetenți – 4 

Abandon - 12 Abandon - 9 
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B. MANAGEMENTUL ŞCOLAR 

INSPECŢIA TEMATICĂ ŞI SPECIALĂ 
În 07.10.2016 d-na Sârbu Nicoleta a fost inspectată (inspecția curentă 2) în vederea obținerii gradului               
didactic I, de către d-na inspector Adriana SOFIAN. 

În 21.10.2016, a avut loc evaluarea externă periodică în vederea atestării nivelului calității servicilor              
educaționale, în baza hotărârii ARACIP  nr.24/17.10.2016. 

În 26.01.2016, doamna inspector prof. Melania VULPOIU a efectuat inspecţia tematică de îndrumare şi              
control, în urma cărora s-a constatat respectarea regulamentelor și aplicarea legislaţiei în vigoare. 

În 03.03.2017, d-na Lenuța DUMITRU a susținut inspecția specială pentru obținerea gradului didactic             
1. 

În 23.03.2017 a avut loc inspecția de specialitate, sub îndrumarea d-lui insp. gen.Traian ȘĂITAN, a               
d-nei prof. insp. gen. Daniela BOGDAN (M.E.N), a d-nei insp. Adriana SOFIAN și a d-nei Silvia                
TOZA (ISJ Călărași). 

În 24.03.2017 d-na Ionela MANOLACHE, a susținut inspecția curentă pentru acordarea gradului            
didacti 1, de către d-na metodistă Aurelia TOMOȘOIU. 
 
ASISTENȚA LA ORE 

Au fost efectuate un număr de 112 asistențe la ore, din care 52 d-na dir. Alina Lotrea, 47 d-na dir. adj. 
Alina Tănase și 13 asistențe au fost realizate de către responsabili de comisii metodice sau alte cadre 
didactice. 

 
C. EVALUĂRI NAȚIONALE 

 
Clasa a II-a – efectiv 54de elevi 

 

Nr. elevi testați CITIT – 50 ELEVI SCRIS- 49 ELEVI 
MATEMATICĂ- 48 

ELEVI 
Informații 

Nr. elevi x nr. itemi 
50 elevi x 11 itemi = 550 49 elevi x 15 itemi = 735 48 elevi x 12 itemi = 576 

Evaluarea 
răspunsurilor 

Cor
ect 

Parți
al 

corec
t 

Incorec
t 

Răspuns 
lipsă 

Cor
ect 

Parț
ial 

core
ct 

Incor
ect 

Răspu
ns 

lipsă 

Cor
ect 

Parț
ial 

core
ct 

Incor
ect 

Răspu
ns 

lipsă 

Nr. răspunsuri 470 23 55 13 410 61 25 31 269 55 45 21 
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CLASA a IV-a – 46 de elevi  

Nr. elevi testați LIMBA ROMÂNĂ -39 ELEVI MATEMATICĂ- 39 DE ELEVI 

Informații 
Nr. elevi x nr. itemi 

39 elevi x 15 itemi = 585 39 elevi x 20 itemi = 780 

Evaluarea 
răspunsurilor 

Corect 
Parțial 
corect 

Incorect 
Răspuns 

lipsă 
Corect 

Parțial 
corect 

Incorect 
Răspuns 

lipsă 

Nr. răspunsuri 488 42 54 0 463 37 258 2 
Procent 83,41% 7,17% 9,23% - 59,35% 4,74% 33,07% 0,75% 

 
CLASA a VI-a 72 elevi 

Nr. elevi testați 
LIMBA ȘI COMUNICARE 

 – 72 ELEVI  
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE-  

71 ELEVI 
Informații 

Nr. elevi x nr. itemi 
72 elevi x 10 itemi = 720 71 elevi x 15 itemi = 1065 

Evaluarea răspunsurilor 
Punctaj total Punctaj 

parțial 
Zero Punctaj 

total 
Punctaj 
parțial 

Zero 

Nr. răspunsuri 318 241 161 805 248 310 
Procent 44,16% 33,47% 22,36

% 
75,58% 23,28% 29,10% 

 
Evaluarea Națională la clasa a VIII-a și accederea în clasa a IX-a 

Din cei 68 de elevi rămași înscriși la sfârșitul clasei a VIII-a 1 elev a fost declarat repetent, alți 6 au                     
rămași corigenți, 5 abandon 1 situație neîncheiată, 12 elevi nu s-au înscris, astfel încât au susținut                
evaluarea națională 42 de elevi. Rezultatele obținute de foștii noștri elevi sunt bune dacă analizăm               
frecvența mediilor: 
 

Distribuția mediilor 1-4,99 
5 

-5,99 
6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 

Nr. elevi (total 42 de 

elevi) 
9 9 9 2 9 4 

Procentual (total 

78,58%) 
21,42 

21,4

2 
21,42 21,42 4,76 21,42 

 

Distribuția mediilor 1-4,99 
5 

-5,99 
6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 
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TOTAL 9 9 9 2 9 4 

Limba și literatura 

română 
2 11 9 6 8 6 

Matematică 17 7 5 2 8 3 

 

 

 

 

 

Elevii corigenți au promovat în sesiunea specială de corigențe organizată pentru clasa a VIII-a astfel încât                
de la școala noastră au acces în învățământul liceal și profesional 100% din absolvenți. 

Statisticile cu rezultatele la evaluări și cu privire la accederea în învățământul secundar superior dovedesc               
desfășurarea la nivel optim a procesului instructiv-educativ în școala Gimnazială MIRCEA VODĂ. În             
ceea ce privește performanța, participarea la Olimpiade școlare și concursuri cuprinse în calendare             
oficiale rezultatele sunt incluse în rapoartele Comisiilor metodice. 
 
D. RAPORTUL DIRECTORULUI ADJUNCT  

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor comisiilor metodice si pe probleme din                
anul școlar 2016 - 2017. 

Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor planului managerial precum si a planului de activitate              
elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Prezentul raport se referă la urmatoarele comisii constituite la începutul anului şcolar: 
➢ Comisia pentru prevenirea si reducerea violenţei în mediul şcolar; 
➢ Comisia pentru situaţii de urgenţă; 
➢ Comisia de disciplină pentru elevi; 
➢ Comisia pentru control managerial intern; 
➢ Comisia pentru aplicarea programului guvernamental ―Laptele si cornul‖ 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unitaţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de                 
atribuţii specifice fiecăreia. 

În cadrul Comisiei metodice pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar s-a avut în vedere              
următoarele obiective: 
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- prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură, care pot apărea în              
cadrul şcolii; 

- conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi în mediul şcolar de către elevi; 
- consilerea psihopedagogică a elevilor; 
- cunoaşterea si aplicarea prevederilor legii privind protecţia şi promovarea drepturilor          

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar; 
-  creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

La nivelul şcolii noastre există o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de                
conflicte ce apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai. Există o comunicare              
optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-elevi, elevi-părinţi, cadre               
didactice-poliţie, biserică-primarie şi psihologul şcolar. În cadrul întâlnirilor membrii comisiei au avut in             
vedere combaterea fenomenului absenteismului şi violenţei în mediul şcolar. 

Enumăr câteva din activităţile avute în vedere de către comisie: 
- Prezentarea R.O.I. elevilor si părinţilor, discutarea, întocmirea de procese-verbale de luare la 

cunoştinţă; 
- Asigurarea pazei şi securităţii unitaţii şcolare prin firmă de pază, camera de supraveghere + elev               

de serviciu pe şcoală cu responsabilităţi specifice; 
- Strânsa legatură cu poliţia de proximitate si înaintarea listei cu elevii problemă; 
- Introducerea temelor de prevenire a violenţei la orele de dirigenţie; 
- Discuţii induviduale cu părinţii a căror elevi au comis acte de violenţă; 

 
 
 
 

In cadrul Comisiei pentru situaţii de urgenţă : 
- s-au intocmit in totalitate actele de autorizare P.S.I.; 
- s-au întocmit şi afişat instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la centrala termică; 

 
Respectând prevederile legii nr.307/2006 publicată in Monitorul Oficial din 21/07/2006, comisia este            
compusă din: Alina Tănase – preşedinte, Radu Enuța, Spiroiu Mișu Oprică. 
Membri au avut în vedere în principal normele de siguranţă şi securitate la incendiu şi în caz de cutremur. 

În vederea aceasta s-a prelucrat elevilor educaţia si protecţia lor în cazuri de incendii şi cutremure în aşa                  
fel ca fiecare elev să-şi însuşească câteva norme esenţiale în astfel de cazuri nedorite. În acest sens                 
comisia a stabilit o planificare a exerciţiilor de simulare în caz de dezastre naturale și incendii. 

Remarc o bună coordonare a comisiei şi a tuturor caderelor didactice implicate în această activitate               
amintind că la simularile organizate elevii au ieşit în curte obţinând performanţa de 2 minute, deci sub                 
termenul dat, de unde rezultă seriozitatea cadrelor didactice implicate. 
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Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar si prin situaţiile discutate în cadrul                 
Comisiei de disciplină. Comisia a avut în vedere respectarea regulamentului şcolar în vigoare, ţinuta              
decentă şi folosirea unui limbaj adecvat, păstratrea curăţeniei în şcoală şi păstrarea în condiţii optime a                
bunurilor şcolii. 

Învăţătorii şi diriginţii au organizat intâlniri cu părinţii în vederea cunoaşterii problemelor cu care se               
confruntă şcoala şi a consecinţelor în cazul savârşirii de către elevi a actelor antisociale.În general nu au                 
avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi si personalul didactic si nedidactic, micile incidente               
au fost soluţionate prompt si aduse la cunoştinţa părinţilor.Acolo unde afost cazul s-a scăzut nota la                
purtare a elevilor implicaţi. 

Deşi, cum spuneam în şcoală nu sunt prezente acte de violenţă deosebită, credem că este loc de mai bine                   
în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor.Astfel, un număr de 7 elevi au fost supuşi spre analiză                  
comisiei, elevi inregistraţi cu abateri disciplinare. 

Tipurile de rezolvare a acestor conflicte s-au concretizat în observaţie individiuală şi mustrare în faţa               
clasei, a Consiliului profesoral, şi a părinţilor. 

Respectându-se criteriile de acordare a notei la purtare dezbătute în fiecare clasă de către diriginţi, dar si                 
prevederile R.O.I.,Consiliul fiecărei clase a hotarât împreună cu dirigintele (învăţătorul) cuantumul           
scăderii notei la purtare. 

In baza planului managerial, Comisia de control managerial intern cuprinde mecanisme de autocontrol             
vizând creşterea eficacităţii acestuia, care are la bază evaluarea riscurilor. 

Membrii comisiei au respectat regulamentul de organizare si funcţionare al Comisiei de monitorizare,             
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern. 

Scopul pe care l-a avut în vedere comisia a fost crearea şi implementarea unui sistem de control                 
intern/managerial integrat in cadrul Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă care să asigure atingerea obiectivelor             
într-un mod eficient, eficace şi economic. 

Pe baza rezultatelor apreciem că la finele anului şcolar 2016-2017 sistemul de control intern/managerial              
al şcolii nostre este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern/managerial, cuprinzând             
standardele de control intern/managerial la entităţile publice. 

Pe baza rezultatelor evaluării apreciem că la data de 31 decembrie 2016 sistemul de control intern                
managerial al şcolii este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern/managerial, prevazut             
in art.4, aliniatul 3 din O.G. nr. 946/2005, republicat in 2012. 

Scopul Comisiei pentru aplicarea programului guvernamental “Lapele si cornul”, este acela de a             
asigura elevilor produsele în bune condiţii de sănătate şi igienă, respectându-se termenele de valabilitate              
ale acestora, conform OUG 96/2002. S-a avut permanent în vedere: 
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- Asigurarea preluării cantităţilor necesare consumului zilnic al elevilor; 
- Împărţirea cantităţilor conform prezenţei zilnice; 
- Respectarea disciplinei si regulilor de igienă inainte de consumul alimentelor. 

O deosebită atenţie s-a acordat verificării certificatului sanitar veterinar. De asemenea s-a           
verificat          termenul de valabilitate al produselor. 
 
