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RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI DIN 

UNITATEA SCOLARA 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

ANALIZA SWOT 

 

I. CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unor proceduri standardizate de 

alegerea manualelor, asigurarea obiectivităţii 

în alegerea manualelor alternative; 

- materiile opţionale au fost stabilite de comun 

acord cu părinţii şi elevii în urma ofertei 

şcolii. 

- materialele opţionale satisfac în proporţie de 

80% nevoile părinţilor şi elevilor. 

 

- parteneriat între părinţi şi şcoală cu accent pe 

consilierea părinţilor elevilor cu probleme de 

disciplină, a celor cu deviaţie de comportament 

în vederea integrării în mediul şcolar. 

- rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

- preocupare scăzută pentru individualizarea 

/diferenţierea învăţării, în raport cu 

nevoile/interesele elevilor; 

- puţine activităţi extracurriculare, organizate 

pentru elevii din şcoală, reuniuni /seri literare, 

spectacole, simpozioane, colocvii; 

- folosirea de către unii profesori a metodelor 

învechite de predare-învăţare; 

- implicarea slabă a unor cadre didactice în viaţa 

şcolii. 

Oportunităţi Ameninţări 

- îmbunătăţirea sistemului educaţional prin 

politica de orientare a programelor şcolare 

către formarea abilităţilor cerute de 

comunitatea locală; 

- tendinţele alinierii evaluării profesionale la 

standardele internaţionale, în vederea 

recunoaşterii reciproce a competenţelor; 

- disponibilitatea colaborării Inspectoratului 

Scolar Judeţean Galaţi, a Casei Corpului 

- scăderea prestigiului profesiei didactice, 

funcţionând selecţia negativă a personalului 

pentru învăţământ; 

- educaţia nu mai este privită de către elevi ca un 

mijloc de promovare socială. 

mailto:scoala_26galati@yahoo.com
http://www.galatiscoala26.wix.com/ioncreanga
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Didactic, a Universităţilor şi a altor instituţii 

abilitate în procesul de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

 

 

II. RESURSE FINANCIARE SI 

MATERIALE 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unei baze de date privind populaţia 

şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările 

de personal, tezele cu subiect unic, documente şi 

situaţii contabile, etc; 

- conectarea reţelei şcolare la internet 

- înălțare gard, modernizare parc si teren de 

sport 

- modernizare si dotare săli de curs 

- existenţa a 1 laborator; 

- existenţa cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică modern având psiholog; 

- dotarea unor săli de clasă cu mobilier şi 

echipamente noi  

- preocuparea pentru dotarea şcolii cu materiale 

suport pentru o mai bună desfăşurare a activităţii 

instructiv – educative cu CD - uri, DVD - uri 

pentru toate obiectele de studiu; 

 

- existenţa unei săli de sport nemodernizată; 

- inexistenţa unei pagini web a şcolii care să 

transmită către partenerii comunitari informaţia 

completă şi la zi privind toată gama de 

preocupări, oferte si rezultate; 

- insuficienţa fondurilor care să asigure crearea 

cabinetelor de Limbi Moderne şi limbă română 

conform standardelor europene. 

- resurse financiare reduse pentru a oferi 

recompense materiale atractive cadrelor 

didactice valoroase, promotori ai învăţării 

centrate pe elev; 

-inexistența unui teren de fotbal; 

-inexistența centralei termice pentru 

economisirea cheltuielilor 

-existența unui laborator informatica 

nefuncționabil, având aparatură învechită uzată 

moral 

-existența unui gard uzat, deteriorat în curtea 

din spatele școlii, Prelungirea Traian 

- inexistența unei staţii radio; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- continuarea procesului de modernizare a 

unităţii de învăţământ: Înlocuirea mobilierului 

şcolar în sălile de clasă (rămase nemodernizate) 

cu mobilier nou (ergonomic); 

- existenţa cadrului legislativ permisiv în 

obţinerea de fonduri proprii –Consiliul Local 

lăsând la latitudinea scolii încheierea de 

contracte pentru spaţiile excedentare; 

- continuarea procesului de modernizare a 

pardoselilor din sălile de clasă unde parchetul nu 

s-a schimbat; 

- demersuri de realizarea unui teren de fotbal. 

- continuarea subfinanţării capitolului Resurse 

Umane; 

- criterii şi legislaţie neclară în ceea ce priveşte 

proiectele de finanţare nerambursabilă; 

- insuficienţa fondurilor care asigură finanţarea 

cheltuielilor materiale de la bugetul de stat. 
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III. RESURSE UMANE 

Puncte tari Puncte slabe 

-potenţial didactic performant (22 titulari ai 

scolii)  

-dorinţa de schimbare; 

-munca în echipă; 

- Activităţi extracurriculare variate; 

-rata de promovabilitate a elevilor, ridicată; 

-rezultate la Testele Naţionale foarte bune –la lb 

romana 97,15% iar la matematica 79,33%; 

-experienţă în participarea la proiecte 

educaţionale; 

-acces nelimitat la internet; 

- existenţa elevilor repetenţi şi cu situaţii şcolare 

neîncheiate în scădere; 

- atenţionarea în scris a părinţilor / tutorilor 

legali a elevilor rămaşi corigenţi pe semestru, la 

sfârşit de an; 

- colectiv didactic în schimbare (număr mare de 

pensionări); 

- elevi din medii sociale defavorizate; 

- carenţe în relaţia elev – cadru didactic; 

- material didactic uzat moral; 

- lipsa cunostinţelor în domeniul 

managementului comunicării, stresului, al 

timpului liber, al schimbării, etc. 

- implicare tot mai slabă a personalului în viata 

şcolii datorită nemulţumirilor salariale 

- lipsa de stabilitate a cadrelor didactice 

suplinitoare. 

- existenţa unui număr important de cadre 

didactice care întocmesc proiecte didactice încă 

formale, nepersonalizate şi insuficient 

operaţionalizate. 

- implicare inegală a cadrelor didactice în viaţa 

şcolii 

Oportunităţi Ameninţări 

- crearea condiţiilor pentru ca o parte a 

colectivului didactic să fie implicat în structuri 

şi grupuri de lucru la nivel local şi naţional pe 

probleme de reformă, ceea ce reprezintă o 

resursă importantă a dezvoltării profesionale la 

nivelul specialităţilor şi implicit a şcolii: 

- scăderea demografică a populaţiei şcolare; 

- migrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de 

activitate mai bine retribuite; 

- influenţa exercitată asupra elevilor de 

tehnologia informaţională contribuie la 

diminuarea timpului acordat studiului; 

- autonomie limitată în selecţia personalului, in 

conformitate cu obiectivele unităţilor 

deînvăţământ ; 

- inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice; 

 

IV. RELAŢII CU COMUNITATEA 

Puncte tari Puncte slabe 

-implicare activă a reprezentantilor din partea 

Consiliului Local si din partea Primăriei 

- acţiunile elevi – părinţi - profesori au o 

frecvenţă redusă - şedinţele sunt doar cu 

-Continuarea proiectului de modernizare a curţii 

şcolare şi a spaţiilor verzi (coşuri de curte, brazi, 

flori, mobilier urban). 

-demersuri pentru montare centrale termice. 

- demersuri pentru modernizare sistem de 

supraveghere video. 
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- colaborarea eficientă si promptă cu celelalte 

instituţii ale administraţiei publice locale şi 

teritoriale; 

- încheierea unui protocol între şcoala nostră şi 

ONG Tinerii şi viitorul, Galaţi pentru 

promovarea imaginii şcolii. 

-Existenţa unui consiliu al elevilor. 

-la nivelul scolii funcţionează Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor care, colaboreazăcu 

agenţii economici şi cu comitetele de părinţi 

 

părinţii şi cu diriginţii; 

- familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor şi a 

problemelor şcolii; 

- popularizare slabă a acţiunilor de succes în 

mass – media locală. 

-la nivelul scolii nu există Asociaţia 

Reprezentativă a Părinţilor. 

Oportunităţi Ameninţări 

- colaborarea cu Poliţia, Direcţia Judeţeană de 

Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean al 

Poliţiei de Frontieră, Galaţi, Consiliul Local, 

primărie, ONG prin încheierea de parteneriate şi 

protocoale. 

