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        RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII 

 ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

1.Priorităţi strategice 

Pentru anului şcolar 2019-2020, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 

            • Creşterea calităţii invatarii şi  a performantelor  cadrelor didactice; 

            • Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

            • Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către o 

invatare constanta           

            • Permanentizarea utilizării TIC, ca instrument de învăţare; 

             • Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare 

              Perfectionarea cadrelor didactice prin participare la mobilitati si stagii de pregatire in 

cadrul proiectelor cu finantare europeana 

2. Finalităţi ale idealului educaţional 

Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme, 

relaţionând cunoştinţe din diferite domenii: 

       • Valorizarea experienţei personale; 
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     • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire 

critică); 

          • Formarea autonomiei morale şi comportamentale; 

          • Accentuarea dialogului factorilor implicaţi în educaţia tinerilor: părinţi-elevi-profesori-

comunitate,cerinţă majoră a interesului public. 

3. Indicatori de performanţă pentru activitatea manageriala (pentru asigurarea şi evaluarea 

calităţii) 

1. CURRICULUM 

2. REZULTATE ŞCOLARE 

3. ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE 

4. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

5. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞCOLII 

6. RESURSE UMANE,MATERIALE – FINANCIARE. DEZVOLTAREA 

RESURSELOR 

7. MANAGEMENT, LEADERSHIP (asigurarea calităţii) 

8. PARTENERIATE 

4. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriala au fost realizate în cadrul general 

stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Timis şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

   1) Documente de evaluare şi diagnoză: 

• Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor 

de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2019/2020; 

• Documente de raportare financiar-contabilă; 

• Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

2) Documente de proiectare: 

 

 • Proiectul de dezvoltare instituţională;  
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• Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2019. 

 

5.În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2019/2020 au 

fost emise decizii interne pentru numirea: 

 1) Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefilor de 

catedre şi responsabililor de discipline; 

 2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: 

 • Comisia metodică; • Comisia pentru burse, programe sociale şi alte forme de sprijin financiar; 

 • Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  

• Comisiei pentru organizarea examenelor de corigenţă, de încheierea situaţiei şcolare şi de 

diferenţă;  

• Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi scheme orare;  

• Comisiei pentru verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa elevilor şi notarea 

ritmică; 

 • Comisia pentru curriculum şi stabilirea graficului de desfăşurare a lucrărilor semestriale;  

• Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;  

• Comisia diriginţilor ;  

• Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;  

• Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a • 

profesorilor 

 • Comitetul de sănătate şi securitate în muncă;  

• Comisia pentru proiecte, programe educative şcolare şi extraşcolare, etc.  

 

6. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

 Pentru activitatea didactică:  

 

• Asistenţe la ore efectuate de director;  

• Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a 

acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;  

• Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în 

activitatea acestora;  

• Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  

• Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri si examene şcolare; 

 • Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 

elevilor; 
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 Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

 

 • Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar 

contabil; •Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 

• Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

• Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

 

7. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 

didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile 

aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

 • Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

 • Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local si reprezentantului primarului 

comunei  Varias şi părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost 

excelentă si extreme de productive pentru toţi cei desemnaţi. La toate şedinţele Consiliului de 

Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de învăţământ;  

• Afisarea tuturor hotararilor de C.A. in toate cancelariile din structuri;  

• Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi a Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor. 

 

 8. Alţi indicatori realizaţi:  

• am elaborat documentele specifice funcţiei de conducere: Planul managerial, Planurile 

operaţionale, Planul unic de asistenta la ore şi control, etc; 

 • am întocmit şi predat la ISJ machete proiectului planului  de încadrare 2018-2019;  

• am elaborat tematica pentru CA şi CP;  

• am numit membrii CA aleşi prin vot în CP;  

• am format comisiile din şcoală; 

 • am emis decizii (înregistrate în Registrul de decizii);  

• am reorganizat catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Unităţilor de Învăţământ;  

• am asigurat corelarea CDŞ-urilor in raport cu curriculumul naţional;  

• am întocmit şi avizat orarul şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi profesorilor;  

• am asistat la ore ale colegilor profesori (grafic şi dosar asistenţe);  

• am încheiat contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

 • am mentinut si imbunatatit permanent legătura cu ISJ, Poliţie, Primărie, Direcţia de sănătate 

publică, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, etc;  

• am participat la toate şedinţele cu directorii;  

• am răspuns la toate solicitările ISJ, Primărie, etc;  

• am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate,administrativ; 

• am verificat încadrarea în bugetul aprobat, etc 
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Curriculum 

 Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-

a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire 

suplimentară în vederea examenului de evaluare naționala şi pentru activităţile extracurriculare. 

Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul semestrului I şi rezultatele 

obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un 

nivel bun, fără probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a 

planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a 

materiei la clasă. 

 

 Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea 

directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că 

CDŞ răspunde într-o suficienta  măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de 

învăţământ. Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel:  

• Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor şcolare 

pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanţă înaltă şi 

pentru succes la examenul de evaluare naționala. 

 • Activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile curriculare limbă 

și comunicare, matematică și științe; 

 Procesul educativ se desfăşoară la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode 

didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea 

procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. 9  sali de clasa din 

invatamantul primar au fost dotate cu laptopuri si videoproiectoare 

Scoala Gimnaziala Varias dispune în prezent de următoarele spaţii specifice pentru 

activitatea didactică: Unitatea pune la dispoziţie o bază materială dispusă în 6 locaţii, organizate 

in 5 structuri diferite:  

1) Locaţia 1, Scoala Gimnazila Varias- personalitate juridica  

2) Locaţia 2, Scoala Gimnaziala Gelu 

 3) Locaţia 3 Graginita PP Varias 

4) Locaţia 4 Gradinita PN Varias- apartine structurii Gradinita PP 

5) Locaţia 5 Gradinita PN Gelu 

6) Locaţia 6. Gradinita PN Sanpetru Mic  

 

Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un schimb, în următoarele spatii: 

 • 33 săli de clasă;  

• 2 laboratoare şi 4 cabinete; 
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 • 2 terenuri de sport si o sala de sport;  

• un cabinet CDI;  

• 2  biblioteci; 

 •   2 laboratoare de informatică  (25 calculatoare conectate la internet).  

 

Locaţiile unităţii şcolare beneficiază de toate utilităţile, construcţiile şi terenurile aferente sunt 

bine întreţinute. 

 

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului scolar. În privinţa 

metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent 

evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În 

ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de 

evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea 

pregătirii elevilor. 

 Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind 

evaluarea şi progresul elevilor. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a 

procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate 

în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul 

intregului an scolar 2019-2020. Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în 

cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână. 

 

 Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:  

 

1. 1.Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade 

şcolare). Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi a condus la rezultate bune la 

concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel de școală, local, judetean, regional si nivel national.  