La Comisia de inventariere, ca responsabil al comisiei, împreuna cu membrii: Alina Tănase, Rodean               

Gabriela, Sârbu Nicoleta, Radu Enuța, s-a avut în vedere inventarierea tuturor bunurilor şcolii pentru o               
evidenţă cât mai strictă. 
 
Comisiei de Evaluare Naţională la clasele II, IV si VI, a organizat şi urmărit buna desfăşurare şi                 
respectarea manualului de proceduri elaborat de CNEE. 
E.N. s-a finalizat în termenul prevăzut - 7 zile de la ultimul test, documentele au fost arhivate şi a fost                    
înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași  raportul şcolii pe nivele de clase în termenul stabilit. 
Conform calendarului stabilit de terminare a E.N., s-a avut în vedere urgentarea informării părinţilor              
asupra rezultatelor. 
Concluzionăm că elevii sunt pregătiţi şi şi-au însuşit cunoştinţele, majoritatea răspunsurilor lor fiind             
corecte. 
 
Ca responsabil al Activității educative școala noastră a avut o bună colaborare cu toate instituțiile cu care                 
s-au încheiat contracte de colaborare și de parteneriat.În decursul anului școlar 2016-2017 toate proiectele              
derulate au fost de impact, observând o strânsă colaborare între învățători și profesorii școlii.S-au              
monitorizat unele dintre ele, evaluându-se obiectiv activitățile principale pentru care s-au încheiat.  
 
În ansamblu, activitatea educativă a fost una foarte bună, membrii comisiei pentru proiecte și programe               
educative dând dovadă de profesionalism în ceea ce au întreprins. 
 
Situaţia manualelor şcolare: 
Pentru anul şcolar 2016-2017, fondurile bugetare alocate achiziţiei de manuale şcolare au fost doar de               
33% pentru numărul total de elevi înscrişi, restul de 67% asigurându-se prin redistribuire de la o clasă la                  
alta, asfel incât toţi elevii şcolii noastre au beneficiat gratuit de manuale şcolare. 
Un fapt îmbucurător a fost achiziţia de manuale la clasele: I si a IV-a în proporţie de 100% (manual pe                    
suport electronic). 

 
RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECTE EDUCATIVE 

 
PROIECTE EDUCATIVE INIȚIATE/DERULATE LA NIVELUL ȘCOLII 

proiectele inițiate  de cadrele didactice din școală (cuprinse în Calendarul Activităților Educative pe 
Școală) sau derulate în parteneriat cu alte instituții; includeți aici și programele/proiectele naționale 
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Activitatea educativ școlară și extrașcolară desfășurată în Școala gimnazială Mircea Vodă pe parcursul             
anului școlar 2016-2017 a avut în vedere, îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite prin realizarea             
următoarelor obiective: 
- creşterea gradului de implicare a elevilor la luarea deciziilor pentru buna desfășurare a activității              

instructiv-educativă în şcoală; 
- educarea elevilor pentru cetăţenie activă  şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă; 
- îmbunătăţirea eficacităţii educaţionale; 
- dezvoltarea învăţământului incluziv; 
- prevenirea abandonului şcolar; 
- promovarea imaginii  școlii în comunitate; 
- valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 
- valorificarea experienţelor de viață ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin               

diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; 
- afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de               

manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT.  
- îmbinarea utilului (îmbogăţirea cunoştinţelor, antrenarea în activităţi de studiu, ilustrarea 

interdisciplinarităţii) cu plăcutul (a fi împreună, a vedea lucruri noi, a schimba impresii, a avea               
amintiri comune) 

- stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative 
     curriculare, extraşcolare şi extra-curriculare. 

Activitățile extrașcolare planificate în acest an au vizat implicarea unui număr cât mai mare de elevi cu                 
participarea la diverse activități organizate în școală cât și în afara ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARUL ACTIVITĂȚIILOR EDUCATIVE  
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Nr. 
crt. 

Evenimentul/ 
Denumirea activităţii 

Modalităţi de 
 realizare 

Data/ 
Perioada 

Locul 
desfăşurării 

Responsabili 

SEMESTRUL I 
  Bine te-am regasit,scoala! Festivitatea de  

deschidere a noului an    
şcolar 

12 sept. 2016 Curtea scolii Director 
Director 
adjunct 
Cadre 
didactice 

 16 septembrie – Ziua 
europeană de prim 

ajutor 
Şi eu pot salva o viaţă! 

Discuţii 
Dezbateri 
Prezentări Power  
Point 
Chestionare 

16 sept. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. biologie 

 21 septembrie – Ziua 
internaţională a păcii 

Dă o şansă păcii! 

Prezentări Power  
Point 
Dezbateri 
Jocuri de rol 
Compuneri 
Chestionare 
Concurs de sloganuri 

21 sept. 2016 Sălile de 
clasă  

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

 23 septembrie – Ziua 
mondială a curăţeniei 
Un mediu curat este un 

mediu sănătos! 

Prezentări Power  
Point 
Desene 
Realizarea de activităţi   
de ecologizare a   
spaţiului verde din   
comună 
Confecţionarea de  
obiecte, utilizând  
materiale reciclabile 

23-24 sept. 
2016 

Sălile de 
clasă 

Curtea scolii 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Prof. biologie 

 26 septembrie – Ziua 
europeană a limbilor 

Diversitate lingvistică în 
context european 

Prezentări Power  
Point  
Desene 
Discuţie: De ce este    
important să  
cunoaştem cel puţin o    
limbă străină de   
circulaţie 
internaţională? 

25 sept. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Prof. lb. 
engleză 
Prof. 

lb.franceza 
Prof. lb. 
română 
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 1 octombrie – Ziua 
internaţională a 

persoanelor în vârstă 
Părinţii de azi, bunicii de 

mâine 

Discuţii 
Compuneri – Bunicul   
meu/Bunica mea 
Desene 
Vizite la case de    
bătrâni 

1 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

 4 octombrie-Ziua 
mondiala a animalelor 

Expozitii 
desene,,Prietenele 
noastre animalele,, 
Compuneri-Animalul 
meu de companie 

4 oct.2016 Salile de 
clasa 

Învăţătorii 
Prof.biologie 
Prof.ed.plastic
a 

 5 octombrie – Ziua 
mondială a educaţiei 

La mulţi ani dascălilor de 
ieri şi de azi! 

Prezentări Power 
Point (istoric, 

importanţa 
evenimentului) 

Evidenţierea unor 
mari personalităţi ce 
şi-au pus amprenta 
asupra educaţiei în 

învăţământul 
românesc 

Citate despre educaţie 
Compuneri ale 

elevilor cu tema 
„Dascălul meu 

preferat” 
Dezbatere: A fi sau a 

nu fi profesor? 

5 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

Învăţătorii 
Prof. lb. 
română 

Prof. diriginţi 

 9 octombrie – Ziua 
naţională de comemorare 

a victimelor 
Holocaustului 

Spune NU discriminării! 

Vizionare film 
Expoziţie fotografii 
Prezentări Power  
Point 
Discuţii 
Referate 

9 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Prof. istorie 

  16 octombrie – Ziua 
mondială a alimentaţiei 

Copiii şi alimentaţia 
sănătoasă 

Prezentări Power  
Point 
Discuţii 
Desene 
Chestionare 
 

16 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. biologie 
Prof. chimie 
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 18 octombrie – Ziua 
europeană de luptă 

împotriva traficului de 
fiinţe umane 

Cum să nu devii o victimă 
a traficului de persoane? 

Discuţii 
Desene 
Concurs de sloganuri 
Vizionare filme 

19 oct. 2016 Sălile de 
clasă/laborato

rul de 
biologie/sala 

de sport 

 

Prof. diriginţi 

Reprez. Poliţie 

 31 octombrie – Ziua 
internaţională a Mării 

Negre 

Marea Neagră – pod între 
civilizaţii 

Prezentări Power  
Point 
Concurs de cultură   
generală 
Expoziţie fotografii 
Referate 
Compuneri 
Desene,machete 

30 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. 
Geografie 
Prof.Biologie 

  31 octombrie – 
Halloween 

Sărbătoarea dovlecilor 
luminoşi 

Paradă de costume 
Concurs de dovleci –    
felinare  

30 oct. 2016 Sălile de 
clasă 

Curtea 
scolii,holul 

scolii 

Învăţătorii 
Dirigintii 
Prof. lb.  
engleză 

 16 noiembrie – Ziua 
internaţională a 

toleranţei 

Intoleranţa nu va fi 
tolerată! 

Dezbateri 
Concurs de slogane 
Compuneri 
Desene 

16 nov. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

  A treia zi de joi din luna 
noiembrie – Ziua 

naţională fără tutun 

Tutunul poate ucide! 

Prezentări Power  
Point 
Vizionare film 
Dezbatere 
Desene 

19 nov. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Prof. diriginţi 
Asistent 
medical 
Reprezentant 
CEPECA 

  20 noiembrie – Ziua 
universală a drepturilor 

copilului 

Tu îţi cunoşti drepturile? 

Prezentări Power  
Point 
Dezbateri 
Desene 
Panouri tematice 
Jocuri 

20 nov. 2016 Sălile de 
clasă 

Învăţătorii 
Prof. Diriginţi 
Prof.ed.civica 
Consilier 
educativ 

 25 noiembrie – Ziua 
mondială pentru 

Dezbateri - violenţa   
verbală şi fizică 
Desene, colaje 

25 nov. 2015 Sălile de 
clasă 

Învăţătorii 
Prof. Diriginţi 
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combaterea violenţei 
împotriva femeii  

Bătaia – ruptă din rai?! 

Compuneri 
Chestionare 

Prof.ed.plastic
a 
Consilier 
educativ 

 1 decembrie – Ziua 
Naţională a României 

Unire-n cuget şi-n simţiri 

Prezentări Power  
Point 
Spectacol omagial 
Expoziţii fotografii 
Desene 
Concursuri 
Panouri tematice 

23-30 nov. 
2016 

Sălile de 
clasă 

Laboratorul 
de fizica/sala 

de sport 
 

Învăţătorii 
Prof. istorie 
Prof. diriginţi 

 3 decembrie – Ziua 
internaţională a 
persoanelor cu 

dizabilităţi 
Şi eu sunt om, ca şi tine! 

Prezentări Power  
Point 
Dezbateri 
Compuneri 
Desene 

3 dec. 2016 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

 5 decembrie – Ziua 
internaţională a 
voluntariatului 

Implică-te! Fii voluntar! 

Dezbateri 
Desene 
Studii de caz 
Activităţi practice 

4 dec. 2016 Sala de clasă 
ŞI/SAU 

Crucea Roşie 
Case de 
bătrâni 

Cămine de 
copii 

 
Învăţătorii 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

  Crăciunul – darul 
bucuriei 

Recital de colinde 
Serbări 
Împodobirea bradului 

14-18 dec. 
2016 

Salile de 
clasa 

Sala de sport 

Învăţătorii 
Prof. diriginţi 

Consilier 
educativ 

Prof. muzică, 
lb.engleză,lb. 

Franceza 
  15 ianuarie – Ziua de 

naştere a marelui poet 
Mihai Eminescu 
Dor de Eminescu 

Prezentări PowerPoint 
Recital poezii 

Eminescu 
Spectacol – concurs  

15 ian. 2017 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. lb. 
Română 

Bibliotecar 
  24 ianuarie – Unirea 

Principatelor Române 
Hai să dăm mână cu 

mână! 

Prezentări Power 
Point 

Recital poezii despre 
Mica Unire/Desene 
Panouri tematice 

Compuneri/Referate  

22 ian. 2017 Sălile de 
clasă 

 

Învăţătorii 
Prof. Istorie 
Bibliotecar 
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  30 ianuarie – Ziua 
internaţională a 

nonviolenţei în şcoală 

Spune NU violenţei! 