- conştientizarea şi responsabilizarea morală 

a elevilor privind calitatea reprezentării şcolii în 

relaţiile cu instituţiile similare; 

- disponibilitatea, implicarea şi responsabilitatea 

unor instituţii importante de 

a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, 

Poliţia, instituţiile culturale); 

- favorizarea impactului de percepţie pozitivă a 

şcolii ca organizaţie stabilă pe piaţa ofertei 

educaţionale; 

 

- criza de timp a unor părinţi, datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă 

implicare în viaţa şcolii; 

- plafonarea interesului comunităţii faţă de 

problemele reale ale şcolii; 

- scăderea prestigiului cadrului didactic. 

 

 

DOMENII GENERALE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ 

 Capacitate instituţională 

 Eficacitate educaţională 

 Managementul calităţii 

 

Având în vedere analiza SOWT, ne propunem următoarele 

 

Unitatea şcolară este una dintre unităţile reprezentative de învăţământ din municipiu fiind 

clasată în primele 8 unităţi de învățământ gimnazial din judeţ. Reprezentativitatea instituţiei nu 

constă în primul rând, în calitatea absolvenţilor săi şi in performanţele pe care acestia le obţin atât 

pe parcursul şcolarizării, cât şi după absolvire. Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Şcolii 

Gimnaziale Nr. 26, Galați are următoarele ţinte strategice: 

 

A. Centrarea demersului didactic pe elev și creșterea calității instructiv-educative 

B. Îmbunătăţirea standardelor  de performanţă a resurselor umane şi a managementului 

şcolar 
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C. Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la 

informatia electronică; 

D. Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale. 

 

Raport de analiză a procesului instructiv-educativ 

An şcolar 2018-2019 

 I. Valorificarea resurselor umane si materiale 

Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Scoala Gimnaziala nr. 26 Galati 

Cod SIRUES     170495061 

Judetul Galati 

 

În Şcoala Nr. 26 există 2 niveluri de învăţământ: primar, gimnazial. Şcoala funcţioneză în 

două schimburi. 

Resurse materiale: 

 Există 1 sălă de sport în interiorul unităţii de învăţământ. 

 Există cabinet medical. 

 Există cabinet de asistenţă psihopedagogică, dna psiholog, Erbarescu Constantina 

având normă  partial. 

Utilităţi: 

 

 Condiţii din 

unitate Sc.coordonatoare 

1. Curent electric 

si centrala 

termica  DA 

2. Apă curentă, 

apa calda: DA 

3. Telefon: DA 

 Elemente de dotare: 

 Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea didactică mobil . 

 Resurse materiale: 

 În ceea ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învăţământ necesare procesului 

didactic din unitate există dotare suficientă. Biblioteca şcolii este dotată cu  8067 de 

volume de cărţi . 

 Nr. de computere din unitatea şcolară:25 

1. Număr de computere utilizate în administraţie (cabinet director, 

cancelarie, secretariat, bibliotecă, contabilitate.)  7 

2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele didactice   1 

3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi  10 

4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 

de către elevi  5 

Total computere:  23 

 În ceea ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învăţământ, gradul de utilizare 
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efectivă a calculatoarelor, în raport cu numărul planificat de ore este  de peste 60% din 

orele planificate. 8 calculatoare defecte. 

  

 Resursele umane  

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate 

 Distribuţia pe grade didactice a personalului 

didactic angajat în unitate ( şcoala coordonatoare 

şi structuri) în anul şcolar curent: 

Număr 

cadre 

didacti

ce 

Proce

nte 

 

 1. Număr cadre didactice cu doctorat  2 6,33% 

 2. Număr cadre didactice cu gradul I 11 36,6% 

 3. Număr cadre didactice cu gradul II 7 23.33% 

 4. Număr cadre didactice cu definitivat 7 23,33% 

 5. Număr cadre didactice debutant 4 13,33% 

 6. Număr personal didactic calificat  30 100% 

 Total    30 100,0% 

Nr. de cadre didactice nou nenite in scoala: 7 

Nr. de norme didactice: 22,72 

 Dinamica elevilor  

 

Nr. efectivelor şcolare din unitate la 

inceput de an 

 

An 

şcolar 

2014-

2015  

 

An 

şcolar 

2015-

2016 

An 

şcolar 

2016-

2017 

An 

şcolar 

2017-

2018 

An 

şcolar 

2018-

2019 

Numărul de elevi din învăţământul 

primar (P-IV) 

191 214 230 229 218 

Numărul de elevi din învăţământul 

gimnazial (V-VIII) 

113 108 136 134 142 

Nr. de clase 15 15 16 16 16 

Total elevi 304 322 366 363 360 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2012-2013 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (I-IV) 

176+34 (2 clase 

pregatitoare) 

210 7 7 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

143 145 4 6 

Total 353 355 11 13 
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Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2013-2014 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (I-IV) 

 172+51( 2clase 

pregatitoare) 

222 3 4 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

125 123 2 4 

Total 348 345 5 8 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2014-2015 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (P-IV) 

 191 191 6 6 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

1113 114 6 5 

Total 304 305 12 11 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2015-2016 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (P-IV) 

 214 214 6 6 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

108 105 4 7 

Total 322 319 10 13 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2016-2017 

 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (P-IV) 

 214 214 6 6 
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Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

108 105 4 7 

Total 322 319 10 13 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2017-2018 

 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (P-IV) 

229 232 9 6 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

134 135 8 7 

Total 363 367 17 13 

 

 

Nivel de studiu 

/Anul scolar 

2018-2019 

 

Înscrişi la 

începutul anului 

şcolar 

 

In evidenţă, la 

sfârşitul anului 

şcolar 

 

Înscrişi pe 

parcursul anului 

şcolar 

 

Transferaţi  la 

alte unităţi 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

primar (P-IV) 

218 206 1 13 

Numărul de elevi 

din învăţământul 

gimnazial (V-

VIII) 

142 142 4 4 

Total 360 348 5 17 

 

 

 Fecvenţa elevilor în anul şcolar anterior: 

Anul scolar Total absenţe Absenţe motivate 

2018-2019 4042 2697 

2017-2018 4475 3173 

2016-2017 5818 4146 

2015-2016 4610 3490 

2014-2015 5275 3890 

2013-2014 6077 4368 

2012-2013 8408 5213 

 

 Starea disciplinară 

An şcolar Note la 

purtare sub 7 

Note la 

purtare de 7 

Note la 

purtare de 8 

Note la 

purtare de 9-

9,50 

Note la 

purtare de 10 
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2018-2019 1 2 1 7 337 

2017-2018 1 1 2 7 356 

2016-2017 1 - 1 5 356 

2015-2016 - 1 2 6 310 

2014-2015 - 4 - 6 297 

2013-2014 1 0 7 5 332 

2012-2013 2 0 3 7 309 

 

 Randamentul şcolar 

Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2017-2018  comparativ cu sfârşitul anului 

şcolar 2018-2019, înaintea şi după examenul de corigenţă: 

An şcolar 2018-2019 

Situaţia la sfârşit de an, înaintea examenului de 

corigenţă 

Situaţia finală după examenul de 

corigenţă 

Nr. repetenţi Nr. corigenţi Situaţie şcolară 

neîncheiată 

Total repetenţi Situaţie şcolară 

neîncheiată 

2 2 0 2 0 

                                                                   An şcolar 2017-2018 

0 10 0 0 0 

 

Rezultate şcolare .Situatie comparativa 

 La sfarsitul anului scolar 2014-2015 am avut in evidenta la gimnaziu  114 elevi din care 

promovati 111 si 3 repetenti. 

 La sfarsitul anului scolar 2015-2016 am avut in evidenta la primar 222 elevi din care 

promovati 220 si 2 repetenti. 