2. Pregătire specifică pentru examenul de evaluare naţionala  pentru clasele a VIII-a; 

 Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi 

sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul semestrului I se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului 

elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar 

au fost:  

• Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie);  

• Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare (dirigenţie);  

• Activități dedicate sărbătorilor de iarnă (Sf. Nicolae, Crăciunul);  
 



M I N I S T E R U L   E D U C A Ţ I E I N A Ț I O N A L E  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  VARIAȘ 
VARIAȘ NR.416/417, JUD. TIMIȘ, TEL/FAX-0256/387523 

 

 

 

• Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (1 Decembrie respectiv 

24 Ianuarie); 

• Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- Eminescu), etc 

 

Resurse umane  

1) Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a şefilor de 

catedre. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ-uri 

aprobată în anul şcolar anterior.  

2) Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au 

funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului 

managerial semestrial. 

 Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie 

atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare al acestora. Rapoartele de 

activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului scolar evidenţiază realizarea integral a 

activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, 

documentate intocmite corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate 

din partea membrilor catedrelor/comisiilor. 

 Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii 

frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie 

la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi summative, precum si realizarea a doua ore 

deschise in cadrul fiecarei comisii.De asemenea in cadrul sedintelor de comisie metodica trebuie 

discutat despre tipurile de lectie, despre planificarea unitatilor de invatare si despre evaluare 

 3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională nu este atat de buna, 

doar 7 cadre didactice au participat la cursuri de formare si 5 sunt inscrise la grade didactice.a . 

Toate cadrele didactice au participat la consfatuiri si la activitatile metodice pe zona. 

4. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2019/2020, la nivel 

prescolar, primar si gimnazial. 

 

 Pregătirea generală a elevilor Scolii Gimnaziale Varias se situează la nivelul 

performanţelor medii, bune si foarte bune în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate 

competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând 

notele obţinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei 

ponderi importante a elevilor cu medii generale in întervalul 6 - 8,99 (peste 60%). 

 

 Resurse financiare şi materiale  

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli 

s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme în proiectarea şi 

execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru 

utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. Întreaga  



 
 

M I N I S T E R U L   E D U C A Ţ I E I N A Ț I O N A L E  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  VARIAȘ 
VARIAȘ NR.416/417, JUD. TIMIȘ, TEL/FAX-0256/387523 

 

activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii, a 

Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul aparatului administrative al 

Primăriei comunei Varias. 

  

Dezvoltare şi relaţii comunitare  

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin 

structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile 

dedicate organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi 

de unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), 

precum şi cursuri special, „lectorate” pentru părinţi pe teme de interes şi de actualitate (violenţa 

în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională, etc.). Reprezentantul părinţilor în 

Consiliul de Administraţie a fost prezent la toate întâlnirile şi s-a implicat efectiv în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici, poliţia, cu biserica. Cu 

politia s-a reînnoit parteneriatul în vederea prevenirii si combaterii delicventei juvenile.   

 

 

 Anexe La prezentul raport managerial, aferent anului scolar 2019-2020, atașăm rapoartele 

șefilor de catedră și comisii metodice.   

 

 

 

 
COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 
Membrii Comisiei Metodice a educatoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale Variaș sunt:    
de la Grădiniţa P.P.Variaş 

 Prof. înv. preșc.  Ioniță Crina-Ramona 

 Prof. înv. preșc. Petcov Milița 

 Educ. Belin Gratiela 

 Educ. Raica Zorita 
           de la Grădiniţa P.P.Variaş- grupe P.N. 

 Educ. Iorgovan Lela 

 Prof. înv. preșc. Șuca Monica-Andreea  
      De la Grădiniţa P.N. Gelu 

 Prof. înv. preșc. Orza Andreea-Olivera 

 Prof. înv. preșc. Marcu Cornelia 
De la Grădiniţa P.N. Sânpetru-Mic 

 Prof. înv.preșc. Moraru Georgeta 
 



 
 
Curriculum 
 
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preşcolar s-a realizat ţinând cont de noile reglementări 

elaborate de M.E.N., precum şi de recomandările primite din partea Inspectorului de specialitate şi  a 
responsabililor de Cerc pedagogic. Toate cadrele didactice au întocmit Planificarea anuală, respectiv Planificările 
semestriale care au fost avizate de către Directorul unităţii, precum şi alte documente necesare la nivelul grupei: 
plan de învăţământ, schema orară, activităţi de consiliere pentru părinţi, planificare din săptămâna Şcoala Alfel, 
etc.. În conceperea planificării fiecare educatoare a avut în vedere atât temele de studiu prevăzute în Curriculum 
pentru învăţământ preşcolar, activităţile integrate, precum şi metoda proiectelor prin realizarea concordanței 
dintre obiective, competențe, conținuturi.. Toate grădiniţele, respectiv toate educatoarele (în afară de cele care au 
grupa mică) au optat pentru diferite  activităţi opţionale în funcţie de propunerea părinţilor dar şi de necesităţile 
copiilor, şi au respectat planificarea calendaristică. Activităţile opţionale alese au fost : grupa mare P.N. Variaş - 
,,Matematică distractivă “, grupa mijlocie P.N. ,,Căsuţa poveştilor“ şi  P.P. Variaş grupa mare ,,Căsuţa poveştilor“, 
grupa mare P.N. Gelu -,,Învăţăm să trăim sănătos”.  

 
Activităţi asistate 
 
Activităţi asistate de către directorul unităţii au susţinut doamnele:  Orza Andreea-Olivera, Ionita Crina. 

     Pe parcursul anului şcolar s-au susținut activități demonstrative de către toate doamnele educatoare, în cadrul 
activităților de interasistență. 

Toate educatoarele au fost interesate de diversificarea strategiilor de predare - învățare - evaluare de 
îmbunătățirea stilului de predare prin aplicarea metodelor și tehnicilor moderne. 
 
 

Activităţi extracurriculare :  
 
Activităţile planificate au fost parcurse conform planificărilor astfel toate grupele au fost implicate în marcarea 

unor evenimente importante: 

 Deschiderea festivă a începutului de an şcolar. 

 Plimbari în natură 

 Teatru de păpuşi  

 Ziua Naţionala a României 

 Serbare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă       

 Omagiu adus poetului Mihai Eminescu  

 Serbare cu ocazia zilei de 8 Martie 
 
Activităţile din săptămâna Şcoala Alfel au decurs după planificarea bine stabilită de către fiecare 

educatoare, aceste activităţi constituind o nouă experienţă pentru preşcolari. Activitatile au fost realizate 
online. 

  
 
Parteneriate şi Proiecte educaţionale  
 

 Parteneriat Grădiniţă – Şcoala Gimnazială Variaş 

 Parteneriat Grădiniţă – Biserică 

 Parteneriat Grădiniţă – CIA Variaş  

 Parteneriat Grădiniţă - Familie 
 

 



Grădiniţa Variaş are în derulare Proiectele educaţionale :Ecogrădiniţa, Kalokaghatia şi Educaţi aşa în 
Parteneriat cu Grădiniţa P.P. Periam, Grădiniţa P.N. Sânpetru Mare şi Grădiniţa P.N.Secusigiu care s-au desfăşurat  
conform planificării stabilite.  