Dezbateri 
Desene 
Concurs de sloganuri 
Panouri tematice 
Compuneri 
Jocuri de rol 

25-28 ian. 
2017 

Sălile de 
clasă 

 

Responsabil 
combaterea 
violentei in 

mediul școlar 
Învăţătorii 

Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ 

 
 
 
 

RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
 
Activităţi desfăşurate de comisia CEAC: 
- Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

- Creşterea numărului de activităţi desfăşurate în şcoală având ca temă combaterea violenţei 
În vederea realizării acestei activităţi: 

● în cadrul orelor de dirigenţie s-au abordat teme vizând combaterea violenţei 
● s-au desfăşurat vizite la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călărași, ISU Călărași, în             
cadrul săptămânii ―Şcoala altfel‖ 
● membrii CEAC au monitorizat activităţile desfăşurate în şcoală care vizau combaterea           
violenţei 

- Îmbunătăţirea rezultatelor la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a 
În vederea realizării acestei activităţi: 

● s-a realizat o analiză a rezultatelor obţinute la simularea Evaluării Naţionale 2017 de             
către profesorii de limba română şi matematică la nivelul comisiilor metodice 
● s-au desfăşurat consultaţii cu elevii claselor aVIII-a, monitorizate de către membrii 

CEAC 
- Elaborarea/ revizuirea procedurilor interne ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea          

calităţii 
Pe parcursul anului școlar a fost revizuit planul de dezvoltare instituțională (PDI) și procedurile              

ţinând cont de noul Regulament Şcolar şi de noul ROI. 
2. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră şi a activităţilor desfăşurate în           
unitate în anul şcolar 2016-2017 pe platforma https://calitate.aracip.eu 

În acest sens: au fost introduse activităţile de evaluare şi de îmbunătăţire 
● a calităţii preconizate pentru anul şcolar 2017- 2018 
● s-au actualizat sistematic informaţiile referitoare la realizarea acestor activităţi 
● au foat actualizate datele referitoare la unitatea şcolară 
● s-a realizat evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor existenţi la toate cele două             

cicluri de învăţământ existente: primar şi gimnazial. 

https://calitate.aracip.eu/
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3. Aplicarea procedurilor operaţionale existente 

Membrii CEAC au monitorizat pe parcursul semestrului aplicarea procedurilor         
operaţionale existente în şcoală, constatând că acestea sunt cunoscute şi aplicate de marea             
majoritate a persoanlului şcolii. 
4. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor (elevi şi          
părinţi) 

● în acest semestru au fost aplicate elevilor şi părinţilor din şcoală chestionarele existente             
pe platforma https://calitate.aracip.eu 
➢ după aplicarea chestionarelor de către învăţători/ profesori diriginţi, acestea au fost           

centralizate şi distribuite membrilor CEAC, interpretate şi analizate la nivelul comisiei 
Din analiza chestionarelor a rezultat că este necesară o mult mai bună informare a elevilor               

şi părinţilor cu privire la modul de evaluare a cadrelor didactice, la activitatea CEAC şi la                
proiectele derulate în unitatea şcolară. 

5. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor 
Toate materialele şi dovezile necesare pentru realizarea RAEI au fost colectate, verificate şi             

păstrate în spaţiul destinat acestei comisii. 
6. Informări periodice, în consiliile profesorale, cu privire la acţiunile CEAC. 

Responsabilul CEAC a realizat o informare regulată a cadrele didactice din şcoală cu privire la activităţile                
comisiei în cadrul consiliilor profesorale. 

- Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi în          
mod special a activităţilor derulate în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai                
bun!” 
Membrii CEAC s-au implicat direct în multe dintre activităţile extraşcolare şi extracurriculare            

desfăşurate în şcoală şi au colaborat permanent cu coordonatorul de proiecte şi programme educative din               
unitate pentru a monitoriza activităţile de acest fel derulate în unitatea şcolară (pe întreg parcursul anului                
şcolar şi, în mod deosebit, în săptămâna ―Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!‖). 

- Dezbatere în cadrul CEAC cu tema “Metode şi instrumente de culegere a            
informaţiilor pentru evaluarea internă a calităţii educaţiei” 

 
PUNCTE TARI 
- existenţa în şcoală a unui spaţiu dotat corespunzător pentru defăşurarea activităţii CEAC 
- existenţa unor materiale precum manualul de evaluare internă a calităţii, ghidul de utilizare a aplicaţiei               

informatice aferente manualului de evaluare internă a calităţii, culegere de bune practici în utilizarea              
manualului de evaluare internă a calităţii care vin în sprijinul activităţii 
CEAC; 

- relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi,      
profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ în unitatea şcolară; 

- existenţa unor responsabilităţi clare pentru membrii CEAC; o bună diviziune a muncii în cadrul              
comisiei 

- îndeplinirea cu responsabilitate şi la termenele stabilite a sarcinilor de către membrii CEAC; 

https://calitate.aracip.eu/
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- buna colaborare a membrilor comisiei cu echipa managerială a şcolii; 
- receptivitatea personalului şcolii la solicitările membrilor CEAC; 
- relaţii interpersonale deschise, un climat de înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă în cadrul               

comisiei 
 
PUNCTE SLABE 
– volumul mare de timp necesar pentru prelucrarea chestionarelor de pe platforma           
https://calitate.aracip.eu; 
– consumul mare de consumabile (hârtie, toner pentru xerox) necesare pentru chestionarele de pe             
platforma https://calitate.aracip.eu; 
– implicarea insuficientă în activităţile comisiei a membrilor acesteia care nu sunt aleşi dintre             
membrii Consiliului Profesoral. 
 

 Responsabil CEAC 
prof. Dabu Carmen 

 
 
 
 
 

 
ACTIVITATEA METODICO – ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE 

În anul școlar 2016/2017 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea 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 implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau              

colaboratori;  
• prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de             

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN) după cum urmează:  
 
 
 

EVIDENŢA NOMINALĂ A CADRELOR DIDACTICE  - PARTICIPANTE  
LA DIFERITE FORME DE PERFECŢIONARE CONTINUĂ  

PERIOADA 2016-2017 
 

N
r. 

Numele şi 
prenumele 

Specialitat
e Perfecţionare prin cursuri acreditate 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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c
rt
. 

 T/ titular 
S/ 

suplinitor 
Grad 

didactic 
(anul 

obţinerii) 

Cursul Furnizorul Anul 
Nr. 
cre
dite 

1 
ALDEA 

MARIANA 
 
 

profesor 
limba şi 
literatura 
română 
T 
I (2007) 

Metodist/ 40 ore SC INFO 
EDUCAŢ
IA SRL 

2016  

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

4 
CHIVULESC
U MIOARA 
LILIANA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (1995) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

7 

COJOCEA 
MIHAELA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (2015) 

Master „Mentorat în educaţie” U. Buc. – 
Fac. de 
Psihologie 
şi Ştiinţele 
Educaţiei 

2016 120 

8 

DABU 
CARMEN 

profesor 
matematic
ă 
T 
I (2007) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

EuroManager2020 CCD 
Călăraşi 

2016 30 

9 

DOBRE 
TITICA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (1996) 

Dezvoltarea competenţelor de leader în 
managementul educaţional 

CNDRU 
EUROST
UDY 

2016 25 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

1
0 DUMITRAŞC

U DANIELA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (2003) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

1
1 DUMITRU 

LENUTA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
II (2009) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

 
1
3 

IONESCU 
ADRIANA 

profesor 
înv. 
primar 
T 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 
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I (2010) 
1
4 IORDACHE 

DANIELA 
GEORGIANA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (2011) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

1
5 LAZĂR 

IONELA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (2016) 

Inspecţie specială pt. acordarea gradului did. I  2016 90 

1
6 

LOTREA 
ALINA 

DANIELA 

profesor 
înv. 
primar 
T 
I (2010) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

 2016 25 

Formator – 30 ore CCD 
Călăraşi 

2016  

Manager proiect – 40 ore  2016  
Curs expert legislaţia muncii 
Modulul – Curs de salarizare 

 2016  

Managementul calităţii în educaţie  2016  
1
7 MANOLACH

E 
IONELA 

profesor 
limba 
franceză 
T 
II (2016) 

Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice    

Inspecţie specială pt. acordarea gradului did. II  2016 90 

2
0 RODEAN 

GABRIELA 

profesor 
tehnologie 
T 
I (2008) 

Metodist/ 40 ore SC 
INFOED
UCAŢIA 
SRL 

2016  
 

2
1 

SÂRBU 
NICOLETA 

profesor 
biologie 
T 
II (2010) 

Evaluarea în şcolile sec. XXI – 32 ore iTeach 2016  
Asigurarea calităţii parteneriatelor şcolare 
europene – 30 ore 

iTeach 2016  

ÎnvăţarE+ - 15-17 aprilie 2016 ANPCDE
FP 

2016  

ParteneriatE+ - 10-12 iunie 2016 ANPCDE
FP 

2016  

Parteneriate şcolare europene – 1-3 sept. 2016 Erasmus+ 2016  

EuroManager2020 CCD 
Călăraşi 

2016 30 

Abilităţi de viaţă din perspectivă 
transdisciplinară 

CCD 
Călăraşi 

2016 25 

2
3 SPIROIU 

MIŞU 
OPRICĂ 

profesor 
religie 
T 
I (2016) 

Inspecţie specială pt. acordarea gradului did. I  2016 90 

2
4 STANCU profesor Abilităţi de viaţă din perspectivă 

transdisciplinară 
CCD 
Călăraşi 

2016 25 
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ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari 
- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor cadre             
didactice  
- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare .  
- comparativ cu anul scolar precedent, mai multe cadre didactice au constietizat importanţa formării 

profesionale pe tot parcursul. 
 
Puncte slabe  
Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala 
 
Oportunități 
- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare  
- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, la diferite facultăți ;  
- posibilitarea de a forma grupe prin atragereacursanţilor din zonele apropiate;  
  
Amenințări (constrângeri) 
- incoerenţe si lacune legislative;  
- lipsa motivării financiare;  
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- percepţia gresită 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 foarte mare uneori;  
- Suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă documentaţie  
 
In continuare, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv –educativ în școala noastră,              
cadrele didactice trebuie să facă eforturi deosebite pentru:  

➢ modernizarea bazei materiale prin participarea la selecţie de proiecte educaţionale;  
➢ creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de cunoştinţe al              
elevilor şi formării competenţelor profesionale;  
➢ utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă;  
➢ implementarea programului de reformă în învăţământ solicită o îmbunătăţire continuă a calităţii            
resurselor umane existente în sistem.;  
➢ formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut la               
nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii;  
➢ şcoala trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu standardele Legii             
Asigurării calităţii în învăţământ;  
 
 
 
 

Responsabil comisie,  
Prof. Daniela DUMITRAȘCU 
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La ciclul PRIMAR au fost organizate următoarele comisii metodice: 
 

I. RAPORTUL COMISIILOR METODICE 
 
1. COMISIA METODICĂ PENTRU CLASELE PREGĂTITOARE-II 

În anul școlar 2016-2017, activitatea de la nivelul comisiei metodice s-a desfășurat conform ―Planului              
managerial‖ întocmit la începutul anului școlar 2016-2017, unde s-au urmărit o serie de obiective ale               
activității comisiei. A fost respectat graficul activităților comisiei. 
 
Toți membrii comisiei și-au întocmit planificările calendaristice semestriale și pe unități de învățare             
conform programelor școlare, urmărind formarea la elevi a unui comportament specific prin integrarea             
obiectivelor de referință și asocierii acestora în conținuturile predate; 
 
 
Membrii comisiei au avut o preocupare permanentă pentru folosirea mijloacelor moderne de învățare și              
integrarea acestora în actul didactic; 
Un alt obiectiv a avut în vedere evaluarea elevilor, instrumentele de evaluare și notare fiind diferite:                
evaluare orală, fișe de evaluare, testări, referate și portofolii; 
 
CURRICULUM 
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor prevăzut pentru acest              
an de minister. 
 
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de               
cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.De           
asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările primite din                
partea inspectorilor de specialitate. 
 
Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase,               
fiind analizate la nivel de comisie. 
 
Fiecare învățator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor            
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice,               
iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în              
portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. 
 
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire               
suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii                
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi             
natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 
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In general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi, în acest an școlar şi-au însuşit prevederile programei                
şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale               
variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul                  
elevilor institutionalizați, cu părinții plecați în străinătate sau a celor care trăiesc din venit minim garantat. 
 
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
Disciplinele opționale alese de părinți și copii pentru acest an școlar corespund aspiraţiilor acestora,              
urmând şi principiul continuităţii la nivel de clase. 
 