 La sfarsitul anului scolar 2016-2017 am avut in evidenta la primar 228 elevi din care 

promovati 228 si 2 repetenti 

 La sfarsitul anului scolar 2017-2018 am avut in evidenta la primar    232  elevi din care 

promovati  232   

 La sfarsitul anului scolar 2018-2019 am avut in evidenta la primar    206  elevi din care 

promovati  206   

 La sfarsitul anului scolar 2018-2019 am avut in evidenta la gimnaziu   142  elevi din care 

promovati  140 

  

An şcolar 5 – 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99  9 - 10 
Total 

 

2018-

2019 

Primar 

Gimnaziu 

0 

 

0 

1 

- 

10 

4 

36 

202 

93 
206 

140 

2017-

2018 

Primar 

Gimnaziu 

0 

0 

2 

10 

2 

15 

21 

38 

207 

72 
232 

135 

2016-

2017 
Primar 

Gimnaziu 

0 

0 

0 

8 

2 

15 

7 

29 

 

219 

82 
228 

134 

2015-

2016 

Primar 

Gimnaziu 

0 

 

1 

7 

2 

22 

13 

23 

198 

53 
214 

105 
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2014-

2015 

Primar 

Gimnaziu 

0 

 

1 

11 

3 

20 

13 

28 

174 

52 
191 

111 

2013-

2014 

 

Primar 
0 0 0 0 0 

 

220 

Gimnaziu 

 
0 8 29 36 49 122 

2012-

2013 

Primar 

 
0 1 3 11 159 176 

Gimnaziu 0 3 31 48 62 145 

 

 Numărul elevilor din unitate care au absolvit. Situatie comparativa: 

 2018-2019: Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 16 

                    Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a):20 

 2017-2018: Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 54 

                    Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a):41 

 2016-2017: Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 42 

                    Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a):39 

 2015-2016: Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 37 

        Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a): 12 

 2014-2015: Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 29 

        Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a): 22 

 2013-2014 : Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 46 

        Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a): 44 

 2012-2013 : Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a): 44 

        Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a):58 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională. Situatie comparativa:  

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2018-2019: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 1 2 2 2 7 5 19 94,73% 

Matematica 4 4 4 3 2 2 19 78,94% 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2017-2018: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 0 1 7 7 8 13 36 100% 

Matematica 6 9 8 6 5 2 36 83,33% 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2016-2017: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 1 1 1 3 11 18 35 97,14 % 

Matematica 6 3 2 4 8 12 35 82,85 % 
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Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2015-2016: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 0 1 3 3 3 2 12 100 % 

Matematica 2 3 2 1 3 1 12 83,33 % 

 

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2014-2015: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 1 1 1 5 5 3 16 93,75% 

Matematica 1 3 4 3 3 2 16 93,75% 

 

 Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2013-2014 comparativ cu 2012-2013: 

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2013-2014: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 4 5 6 8 11 4 40 90 % 

Matematica 6 5 5 7 4 10 40 85 % 

Rezultate la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2012-2013: 

Disciplina Note 

<5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total 

elevi 

Promovabilitate 

>5 

Lb. română 3 2 7 4 19 22 57 94,73% 

Matematica 12 3 3 4 8 27 57 78,94% 

 

II. Gestionarea resurselor financiare 

An scolar 2018-2019 

TITLUL I -  Cheltuieli de personal – 1.422.008 lei 

  TITLUL  XI – Alte cheltuieli (despagubiri civile) -22.076 lei 

  TITLUL II – Bunurisiservicii- total 98.394 lei,  din care: 

20.01     - Bunurisi servicii-98.054 lei 

20.01.01- Furnituri de birou–1.609 lei 

20.01.02- Materiale pentru Curatenie– 2.000 lei 

20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica- 52.124 lei 

20.01.04- Apa, canal si salubritate-4757 lei 

20.01.08- Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet-2.906 lei 

20.01.09- Materiale si prestari servicii cu caracter functional - 488 lei 

20.01.30- Altebunurisiserviciiptr.Intrtineresifunctionare- 34.170 lei 

20.05.30- Alte obiecte de inventar –0 lei 

20.13.00-Pregatire profesionala- 340 lei 

TITLUL IX – Asistentasociala 

57.02.01- Ajutoaresocialein numerar-15.454 lei 

TITLUL XI –Altecheltuieli 

59.01  - Burse -19.986 lei 

TITLUL XIII – Active nefinanciare 

71.01 – Investitii- 1.100 lei 
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An scolar 2016-2017 

  TITLUL II – BUNURI SI SERVICII- TOTAL  41.073 lei,  din care: 

20.01     - Bunuri si servicii- 116.101 lei 

20.01.01- Furnituri de birou –  1.056 lei 

20.01.02- Materiale ptr. Curatenie –  1.575lei 

20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica- 67.594 lei  

20.01.04- Apa , canal si salubritate-4.912 lei  

20.01.08- Posta , telecomunicatii , radio ,tv , internet- 2.364 lei 

20.01.30- Alte bunuri si servicii ptr. Intrtinere si functionare- 33.600 lei 

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii-0 lei 

20.05.30 Obiecte de inventar- 5.000 lei 

57.02 Ajutoare sociale- CES 18.990 lei 

59.01 Burse 15.635 lei 

An scolar 2017-2018 

  TITLUL II – BUNURI SI SERVICII- TOTAL  120.431,06 lei,  din care: 

20.01     - Bunuri si servicii-  120.300,16 lei 

20.01.01- Furnituri de birou –  1.937,47 lei 

20.01.02- Materiale ptr. Curatenie –  1.000lei 

20.01.03- Incalzit, iluminat si forta motrica- 85.155,64 lei  

20.01.04- Apa , canal si salubritate-3.767,83 lei  

20.01.08- Posta , telecomunicatii , radio ,tv , internet- 1.116,28 lei 

20.01.30- Alte bunuri si servicii ptr. Intrtinere si functionare- 27.322,94 lei 

20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii-0 lei 

20.05.30 Obiecte de inventar- 130,90 lei 

57.02 Ajutoare sociale- CES 19.595 lei 

59.01 Burse 14.000 lei 

71.01.01 Constructii – 133.895,15 lei 

71.01.30 Alte active fixe 713,05 lei 

 

 

       III. Activitatea managerială 
1. Şcoala Gimnazială Nr. 26, Galaţi dispune de un plan de dezvoltare instituţională (Nr. 

1128/ 5.09.2016, aprobat în CA din 6.09.2016) şi un plan operaţional (Nr. 1140/7.09.2018 – Plan 

operaţional, dezbătut în CP din 07.09.2018 şi aprobat în CA din 10.09.2018- ANEXA NR 2.1), 

plan unic managerial (Nr. 1139/ 7.09.2018- dezbatut in CP din 7.09.2017 si aprobat in C.A. din 

10.09.2017-ANEXA NR. 2) care sunt actualizate în funcţie de evoluţia şi contextul actual al 

învăţământului preuniversitar. Acestea respectă reglementările legale în vigoare, având o activitate 

eficientă în ceea ce priveşte organizarea, numărul şi calificarea personalului didactic, 

administrativ, nedidactic, didactic auxiliar şi oferă cu rigurozitate servicii comunităţii locale. 

Şcoala dispune de o administraţie organizată pe principiile unui management flexibil şi eficient 

care îşi propune asigurarea continuităţii în evoluţia, înnoirea şi flexibilitatea structurilor, în 

conformitate cu priorităţile şi strategia  unităţii, responsabilizarea tuturor membrilor pentru 

îmbunătăţirea standardelor de performanţă, pentru finalizarea obiectivelor propuse, cu respectarea 

termenelor prevăzute, precum şi consolidarea spiritului de echipă. Conducerea şcolii a avut în 
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vedere calitatea managementului educaţional. Proiectul de dezvoltare instituţională, programele 

manageriale anuale şi semestriale se realizează în urma unor analize şi au în vedere coerenţa dintre 

problemele învăţământului şi cele specifice şcolii. 

Organigrama şcolii a fost concepută pentru a asigura un management performant. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost identificate resursele materiale şi umane la nivelul 

şcolii. Accentul s-a pus pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu, au fost procurate documentele 

curriculare oficiale, manualele, auxiliarele, cărţile pentru bibliotecă, aparatura necesară.  

2. Organizarea internă a unității de învățământ s-a concretizat în constituirea catedrelor, 

repartizarea diriginţilor, întocmirea judicioasă a orarului, organizarea comisiilor metodice, 

reactualizarea Regulamentului de ordine interioară, întocmirea fişelor posturilor, stabilirea Ofertei 

educaţionale a şcolii. Toate acestea au fost realizate prin respectarea prevederilor legale, toate 

compartimentele funcționând eficient și corect.  

3. Comunicare internă și externă se realizează prin intermediul emailurilor, a faxului și ședințe 

săptămânale.  

4. Datele și informațiile sunt gestionate corect, prelucrate și înregistrate în baze de date de către 

informaticianul școlii. 