 
Evaluarea rezultatelor preşcolarilor 
 
La fiecare început de an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii (evaluări 

iniţiale). Fiecare educatoare urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la norme de 
grup, aceste date fiind adunate în portofoliul fiecărui copil. Rezultatele evaluării inițiale au fost prezentate şi în 
cadrul şedinţei de CM. 

La sfârşitul semestrului I fiecare educatoare a efectuat  evaluări evitând excesul de fişe de lucru cu scopul de a 
conferi copilului siguranţă şi detaşare în timpul acestui proces. Rezultatele preşcolarilor după un semestru sunt în 
vizibilă îmbunătăţire. 

La sfârşitul anului şcolar, fiecare educatoare a efectuat  evaluări finale întocmind un raport de evaluare la 
nivelul grupei, raport care a fost înregistrat la dosarul comisiei metodice. 

Rezultatele tuturor evaluărilor au fost trecute în Fişele individuale de progres a fiecărui preşcolar, de 
asemenea au fost  notate şi comportamentele preşcolarilor în Caietul de observaţii. 

În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii pe nivel de vârstă, deţin cunoştiinţele prevăzute de programa 
preşcolară. 

  
Colaborarea cu părinţii  
 
Colaborarea cu părinţii a fost efectuată prin şedinţe ori de câte ori a fost nevoie, prin consiliere planificată o 

dată pe săptămână şi acolo unde era cazul cu vizite la domiciliul preşcolarilor. Pentru obţinerea unor rezultate 
deosebite la activităţi şi disciplină a fost menţinută o relaţie permanentă între părinţi şi educatoare. 

La început de an şcolar a fost efectuat recesământul copiilor pe nivel preşcolar pe raza comunei. Părinţii au 
fost informaţi de asemenea de perioadele de înscriere atât la nivel primar cât şi la nivel preşcolar. S-a efectuat de 
către doamnele educatoare atât reînscrierea cât şi înscrierea preşcolarilor la grădiniţă ,precum şi îndrumarea 
părinţilor copiilor de grupa mare în ceea ce a privit înscrierea acestora la clasa pregătitoare. 
 

Formarea profesională continuă  
 
Activitatea Comisiei Metodice a educatoarelor s-a desfăşurat după tematica activităţilor planificate la 

începutul anului şcolar, fie activităţi demonstrative, fie referate, pe baza discuţiilor avute cu toţi membrii comisiei, 
conform propunerilor făcute, aprobat de către directorul unităţii. Aceste activităţi au fost planificate şi susţinute în 
scopul formării şi autoformării membrilor comisiei deoarece desfăşurarea lor a necesitat studiu individual din 
partea fiecărui membru al comisiei de educatoare. 

Toate educatoarele au fost prezente la Consfătuiri şi la Schimburile de Experienţă pe nivel de grupă, precum şi 
la  şedinţele Consiliului profesoral.   

  D-na Ioniţă Crina – Ramona a sustinut examenul de obtinere a gradului didactic I. 
 
O comunicare şi colaborare eficientă s-a realizat din partea tuturor educatoarelor cu personalul didactic şi 

nedidactic din unitate în ceea ce priveşte rolul acestora în celelalte comisii din care fac parte la nivelul unităţii 
şcolare.  

 
În concluzie fiecare educatoare a desfăşurat  eficient şi în bune condiţii toată activitatea didactică la nivel 

preşcolar din cadrul unităţii asigurând preşcolarilor educaţia de bază.  
 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
 

În anul şcolar 2019-2020  membrii acestei comisii au urmărit ca prin demersuri didactice 

concepute cu profesionalism să asigure trasee curriculare diferenţiate şi personalizate 



stimulatoare în raport cu înclinaţiile şi interesele elevilor. Dintre activităţile acestei comisii 

amintesc:  

- proiectarea şi organizarea activităţii prin studierea documentelor în vigoare privind activitatea 

comisiilor metodice, prin întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea unităţilor de 

învăţare;  

 - perfecţionarea tehnologiei didactice şi formarea continuă care s-au materializat prin 

prezentarea unor referate/dezbateri în cadrul comisiei, a unor activități demonstrative, 

participarea la cursuri si grade didactice .  

A. Managementul ariei curriculare 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele 

obiective: 

 asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

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

participative; 

 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul; 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului 

la informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă; 

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice,portofolii,teste; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

Activitatea comisiei s-a desfasurat pe baza procedurii operationale care a fost semnata de 

toate persoanele implicate. 

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

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

conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de 

MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate, a direcțiunii 

școlii. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate 

pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de 

sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific 

vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea 

acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea 

de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă 

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

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

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

algoritmice, modelatoare, problematice. 

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

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

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



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

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

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă). În urma 

evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară.   

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relatia invăţător-

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

catedrei) 

Relaţiile cadru didactic-elev: 

 Relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,  

afectivitate 

 Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală 

 Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire. 

Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, 

cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Din acest motiv, fiecare 

învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru 

a condus la menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, 

aprecieri sincere, familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, 

cunoştintelor , nivel ridicat de profesionalism şi de cerinţe- realizarea unor portofolii). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţător a încercat construirea 

unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi 

calitate. 

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat 

programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au 

fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

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

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa 

managerială. 

  

S-au desfasurat concursuri de desene, activități interactive cu copiii proveniți de la școlile 

partenere ,  alte concursuri școlare.  jocuri de cultură generală, concursul scolar „Delta 

Banatului” din Satchinez; 11 mai 2018  

  

Avem un contract de partenerial pentru Concursul COMPER. Am participat la toate 

etapele concursului:  

    

    - Programe artistice-serbări şcolare( de Crăciun,, Moş Crăciun la noi în clasă”, activităţi de 

Hallowen, serbare cu ocazia rugii romăneşti şi sârbeşti dinVariaş, Gelu şi Sânpetru Mic, de Ziua 

Eroilor, de Sf Sava , şezătoare literară ş.a., elevii fiind instruiţi de învăţători si de alte cadre din 

şcoală şi nu numai( ansamblul Timișul, Forumul German Timișoara, Uniunea sarbilor si a 



ucrainienilor) .S-au remarcat inv. Luchin Delia , Lepoiev Iadranca, Petrov Gordana și Subin 

Vera, Corneșcian Nicolae, Cornescian Vladislava.. 

             - Am desfasurat diferite activitati in cadrul proiectelor educationale   

Colegii învățători au participat la diferite activităti, la mobilitatile proiectului Erasmus 

,,Multi-Culturally Sensitive Generation,, 

   

-Parteneriat cu Liceul Teoretic Periam, Scoala Gimnazială Sanpetru Mare,Muzeul  

           -Parteneriat scoala-gradinita( Luchin Delia, Iorgovan Lela, Zamfir Mihaela Tumba 

Octavia, Cornescian Vladislava, Suca Monica,) 

- Parteneriat cu Școala GimnazialăN. Balcescu din Arad, ( Trăilescu Sonia , Zamfir Mihaela). 