LISTA DISCIPLINELOR OPŢIONALE 
NR. 
CR
T 

DENUMIRE OPȚIONAL CLASA PERIOADA PROFESOR 

1 ,,MICI  REDACTORI,, 
 VA 2016-2017 ALDEA MARIANA 

2 ,,PROBLEME DE 
ORTOGRAFIE,, 

 
VB 2016-2017 RADU ANA MARIA 

3 ,,T.I.C.,, 
 VC 2016-2017 TUDOSE VASILE 

4 ,,PLANTELE ȘI SĂNĂTATEA,, 
 VI A 2016-2017 SARBU NICOLETA 

5 ,,OM  FRUMOS ȘI BUN,, 
 VI B 2016-2017 SIMION VASILICA 

6 ,,T.I.C.,, 
 VI C 2016-2017 TUDOSE VASILE 

7 ,,MICI  REDACTORI,, 
 VII A 2016-2017 ALDEA MARIANA 

8 ,,T.I.C.,, VII B 2016-2017 TUDOSE VASILE 
 

9 ,,T.I.C.,, 
 VIII A 2016-2017 DABU CARMEN 

10 ,,ISTORIA RECENTĂ A 
ROMÂNIEI,, 

 
VIII B 2016-2017 FILIP NICOLAE 

11 ,,T.I.C.,, 
 VIII C 2016-2017 TUDOSE VASILE 

Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor, respectând metodologia               
MEN. Scopul primordial in alegerea consilierii a fost consolidarea colectivelor de elevi, unde relaţiile se               
bazează pe încredere, cooperare și toleranţă. 
 
ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 
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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,            
activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 
 
În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au fost implicaţi în derularea unor               
activități educative multiple, cum ar fi: 

- proiectarea unor întâlniri cu părinţii/ elevii în conformitate cu documentele unităţii ex. şedinţele             
cu părinţii pe diverse teme specifice şcolii, participarea cu elevii la activităţile şcolii; 

- proiectarea activităţilor educative şi extracurriculare în conformitate cu documentele şcolii (ex.           
proiectarea activităţilor de Ziua Educaţiei, a activităţilor organizate cu alte prilejuri – sf. de              
semestru I, sărbătoarea Crăciunului- Proiectul educaţional la nivelul clasei „Îl aşteptăm pe Moş             
Crăciun” – (21 decembrie 2016)- prof. DUMITRASCU DANIELA, Serbarea Craciunului 

- Personaje indragite de copii – OLAF- PROF.COJOCEA MIHAELA (22 decembrie 2016). 
- Proiectul educaţional la nivelul clasei „Iată... vine Moş Crăciun” – confecţionare felicitări pentru             

părinţi (decembrie 2016);prof. CALCIU LIGIA 
- precum și participarea la spectacolul caritabil oferit pentru eleva Fotă Ilona).- prof. COJOCEA             

M.   - grup popular „Romanașii”- dans popular 
- participare Spectacol caritabil „Stelute Aurii „,Mall Vitan - ansamblul folcloric „Romanașii”-            

donare de jucarii copiilor defavorizati. 
- Primii paşi la şcoală – „Două mere” – expoziţie cu colaje ale elevilor clasei Pregătitoare A                

(septembrie, 2016) – holul şcolii, local A, parter;   
- După o lună de şcoală – „Libelula din frunze” – expoziţie cu colaje ale elevilor clasei                

Pregătitoare A (octombrie, 2016) – holul şcolii, local A, parter;  
- „Dovleacul” – expoziţie cu colaje ale elevilor clasei Pregătitoare A (noiembrie, 2016) – holul              

şcolii, local A, parter;  
- „Tablou de toamnă” – expoziţie cu desene ale elevilor clasei Pregătitoare A (noiembrie, 2016) –               

holul şcolii, local A, parter;  
- „Omul de zăpadă” – expoziţie cu colaje/desene ale elevilor clasei Pregătitoare A (decembrie,             

2016) – holul şcolii, local A, parter. 
- implicare în organizarea și desfășurarea Campaniei Internaționale„19 zile de activism          

împotriva abuzului față de copii și tineret”, inițiată și patronată de Federația Internațională a              
Comunităților Educative – Secțiunea România în parteneriat cu Women s World Foundation,           
agreată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, derulată în perioada 1 – 19              
noiembrie, având ca temă anuală „Malnutriția și obezitatea în rândul copiilor”;  
  - prof. DUMITRU LENUTA si prof. COJOCEA MIHAELA 

- pregătire suplimentară gratuită și coordonarea lotului de elevi ai clasei a II-a C participanți la               
Concursul Național Interdisciplinar Eurojunior – ediția Noiembrie 2016; prof. DUMITRU          
Lenuța 
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- participare la activități de voluntariat județean, național și internațional-60 ore, prin activitățile            
derulate de Agenția Generală a Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română”; prof.            
DUMITRU L 

- VIZIONARE film ”Veronica”- prof. IONESCU A.,Vizionarea filmului „Pinochio”-prof.        
COJOCARU FLOAREA 

- participarea la consfătuiri, cerc pedagogic, comisii metodice, consilii profesorale; 
- susţinerea lecţiei asistate în cadrul inspecţiei ARACIP – Clasa Pregătitoare A – 20.10.2016, ora a               

3-a – Dezvoltare personală; 
- referat „Adaptarea pentru şcolaritate la clasa pregătitoare, organizarea şi desfăşurarea activităţii           

didactice” (decembrie, 2016); 
- proiect didactic – CLR – ianuarie, 2017. 
 

CONCURSURI ȘCOLARE 
 
Situaţie  generală: 
Nr
. 

crt
. 

Denumirea concursului Etapa 
Nr. 

participan
ti 

Nr. premii şi menţiuni 

I II III M 

1 Comper- mate I 27 1 8 6 6 

2 Comper- comunicare I 27 10 10 1 3 

4 Eurojuniorul pe școală 27 2 7 4 8 

 
Concurs 
Comper 

MATEMATI
CA 

100 p 90 p 80 p 70 p 50 p 

Nr.elevi 4 7 5 3 2 

 
 
 
 
 
 
Clasa Preg.C -  prof. COJOCEA MIHAELA 

Concurs 
Comper 
Limba 

100 p 90 p 80 p 70 p 40 p 30 p 20 p 
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Romana 
Punctaj 

Nr.elevi 4 3 8 1 1 1 1 

 
CONCURSUL EUROJUNIOR - au participat 12 elevi din care : 

- PREMIUL III NAŢIONAL – MEDALIA DE BRONZ – POPA COTEŢ PATRICIA  101p 
- 3 elevi au obţinut 96 de puncte ; 
- 2 elevi au obţinut 92 de puncte ; 
- 6 elevi au obţinut între 80 şi 90 de puncte.  
Nr
. 

cr
t. 

Denumirea concursului Etapa 
Nr. 

participant
i 

Nr. premii şi menţiuni 

I II III M 

1 Comper- mate I 19 - 1 1 3 
2 Comper- comunicare I 19 1 - 5 2 
4 Eurojuniorul pe școală 19 1 1 2 2 

 
 
 

- participare cu rezultate bune la concursurile Comper-mate, Comper-Comunicare, Eurojuniorul; 
Nr.c
rt. 

Concursul 
Locul 

desfășurării 
Rezultate 

1. 
Comper-mate 

Concurs  național 
Șc. Mircea Vodă 

Locul  II 
Constantin Ricardo 

 

2. 
Comper  - comunicare 

Concurs  național 
Șc. Mircea  Vodă 

Locul I 
Bogatu Andrei 

3. 
Eurojuniorul 

Concurs  național 
Șc. Mircea  Vodă 

Locul  I-  pe scoala 
Bogatu Andrei 

 
- pregătire suplimentară gratuită și coordonarea lotului de elevi ai clasei a II-a C participanți la               

Concursul Național Interdisciplinar Eurojunior – ediția Noiembrie 2016;  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat 
- Săptămâna  dovleacului-  participare cu exponate; 
- Vizionarea filmului  Veronica- Centrul Cultural  Barbu Știrbei; 
- Participare la sprectacolul caritabil  –grup vocal; 
- Asigurarea participării elevilor clasei I A la concursuri şcolare/ extracurriculare, cu  

sprijinul părinţilor (pe baza acordului scris al acestora). 
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D. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 
 
Evidenţiez consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe,            
performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele             
testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii              
şcolari precedenţi, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi          
comportamentele elevilor. Astfel, un mare procent din elevii ciclului primar au fost promovați la finele               
sem.I : se înregistrează rămâneri în urmă la unui număr mic de elevi la clasele I-IV. Acești elevi sunt                   
ajutați de învățători pentru recuperare iar orele de consultație sunt cuprinse în orarul claselor. Lucrările               
realizate, testele de evaluare sunt păstrate în portofolii personale, fiind prezentate periodic părinților. 
 
E. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională, de folosirea unei metodologii               
activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în practică. S-au             
realizat materiale de sinteză legate de proiectele derulate. 
 
În principiu s-a desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de şcoală prin                
iniţiativă și implicare, dar şi la nivelul judeţului prin participare la activitățile organizate. 
Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la          
programele de formare continuă/perfecţionare: 

- prezentarea de exemple de bună practică în cadrul Cercului pedagogic: 
- prezentarea unei propuneri proiectare a activităților pe durata unei săptămâni de școală-            
semestrul   I; 
- întocmirea si susținerea unui referat cu tema „ Educarea limbajului la clasele mici”, referat               
elaborat împreună cu colegele de la clasele I B, I C. 
- „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” (8,            

9, 23.09.2016) – 16 ore;prof. COJOCEA M., prof. STANCU I., prof. DUMITRASCU D. 
- 2016/2017 – Formarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la activităţile din cadrul             

Comisiei metodice la nivelul şcolii şi Cercului pedagogic la nivelul judeţului. 
- Simpozion naţional Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc, Tg. Mureş,            

jud. Mureş, 17.12.2016 (diplomă). 
- Educaţia ecologică la micii şcolari, volumul colectiv al simpozionului Proiectare didactică şi            

management european în spaţiul românesc cu ISBN 978-606-8531-01-4, Tg. Mureş, 2016           
(adeverinţă). 

- participare la activități de voluntariat județean, național și internațional - 60 ore, prin             
activitățile derulate de Agenția Generală a Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română”; 
- absolvirea Programului de formare continuă „Jocul didactic de la formal la non-formal,            
în învățământul preuniversitar” organizat de Agenția Generală a Cadrelor Didactice din România            
„Dăscălimea Română”; 
- participarea la Proiectul Național „Școala românească între deziderat și realizare” 
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- parteneriate educaționale cu Biblioteca Jud. „Alexandru Odobescu” – Călărași, CCD Călărași,           
Tipografia „Mediaprint” Călărași, în cadrul Proiectului „PRO LECTURA”. 

F. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII 
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă              

între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate                
cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost de 70% , consultaţii săptămânale cu                 
părinţii care au solicitat. Consider că optima relaţia învatăţor-părinţi, cei din urmă implicându-se real la               
viaţa clasei, oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 
 
G. ANALIZĂ SWOT 
PUNCTE TARI: 
➢ toate cadrele didactice care predau în învăţământul primar sunt calificate, majoritatea lor fiind cu              
vechime în învăţământ; 
➢ şi-au întocmit la timp şi au respectat planificările şi proiectările didactice conform standardelor              
educaţionale; 
➢ au participat activ şi creativ la activităţile organizate în cadrul Comisiei de specialitate; 
 
PUNCTE SLABE: 
➢ ar trebui să existe o mai bună colaborare între: familie-şcoală, învăţământ primar-învăţământ            
gimnazial; 
➢ ar trebui o mai bună colaborare și întelegere între învăţătorii/institutorii în ceea ce priveşte               
desfăşurarea activităţilor propuse spre a fi realizate în fiecare semestru, respectiv, an şcolar; 
nu toate activităţile propuse în Planul managerial au putut fi susţinute, din motive obiective, sau datele au                 
fost decalate. 
 