5. Toate solicitările Inspectoratului Școlar sunt transmite la termen corect și complet. 

6. Scoala beneficiază de serviciile unui asistent medical angajat al școlii.  

7. În timpul desfășurării programului securitatea elevilor și personalului din școală este asigurată 

prin intermediul unui gardian, iar pe timpul nopții școala dispune de sistem de alarmare prin 

zenzori. În ceea ce privește domeniul situaţiilor de urgenţă, apărarea împotriva incendiilor și 

securitatea in muncă, am apelat la serviciile unei firme specializate pentru instruire și realizarea 

corectă a activităților de prevenire și simulare. 

8. Elevii sunt informați,îndrumați și consiliați în cadrul orelor de dirigenție, la ședințele cu 

psihologul școlar în ceea ce privește oferta educațională, cariera, alegerea liceului la care să 

meargă sau alte probleme pe care le ridică aceștia. 

9. 10.Spațiile din școală sunt dotate și utilizate corespunzător conform destinației acestora și sunt 

accesibile tuturor, mai puțin laboratorul de informatică care, din motive financiare și al dotării 

slabe, nu funcționează. 

11. Spațiile administrative sunt dotate corespunzator, accesibile și funcționează eficient. 

12.Spațiile auxiliare sunt insuficiente și din acest motiv prea încărcate si greu accesibile. 

13. Scoala este dotată cu material didactic, auxiliare curriculare, echipamente corespunzătoare, 

depozitate în camere usor de accesat. 

14. Există în școală o bibliotecă dispunând de un nr. 8300   cărți, în scoala funcționează 22 

calculatoare și 4 videoproiectoare, elevii apelează regulat la serviciile bibliotecii. 

15. Pe lângă dotarea cu tehnologie informatică din bibliotecă, există un calculator și in cancelarie 

conectat la internet și o multifuncțională necesare asigurării comunicării și transferului de 

informații în timp util. Acestea sunt utilizate în permanență de tot personalul școlii.  

16.De asemenea, elevii beneficiază 90% de calculatoare  

18. Documentele  școlare sunt procurate din timp și folosite corespunzator, completate corect, iar 

acolo unde s-au strecurat greșeli, au fost corectate. 

19. Managementul personalului este realizat prin proceduri întocmite care mai suporta modificari. 

Ele au fost aduse la cunoștință responsabililor de comisii și prelucrate, aplicate în cadrul ședințelor. 

  

Școala a coordonat si organizat activități metodice  
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10. Bugetul unităţii, ca şi execuţia bugetară, au fost realizate respectându-se prevederile legale 

şi ţinând cont de nevoile cuprinse în PDI.  

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

1. Au fost întocmite proceduri pt toate departamentele din unitate, de autoevaluare 

instituţională. 

2. Au participat la şedinţele CP, CA şi reprezentanţi ai ISJ, Consiliu local şi părinţi  asigurand 

implicarea în demersul decizional în unitate. (dovezi la dosarul CA) 

3. Nu au fost realizate chestionare de identificare a feedbackului privind gradul de satisfacţie 

al calităţii în invatamânt in anul acesta. 

6. Există în procedurile elaborate încercarea de optimizare a evaluării satisfactiei 

beneficiarilor 

7. Au fost aplicate criterii şi metodologii de evaluare periodică a personalulu didactic. 

8. Toţi elevii şi cadrele didactice au acces la resursele educaţionale ale unităţii. 

9. Şcoala dispune la secretariat de baze de date complete şi corecte. 

10. Este asigut acces larg la oferta educaţională a şcolii. 

11. Există şi funcţioneaza comisia CEAC (baze de date în calculator) 

12. Planificarea activităţilor CEAC  este eficientă şi rapoatele CEAC sunt corect întocmite 

(dovezi: raport completat on-line şi  transmis on-line) 

 

D. ALTE ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1. Consiliul de administraţie  funcţionează eficiet fiind prompt la toate solicitările direcţiunii. 

2.  Au fost realizate 70% asistenţe la ore de către şefii CM, director şi membrii CEAC. (la EN 

au obtinut note foarte bune, promovabilitate 94,73% la lb romana, iar la matematica 

78,94%) 

3. Am colaborat bine  cu părinţii pentru îmbunătăţirea ambientului şcolii, pentru autodotarea 

unităţii, îmbunătăţirea frecvenţei, disciplinei, situaţiei la învăţătură, organizarea unor 

activităţi extracurriculare. 

4. Am colaborat , de asemenea, foarte bine cu comunitatea locală, cu Primăria Galaţi. Scoala a 

obținut foduri pentru montare centrale termice,  reparatii toalete, plantare copaci, si 

igienizare scoala.  

5. S-a colaborat cu DJSP  pentru menţinerea stării de sănătate a elevilor, autorizaţie sanitară, 

cu Secţia 1 Poliţie pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, cu Poliţia Comunitară 

pentru a asigura paza şcolii, cu Direcţia Sanitar Veterinară – programul „Lapte şi corn”, cu 

ITM, ISU pentru informarea, organizarea și instruirea elevilor și cadrelor din școală privind 

protecția în caz de incendii și calamități și ONG „Tinerii şi viitorul”.Conducerea şcolii a avut în 

vedere gestionarea şi gospodărirea patrimoniului, dotarea şi autodotarea cu materiale didactice 

şi echipamente necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului didactic, identificarea 

resurselor financiare. Majoritatea disciplinelor dispun de dotare  cu mijloace de învăţământ şi de 

material didactic. Toate sălile de curs au mobilier modular. Toată şcoala este igienizată 

permanent.  

    8.Situaţie la învăţătură: promovabilitate după sesiunea de corigențe: 100% 
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IV. Activitatea instructiv- educativă 

 

1. Comisia metodica “Limba si comunicare” 

      Responsabil : Naparlica Daniela 

 Activităţi la nivelul comisiilor metodice: 

Componenta comisiei metodice: 

DRAGAN FLORENTINA - LIMBA ROMANA - GRAD I 

COJOCARU DOINA - LIMBA ROMANA - GRAD II 

NAPARLICA DANIELA - LIMBA ENGLEZA – GRAD I 

GRIGORAS SIMONA- LIMBA ENGLEZA -  

TOMA CLAUDIA - LIMBA FRANCEZA - Grad I 

Obiective propuse pentru anul scolar 2018-2019: 

 perfecţionarea actului de predare-învăţare pentru creşterea eficienţei şcolare, acest lucru 

realizându-se prin dezvoltarea unor noi stategii, metode şi stiluri de predare 

(interdisciplinaritatea, învăţarea prin descoperire, lucrul în echipă); 

 stimularea cercetării pedagogice şi a învăţării în actul didactic; 

 informarea continuă asupra noutăţilor de specialitate şi de didactica; 

 evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au sustinut Evaluarea 

Nationala (clasele a VIII-a). 

 corelarea modalităților de comunicare a conținutului cu nivelul de pregatire al elevilor, cu 

achizițiile specific vârstei; 

 dezvoltarea unor reprezentari culturale si cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze 

si a civilizatiei spatiului cultural anglofon. 

 dezvoltarea capacitatii de a intelege, exprima ganduri,sentimente si fapte intr-o limba 

straina; 

 dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala; 

 stimularea elevilor pentru activitatea de performanţă; 

 activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar; 

 organizarea activităţilor educative extraşcolare. 

 dezvoltarea abilitatilor de gandire critica; 

Observatii generale cu privire la anul scolar 2018-2019 

Managementul comisiei metodice 

Membrii comisiei au avut ca principal scop în acest an școlar  realizarea unei activităţi 

didactice de calitate astfel, s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în planul de activităţi al 

catedrei : 

 toți membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei şi corelarea acesteia cu 

conținutul manualelor alternative.  

 toți membrii catedrei  au studiat documentele din curricula şi au făcut modificările necesare 

conform programelor școlare aprobate pentru anul 2018-2019; 

 au fost concepute si au fost aplicate, la începutul anului școlar teste inițiale pentru toate nivelurile 

de studiu (s-a stabilit testul inițial în cadrul ședințelor de catedră, precum si matricea de 

specificaţii). Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au stabilit măsuri 

pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea materiei predate. 

 Toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale 

auxiliare de predare şi evaluare (teste inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, 

prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri). 
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 în procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de formare 

continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării în cadrul orelor de 

lb.moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte ale 

comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice necesare pentru o 

comunicare adecvată situaţional şi acceptată social prin însuşirea de cunoştinte, deprinderi, şi 

atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de 

Referință. 