           Au fost organizate activităţi   în colaborare cu : Biblioteca şcolară( Viniczki Biliana, 

Zamfir Mihaela, Luchin Delia, Trăilescu  Sonia)- CDI-ul şcolii: 1 Decembrie, concurs de desene 

şi creaţie artistică,, În ochii mamei”). 

- Am participat la proiecte europene şi internationale, care au ca obiective performanţa şcolară şi  

progresul şcolar: 

-proiect transfrontalier:  “ Banatul pe drumul spre Europa”, septembrie, proiectul “ Patrimoniul 

cultutal în zonele transfrontaliere. 

- Elevii şi învăţătorii au participat la activităţi de voluntariat,, Cea mai curată localitate,, la 

Festivalul Internațional ,, Ecofest Junior 2019,, și ,,Let s it , România  

 

- În săptămâna Școala altfel am  organizat și desfășurat activități extracurriculare” precum: 

excursia de la Budapesta, Alba Iulia s.a.  . Am participat la Concursul școlar și național de 

competență și performanță Comper la etapa județeana I si II , unde eleviiclasei a II-a A au 

obținut premiul I, II, III și mențiuni atât la comunicare cât si la matematică. Premii la Comper 

comunicare:I- Varga Terezia,Cuzmanov David, Calina Teodora, Ungur Emma, Trifoi Mihai, 

Vintan sorin, Crupa Ana, Kovacs Maya;II- Codrean Luca, Veress Erick, Macean Fabio, 

Alungulesei Catalina,, Muntean Crina;Comper Matematica: I- Vintan Sorin; II- Alungulesei 

Petruta, Kovacs Maya, Codrean Luca, Ungur Emma, Calina Teodora, Crupa Ana, Cuzmanov 

David, Munteanu Crina, Veres Erik, Varga Terezia;III- Alungulesei Catalina, Trifoi 

MihaiMentiune- Macean Fabio, La sectiunea a treia , cea Nationala, eleva Calina Teodora a 

obtinut premiul I, in iulie 2019( prof. Zamfir Mihaela). Elevii clasei  a I-a A au obtinut premii la 

următoarele concursuri: 

-  concurs de matematică COMPER etapa I care a avut loc în 20.01.2019 și unde am obținut 

următoarele rezultate: 

-  premiul I: CIUBUC ALESIA RAISA, POCŞE DEIAN, SCURT ANDREI STAMORAB 

MARINA, SILAGHI SOPHIA; 

- premiul II: COMAN DARIA, ŞUHAN ALEXANDRU 

- premiul III-: PUTINICĂ ALESSIA   ,  POPOVICI EDUARD, MĂCEAN NICOLE,  

IEUDEAN DARIA,  CĂLINA DARIA 

- mentiune: LASCU PATRIK  

- concurs de matematică COMPER etapa aII-a care a avut loc în 31.03.2018 și unde am 

obținut următoarele rezultate: 

- premiul I: CIUBUC ALESIA ,  STAMORAN MARINA; 

- premiul II: SILAGHI SOPHIA ,  ŞUHAN ALEXANDRU , COMAN DARIA, SCURT 

ANDREI; 

- premiul III: PUTINICĂ ALESIA   



            - concurs de COMUNICARE COMPER etapa I care a avut loc în 17.01. 2018 și unde am 

obținut următoarele rezultate: 

-   premiul I: ŞUHAN ALEXANDRU, POCŞE DEIAN,  STAMORAB MARINA, SILAGHI 

SOPHIA, COMAN DARIA, PUTINICĂ             ALESSIA  , POPOVICI EDUARD ,IEUDEAN 

DARIA, CĂLINA DARIA; 

- premiul II: C IUBUC ALESIA RAISA ,  MĂCEAN NICOLE- premiul II 

– premiul III:  TOMESCU CONSTANTIN, LASCU PATRIK – premiul III 

             - concurs de COMUNICARE COMPER etapa a II-a care a avut loc În 16.03. 2018  și 

unde am obținut următoarele rezultate: 

-premiul I: CĂLINA DARIA , ŞUHAN ALEXANDRU, STAMORAN MARINA,SILAGHI 

SOPHIA , SCURT ANDREI , IEUDEAN DARIA, COMAN DARIA  

- premiul: LASCU PATRIK ROBERTO ELISEI, POCŞE DEIAN,  POPOVICI EDUARD, 

CIUBUC ALESSIA,  PUTINICĂ ALESSIA 

- premiul III: MĂCEAN NICOLE  

- mentiune:  TOMESCU CONSTANTIN  

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. 

Elevii ciclului primar au participat la concursurile  naţionale:  -,,Micul creştin,, și,, 

Comper comunicare și comper matematică,,  unde au obţinut premii şi menţiuni( înv. Luchin 

Delia, Lepoiev Iadranca, Zamfir Mihaela, Trăilescu Carmen Sonia,).  

La concursul județean ,, Sărbătoarea matematicii varieşene”ediţia a XXIV-a, au participat  

toţi învăţătorii, iar elevii participanţi din clasele a IV-a A și G  au obţinut rezultate deosebite, 

premii . La concursul de matematica de la Scoala Gimnaziala Cenad elevii pregatiti de d-na 

invatatoare Luchin Delia s-au intors cu premii deosebite: Premiul I( Kottona Bettina, Rotaru 

Nicolae), Premiul II ( Driment Maria, Bezna Claudia), Premiul III 9Pascal Andreea). 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea relaţiilor învăţător-elev. 

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă , 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. La scoala din Gelu s-au organizat activitati ca 

Târgul de Crăciun, Serbare de Crăciun , scenetă: ” Nașterea lui Iisus Hristos”(18 si 25.12.2017)la 

care au participat elevii, profesorii si comunitatea locala. Locatia a fost Caminul Cultural si 

Biserica Ortodoxa Română. 

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

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea 

foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi 

extracurriculare şi lecţii în parteneriat la clasele a IV-a. 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor 

curriculare 

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

resursele de învăţare. 

   Au fost utilizate şi  auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. S-a folosit 

eficient spatiul CDI-ului , al cabinetului de calculatoare  si al celorlalte cabinete. Au fost primite 

videoproiectoare si laptopuri , de la scoala, de catre clasele conduse de profesorii : Cornescian 



Nicolae, Corneșcian Vladislava, Trailescu Sonia, si Lepoiev Iadranca. Au fost elaborate o 

multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de 

portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.Avem 

colegi cu gradele didactice I,II si definitivat si o singura colega necalificata, dar cu studii 

superioare si cu vechime in invatamant de cinci ani . 

B. Eficacitatea educaţională 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS  

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia 

planificată la disciplina opţională, Educaţia pentru sănătate ,a fost parcursă ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi 

de opţionalul derulat pe parcursul întregului an şcolar . S-au desfasurat optionale de ,,matematica 

distractiva,, si ,,  În lumea povestilor,, .  