OPORTUNITĂŢI: 
➢ intensificarea folosirii metodelor activ-participative şi a celor acţionale: explorare, cercetare,          
experiment, în vederea îmbunătăţirii relaţiei de comunicare între învăţător şi elev, pentru a se obține               
răsturnarea situaţiei amintite anterior, astfel încât, elevul să devină partener sau chiar moderator al              
comunicării; 
➢ propuneri de optimizare a activităţilor ce se pot efectua în cadrul comisiei metodice de               
specialitate; 
➢ ar trebui iniţiate şi alte programe educaţionale în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, ecologia,               
educaţia părinţilor etc. 
 
AMENINŢĂRI: 
➢ plecarea elevilor şi a părinţilor în străinătate sau în alte scoli sau localităţi din judeţ/în afara                
judeţului- este o problemă de care ne izbim în fiecare an, iar aceasta duce la micşorarea efectivelor                 
claselor şi, totodată, elevii rămaşi în grija rudelor sau vecinilor au serioase probleme emoţionale şi de                
pregătire şcolară; 
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➢ lipsa de interes a părinţilor, ca parteneri egali în instruirea copiilor, îngreunează activitatea             
cadrelor didactice; 
➢ necesitatea utilizării materialelor didactice moderne în predarea la clasă, mijloace media, pentru            
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Există în şcoală materiale didactice utile, care ar putea fi             
folosite cu succes la clasă. 
RECOMANDĂRI: 
➢ se cere o cercetare minuţioasă, o cunoaştere adecvată şi o alegere atentă a metodelor pentru               
optimizarea şi eficientizarea orelor de curs, cu focalizare pe instruirea diferenţiată şi pe dezvoltarea              
personalităţii elevului; 
➢ institutorii/învăţătorii trebuie să elimine supraîncărcarea elevilor, prin adaptarea conţinuturilor la          
specificul cotidian; 
➢ se recomandă susţinerea unor lecţii practice şi în spaţii nonconvenţionale (în natură, ateliere, în              
instutuţii publice locale, diferite alte locaţii); 
➢ găsirea unor modalităţi de intensificare a efortului în ceea ce priveşte comunicarea între cadrele              
didactice şi familiile copiilor ce ridică anumite probleme. 

CONCLUZII 
● La sfârşitul acestui an școlar elevii claselor sunt bine pregătiţi, conform particularităţilor            
individuale; 
● Un mare procent dintre elevii sunt promovaţi; 
● Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenție sporită; 
● Munca depusă în acest an școlar se poate caracteriza prin seriozitate și implicare; 
● Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri; 
● Promovarea optimă a exemplelor de bune practici; 
● Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii; 
● Aport  personal  pozitiv  adus  în  programele  de  perfecţionare  organizate  de  ISJ, CCD; 

Întocmit, 
Responsabil, prof.înv.primar Cojocea Mihaela 

 
COMISIA PENTRU CLASELE III-IV 

La nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al              
activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii               
corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. 
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele            
lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de                 
vedere al conţinuturilor. 

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe                 
unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul           
colectivului, dar şi al comisiei metodice. 
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O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare              
colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria              
formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a acordat                
probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute,               
aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza               
comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic               
ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare,             
ameliorare şi recuperare.  

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri cât mai                 
ridicati, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment. 

Testele de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă) au fost 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.  
 
CURRICULUM 
Problematica specifica claselor III-IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste clase.               
Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse puncte de                  
vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui               
colectiv. 

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de învăţare                  
în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a                
elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor             
proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât               
fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 
 
FORMAREA ELEVILOR 
Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul de lucru, 
respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate 
acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi 
individuale . 
 
EVALUAREA 
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la                
strategii de evaluare alternativă. 
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Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de             
conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor             
de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora) a               
modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare            
elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  
 
FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării              
obiective, dar şi subiective.Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul             
standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.Studiul           
individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul               
didactic a noutăţilor metodologice. 

 
ACTIVITAŢI  CURRICULARE,  EXTRACURRICULARE ŞI  EXTRAŞCOLARE 
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 
măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 
elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 
activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 
 Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 

- 24 octombrie 2016 – NU TREMUR, LA CUTREMUR! 
- 28.10.2016 / Emoție de Toamnă - Proiect educațional : Descrierea activității: Recitare poezii de              

toamnă; Parada costumelor; Cel mai frumos coș al Toamnei; Colaj la alegere cu diverse              
tehnici de realizare prin care copiii au redat anotimpul Toamna. 

- 17 noiembrie 2016 Concurs: O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ - O VIAȚĂ MAI FRUMOASĂ! 
- 1 Decembrie 2016, Ziua Națională a României! cântece patriotice Corul/ CLOPOTUL           

REÎNTREGIRII, expoziție de desene 
- 21 decembrie 2016, Actrița Ioana Moldovan, împreună cu elevi și părinți de la Școala OLGA               

GUDYNN INTERNAȚIONAL SCHOOL BUCUREȘTI, în proiect de parteneriat cu Școala          
„Mircea Vodă” Călărași 
● ACTIVITAŢI LA NIVELUL JUDEŢULUI 

- 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației- film / PINOCHIO 
- 24 octombrie – NU TREMUR LA CUTREMUR! 
- 17 noiembrie 2016 Concurs: O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ - O VIAȚĂ MAI FRUMOASĂ! 
- 26 noiembrie 2016  LUMINA  MATH – Concurs  Național – etapa scrisă,  

           elevul,  Vasilescu Rareș Mihail. 
-   Septembrie 2016 SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII-Sala Polivalentă 
- 29 noiembrie 2016, PROIECT EDUCAȚIONAL- SUNT UN PUI DE ROMÂNAȘ,  

la Școala Gimnazială nr. 1 JEGĂLIA, în colaborare cu: Școala ,,Iancu Rosetti”, Școala             
Gimnazială nr. 1 Modelu, Primăria Comunei Jegălia 

- 12-14 decembrie 2016 la Atelierul SA CONFECȚIONĂM, SĂ NE JUCĂM! Secția Arheologie            
a Muzeului Dunării de Jos Călărași 
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- 19 decembrie 2016 – Spectacol Umanitar ,,ELFII LUI MOȘ CRĂCIUN” Școala Gimnazială            
„Mircea Vodă” și „Academia de Arte Frumoase Daniel Iordăchioaie”, în parteneriat cu I.S.J.             
Călărași și Centrul Cultural Județean Călărași „Barbu Știrbei”. Donațiile strânse vor fi folosite în              
scopul sprijinirii elevei ILONA FOTĂ care suferă de Leucemie mieloidă acută. 

- 19-23 decembrie 2016, Colinde, Colinde! Prin județ:  
- 20 decembrie 2016, Colindăm la SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI 
- 20 decembrie 2016, Colindăm la A.R.R. – AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ 
- 21 decembrie 2016, Colindăm la SEDIUL P.S.D. CĂLĂRAȘI 
- 21 decembrie 2016, Colindăm la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 

 
ACTIVITAŢI LA NIVEL NAȚIONAL-INTERNAȚIONAL 

- 19 noiembrie 2016 – Certificat pentru implicarea deosebită în organizarea și buna desfășurare a              
CAMPANIEI INTERNAȚIONALE ,,19 zile de activism impotriva abuzului față de copii și            
tineret”, inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative - Secțiunea            
România în parteneriat cu Women”s World Summit Foundation, agreată de Ministerul Educației            
Naționale și Cercetării Științifice, derulată în perioada 1-9 noiembrie 2016, având ca temă anuală              
”Malnutriția și obezitatea în rândul copiilor”- inv. Scintei Emilia 

- 17 decembrie 2016 – CHRISTMAS FEST / MALL-VITAN Shopping Center-Colinde - Corul            
„COLINDIȚA” 

                                           Responsabil comisie,  
Prof. inv. primar  LAZAR IONELA 
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La ciclul GIMNAZIAL au fost organizate următoarele comisii metodice: 
 

 COMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

A. ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ Toţi membrii catedrei: 
- au întocmit planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare şi 

ale metodologiilor aflate în vigoare până la termenul stabilit; 
- au proiectat oferta educaţională a şcolii (programe şi planificări pentru disciplinele opţionale),            

precum şi activităţi extracurricurriculare şi extraşcolare corelate cu nevoile educabililor; 
- în procesul instructiv-educativ au utilizat atât stategii didactice tradiţionale cât şi metode moderne,             

activ-participative (învăţarea prin descoperire, brainstorming, învăţarea prin proiecte, portofoliul         
etc) pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, dar şi a celor            
practice ale elevilor; 

- au utilizat resurse materiale precum auxiliare, truse de geometrie, creta colorată, fişe de lucru, 
necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- au elaborat teste de evaluare continuă/formativă şi finală/sumativă, precum şi bareme de corectare             
şi notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări,            
pentru a perfecţiona demersul didactic; 

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi teste sumative), cât şi metode 
moderne (evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii); 

- au realizat folosind instrumentele planificările unităţilor de învăţare, fişe de lucru, teste de 
evaluare; 

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în 
vigoare; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 
competenţelor evaluative;  

În anul școlar 2016-2017, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în centrul              
activităţii obiective  precum  : 

- activități desfășurate în cadrul comisiei metodice precum și participarea la Cercul pedagogic. 
-  discutarea programei si a bibliografiei ; 
- elaborarea testelor inițiale si finale; 
- selectarea manualelor și auxiliarelor didactice; 
- asigurarea unui bogat material documentar; 
- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține Evaluarea Națională la             

disciplina Limba si literatura română (clasele a VIII-a). 

S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus si urmărit măsuri de             
ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluări formative si sumative, s-a organizat simularea            
examenului de Evaluare Națională, s-au organizat si desfășurat programe de recuperare a materiei pentru              
elevii claselor V-VIII , precum si un program de pregătire a elevilor claselor a VIII-a pentru                
recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea susținerii Evaluării Naționale. 
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CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  și-a propus spre atingere următoarele obiective majore: 
➢ dezvoltarea capacității de exprimare orală și în scris; 
➢ dezvoltarea unor reprezentări culturale; 
➢ cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizație spațiului cultural anglofon. 

 
S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei școlare și a 
standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru 
individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia șansa de a se implica în actul de 
predare-învăţare-evaluare. 
 
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ  și-a propus următoarele obiective  : 
➢ dezvoltarea abilității de exprimare în scris si exprimare orală; 
➢ dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie”; 
➢ dezvoltarea capacității de a înțelege , exprima, gânduri, sentimente și fapte în limba franceză; 
➢ dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală. 

 
Membrii Comisiei LIMBA SI COMUNICARE (Catedra de limba si literatura română profesori-Aldea            
Mariana, grad didactic I, Rotaru Elena - grad didactic I, Catedra de limba franceză, prof. Manolache                
Ionela-grad didactic II iar prof. Banu Liliana, grad didactic - Definitivat și Bajdechi Liliana- debutant,               
Catedra de limba engleză) s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de                
predare-învatare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de              
excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Membrii catedrei au participat la               
activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecționa și de a se alinia                 
la exigenţele societăţii.  

La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră.               
Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. În luna septembrie 2016, profesorii au participat la               
consfătuirile cadrelor didactice. Și-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice şi             
proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice. Totodată au fost elaborate teste iniţiale              
pentru elevii claselor V- VIII, aplicate până la 1 octombrie 2016. În primele două săptămâni ale anului                 
şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor și a auxiliarelor şcolare. Au fost prezentate diverse culegeri de               
exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Națională. Elevii claselor a              
VIII-a au achiziţionat culegerea „Evaluare Națională 2017”. Aceasta cuprinde modele de subiecte foarte             
apropiate de structura celor de la examen. 

În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate scheme grafice               
referitoare la probleme ortografice şi morfologice, teste de progres şi mai multe modele de subiecte de                
teză semestrială. 
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Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a VIII-a, pentru eficientizarea             
pregătirii acestora pentru examen precum și ore de consultații pentru elevii care vor participa la               
concursuri și olimpiade . 
 
 
CONCURSURI ȘI PREMII  
În primul semestru, elevii au  participat la diferite olimpiade si concursuri, obținând  premii. 

1.MENȚIUNE – Eleva SILIVESTRU ȘTEFANIA - Concursul național cu participare 
internațională ION BARBU- DAN BARBILIAN – ( cls. a VIII-a A – prof. ROTARU  ELENA). 