 Membrii comisiei s-au implicat activ în activitățile de specialitate (consfătuiri didactice,  

ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ cu profesorii metodiști) dar şi în activităţi 

școlare şi extrașcolare de la nivelul şcolii (Ziua Europeană a Limbilor Străine, Olimpiada Lectura 

si abilitățile de viață, Smart, English my love, Cangurul, Discover English, Evaluare în educaţie, 

English for Exams; activităţile extraşcolare etc.) 

 In ceea ce privește evaluarea competenţelor lingvistice s-au folosit cele două strategii de evaluare: 

evaluarea cumulativă si evaluarea continua sau formativă. Au fost folosite ca şi instrumente de 

evaluare testele scrise tip grilă, testele cu exerciții de completat, testele de ortografie si ortofonie, 

teste orale de evaluare a competenţelor lingvistice, teste de înțelegere a unui text. 

 S-au folosit materialele din dotarea scolii: laptop, video-proiector, cd-player. Asistenţele efectuate 

la ore au avut concluzii pozitive: proiectarea lecțiilor a fost corect întocmita, obiectivele au fost 

clar stabilite si prezentate, timpul a fost bine planificat, s-au folosit diverse metode de lucru cu 

elevii (frontal, pe grupe, individual, discuții), au fost utilizate numeroase mijloace de învaţare 

(culegeri, fise de lucru, laptop, retroproiector, CD-player), învăţarea a fost centrată pe elevi, aceștia 

manifestând atenție, interes si respect atât pentru lecție cat si pentru cadrul didactic, obiectivele 

propuse la începutul lecției au fost atinse, a fost realizat feedback-ul, elevii au fost evaluați si au 

primit tema pentru acasă. In cadrul asistenţelor am putut remarca şi prezenţa portofoliilor elevilor. 

Utilizarea de către elevi a proiectului si a portofoliului îi stimulează să-şi pună în valoare achizițiile 

lingvistice, îi determină să ia parte activ la propriul proces de învăţare 

 nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi : 

-  elevii se ridică la nivelul standardelor impuse de programele școlare; 

 - ei au capacități de citit – înteles, vorbit, acultat şi scris. Pot să rezolve diferite  tipuri de exerciții, 

pot emite păreri personale şi pot să poarte un dialog în situații reale de viață, pe teme date, în 

funcție de nivelul de studiu al fiecărei clase. Sunt spontani, se comportă în conformitate cu vârsta 

pe care o au şi îşi asumă responsabilităţi în rezolvarea sarcinilor de lucru, reușind să lucreze în 

echipă. 

 pregătirea pentru Evalurea Nationala a fost realizată săptămânal, în funcție de un  program bine 

stabilit, cu o tematică proprie, corespunzătoare programelor de către toți profesorii colectivului de 

catedră. 

 Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile facute in 

ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare. Schemele orare 

sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu care selucreaza si reflectand 

nevoile clasei. In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de 

invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea 

unui plan remedial, daca este cazul. Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la 

care se lucreaza tinandu–se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de 

cunostinte, priceperi si deprinderi. 
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Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

 Toti membrii comisiei sunt titulari 

 Eficientizarea pregatirii profesionale 

 Interrelaţionare pozitivă prin 

comunicare, negociere, conflict 

constructiv 

 Actualizarea strategiilor de predare 

 Informare din surse variate 

 Posibilitatea abordarii creative si 

interactive 

 Utilizarea unei pagini Facebook 

„English at School 26” pentru o mai 

buna comunicare cu elevii. 

 Utilizare site scoala 

https://scoala26.ro/ 

 Profesorii de limba română au 

participat, în calitate de evaluatori, la 

Olimpiada de limba si literatura 

română (faza locală si judeţeană) si la 

Evaluarea Naţională. 

 Profesorii din comisia metodica au 

realizat, în decursul anului scolar, 

numeroase proiecte educaţionale si au 

stabilit parteneriat cu alte scoli sau 

instituții din judeţ. 

 Relaţia profesor-elev a fost corectă si 

principială 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa dotarilor necesare 

 Timp insuficient 

 Neimplicarea activa a tuturor 

membrilor 

 Planificarea unor teme care nu 

prezinta interes pentru toti  

 Posibile opoziţii de scopuri şi 

obişnuinţe ale membrilor comisiei 

 Dificultăti de comunicare  si intrunire 

a comisiei metodice (majoritatea 

profesorilor au ore si in alte scoli si au 

existat dificultati in a gasi un timp 

liber comun pentru sedinte. 

 Superficialitate in pregatirea 

materialelor 

 Nerealizarea unui cabinet de limba si 

literatura română si a unui cabinet de 

limbi moderne; 

 Sustinerea de putine lecţii în AEL; 

 Lipsa softurilor educaţionale în AEL 

specifice disciplinelor – limba şi 

literatura română, limbile străine. 

 

OPORTUNITATI 

 Perfectionarea continua a cadrelor 

didactice prin invatare permanenta 

 Iesirea din “tiparul curricular” 

 bună motivaţie din partea unor elevi 

capabili de performanţă  

 Informatizare, actualizare site 

 Participare neconditionata cu materiale 

proprii, la fiecare tema 

 Dezbaterea tematicii este atât profitul 

grupului cât şi al fiecărui individ 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a 

lucra suplimentar atât cu elevii 

capabili de performanţă cât si cu cei 

care au lacune în cunostinţe; 

 Buna colaborare cu celelalte scoli din 

oras si implicarea  membrilor catedrei 

AMENINTARI 

 Activitatea  in mai multe scoli a unor 

cadre didactice; 

 Numarul in scadere al efectivelor de  

elevi la anumite clase; 

 Interesul scazut pentru “nou” 

 Exodul elevilor capabili de 

performanţă spre alte scoli de la 

primar la gimnazial 

 Evitarea  responsabilitătilor prof. 

 Demotivarea cadrelor didactice; 

 Cresterea unor presiuni externe 

(parinţi, presa, televiziune). 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

imbunatatirea conditiilor didactice 

 Scăderea prestigiului profesiei 

didactice, funcţionând selecţia 

https://scoala26.ro/
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în diferite proiecte educative şi 

perteneriate. 

 colaborare intr-un proiect eTwinning 

cu scoli din diverse tari europene 

 

negativă a personalului in învăţământ. 

  Educaţia nu mai este privită de către 

elevi ca un mijloc de promovare 

socială. 

Constatări ale asistențelor la lectii 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au 

planificat, 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 

evaluareprecum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. 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 optima a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regandeasca demersul didactic astfel 

incat cadrele didactice sa adopte 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. Trebuie folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice existente in scoala. 

Analizand activitatile desfasurate la clasa se constata urmatoarele aspecte: 

 Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate 

 Desi unele cadre didactice au gradul didactic I, au intocmit totusi proiecte de lectie sau 

schite de proiect de lectie pentru activitatile prezentate 

 Proiectele de lectii sunt usor de transpus in practica, realizabile si flexibile 

 Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea 

calendaristica si in proiectarea unitatii de invatare 

 In cele mai mulate cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini deinvatare si 

strategii didactice folosite 

 In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in 

contexte cat mai variate ceea ce elevii au invatat 

 Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa 

 Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu-se preocupare pentru 

exersarea depinderilor de munca independenta atat la clasele mari cat si la cele mici 

 Preocupare pentru realizarea feet-back-ului si autoregalarea activitatii in functie de 

informatiile primite 

 Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in 

echipa si exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse 

 Pe tot parcursul activitatii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 

evaluare scrisa la tabla, analiza produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

 Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala 

precum si mijloace de tehnologia informatiei. 

 toţi membrii ariei şi-au elaborat portofoliile personale, pe care le-au îmbogăţit pe parcursul 

semestrului cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare 

sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point); 
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 elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de către membrii ariei în elaborarea şi folosirea 

portofoliilor; 

 de remarcat este faptul că toţi profesorii ariei au respectat principiul notării ritmice şi au 

evaluat elevii corespunzător; 

  membrii celor două catedre ( romana si limbi straine)  au colaborat în permanenţă de-a lungul 

anului scolar şi şi-au îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, dialoguri deschise, discuţii 

ocazionale, exemple de bună practică realizate în cadrul şedintelor de catedră; 

 s-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări Power 

Point, materiale transmise de inspectorul de specialitate); 

 

Se recomanda: 

 Pentru realizarea unei evaluari cat mai complete sa se foloseasca o gama cat mai variata de 

instrumente: proiectul, grile de verificare, scala de apreciere, 3-2-1 etc. 