Am abordat interdisciplinar continutul programelor școlare, am folosit metode activ- 

participative (cubul,blazonul,met. Stelara,met R.A.I.,ciorchinele,etc),activitatile au fost de tip 

integrat si lucrul pe metoda proiectelor. Am cautat sa cunoastem cat mai bine  copiii din clasa si 

am discutat cu familiile acestora, am elaborat fisele de observatii. Am utilizat o instruire 

diferentiara prin aplicarea de masuri remediale pentru copii cu dificultati de invatare si respectiv 

pentru stimularea performantei,am consultat literatura de specialitate,studiind abaterile de la 

vorbirea corecta a copiilor din clasa ( „Metode de prevenire si corectare a defectelor de vorbire”.) 

Am initiat parteneriate educationale cu urmatoarele institutii: clase, grupe de gradinita, 

scoli, muzee s.a. 

-  Parteneriat scoala –gradinita „Adaptarea copiilor la regimul scolar”contract   

 - Parteneriat cu parintii ”Garantia succesului scolar”  

  

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

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

propriul proces de învăţământ. 

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

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării 

au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Ca şi bază de date au 

fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând 

diferite activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev 

(lucrări ale elevilor, teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului); teste 

scrise; întâlniri învăţător - elev. 

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate, care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat.In orele de consiliere cu parintii si la sedintele la nivelul claselor s-

au adus la cunostinta parintilor rezultatele si caile de a performa sau de a  remedia anumite 

aspecte. 

C. Managementul calităţii 

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

cadrelor didactice, întâlniri de lucru) 



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

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

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

Activitatea fiecarui cadu didactic care preda la ciclul primar a fost evaluata ca fiind foarte 

buna datorita activitatilor prezentate in fisele si raportul de activitate. Evidenţiem consecvenţa 

învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, 

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

rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

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

didactice. 

 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă 

 s-a creat un climat favorabil învăţării 

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a 

reuşi; 

 s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală. 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ 

 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare 

 Activitati de perfectionare : 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului 

la informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă; 

 Participarea la simpozioane internationale: 

Colegii invatatori au participat la Comisia de organizare și desfășurare a testării pentru 

necalificați, pentru ocuparea posturilor care s-au vacantat  în anul școlar 2019-2020 la nivelul 

Școlii Gimnaziale Variaș( Lepoiev Iadranca, Cornescian Vladislava, Cornescian Nicolae, Zamfir 

Mihaela, Trailescu Sonia, Subin Vera, Petrov Gordana). 

Activitatea de perfectionare s-a realizat în primul rând prin studiu individual, prin 

participarea la activitățile metodice din școală, prin participarea la consfătuiri. Toate 

învățătoarele au participat la cercuri pedagogice organizate la nivelul zonei. În anul școlar 2019-

2020, teme dezbatute  la activitatti metodică  au fost  ” Diferențierea activității didactice în 

învățământul primar,,. ,,Eficientizarea schimburilor de experiență,,. 

In cadrul comisiei metodice a invatatoarelor din semestrul I . d-na prof. Tumba Octavia a  

sustinut referatul cu tema  „ Abordarea diferentiata.. Incepand cu acest an scolar s-a inscris 

pentru obtinerea gradului didactic I, avand prima inspectie in sem.I, unde a obtinut  calificativul 

Foarte Bine. 

Prezenţa la cercurile  pedagogice din anul 2019-2020 o putem aprecia ca fiind bună. 

Cadrele didactice de la învăţământul primar s-au implicat în organizarea sesiunii judeţene 

de comunicări,,Oameni,evenimente,tradiţii în Banatul de câmpie”., au participat la ,,Zilele 

Culturii Ucrainene,,(  septrembrie  2019) la școala din localitatea Gelu precum si participarea  la  

Cenaclul literar ”Aripi”  

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 



 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi 

 s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( 

întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul 

fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmăit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare 

S-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că 

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale 

claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat . 

Cadrele de la ciclul primar au participat la Comisia de organizare și desfășurare a testării 

pentru necalificați, pentru ocuparea posturilor care au fost vacante în anul școlar 2019-2020 la 

nivelul Școlii Gimnaziale Variaș, Comisia de organizare și administrare a Evaluării Naționale la 

finalul claselor II, IV, VI în anul școlar 2019-2020 , Comisia de organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor vacante didactice auxiliare și nedidactice pentru 

personalul contractual din Școala Gimnazială Variaș. 

Au pregătit materiale pentru comisia metodică mai mulţi invăţători. Învăţătorii Viniczki 

Biliana, Filipov Izabela, Tumba Octavia şi Subin Vera au prezentat materialele: ,, Metode 

interactive de predare-învăţare ”   și Metoda ciorchinelui ,,. 

PUNCTE TARI 

 Interesul învaţatorilor pentru propria perfecţionare; 

 Interesul pentru performanţa; 

 Preocupari în plan educativ; 

PUNCTE SLABE 

 Elevi cu probleme care nu au documente; 

 Elevi cu probleme de frecvenţa; 

 Folosirea metodologiei moderne( TIC) în situaţii mai rare; 

OPORTUNITAŢI 

 Experienţa acumulată în timp de către fiecare învaţator; 

 Participarea la diverse cursuri de formare; 

 Dotarea, materialul didactic existent; 

AMENINŢARI 

 Efectivele de copii; 

 Dezinteresul unor categorii de parinţi pentru scoala; 

 Permanenta schimbare a curriculum-ului,strategiilor didactice; 

 

Membrii comisiei în anul școlar 2019/2020: Trăilescu Sonia, Petrov Gordana,Viniczki 

Biliana, Tompoș Adriana, Zamfir Mihaela, Apetri Maria și Călugăru Zora, Corneșcian 

Vladislava, Subin Vera și Lepoiev Iadranca,Corneșcian Nicolae, Filipov Izabela și Luchin Delia, 

Tumba Octavia. 

Consider că activitatea comisiei metodice a învăţătorilor se caracterizează prin 

profesionalism, seriozitate şi responsabilitat 

      Resp. com. met. a învăţătorilor,  Zamfir Mihaela                                                                                                         



 

COMISIA METODICĂ UMANISTA 

Structura raportului de activitate: 

 

I. Obiective propuse pentru anul şcolar 2019-2020 

II. Descrierea activităţii comisiei din anul şcolar 2019-2020 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

IV. Concluziile raportului de activitate 

Responsabil Comisie Metodică Umanistă                                             

Prof. Ana-Maria Puşcaşu                                                                           

 

I. Obiective 

Pentru anul şcolar 2019-2020, Comisia Metodică Umanistă şi-a propus următoarele 

obiective, corelate cu componetele de bază pe structura cărora prezenta comisie îşi desfăşoară 

activitatea: 

 

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ: 

         O1: Menţinerea şi dezvoltarea bunelor relaţii de comunicare şi cooperare între membrii 

comisiei metodice. 

  

COMPONENTA MANAGERIALĂ: 

         O2: Proiectarea şi planificarea activităţilor comisiei pentru anul şcolar în curs. 

         O3: Diseminarea informaţiilor (documente, comunicări, note de la MECTS sau ISJ) în 

cadrul comisiei. 

 

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ: 

         O4: Realizarea şi aplicarea diverselor forme de evaluare (predictivă, formativă, sumativă), 

dar şi a simulărilor pentru examenele naţionale. 