2. MENȚIUNI -  Eleva  TUDOR LAVINIA ( cls. a VII-a A- prof. ALDEA MARIANA) și 
ȘERBAN ANDREEA  – (cls. a VI-a A- prof. ALDEA MARIANA)  - Olimpiada ,, LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ,, - faza județeană. 
 3.MENȚIUNE – Eleva - GĂINUȘĂ DENISA (cls.a VI-a A- prof. ALDEA MARIANA).  

olimpiada de LINGVISTICĂ - faza județeană. 

Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode tradiţionale            
(prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele moderne (investigaţia de text literar, dezbaterea,            
problematizarea).  

Pe tot parcursul semestrului I s-au realizat forme diverse de evaluare. În catedră au fost elaborate subiecte                 
de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin alte metode :  portofolii, studii de caz, referate. 

În cadrul Comsiei metodice s-au desfășurat următoarele activități : 
 
 D-na profesoară ALDEA MARIANA 

- a participat cu elevii la toate concursurile și olimpiadele mai sus menționate , obtinând trei               
Mențiuni- Șerban Andreea, cls. aVI-a A și Tudor Lavinia, cls. aVII-a A (OLAV) , Găinușă               
Denisa, cls. a VI-aA( Lingvistică) 

- a fost profesor evaluator la toate concursurile mai sus prezentate  
- a  organizat faza pe școală a olimpiadei de Limba și literatura română 
- a  elaborat modele de subiecte pentru Simularea Evaluării Naționale 
- a organizat Concursul,, Poveștile Cangurului,, clasele V-VIII 
- a participat la derularea Proiectului  ,,Let's do it Romania!” 
- a pregătit suplimentar elevii claselor V-VIII- pentru performanță dar și pentru examenul de             

Evaluare Națională 
- a coordonat Proiectul “România, te iubesc !”-pentru omagierea Zilei Naționale a României 
- a participat la acțiunile desfășurate în cadrul Proiectului “Luceafărul poeziei românesti” coordonat            

împreuna cu doamna bibl. Vasilescu Elena, prof. Manolache Ionela, prof. Radu Ana Maria și prof.               
Rotaru Elena 

- a participat la spectacolul umanitar “Elfii lui Moş Crăciun’’, susţinut la Sala „Barbu Ştirbei”. 
- a susținut  lecție demonstrativă în cadrul comisiei metodice. 
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- a respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare  
 

D-na profesoară  DINU ANA MARIA 
- În primul semestru al anului școlar 2016-2017 a realizat procesul instructiv – educativ în              

concordanță cu programul elaborat de Ministerul Educației Naționale și a îndeplinit toate            
obligațiile de profesor prevăzute în fișa postului. 

- a aplicat  cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă  
- a respectat sistemul notării ritmice  
- a promovat în cadrul lecţiilor desfăşurate autoevaluarea copiilor, elevii fiind puşi să autoaprecieze             

felul în care a citit. De asemenea, la dictare sau la testele scrise, majoritatea a început să ştie să se                    
“autonoteze” .  

- a creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (a formulat sarcini adecvate ritmului               
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, a dat copiilor posibilitatea               
de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-a şi stimulat să se încadreze alteori în                  
timpul dat).  

- a situat elevul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul lecţiilor teoretice /practice a               
stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate astfel încât fiecare elev să se               
regăsească, să-şi descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini.  

- în luna decembrie a realizat activitatea extracurriculară „Uniți în cuget și-n simțri ”. 
- pe 17 ianuarie a desfăşurat, alături de doamnele profesoare Aldea Mariana, Rotaru Elena și              

Manolache Veronica, activitatea „Dor de Eminescu”. 
- a susținut lecție demonstrativă  la clasa a V- a B 

 
D-na profesoară ROTARU ELENA  

- în ianuarie a desfăşurat, alături de doamnele profesoare Aldea Mariana, Dinu Ana Maria,             
Manolache Ionela și bibl. Vasilescu Elena, activitatea „Luceafărul poeziei românești”. 

- a obținut,, Mențiune,, cu eleva SILIVESTRU ȘTEFANIA , clasa a VIII-a (A) - Concursul național               
cu participare internațională ION BARBU- DAN BARBILIAN,,. 

-  a organizat Concursul,, Poveștile Cangurului,, - clasele V-VIII  
- a  pregătit elevii pentru toate concursurile și olimpiadele desfășurate pe sem. I 

 
D-na profesoară  MANOLACHE IONELA 

- a diversificat modul de transmitere a informaţiilor şi a realizat activități suplimentare pentru             
performanţă , cât si pentru recuperare. 

- s-a implicat/ a participat la activităţi auxiliare : profesor evaluator la Olimpiada ,, Lectura ca               
abilitate de viață”, profesor asistent la “Olimpiada de lingvistică”, profesor asistent la Simularea             
Evaluării Naționale. 

- a fost profesor organizator al Proiectului Educațional Poveștile Cangurului clasele II-XII,           
desfășurat în data de 19 noiembrie 2016, împreună cu doamnele prof. Aldea Mariana si Rotaru               
Elena. 

- a participat la derularea Proiectului  ,,Let's do it Romania!”  
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- a coordonat Proiectul “România, te iubesc !” , pentru omagierea Zilei Naționale a României,              
împreună cu d-na bibliotecară. Vasilescu Elena, prof. Sârbu Nicoleta, prof. Aldea Mariana, prof.             
Scântei Emilia și domnul prof. Filip Nicolae . 

- a participat la proiectul împreună cu doamna prof. Bajdechi Liliana “Ziua limbilor străine”,. 
- a participart la acțiunile desfășurate în cadrul Proiectului “Luceafarul poeziei romanesti”           

coordonat împreuna cu doamna bibl. Vasilescu Elena, prof. Aldea Mariana, prof. Radu Ana Maria              
și prof. Rotaru Elena, realizat pentru a omagia nașterea poetului Mihai Eminescu. 

- a pregătit suplimentar elevii de la clasa a V-a C la limba româna, pentru OLAV. 
- a pregătit suplimentar elevii de la clasele a VII- a și a VIII-a, pentru olimpiada de Limba franceză. 
- a organizat faza pe școală a olimpiadei de Limba franceză. 
- a respectat sistemul notării ritmice conform reglementărilor în rigoare; 
- a susținut referate în cadrul comisiei metodice, atât la limba franceză (două) cât și la limba                

română. 
- a fost acceptată în Corpul de experți în management educațional. 

 
D-na profesoară BANU LILIANA  
a organizat: 

- ”I love English” și ”Trick or treat” 
- a susținut referatul  - Metode de evaluare. 
- a participat la activitatea Emotie de toamnă  –membru în juriu. 
- a  participat la Cercul Pedagogic – Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu. 
- a  participat la acțiunea de simulare cutremur -24.10.2016. 

 
D-na profesoară LILIANA BAJDECHI 
 a desfășurat următoarele activități: 

- a pregătit o serie de activităţi extracurriculare, de ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR la care              
au participat elevii de la clasa a III-a (A/B), a V-a (C), a VIII-a (A/B). 

- s-a implicat în organizarea unor activităţi alături de elevii claselor a VIII (A)/ VII (B)/ V (C) de                   
”Sărbătoarea dovleacului”,  Proiectul intitulându-se  Halloween „Trick or Treat?” 

- a particiapat cu un grup de elevi de la clasele a II-a (B) III-a A/B, la spectacolul umanitar “Elfii                    
lui Moş Crăciun’’, susţinut la sala „Barbu Ştirbei”. Elevii au cântat cântece în limba engleză, au                
recitat şi pus în scenă  “The Christmas Story” (Povestea Crăciunului). 

- a organizat la nivelul claselor gimnaziale o actvitate de karaoke, unde elevii au cântat colinde şi                
melodii specifice Crăciunului în limba engleză. 

- a participat cu de elevii TUDOR LAVINIA și FOTĂ ADRIAN de la clasa a VII-a (A), la                 
concursul organizat de Oxford University, pe tema “The future “. 

- a participat la activitatea de voluntariat “Let’s do it România!”, organizată la nivel naţional. 
- a participat la activitatea Emoție de toamnă- membru în juriu. 
- a prezentat elevilor la fiecare evaluare, planul de recapitulare, obiectivele si criteriile acesteia. 
- a aplicat cele trei forme ale evaluării: inițială, continuă și sumativă.  
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- a folosit cel puţin trei tipuri de instrumente de evaluare (scrisă, orală, portofolii, proiectul,              
autoevaluare).  

- a  informat sistematic elevii, dirigintele şi părinții privind progresul realizat. 
- a realizat evaluarea continuă şi notarea ritmică conform reglementărilor legale şi standardelor            

naţionale în vigoare. S-a asigurat de transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare. 
- a  promovat autoevaluarea printre elevi.  
- a promovat şi susţinut printre elevi realizarea proiectelor în programul Power Point. 

Profesoarele Comisiei Limba si comunicare au manifestat un interes constant pentru propria lor             
dezvoltare profesională, urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la acţiunile metodice din              
şcoală şi din județ.  

PROGRAM SPORTIV - Piatra  Responsabil comisie,  
prof. ALDEA MARIANA 

 
 COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Activitatea la nivel de Comisie metodică matematică și ș-a desfăşurat conform programului de activitate               
stabilit la începutul anului şcolar. Astfel, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, Comisia metodică a              
cadrelor didactice de la catedrele de matematică-fizică-chimie-biologie şi-a propus atingerea          
următoarelor obiective: 
➢ Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare  şi înzestrarea elevilor cu valorile, competenţele           
şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare; 
➢   Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor,            
esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă; 
➢  Perfecţionarea tehnicii didactice educative; 
➢  Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii           
eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării; 
➢ Îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului            
(documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea           
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu activităţile ce solicită              
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, asaltului de idei etc.; 
➢  Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre             
autoinstruire, spre învăţare continuă; 
➢   Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene (Examenul           
Naţional de Evaluare –clasa a VIII-a); 
➢  Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor . 
   
Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

- întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor calendaristice             
semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare; 
-  parcurgerea integrală a programelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform           
planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; 
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- administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele          
matematică-fizică-chimie-biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic          
şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de                  
recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 
-  întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru             
Evaluarea Nationala- clasa a VIII-a. 
- cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea           
conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de              
predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe, utilizarea cu            
preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.); 
- realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de procese           
verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice; 
- întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal;  
-  activitatea de perfectionare s-a concretizat şi prin participarea unor cadre didactice la            
proiecte,programe si cursuri de perfectionare. 
- permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei metodice,           
urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a activitatilor programate/planificate; 
-  participarea membrilor Comisiei la  acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel             
judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ . 