 Densitate mai mare a sarcinilor de invatare in lectie si o atractivitate mai mare a acestora, 

adaptarea la noile cerinte ale societatii; 

 Tratarea diferentiata a elevilor in cadrul activitatii; 

 Folosirea laptopului si a videoproiectroului cel putin o data pe saptamana; 

 Initierea elevilor in folosirea softurilor online si a platformelor de evaluare. 

 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI: 

 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. S-au prezentat şi afişat normele care 

trebuie respectate în timpul orelor de curs conform ROFUIP şi ROI, prelucrandu-le în ședința cu 

părinții. S-a creat în clasă o ambianţă propice desfăşurării actului educational, în comunicarea 

profesor–elev, urmărindu-se  realizarea feed-backului bidirecţional în comunicare. 

 Monitorizarea comportamentului  elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale.  S-a avut în 

vedere organizarea eficientă a clasei de elevi, gestionarea eventualelor situaţii conflictuale la 

nivelul clasei, îndeplinirea sarcinilor în timpul serviciului pe şcoală, sau în pause. 

S-au îndrumat şi coordonat elevii în cadrul   activităţii şcolare şi extraşcolare. S-au 

identificat cazurile de violenţă, vătămare, abuz fizic sau mental, aplicare de rele tratamente, 

exploatare, abandon sau neglijenţă şi îndrumarea elevilor, consilierea acestora şi anunţarea 

conducerii şcolii. S-a aplicat regulamentul în cazul abaterilor disciplinare. 

Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. S-au respectat particularităţile elevilor: 

vîrstă, caracter, temperament, condiţii sociale, etnie, etc.  Am întocmit planificarea şi realizarea 

lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor. Am consiliat permanent elevii prin 

forme şi mijloace variate, am colaborat cu psihologul şcolii şi cu celelalte cadre didactice. 

 Motivarea elevilor prin valorizarea  exemplelor  de bună practică. Am implicat elevii în 

activităţi de bună practică, mai ales prin desfășurarea orelor de dezvoltare personală, integrand 

diverse jocuri și am apreciat exemplele de bună practică, stimulând elevii fără abateri disciplinare 

prin diplome și medalii. 

Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele folosite 

(evaluare scrisă, orală, prin proiect, prin evaluarea portofoliului personal, autoevaluare etc.), astfel 

ca acest lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres pentru ei.  Evaluarea nivelului de 

pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare ( probe orale, probe scrise, 

probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare ( observarea sistematică a 

comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii, autoevaluarea). De 
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asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul şcolii, pentru a 

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

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

unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie.  După 

aplicarea unei evaluări formative, elevii cu  cu rezultate slabe au primit - fişe de ameliorare, iar 

celor care au obţinut rezultate foarte bune le-am dat fişe de dezvoltare, astfel încât aprecierea 

rezultatelor să conducă  la ameliorarea sau la dezvoltarea performanţelor şcolare. 

Promovabilitate: 

 Nume si prenume Disciplina 
Promovabilitate/ 

Corigente (nominal) 

1 DRAGAN FLORENTINA LB. ROMANA 100% 

2 COJOCARU DORINA LB. ROMANA 100% 

3 NAPARLICA DANIELA LB. ENGLEZA 100% 

4 GRIGORAS SIMONA LB. ENGLEZA 

1 corigent 

Donciu David – 3B 

Promovat -iulie 2019 

5 TOMA CLAUDIA LB. FRANCEZA 100% 

6 RADULESCU ANDREEA IRINA 
LECTURA SI 

ABILITATILE DE VIATA 
100% 

 

Situatia rezultatelor Evaluării Naţionale  - LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
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Situatie comparativa Evaluare Nationala – Limba si literature romana 2011-2019 

Anul scolar <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Total elevi Promovabilitate 

>5 

2011-2012 - 1 2 6 13 13 35 100% 

2012-2013 3 2 7 4 19 20 57 98,29% 

2013-2014 4 7 9 11 2 1 40 90% 

2014-2015 1 1 1 5 5 3 16 93,75% 

2015-2016 - 1 3 3 3 1 12 100% 

2016-2017 1 1 1 3 11 18 35 97,15% 

2017-2018 - 1 7 7 8 13 36 100% 

2018-2019 1 2 2 2 7 5 19 95 % 
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Rezultate - Simularea Evaluării Naţionale  

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 

9.11.2018 

Clasa Elevi 

testaţ

i 

Note 

între 

2 - 

2,99 

Note 

între 

3 - 

3,99 

Note 

între 

4- 

4,99 

Note 

între 

5- 

5,99 

Note 

între 

6 – 

6,99 

Note 

între 

7 -

7,99 

Note 

între 

8-

8,99 

Note 

între 

9 - 

10 

Med

ia 

 

Proc

ent 

pro

mov

are 

 

a 

VIII-

a A 

 

19 

 

- 

 

1 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

1 

 

5 

 

6,57 

 

84,2

0% 

5.12.2018 

Clasa Elevi 

testaţ

i 

Note 

între 

2 - 

2,99 

Note 

între 

3 - 

3,99 

Note 

între 

4- 

4,99 

Note 

între 

5- 

5,99 

Note 

între 

6 – 

6,99 

Note 

între 

7 -

7,99 

Note 

între 

8 – 

8,99 

Note 

între 

9 - 

10 

Me

dia 

 

Proc

ent 

pro

mov

are 

 

a 

VIII-

a A 

 

20 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7,7

5 

 

95% 

11.03.2019 

Clasa Elevi 

testaţ

i 

Note 

între 

2 - 

2,99 

Note 

între 

3 - 

3,99 

Note 

între 

4- 

4,99 

Note 

între 

5- 

5,99 

Note 

între 

6 – 

6,99 

Note 

între 

7 -

7,99 

Note 

între 

8 – 

8,99 

Note 

între 

9 - 

10 

Me

dia 

 

Proc

ent 

prom

ovare 

 

a 

VIII-

a A 

 

19 

 

- 

 

1 

 

- 

 

3 

 

2 

 

4 

 

4 

 

5 

 

7,5

5 

 

94,73

% 

 

08.05.2019 

Clas

a 

Elevi 

testaţi 

Note 

între 

2 - 

2,99 

Note 

între 

3 - 

3,99 

Note 

între 

4- 

4,99 

Note 

între 

5- 

5,99 

Note 

între 

6 – 

6,99 

Note 

între 

7 -

7,99 

Note 

între 

8 – 

8,99 

Note 

între 

9 - 

10 

Me

dia 

 

Proce

nt 

prom

ovare 

 

a 

VIII

-a A 

 

19 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

5 

 

3 

 

3 

 

6 

 

7,6

9 

 

89,47

% 
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CONSILIERE SI ORIENTARE: 

 Diriginte: Clasa 

1 DRAGAN FLORENTINA a VII-a B 

2 NAPARLICA DANIELA a V-a B 

3 TOMA CLAUDIA a VI-a B 

 

LECTII DESCHISE: 

1 Saluer, se presénter a V-a A Toma Claudia Septembrie 

2018 

2 Omonimele, cuvintele polisemantice a VI-a B Cojocaru Dorina Octombrie 

2018 

3 My Room a III-a B Grigoras Simona Noiembrie 

2018 

4 How much is it? I-a A Naparlica Daniela Decembrie 

2018 

5 Atributul – consolidare a VIII-a  Dragan Florentina Ianuarie 2019 

6 Romeo and Juliet Upgraded a VII-a A Naparlica Daniela Februarie 2019 

7 Larry’s Perfect Saturday – Asking for 

permission 

a VI-a A Grigoras Simona Martie 2019 

8 Le futur simple des verbes réguliers a VII-a A Toma Claudia Aprilie 2019 

9 Parti de vorbire neflexibile – 

recapitulare si sistematizare 

a VII-a B Dragan Florentina Mai 2019 

10 Lumea tehnologiei ( lectie de 

recapitulare) 

a VI-a Cojocaru Dorina Iunie 2019 

 

REFERATE: 

1 Greșeli nebănuite în comunicarea cu elevul Toma Claudia Septembrie 2018 

2 Secolul XXI si criza lui „a citi” Cojocaru Dorina Octombrie 2018 

3 Developing Listening Skills Grigoras Simona Noiembrie 2018 

4 Why use drama games or theatre games in your 

teaching? 