         O5: Construirea şi implementarea de programe de remediere centrate pe paricularităţile 

specifice fiecărui elev. 

         O6: Proiectarea şi implementarea unor activităţi educative cu profil multidisciplinar şi 

transdisciplinar.         



          

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ: 

         O7: Organizarea de activităţi extracurriculare. 

         O8: Încurajarea participării elevilor la concursuri şcolare, olimpiade sau sesiuni de 

comunicări şi realizarea unui program de pregătire pentru performanţă. 

 

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ: 

         O9: Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

   O10: Implicarea cadrelor didactice în alte proiecte sau activităţi de formare. 

 

II. Descrierea activităţii Comisiei Metodice Umaniste 

 

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ: 

         O1: Pe întreg parcursul anului şcolar 2017-2018 s-a încercat menţinerea unui climat 

favorabil de lucru în interiorul comisiei metodice. Astfel comunicarea dintre membrii comisiei, 

antrenată prin intermediul unor dezbateri sau mese rotunde organizate, a permis identificarea 

soluţiei optime în diverse situaţii de factură educaţională.         

  

COMPONENTA MANAGERIALĂ: 

         O2: S-a realizat proiectarea şi planificarea activităţilor comisiei metodice pentru anul şcolar 

2017-2018 prin participarea activă a membrilor comisiei. Îndeplinirea riguroasă a acestui aspect 

a permis o bună desfăşurare a activităţii comisiei în întreg anul şcolar. 

         O3: Au fost organizate şedinţe ale comisiei metodice în cadrul cărora s-a realizat atât 

diseminarea informaţiei parvenite de la Ministerul Educaţiei sau de la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, cât şi dezbaterea unor aspecte pe marginea informaţiilor prezentate.  

 

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ: 

         O4, O5: În cadrul comisiei s-au prezentat modelele propuse pentru testele de evaluarea 

iniţială. Cadrele didactice din componenţa comisiei au construit teste pentru evaluarea predictivă 

pe baza acestor modele. În urma aplicării testelor, a interpretării şi analizării rezultatelor obţinute 

de către elevi, s-a propus şi, mai apoi, implementat un plan de remediere destinat să 



îmbunătăţească standardele actului educativ. De asemenea, au fost organizate, la nivelul şcolii, 

simulări ale Examenului de Evaluare Naţională care au permis elevilor din clasa a VIII-a să-şi 

verifice nivelul cunoştinţelor, identificându-şi totodată punctele tari şi punctele slabe în vederea 

ameliorării acestora din urmă. 

         O6: Prin colaborarea dintre profesorii din comisie s-au realizat unele activităţi cu profil 

multidisciplinar şi transdisciplinar, conform planurilor tematice de activităţi propuse şi vizate 

pentru fiecare semestru, dar şi în concordanţă cu planul managerial al comisiei pentru anul şcolar 

în curs. Feedback-ul oferit de către elevi în urma acestor activităţi a fost unul pozitiv, fapt care 

încurajează propunerea şi dezvoltarea lor şi pe viitor.        

 

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ: 

         O7: În cadrul comisiei au fost organizate activităţi extracurriculare coordonate de către 

profesorii membri ai comisiei. Astfel, în cadrul întâlnirilor de la Cercul de Literatură s-au aplicat 

principii ale workshop-urilor de scriere creativă. De asemenea, în vederea pregătirii elevilor din 

clasele a VIII-a pentru Examenul de Evaluare Naţională, profesorii de specialitate au organizat 

şedinţe suplimentare de pregătire.  

         O8: Elevii cu potenţial au fost încurajaţi să participe la concursuri şi olimpiade şcolare, 

unde s-au obţinut rezultate bune.  

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 O9: Răspunzând pozitiv ofertei de formare venită din partea CCD, ca şi altor oferte sau 

propuneri de cursuri, membrii comisiei s-au implicat în activităţile de formare, fie ele individuale 

sau colective. 

   O10: S-au realizat o serie de proiecte care au implicat în mod activ elevii, solicitându-le 

atât creativitatea şi originalitatea, cât şi abilităţile practice. 

III. Analiza SWOT a activităţii 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Cadrele didactice au întocmit 
planificarea anuală şi secvenţială a 
materiei, personalizată în conformitate 
cu particularităţile colectivelor de elevi.  

 Întreaga activitate s-a desfăşurat în 
concordanţă cu documentele 

 

 Realizarea unor lecţii moderne implică 
costuri ridicate. 

 Puţine activităţi desfăşurate în şcoală 
implică coparticiparea părinţilor. 

 Doar o parte dintre părinţi elevilor se 



programatice pe toate compartimentele 
lor la care s-au adăugat priorităţile 
etapei şi noutăţile survenite în plan 
organizaţional sau din punctul de vedere 
al conţinuturilor. 

 Membrii comisiei au manifestat interes 
pentru pregătirea lecţiilor pe parcursul 
întregului semestru. În acest sens 
profesorii au consultat site-urile de 
specialitate, au utilizat calculatorul în 
redactarea fişelor de lucru/evaluare, au 
pregătit prezentări Power Point în 
vederea adaugării unei note de 
atractivitate.   

 Se utilizează auxiliare didactice în 
vederea desfăşurării eficiente a 
demersului didactic. Acest lucru este 
pregnant mai ales în cazul disciplinelor 
de examen pentru clasa a VIII-a ( limba şi 
literatura română), profesorii acestor 
discipline consultând o serie de culegeri 
de variante pentru examenul naţional.  

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de 
introducere în activitatea didactică a 
metodelor activ-participative, centrate 
pe elev.  

 Se utilizează o gamă variată de 
instrumente de evaluare, îmbinând 
eficient mijloacele de evaluare 
tradiţională, cu cele alternative şi vizând 
evaluarea competenţelor elevilor, pe 
baza descriptorilor de performanţă.  

 La nivelul claselor, programul de învăţare 
satisface cerinţele privind sănătatea, 
siguranţa, elevii au acces la resurse de 
învăţare care răspund nevoilor lor. 

 Seria de activităţi extracurriculare 
organizate vine să completeze oferta de 
formare a elevilor. 

 
 

 

 

 

 

implică şi iau parte la activităţile 
desfăşurate în şcoală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oportunităţi Ameninţări 

 

 Desfăşurarea de activităţi extracuriculare 
ar putea conduce la atragerea 
interesului elevilor în sensul construirii 
de relaţii bune în şcoală. 

 Introducerea săptămânii  „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” permite 
profesorilor o diversificare a 
conţinuturilor, dar şi a strategiilor 
didactice care să determine o participare 
activă din partea elevilor. 

 
 

 

 Una dintre principalele ameninţări ale 
bunei funcţionări a procesului instructiv 
educativ este reprezentată de interesul 
puternic diminuat, dacă nu chiar absolut 
absent, pe care îl manifestă unii elevi faţă 
de şcoală în general. În acest sens se impun 
o serie de măsuri de stimulare a elevilor 
pentru obţinerea de performanţe şcolare 
îmbunătăţite ; 

 Absenteismul unora dintre elevi sau exodul 
către şcoli din oraş. 