 
D-na profesoară - SÂRBU NICOLETA  

- a elaborat si implementat curriculum diferentiat la disciplina biologie pentru 2 elevi de clasa a               
V-a (Matei Ovidiu-VI C si Topala Cristina VI C) si un elev de clasa a VIII a (Cioraneanu Maria                   
Magdalena VIII A) 

- a desfasurat unor ore de pregatire suplimentara pentru performanta ,conform unui grafic ,in             
vederea participarii la olimpiada de biologie (elevii claselor VII A –Lugu Valentin si Fota              
Adrian) 

 
Activitati extracurriculare 

- Proiectul national,,Always ,, 
- ’Proiectul National ,,Ora de net,, in colaborare cu Salvati Copiii si Orange Romania,,,, 
- 5 octombrie-Ziua Mondiala a Educatiei,,,, 
- Let’s do it Romania!,,- activitate de voluntariat  
- A participat la activitatiile extracurriculare de la nivelul unitatii de invatamant (1 decembrie- La              

multi ani, Romania! ,,Mihai Eminescu- poet nepereche, ,,Elfii lui Mos Craciun,,; Mica Unire-             
colaborare cu Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu, Calarasi) 

- organizarea la nivelul scolii a proiectului ,,19 zile de activism impotriva violentei asupra copiilor              
si tinerilor,, inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative- Secțiunea            
România în parteneriat cu Women”s World Summit Foundation, agreată de Ministerul Educației            
Naționale și Cercetării Științifice, derulată în perioada 1-9 noiembrie 2016, având ca temă anuală              
”Malnutriția și obezitatea în rândul copiilor. 
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- a participat la activitatile metodice organizate la nivelul ISJ, la nivelul comisiei metodice             
,,Matematica si stiinte ‘’ si comisiei dirigintilor; 

- sustinerea unei lectii metodice in cadrul Comisiei Metodice ,, Matematica si Stiinte,, Celula verde              
cls.a 5° A” 7.10.2016 

- promovarea concursului de  profesori metodisti ai ISJ Calarasi 
- coordonarea activitatii cercului metodic la disciplina educatie permanenta-zona Calarasi. 
- a participat la simularea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a la nivelul scolii 
- a promovat concursul de includere in Corpul national de Experti in Management Educational-             

seria a 11-a , sesiunea ianuarie 2017. 
- dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale-Palatul Copiilor Calarasi,CPECA        

Calarasi-promovarea activitatilor unitatii de invatamnt si a ofertei educationale prin intermediul           
site-ului scolii si mai ales prin intermediul paginii facebook Grup Scoala,,Mircea Voda’’,Calarasi; 

- organizarea si implicarea in activitati de combatere si prevenire a violentei si comportamentelor             
nesanatoase; 

- organizarea activitatilor antiviolenta la nivel de scoala; 
- elaborarea programului de activitati antidrog; 
- 17 noiembrie participarea la concursul ,,O viata sanatoasa,o viata mai frumoasa,,-realizarea de            

figurine din vructe si legume (cls a VI-a A) 
- participarea la intalnirea din 21 decembrie 2016 cu elevi și părinți de la Școala OLGA GUDYNN                

INTERNAȚIONAL SCHOOL BUCUREȘTI 
- 17 decembrie 2016 participarea  – CHRISTMAS FEST / MALL-VITANTIS Shopping Center 

Perfecționare 
- participarea la cursuri de perfectionare’organizate de CCD Calarasi ,,Euromanager 2020,, -30           

credite profesionale transferabile  
- ,,Management educational strategic,, - 30 credite profesionale transferabile 

 
D-na profesoară - DABU CARMEN  

- Consfătuiri, activităţile Cercului Metodic Călăraşi; 
- Activitate de voluntariat „Let’s do it , România” , cu 12 elevi ai clasei a VIII a A; 
- Debutul cursurilor de la Centrul de Excelenţă în Matematică Călăraşi (profesor evaluator pentru             

formarea grupelor pentru clasele a III a şi a Va; profesor „diriginte” la cls. a Va, sâmbăta la Sc.                   
gim. Nicolae Titulescu Călăraşi) 

- Implicare, în calitate de responsabil CEAC, în Evaluarea Externă desfăşurată de către ARACIP în              
şcoala noastră (Calificative FB la toate cele 30 de domenii verificate, inclusiv la „Activitatea              
ştiinţifică”, datorită auxiliarului „Matematică la malul Dunării”, la realizarea căruia am participat); 

Concursurile „Ion Chescă”/”Ion Onuţă” /”Călăraşi-Silistra” – profesor evaluator; 
- Concursul Naţional cu participare internaţională „Ion Barbu-Dan Barbilian” – profesor evaluator           

şi bareme; 
- Întâlnire cu membrii ai CNEE, privind evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VIa. 
- Evaluator concurs Slobozia. 

Activităţi extrașcolare 
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- Ziua educaţiei; 
- Activităţi dedicate Zilei de 1 Decembrie – participare; 

 
CONCURSURI ȘI PREMII 

MENŢIUNE- eleva Găinuşă Denisa - cls. a VIa A, Olimpiada Naţională de Lingvistică, faza 
judeţeană. 
 
D-na. profesoară - VICIU LUCIA  

- Consfătuiri, activităţile Cercului Metodic Călăraşi; 
- Debutul cursurilor de la Centrul de Excelenţă în Matematică Călăraşi (profesor evaluator pentru             

formarea grupelor pentru clasele a III a şi a Va; profesor „diriginte” la cls. a Va, sâmbăta la Sc.                   
gim. Nicolae Titulescu Călăraşi) . Elev calificat SANDU MARIA cls a 5 a A 

Activităţi extrașcolare  
- Ziua educaţiei; 
- 22.10. – Concursurile „Ion Chescă”/”Ion Onuţă” /”Călăraşi-Silistra” – profesor evaluator; 
- Concursul Naţional cu participare internaţională „Ion Barbu-Dan Barbilian” – profesor evaluator           

si asistent 
- Întâlnire cu membrii ai CNEE , privind evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a. 

17.12 Evaluator concurs Slobozia. 
 
D-na profesoară - COJOCARU NICULINA  

- Referat comisie:“Rolul profesorului în societatea cunoaşterii                                                      
 

    Responsabil comisie, 
prof. VICIU LUCIA 

 
 

COMISIA OM ȘI SOCIETATE 

Membrii comisiei „Om şi societate” şi-au desfăşurat activitatea în semestrul I, an școlar 2016-2017, pe               
baza unui proiect întocmit în conformitate cu nevoile şcolii şi ale specialităţilor cuprinse în această               
comisie.  
OBIECTIVELE au fost următoarele: 

I. Perfecţionarea procesului de predare-învăţare 
Activităţi desfăşurate: 
➢ Studierea programelor şcolare şi a manualelor, în scopul proiectării activităţii didactice; 
➢ Realizarea evaluării predictive prin administrarea şi discutarea testelor iniţiale–septembrie         

2016; 
➢ Participarea profesorilor comisiei metodice „Om şi societate” la olimpiadele şi          

concursurile specifice materiei predate (faza pe şcoala/locala/judeteana); 
II. Ridicarea nivelului de pregătire al elevilor 
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Activităţi desfăşurate: 
 
Dl.  profesor -  SPIROIU MISU – RELIGIE – responsabil comisie 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- S-au pregatit colinde la Naşterea Domnului - Prof. Cojan Elena, Prof. Spiroiu Mişu Oprică; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative – vizitarea Bisericii „Sf.             

Nicolae”; 
- A publicat pe www.didactic.ro materiale didactice pentru disciplina religie ortodoxa; 
- Diploma – Pentru contributia adusa la imbogatirea continutului site-ului www.didactic.ro cu           

materiale utile procesului de educatie in scoala romaneasca (71 materiale didactice , in format              
electronic , intre anii scolari 2011 – prezent; 

- A publicat pe www.religieortodoxa.ro materiale didactice pentru disciplina religie ortodoxa; 
- In stransa colaborare cu Biserica “Sf. Nicolae”, Mircea Voda, alaturi de Prea Cucernicii slujitori ai               

Sf. Altar: Pr. Dumitru Nicusor si Pr. Mincu Adrian, impreuna cu invatatorii claselor a I-III,               
impartasit elevii claselor sus mentionate inaintea Postului Nasterii Domnului; 

- In stransa colaborare cu Biserica “Sf. Nicolae”, Mircea Voda, alaturi de Prea Cucernicii slujitori ai               
Sf. Altar: Pr. Dumitru Nicusor si Pr. Mincu Adrian, impreuna cu toti elevii claselor V-VIII, spovedit                
si impartasit elevii inaintea Postului Nasterii Domnului; 

- Parteneriat Scoala Gimnaziala „Mircea Voda” si Biserica „Sf. Nicolae”, Mircea Voda, Calarasi; 
- Parteneriat Scoala Gimnaziala „Mircea Voda” si Biserica „Sf. Nifon”, Mircea Voda, Calarasi; 
- Proiect de lectie: „Nasterea Domnului”, clasa a V-a; 
- Participat cu elevii scolii “Mircea Voda” la sfintele slujbe in zile de praznice imparatesti, la Biserica                

“Sfantul Nicolae”, Mircea Voda si Biserica “Sfantul Nifon” Mircea Voda; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative – vizitarea Bisericii „Sf.             

Nicolae” – elevii scolii; 
- Administrator al blog-ului crestin ortodox: http://religiecalarasi.blogspot.ro/ 

Activitati educative. 
1. COMISII: 
↳ RESPONSABIL al Comisiei metodice “Om si societate”, la Scoala “Mircea Voda”; 
↳ RESPONSABIL al echipei de intocmire a orarului, la Scoala “Mircea Voda”; 
↳ RESPONSABIL al comisiei tehnice de prevenire, stingere a incendiilor si protectiei civile –             

I.S.U., la Scoala Gimnaziala “Mircea Voda”; 
↳ RESPONSABIL alte comisii - Scoala “Mircea Voda”; 
↳ MEMBRU in comisia de inventariere anuala a patrimoniului, la Scoala “Mircea Voda”; 
 

Dl. profesor - FILIP NICOLAE – ISTORIE/CULTURĂ CIVICĂ 
- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative; 
- Proiect de lectie: Prof. Filip Nicolae – „Formarea polisului grec si a democratiei”, clasa a V-a A; 
- Proiect de lectie : „Justitia”, clasa a VIII-a A, cultura civica; 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.religieortodoxa.ro/
http://religiecalarasi.blogspot.ro/
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- A participat la actiunea desfasurata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei (1 Decembire, 24              
Ianuarie); 

- Certificat de abslovire – Cursul de formare continua Programul educational „A doua sansa”, curs              
avizat de MECS cu numarul 57291-22.10.2014, 20 de ore , organizat in cadrul proiectului „Servicii               
integrate educationale pentru comunicatiile de romi”,POSDRU/162/2.2/S/140080; 

- Adeverinta curs de formare „Management si competenta in organizatie scoalara”, desfasurat prin            
CCD Calarasi , 6.06.2014 – 5.07.2014 , 60 de ore , 15 credite ; 

- Adeverinta curs de formare „Abilitati de viata din perspectiva Transdisciplinara” desfasurat prin            
CCD Calarasi , 14.02 – 29.03.2014 de 90 de ore, 25 de credite; 

- Activitati educative; 
 
D-na profesoară - GRIGORIU DIANA – GEOGRAFIE 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative; 
- Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele           

educabililor; 
- Realizarea activităţilor didactice; 
- Activitati educative; 
-  

D-na profesoară -  RODEAN GABRIELA – EDUCATIE TEHNOLOGICA 
- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative; 
- Referat “Metode didactice moderne”; 
- Certificat – Program de formare continua : “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin 

activitati de mentorat” , de rulat in perioada 2.07.2013 – 31.07.2013 in cadrul proiectului 
“Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin activitati de 
mentorat”,POSDRU/87/1.3/S/63055; 
 
D-na profesoară -  SCÎNTEI  EMILIA – EDUCAȚIE MUZICALA 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati educative; 
- S-au pregatit colinde la Naşterea Domnului 
- A infiintat grupul coral/cameral :Vestitorii primaverii” alcatuit din elevii scolii gimnaziale ”Mircea            

Voda”;; 
- A participat la actiunea “1 Decembrie” cu melodii specifice evenimentului; 
- A participat cu un grup de colindatori la azile de batrani si la copii cu handicap fizic si motor; 
- A reprezentat scoala  colindand la ISJ, Primaria Calarasi, etc.; 
- a participat la fiecare actiune ocazionala din an cu material specific evenimentului ( 15 ianuarie, 24                

ianuarie, etc.); 
- a promovat oferta educationala in ceea ce priveste instrumentul pian in randul semenilor si imaginea               

scolii in comunitate prin actiuni extracurriculare si extrascolare; 
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- A participat la actiunea desfasurata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei; 
- Referat „Rolul formativ al auditiei muzicale in ora de educatie muzicala”; 
- Referat „Ce este exact muzica clasica”; 
- Activitati educative; 

 
D-na. profesoară - NEDELCU FLORICA – DESEN 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- A participat la actiunea desfasurata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati extracurriculare, vizita la muzeu; 
- Activitati educative; 

 
Dl. profesor -  PURAN PETRICA – EDUCAȚIE FIZICA 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati sportive; 
- Analiza starii de sanatate a elevilor. Fiecare elev a prezentat adeverinta medicala de la medicul de                

familie/medicul specialist din care a rezultat starea de sanatate, posibilitatile de afectare a efortului              
fizic pentru a participa la orele de educatie fizica si alte activitati sportive; 