Naparlica Daniela Decembrie 2018 

5 Modalități de ameliorare a comunicării Dragan Florentina Ianuarie 2019 

6 The art of Dramatic Writing Naparlica Daniela Februarie 2019 

7 Activitati creative la ora de limba engleza Grigoras Simona Martie 2019 

8 Exploatarea didactica media in ora de limba 

straina 

Toma Claudia Aprilie 2019 

9 Temele pentru acasa intre pro si contra Dragan Florentina Mai 2019 

10 Resursele educationale deschise – o reala 

oportunitate pentru educatie 

Cojocaru Dorina Iunie 2019 

 

DEZBATERI: 

1 Temele pentru acasă – reguli ce trebuie 

respectate 

Toma Claudia Septembrie 2018 

2 Actualitatea programelor școlare Cojocaru Dorina Octombrie 2018 
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3 Concursurile școlare intre da și nu Grigoras Simona Noiembrie 2018 

4 Internetul – noua Bibliotecă Naparlica Daniela Decembrie 2018 

5 Actualitatea lui Mihai Eminescu Dragan Florentina Ianuarie 2019 

6 Cat din scoala de astazi reprezinta pregatirea 

pentru viata 

Naparlica Daniela Februarie 2019 

7 Blocajele din cadrul comunicarii scoala-familie-

comunitate 

Grigoras Simona Martie 2019 

8 Profesorul din “papucii” elevului – despre 

empatie si mediul educational 

Toma Claudia Aprilie 2019 

9 Tehnici inovative de dezbatere, oratorie si 

retorica 

Dragan Florentina Mai 2019 

10 Succesul scolar – un deziderat in societatea 

moderna? 

Cojocaru Dorina Iunie 2019 

 

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE: 

 

NĂPÂRLICĂ 

DANIELA 
 Muzeul viu – Antiquitas Rediviva - 21-22 sept.2018; 

 Ziua limbilor străine - 26 sept. 2018; 

 Promenada inimilor - 29 sept. 2018; 

 Șezătoarea lui Brumar ( povesti, cântece, ateliere de creație) - 26 

Nov. 2018; 

 This is Halloween – 31.0ct. 2018; 

 Magic Christmas - Program artistic de Craciun 18.12.2018 

 Concursul bilingv ,,Mihai Eminescu in Lyrics and 

colour”15.01.2019; 

 Povestea unui an -1918-istoria ca jertfă, istoria ca artă „România- 

ţara mea”, „Tradiţia populară + sufletul pământului românesc”, 

Omagierea Eroilor neamului”activităţi din cadrul proiectului Unirea-

un ideal, un crez și o voință. 

Photo Express – 17 aprilie 2019 

Minte sanatoasa in corp sanatos – 18 aprilie 2019 

Nu fi victima – 15 martie 2019 

Sclavia erei moderne si bullying-ul – 6 martie 2019 

Sezatoare – ouale incondeiate in traditia romaneasca 11 aprilie  

Un martisor pentru prietenul meu – in cadrul proiectului 

PRIETENIE FARA BARIERE, 26.02.2019 

ECO-MODE ( moda ecologica) cadrul proiectului PRIETENIE 

FARA BARIERE, 19.02.2019 

WANTED –27 mai 2019 

KIDS QUIZ 2019 – general knowledge contest -3 iunie 2019 

UK vs France – 6 iunie2019 

 Atelierul – Ziua invatatorului – in cadrul Festivalului national de 

creatie CLASS – 6.06.2019 

 Ateliere de teatru – 1.06.2019 

 Ziua Dunarii – 11 iunie 2019 
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GRIGORAȘ 

SIMONA 
  This is Halloween 31. Oct. 2018 

Drăgan Florentina/ 

Cojocaru Dorina/ 

Rădulescu Irina 

 Eminescu – cu timp şi fără timp - 15 ianuarie 2019 

TOMA CLAUDIA La mulți ani, România! 6 octombrie 2018 

 Sărbătorim România în pași de dans, 9 noiembrie 2018 

 România țara mea, din cadrul proiectului Alegem să iubim România, 

28 noiembrie 2018 

 Povestea unui an -1918-istoria ca jertfă, istoria ca artă parte a 

proiectului Unirea-un ideal, un crez și o voință  

 Sportul, între mișcare și disciplina, din3 decembrie 2018 în 

parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.29 Galați și Asociația Sportivă 

Triumf 

 Balul Zăpezii, din 20 decembrie 2018, la clasa a VI–a B 

 

Alte activități:  

1 Drăgan Florentina pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru 

Evalurea Naţională; 

organizarea Simulării Evaluării Naţionale la limba şi literatura 

română, în noiembrie şi în decembrie,  clasele VIII-a A, 

elaborarea testelor, a baremului, analiza rezultatelor şi  

măsurilor de remediere  în vederea pregătirii elevilor claselor 

VIII-a A pentru Evaluarea Naţională; 

pregătirea elevilor ZLATE V. ALEXANDRA ANDREEA, 

ILIESCU A. ADRIANA, Rotaru G. Teodora Daniela (clasa a 

V–a ),  CRĂCIUN D. DENIS-CRISTIAN, PANAITE M. 

CORINA MARIANA, NEGARĂ G.B. MARIA 

ALESSANDRA (clasa a VIII–a ).  pentru concursurile: 

Olimpiada lectura şi abilităţile de viaţă şi Olimpiada de limba 

şi literatura română; 

aplicarea testului de evaluare iniţială la clasele a V-a A, a V-a 

B, interpretarea rezultatelor şi corelarea rezultatelor cu 

proiectarea curriculară; 

participarea la cercurile  metodice de limba rommână şi de 

limba latină; 

2 Cojocaru Dorina Coordonare elevi – concurs interjudețean Magia sărbătorilor 

de iarnă în spațiul multicultural românesc ( in curs de jurizare) 

3 Năpârlică Daniela Pregătirea elevilor pentru activitatea  Miracolul Sacrificiului - 

Apărătorii Galaţiului -1918  dedicată scriitorului Victor 

Cilincă ) piesă de teatru; 

Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru  

proba de libilgv limba engleza, Evalurea Naţională; 

Confecționarea de panouri decor noi pentru holul şcolii; 

Evaluator la examenul de limba engleza in vederea admiterii in 

clasa a IX-a la clasele cu profil biling 
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Membru comisia Olimpiada limba engleza, etapa judeteana – 

intocmire subiecte; 

 

4 Grigoraș Simona Participare activitatea Omul frumos se formează –Caracterul 

contează din cadrul Proiectului Educațional Caracterul 

Participare „Saptamana legumelor si a fructelor donate”-

Campanie sociala nationalabnoiembrie 2018 

Participare Proiectul Educatie pentru sanatate 2018, co-

organizatorimpreuna cu AsociatiaPacientilor din Galati-Proiect 

„InspiRed-Inspira-Ipe cei din jurul tau la deschidere, 

intelegere, solidaritate” O campanie despre oameni cu si 

faraHIV.-dec 2018 

Participare Proiect Voluntariat „Suflet langa suflet” , CAEJ, 

parteneriat Crucea Rosie Romana si Asoc. „Dincolo de tacere” 

Galati-2.04.2019 

 Participare Proiect „Yourchoice,Yourlife” Erasmus +,KA 

2019- participare cu sceneta „ Pacala si Tandala” in limba 

engleza cu elevii clasei a X-a B. 

 

 

PREMII CONCURSURI/OLIMPIADE: 

Nume si prenume elev Clasa Concurs Premiul Prof. 

Coordonat

or 

ARADI YANNINA A VI-A 

B 

Festivalul/concurs de 

literatură pentru copii 

„Șoapte de cerneală” 

PREMIUL 

III 

prof. Dorina 

Cojocaru 

ILIESCU ADRIANA A V-A B Concurs National de 

creație artistico-plastica 

„Târg de matisoare” 

PREMIUL I Prof. 