 

 

 

 

 

REZULTATELE 

SIMULĂRII EVALUĂRII NAŢIONALE pentru clasa a VIII-a, 

anul școlar 2019-2020 
 

1. Rezultatele obţinute de elevi la disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
  

PROFESOR CLASA EFECTIVUL CLASEI ELEVI PREZENȚI LA SIMULARE 

Pușcașu Ana-Maria VIII A 16 16 

Pușcașu Ana-Maria VIII B 19  19 

Pervulescu Ana-Maria VIII G 18 17  

 
 
 

2. Analiza statistică generală a rezultatelor obținute la disciplina LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 
 

 
Distribuția notelor obținute de elevii la disciplina Limba și literatura română 

Graficul  
notelor 

1-
1.99 

2-
2,99 

3-
3.99 

4-
4.99 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 

Media  
generală la 
disciplina Limba 
și literatura 
română 

Procent 
promovabilitate 

 Nr. de 
note 
obținute 

 
   1 

 
   1 

 
  13 

 
  10 

 
  9 

 
  7 

 
  7 

 
  4 

 
  1 

 
 5.34 

 
  52.83 % 



 
 

3. Analiza statistică detaliată a rezultatelor obținute la disciplina LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Clasa a VIII-a A, profesor Pușcașu Ana-Maria 
 

Graficul  
notelor 

1-
1.99 

2-
2,99 

3-
3.99 

4-
4.99 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 

Media  
clasei 

Procent 
promovabilitate 

 Nr. de 
note 
obținute 

 
   1 

 
   0 

 
  4 

 
  4 

 
  3 

 
  3 

 
  1 

 
  0 

 
  0 

 
 4.77 

 
  43.75 % 

 
Efectiv prezent: 16 
7 elevi promovați din 16 
 
 

 
 
 
 
 
Clasa a VIII-a B, profesor Pușcașu Ana-Maria 
 

Graficul  1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- Media  Procent 

0

2

4

6

8

10

12

14

1-
1.99

2-
2.99

3-
3.99

4-
4.99

5-
5.99

6-
6.99

7-
7.99

8-
8.99

9-
9.99

1-1.99

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99



Notelor 1.99 2,99 3.99 4.99 5.99 6.99 7.99 8.99 9.99 clasei promovabilitate 

 Nr. de 
note 
obținute 

 
   0 

 
   0 

 
  4 

 
  4 

 
  4 

 
  2 

 
2 
   

 
  2 

 
  1 

 
5.73 

 
    57.89 % 

 
Efectiv prezent: 19 din 19 
11 elevi promovați din 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa a VIII-a G, profesor Pervulescu Ana-Maria 
 

Graficul  
Notelor 

1-
1.99 

2-
2,99 

3-
3.99 

4-
4.99 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 

Media  
clasei 

Procent 
promovabilitate 

 Nr. de 
note 
obținute 

 
   0 

 
   1 

 
  5 

 
2 

 
  1 

 
  2 

 
  4 

 
  2 

 
  0 

 
 5.47 

 
    52.94% 

 
 
Efectiv prezent: 17 din 18  
9 elevi promovați din 17 

1-1.99

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99



 
 

IV. Concluzii  

 

         Analiza activităţii Comisiei Metodice Umaniste pe anul şcolar 2019-2020 reliefează faptul că se creează un 

climat favorabil învăţării, în cadrul căruia relaţia profesor-elev se bazează pe respectul reciproc, pe colaborare şi 

înţelegere. Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi 

autodepăşire. 

         Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice, punându-se 

astfel un mai mare accent pe lecţia şi parcursul ei. 

        Elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi fiind o componentă 

deosebit de importantă.      

COMISIA METODICĂ ŞTIINŢE REALE 

 
Structura raportului de activitate: 

 

I. Obiective propuse pentru anul şcolar 2019-2020 

II. Descrierea activităţii comisiei din anul şcolar 2019-2020  

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

IV. Concluziile raportului de activitate 

Responsabil Comisie Metodică Ştiinţe Reale                                           

Prof. Udrea Mirela                                                                                      

 

 

 

1-1.99

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99



I. Obiective 

Pentru anul şcolar 2019-2020, Comisia Metodică Ştiinţe Reale şi-a propus următoarele 

obiective, corelate cu componetele de bază pe structura cărora prezenta comisie îşi desfăşoară 

activitatea: 

 

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ: 

         O1: Menţinerea şi dezvoltarea bunelor relaţii de comunicare şi cooperare între membrii 

comisiei metodice. 

  

COMPONENTA MANAGERIALĂ: 

         O2: Proiectarea şi planificarea activităţilor comisiei pentru anul şcolar în curs. 

         O3: Diseminarea informaţiilor (documente, comunicări, note de la MECTS sau ISJ) în 

cadrul comisiei. 

 

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ: 

         O4: Realizarea şi aplicarea diverselor forme de evaluare (predictivă, formativă, sumativă), 

dar şi a simulărilor pentru examenele naţionale. 

         O5: Construirea şi implementarea de programe de remediere centrate pe paricularităţile 

specifice fiecărui elev. 

         O6: Proiectarea şi implementarea unor activităţi educative cu profil multidisciplinar şi 

transdisciplinar.         

          

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ: 

         O7: Organizarea de activităţi extracurriculare. 

         O8: Încurajarea participării elevilor la concursuri şcolare, olimpiade sau sesiuni de 

comunicări şi realizarea unui program de pregătire pentru performanţă. 

 

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ: 

         O9: Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. 

   O10: Implicarea cadrelor didactice în alte proiecte sau activităţi de formare. 

 



II. Descrierea activităţii Comisiei Metodice Ştiinţe Reale 

 

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ: 

         O1: Pe întreg parcursul anului şcolar 2019-2020 s-a încercat menţinerea unui climat 

favorabil de lucru în interiorul comisiei metodice. Astfel comunicarea dintre membrii comisiei, 

antrenată prin intermediul unor dezbateri sau mese rotunde organizate, a permis identificarea 

soluţiei optime în diverse situaţii de factură educaţională.         

  

COMPONENTA MANAGERIALĂ: 

         O2: S-a realizat proiectarea şi planificarea activităţilor comisiei metodice pentru anul şcolar 

2019-2020 prin participarea activă a membrilor comisiei. Îndeplinirea riguroasă a acestui aspect 

a permis o bună desfăşurare a activităţii comisiei în întreg anul şcolar. 

         O3: Au fost organizate şedinţe ale comisiei metodice în cadrul cărora s-a realizat atât 

diseminarea informaţiei parvenite de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

sau de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, cât şi dezbaterea unor aspecte pe marginea informaţiilor 

prezentate.  