- Intarirea relatiei scoala-parinte (dat fiind faptul ca sala de sport este la distanta fata de scoala); 
- A organizat competitii si jocuri pe principiul comportamentului intre clase; 
- A participat la concursuri de handbal, fotbal, crosuri, curse de viteza, stafeta, etc.; 
- Antrenamente pe discipline sportive: atletism, jocuri sportive; 
- Pentru ciclul primar a implementat un eveniment sportiv: „Arenele sportive”, eveniment ce            

promoveaza jocul pentru elevi; 
- A participat la evenimente cu caracter de joc in cadrul centrului copiilor cu dizabilitati, eveniment ce                

a urmarit sa aduca bucurie in sufletele copiilor;  
- Referat: Prof. Puran Petrica – „Lectia de viata impotriva stresului”; 
- Activitati educative; 

 
D-na profesoară - SIMION VASILICA - EDUCATIE FIZICA 

- A participat la actiunile comisiei metodice, alaturi de conducerea unitatii de invatamant si profesori; 
- De „Ziua Internationala a Educatiei”, 5 octombrie, activitati sportive; 
- Proiect de lectie: Prof. Simion Vasilica – „Driblingul simplu si multiplu de pe loc si din deplasare ,                  

aruncarea la poarta de pe loc - handbal”; 
- Proiect de lectie: Prof. Simion Vasilica – „Structura handbal”; 
- A participat la actiunea desfasurata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei; 
- A participat la actiunea scolii: „Eminescu, poet national” si „Mica unire”; 
- Cu ocazia zilelor Municipiului Calarasi s-a organizat Ziua Sportului Calarasean, unde a participat cu              

elevi ai scolii ; 
- Activitati educative; 

 
III. Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor 
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● Profesorii au aplicat teste de evaluare iniţială la clasele V-VIII, în scopul cunoaşterii             
nivelului de cunoştinţe al elevilor. Pe parcursul semestrului, profesorii au realizat o            
evaluare continuă, prin metode clasice şi alternative. 

● A fost asigurată transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare, precum şi            
comunicarea sistematică către elevi şi părinţi a rezultatelor evaluării. 

● Nu au fost disfuncţionalităţi în notarea ritmică a elevilor. 
 

IV. Îmbogăţirea bazei materiale 
● Membrii comisiei metodice „Om şi societate” au urmărit şi îndeplinit buna desfăşurare a             

activităţilor didactice prin pregătirea materialelor necesare. 
● Cabinetul de geografie 
● Cabinetul de istorie, etc. 
● S-a remarcat deosebita preocupare a tuturor membrilor comisiei metodice „Om şi           

societate” pentru amenajarea gazetelor pe perete – acţiune la care au fost antrenaţi un              
număr mare de elevi. 

 
V. Formarea continuă de specialitate, psihopedagogică şi de altă natură a profesorilor 

● Toţi profesorii comisiei metodice „Om şi societate”au participat la: 
- activităţile metodice organizate la nivelul instituţiei de învăţământ si la nivel           
local/judeţean pe specialităţi. 

                   - Evaluare, la concursurile şcolare. 
În cadrul comisiei metodice „Om şi societate”, la nivelul şcolii, au fost organizate acţiuni              
metodico-ştiinţifice şi de formare continuă. 

Comunicarea interumană s-a realizat în mod armonios, colegial, fără disfuncţionalităţi comportamentale.           
Cerinţele scripturale au fost realizate la timp, conform criteriilor în vigoare, (semnarea condicii,             
punctualitatea la ore, realizarea serviciului pe scoala); disponibilitatea la cerinţele manageriale a fost             
elocventă şi prodigioasă, bazată pe încredere şi respect reciproc, promovarea deontologiei profesionale,            
situându-se la o înaltă clasă a valorii interumane. 

Prin toate activităţile desfăşurate, membrii comisiei metodice „Om şi societate” scot în evidenţă calitatea              
actului educaţional, dar şi ale celor extracurriculare, desfăşurate la Şcoala Gimnaziala „Mircea Vodă”             
Călărași. 

 
Responsabil comisie, 

Pr. Prof. SPIROIU MISU 
 
 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII 
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In anul scolar 2016-2017 au fost indeplinite obiectivele propuse prin planul de activitati al bibliotecii,cum 
ar fi: 
↳ Inscrierea elevilor la biblioteca 
↳ Popularizarea serviciilor bibliotecii 
↳ Antrenarea elevilor in lectura scolara 
↳ Asigurarea manualelor scolare (comanda,distribuire,preluare,predare,depozitare) Intocmirea 

listelor de lecturi pe clase 
↳ Achizitii de carte (catalogare,inregistrare,indexare,prelucrare) 
↳ Inregistarea fondului de carte in format electronic. 
↳ Inventarierea fondului de carte 

 
La 31 decembrie colecțiile bibliotecii se prezintă astfel: 
Fond de carte existent - 13646  volume 
Achizitii facute in anul 2016-2017- 229 volume,  
Elevi inscrisi - 569 
Numar total utilizatori activi - 416. 
 
Activități desfășurate 

Impreună cu învățătorii, diriginții și cadrele didactice ale școlii au fost organizate activități literare și                
culturale conform planului de activități al bilbiotecii omagiindu-se marii scriitori ai literaturii române,             
istorici, oameni de știință, poeți. 

Am prezentat liste cu noutatile intrate in biblioteca si am realizat recenzii de carte,recitaluri de               
poezie,expozitii, simpozioane, programe artistice si diferite proiecte cu cadrele didactice din școala (a se              
vedea planul de activitati). 

 

 

 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DIN BIBLIOTECĂ  

NR. 
CR
T 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

TEMA DATA RESURSE 
UMANE/MATERIALE 

EVALUARE 

2 Dezvoltarea 
responsabilităţi
i 
faţă de cartea 
împrumutată şi 

Normele de 
împrumut şi păstrare 
a documentelor de 
bibliotecă 

Septembrie-
octombrie  

Bibliotecar, 
 cadrele didactice, elevi 

Procese verbale de 
instructaj 
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faţă de carte în 
general 

3. Promovarea 
bibliotecii şi a 
fondului de 
documente 
existent 

Înscrierea elevilor,a 
cadrelor didactice şi 
a cadrelor didacrice 
auxiliare la 
biblioteca şcolii 

Septembrie-
octombrie  

Bibliotecar, 
, cadre didactice, elevi 

Fişe de bibliotecă, 

4. Îndrumarea 
lecturii elevilor 
potrivit 
cerinţelor 
procesului de 
învăţământ şi a 
lecturii libere, 
potrivite vârstei 

Lista de lectură a 
anului 

Septembrie-
octombrie  

Bibliotecar, 
Învăţători, 
Cadre didactice pe 
fiecare disciplină 

Fişe de lectură, 
Fişe de împrumut, 
Caiet de lectură 
suplimentară 

5. Promovarea 
serviciilor 
bibliotecii 

Împrumutul la 
domiciliu şi la sala 
de lectură, 
Orientarea în spaţiul 
bibliotecii prin 
cunoaşterea 
domeniilor de 
aşezare a cărţilor, 
Modalităţi de 
informare, 
Liste bibliografice 

Permanent Bibliotecarul, 
Elevii, 
Cadrele didactice 

Accesul liber la 
raft 

6. Formarea 
bagajului de 
cultură şi 
educaţie , 
atragerea spre 
literatură şi 
stimularea 
interesului 
pentru 
informaţie din 
toate domeniile 

Expoziţii  tematice 
de carte 
Prezentări şi lansări 
de carte 
Evocări literare şi 
istorice 
Concursuri 
Simpozioane 
Recitări de poezie 
Momente artistice 
Audiţii 
Campanie de 
promovare a lecturii 
prin programul 
“Citeşte şi dă mai 
departe “ 
“Adolescența și 
educația noastră cea 
de toate zilele”, 

Conform 
calendaru- 
lui 
evenimente-l
or literare 
ştiinţifice şi 
istorice 
întocmit  
  
  
  
  
  
  
  
  
Conform 
planificărilor 

Bibliotecarul, 
Cadrele didactice, 
Elevii, 
 invitaţi speciali 
şi partenerii de proiecte 
şi de colaborare 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Diriginții și 
bibliotecarul 

Procese verbale de 
activitate, 
Diverse materiale 
specifice, 
Fotografii 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Procese verbale, 
fotografii 
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activitate cu teme 
potrivite orelor de 
dirigenție 

orelor de 
dirigenție 

7 Strategii pentru 
optimizarea 
lecturii, 
dezvoltarea 
abilităţilor de 
comunicare şi 
dezvoltare 
personală 

  
Teatru şcolar, 
proiect educaţional 
intern 
  
 -Concursuri de 
recitări cu elevii de 
la ciclul primar 
“Poezia 
toamnei”,”Poezia 
iernii” 
-Dimineți cu 
povești(audiții și 
vizionări cu elevii 
de la ciclul primar ) 
-Pași în lectură 
( lectură la prima 
vedere, urmărirea 
periodic a evoluției 
cursivității și a 
intonației) 
CERCUL 
PROLECTURA 

Săptămânal, 
în ziua de 
vineri,pe 
parcursul 
întregului an 
şcolar 
  
  
  
  
  
Săptămânal 
  
  
  
  
  
Sesiuni 
lunare, 
deschiderea 
25 
octombrie 

-Bibliotecarul, 
cadre didactice  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Bibliotecarul și 
învățătorii 
  
  
  
  
Bibliotecarul 

Scenete, felicitări 
procese verbale de 
activitate, 
diplome, 
fotografii,expoziţi
e de costume şi 
decoruri 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Procese verbale, 
fotografii 

 Activități 
cultural-artistic
e 

-Ziua Națională a 
României 
-A sosit Crăciunul 
-Luceafărul poeziei 
românești 
-Mica Unire 
- Pe urmele merelui 
povestitor al 
copiilor Ion Creangă 
- De ziua mamei 

 Decembrie 
 
Decembrie 
Ianuarie 
 
Ianuarie 
Martie 
 
 
Martie 

 
 
 
Bibliotecarul și cadrele 
didactice 

Procese verbale, 
fotografii 

8 Dezvoltarea 
colecţiilor 
bibliotecii 

Identificarea unor 
surse de 
sponsorizare 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Bibliotecarul. 
Cadrele didactice 

Expoziţie noutăţi 
achiziţionate 
  

9 Colaborări şi 
parteneriate 

Activităţi 
cultural-educative 
extraşcolare, 
 
 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Conducerea şcolii, 
biblioteca, 
BibliotecaV.A. 
Biblioteca 
Judeteana,Centrul 
Cultural Barbu Stirbei, 

Protocol de 
colaborare, 
procese verbale de 
activitate, 
fotografii, postere, 
etc. 
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Proiecteeducaţional
e în cadrul şcolii 

Complex Servicii 
Comunitare a copiilor 
cu handicap sever 

10 Formare şi 
dezvoltare 
profesională 

Cursuri, consfătuiri, 
sesiuni de lucrări 

Permanent ISJ, CCD, ABR, Adeverinţe, 
diplome 

 
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii 
 
Proiecte de voluntariat 
- ,, Nouă Ne pasă,, și ,,Vestitorii primăverii,,- proiecte realizate în colaborare cu Centrul Cultural               
județean Călărași, CCD CĂLĂRAȘI ACADEMIA DE ARTE FRUMOASE DANIEL IORDĂCHIOAIE; 
- ,,O șansă pentru copiii altfel, - proiect realizat in colaborare cu D.G.A.G.P.S.CĂLĂRAȘI; 
- ,,Din inimi pentru inimi,, - proiect realizat cu azilul de bătrâni ciocănesști; 
- proiectul ,,L abirintul lecturii,, - proiect realizat în colaborare cu școala nicolae titulescu; 
- proiect educațional ,,Școală-Poliție-Familia,,- proiect realizat în colaborare cu IPJ CĂLĂRAȘI; 
- participarea la activitățile propuse de primăria Călărași  

Pentru anul 2016-2017, mi-am propus sa întăresc și mai mult colaborarea cu toate cadrele didactice, să                
mă implic în mai multe proiecte educaționale și să atrag un număr cât mai mare de elevi la biblioteca. 
 

Bibliotecar, 
Vasilescu Elena 

 
 

Director adj., 
Prof. Alina TĂNASE 
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