 

 

 

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ: 

         O4, O5: În cadrul comisiei s-au prezentat modelele propuse pentru testele de evaluarea 

iniţială. Cadrele didactice din componenţa comisiei au construit teste pentru evaluarea predictivă 

pe baza acestor modele. În urma aplicării testelor, a interpretării şi analizării rezultatelor obţinute 

de către elevi, s-a propus şi, mai apoi, implementat un plan de remediere destinat să 

îmbunătăţească standardele actului educativ. De asemenea, au fost organizate, la nivelul şcolii, 

simulări ale Examenului de Evaluare Naţională care au permis elevilor din clasa a VIII-a să-şi 

verifice nivelul cunoştinţelor, identificându-şi totodată punctele tari şi punctele slabe în vederea 

ameliorării acestora din urmă. 

         O6: Prin colaborarea dintre profesorii din comisie s-au realizat unele activităţi cu profil 

multidisciplinar şi transdisciplinar, conform planurilor tematice de activităţi propuse şi vizate 

pentru fiecare semestru, dar şi în concordanţă cu planul managerial al comisiei pentru anul şcolar 



în curs. Feedback-ul oferit de către elevi în urma acestor activităţi a fost unul pozitiv, fapt care 

încurajează propunerea şi dezvoltarea lor şi pe viitor. În acest context a fost susţinută o lecţie 

demonstrativă la consiliere folosind metoda Lions Quest, cu tema ,, Încrederea în sine,, 

noiembrie 2017; a fost realizat Tărgul de Crăciun, decembrie 2019; profesorii de sport Belin 

Cosmin şi Rabota Ion au organizat Campionat de Fotbal, martie 2019;   

         COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ: 

         O7: În cadrul comisiei au fost organizate activităţi extracurriculare coordonate de către 

profesorii membri ai comisiei.  De asemenea, în vederea pregătirii elevilor din clasele a VIII-a 

pentru Examenul de Evaluare Naţională, profesorii de specialitate au organizat şedinţe 

suplimentare de pregătire.  

         O8: Elevii cu potenţial au fost încurajaţi să participe la concursuri şi olimpiade şcolare, 

unde s-au obţinut rezultate bune.   

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ: 

         O9: Răspunzând pozitiv ofertei de formare venită din partea CCD, ca şi altor oferte sau 

propuneri de cursuri, membrii comisiei s-au implicat în activităţile de formare, fie ele individuale 

sau colective. 

   O10: S-au realizat o serie de proiecte care au implicat în mod activ elevii, solicitându-le 

atât creativitatea şi originalitatea, cât şi abilităţile practice. 

 

III. Analiza SWOT a activităţii 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Cadrele didactice au întocmit 
planificarea anuală şi secvenţială a 
materiei, personalizată în conformitate 
cu particularităţile colectivelor de elevi.  

 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 punctul de vedere 
al conţinuturilor. 

 Membrii comisiei au manifestat interes 
pentru pregătirea lecţiilor pe parcursul 

 

 Nesusţinerea de lecţii în AEL; 

 Realizarea unor lecţii moderne implică 
costuri ridicate. 

 Puţine activităţi desfăşurate în şcoală 
implică coparticiparea părinţilor. 

 Doar o parte dintre părinţi elevilor se 
implică şi iau parte la activităţile 
desfăşurate în şcoală. 

 

 

 

 



întregului semestru. În acest sens 
profesorii au consultat site-urile de 
specialitate, au utilizat calculatorul în 
redactarea fişelor de lucru/evaluare, au 
pregătit prezentări Power Point în 
vederea adaugării unei note de 
atractivitate.   

 Se utilizează auxiliare didactice în 
vederea desfăşurării eficiente a 
demersului didactic. Acest lucru este 
pregnant mai ales în cazul disciplinelor 
de examen pentru clasa a VIII-a ( limba şi 
literatura română), profesorii acestor 
discipline consultând o serie de culegeri 
de variante pentru examenul naţional.  

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de 
introducere în activitatea didactică a 
metodelor activ-participative, centrate 
pe elev.  

 Se utilizează o gamă variată de 
instrumente de evaluare, îmbinând 
eficient mijloacele de evaluare 
tradiţională, cu cele alternative şi vizând 
evaluarea competenţelor elevilor, pe 
baza descriptorilor de performanţă.  

 La nivelul claselor, programul de învăţare 
satisface cerinţele privind sănătatea, 
siguranţa, elevii au acces la resurse de 
învăţare care răspund nevoilor lor. 

 Seria de activităţi extracurriculare 
organizate vine să completeze oferta de 
formare a elevilor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 

 Desfăşurarea de activităţi extracuriculare 
ar putea conduce la atragerea 
interesului elevilor în sensul construirii 
de relaţii bune în şcoală. 

 Introducerea săptămânii  „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” permite 
profesorilor o diversificare a 
conţinuturilor, dar şi a strategiilor 
didactice care să determine o participare 
activă din partea elevilor. 

 

 

 Una dintre principalele ameninţări ale 
bunei funcţionări a procesului instructiv 
educativ este reprezentată de interesul 
puternic diminuat, dacă nu chiar absolut 
absent, pe care îl manifestă unii elevi faţă 
de şcoală în general. În acest sens se impun 
o serie de măsuri de stimulare a elevilor 
pentru obţinerea de performanţe şcolare 
îmbunătăţite ; 

 Absenteismul unora dintre elevi sau exodul 
către şcoli din oraş. 



  

 

IV. Concluzii  

 

         Analiza activităţii Comisiei Metodice Ştiinţe Reale pe anul şcolar 2017-2018 reliefează faptul că se creează un 

climat favorabil învăţării, în cadrul căruia relaţia profesor-elev se bazează pe respectul reciproc, pe colaborare şi 

înţelegere. Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi 

autodepăşire. 

         Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice, punându-se 

astfel un mai mare accent pe lecţia şi parcursul ei. 

        Elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi fiind o componentă 

deosebit de importantă.      

 

COMISIA PENTRU SIGURANŢĂ ÎN ŞCOALĂ  ŞI DE 

PREVENIRE A VIOLENŢEI 

Structura raportului de activitate: 

 

I. Obiective propuse pentru anul şcolar 2019-2020 

II. Descrierea activităţii comisiei din anul şcolar 2019-2020 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

IV. Soluţii posibile de remediere 

 

 

 



Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor 

de siguranţă sub multiple aspecte. 

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

prevenirea violenţei în mediul şcolar la Şcoala Gimnazială Variaş .     

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

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

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

comportamente violente precum”: 

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

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

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

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă 

de cadrul didactic) ; 

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

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar 

în vigoare. 

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

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu 

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

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

 

I. OBIECTIVE : 

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

cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

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

nivelul şcolii; 



 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

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

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă 

în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMISIEI 

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei 

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

scopul sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 

 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu 

pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din 

şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor 

principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale 

părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de 

către elevi şi profesori a unor semen distincte; 

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

măsurilor şi planurilor de acţiune; 



- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

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

programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi 

Poliţia comunei Variaş ; 

- Cooperarea interinstituţională  în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din 

cadrul proiectelor educaţionale; 

- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive; 

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

violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere 

în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu 

desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

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

observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel” 

 

III.  ANALIZA SOWT A ACTIVITĂŢII 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 



- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: 

Poliţia de proximitate, Asistenţa social. 

 

IV.  SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

 

 
DIRECTOR, 

Prof. Corina MUNTEANU 
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