Daniela 

Naparlica 

FLOREA DARIA 

ANGHEL ANDRA  

CARDON COSMINA 

DAMIAN BIANCA 

DANAILA ANA 

MARIA 

DOBREA OANA 

 

A VII-A Concurs Interdisciplinar 

Judetean in limba 

engleza „Britain On 

Film” 

PREMIUL II Prof. 

Daniela 

Naparlica 

BUSILA MARIA 

OCHIU OANA 

A V-A B Festivalul „Șansa 

pentru viața” 

PREMIUL 

III 

Prof. 

Daniela 

Naparlica 

BILIAC EDUARD A V-A B English For Exams PREMIU 

SPECIAL 

Prof. 

Daniela 

Naparlica 
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CIOBOTARU ALEXIA A VI-A English For Exams PREMIU 

SPECIAL 

Prof. 

Daniela 

Naparlica 

ROTARU TEODORA A V-A B Concursul „Vom exista 

cât îl vom ști pe 

Eminescu” 

PREMIUL 

III 

Prof. 

Daniela 

Naparlica 

 

TABERE/ EXCURSII TEMATICE: 

Nr. Organizator 

(colaboratori) 

Nr. 

elevi 

Locatia - Perioada Obiective 

1. Naparlica Daniela 

( Pelin Fanel, Tecu 

Petrica, Ticu 

Lacramioara) 

56 Targul Neamt,  

12-14 aprilie 2019 

Curriculum scolar altfel: 

Lb. Romana – casa memoriala 

M. Sadoveanu, Ion Creanga 

Matematica – Observatorul 

astronomic, Bacau 

Geografie – Pestera Sugaului 

Istorie – Muzeul Unirii, Bacau 

Ed. Fizica – drumetie pe munte, 

jocuri tematice etc. 

2. Naparlica Daniela 12 Tabara 

internatioanala de 

limba engleza Bran,  

23-29 iunie 2019 

îmbunătățirea fluenței în 

limba engleză și abilitățile 

de conversație prin 

expunere și exercițiu 

continuu al limbii  

comunicare eficienta și 

lucrul în echipă pentru a 

atinge obiective comune 

dezvoltarea  culturii 

generale și va exersa rea 

gândirii  analitice și atenția 

la detalii 

 

MANAGEMENTUL CARIEREI SI DEZVOLTARII PERSONALE: 

SIMPOZIOANE/CONFERINTE/COMUNICARI STIINTIFICE/SIMPOZIOANE 

1 Cojocaru Dorina  Simpozion Național „Marea Unire – Apogeul unei istorii 

milenare” cu articolul „Octavian Goga – poet inspirat de 

sufletul poporului în slujirea ideii naționale” 

2 Năpârlică Daniela  Ciclul de conferințe “Cum s-a creat Romania” organizat de 

Direcția Județeana pentru Cultura Galați 27septembrie 2018/ 

30 octombrie 2019/ 29ianuarie 2019; 

 Sesiunea de lucrări științifice “Crucea Eroilor Neamului de 

pe Muntele Caraiman – simbol pentru Centenarul Războiului 

Reîntregirii României” 14-16 septembrie 2019; 

 Simpozionul Internațional „Oameni frumoși ai culturii 

românești” – cu lucrarea „Mihail Sebastian – o stea în căutare 

de nume”19.01.2019 
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 Simpozionul ”Stop the loss of wetlands” 2.02.2019 dedicat 

zilei mondiale a Zonelor Umede – secțiunea machete 

Thematic Conference School cooperation in The Danube 

Region: Experience in Future actions, 13-14 iunie 2019, 

Vienna 

Conferinta regionala -2019 – editia XVI, destinata cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar la urmatoarele 

workshopuri: Super Profesori – Super Puteri! si Pasi catre 

starea de bine in educatie! 

 Reconstitution historique 1914-1918 Verdun, la mémoire 

partagée, du24 au 26 août 2018, à Verdun et sur le camp de 

bataille, à l’occasion de la fin du Centenaire de la Première 

Guerre mondiale 

3 Grigoras Simona „Omul frumos se formeaza-Caracterul conteaza” Proiect 

educational Caracterul, CAEN, CJRAE, In cadrul ”Luna 

caracterului-28.01.2019 

Conferintele BOOKLAND EVOLUTION, ASOC. 

BOOKLAND, V.A.Urechia,14.11.2018 

Seminar „Vino cu noi!Educam fiecare copil-Impreuna 

suntem o comunitate” Centrul European pentru Drepturile 

Copiilor cu Dizabilitati”-7dec 2018 

 

 

Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite  prin participarea la 

programele de formare continuă/perfecţionare .Am participat la activităţi de perfecţionare: 

 

PERFECTIONARE/ CURSURI/ CERCURI METODICE: 

Cojocaru Dorina  Susținere colocviu pentru gradul didactic I 

Cursuri de formare pe platforme:  

 „Competențe digitale pentru cadrele didactice”în cadrul 

proiectului european DECODE  

 „Tulburări specifice de învățare” în cadrul proiectului 

MOOD Days  finanțat prin programul Erasmus 

Năpârlică Daniela  Ghid de turism național  

 Dezbatere, retorica și oratorie  organizat de ARDOR 

 Antreprenoriat  inovativ in regiunea Sud-Est din cadrul 

proiectului AntRES 

  Global perspectives on English Language Teaching, 

National Geographic Leaning Day,  Fischer International 

 Creaza lectii interactive digitale, Olimp Net 

Grigoraș Simona  Educația părinților în avantajul elevilor organizat de 

Asociația CNDRU EOROSTUDY 

 Seminarul „Vino cu noi! Educăm fiecare copil – Împreună 

suntem o comunitate  susținut de Centrul European pentru 

Drepturile Copiilor cu Dezabilități 

 Designer instrucțional, SC Crumens Consulting SRL,2019, 
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40 ore 

 Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational,Eurostudy,2019,15 credite 

 

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii 

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale  

 S-au încheiat parteneriate cu instituţii publice şi private, după cum urmează: 

Năpârlică Daniela  Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Galați; 

 Muzeul De Istorie „Paul Paltanea”, Galați; 

 DGASPC, Galați; 

 Școala Gimnaziala Speciala „Constantin Pufan”, Galați; 

 Asociația Tradiția Militara, Bucuresti 

 Muzeul de Istorie, Braila 

 Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad 

 

Proiecte educationale:  

Năpârlică Daniela  PRIETENIE FARA BARIERE -  in parteneriat cu Școala 

Gimnaziala Speciala „Constantin Pufan”, Galați; 

 FII ACTIV PENTRU O DUNARE MAI SIGURA - in parteneriat 

cu Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad 

 UNIREA- UN IDEAL, UN CREZ, O VOINTA - in parteneriat cu 

Asociatiile Frontiera galateana, Galati si Traditia militara, 

Bucuresti. 

Promovarea ofertei educaţionale  Promovarea în rândul comunităţii a proiectelor/activităţilor 

unităţii de învăţământ (colaborare cu mass-media, cu instituţiile publice şi private) Promovarea 

imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, 

competiţii, activităţi şcolare şi extraşcolare  

Am pregătit elevii pentru concursuri şi olimpiade şcolare, întocmind planificarea de susținere a 

performanțelor școlare. 

Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. Am colaborat cu psihologul 

școlii și cu părinţii în prevenirea şi combaterea violenţei.  

 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare 

Am întocmit și semnat documentele privind PSI şi protecţia muncii, în cadrul ședinței cu părinții. 

Am diseminat normele şi procedurile de securitate a muncii şi de PSI în rândul elevilor. 

Implicarea activă în crearea unei  culturi a calităţii la nivelul organizaţiei  Ne-am implicat în 

acţiunile promovate de CEAC (aplicarea de chestionare, respectarea procedurilor, etc.)  Ne-am 

autoperfecţionat şi ne-am implicat activ în  realizarea tuturor sarcinilor în mod corespunzător şi 

exemplar. 

Conduita profesională 

 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament) S-a folosit un 

limbaj corespunzător, am avut o ţinută  şi un comportament adecvat. 

Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale  S-a promovat o atitudine de înaltă ţinută 

morală faţă de colegi, elevi, părinţii acestora şi restul personalului din unitatea de învăţământ. 
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Analizând activitățile desfășurate la clasă, în urma asistenţelor şi interasitenţelor se constată 

următoarele aspecte: 

 Pregătirea foarte bună a cadrelor didactice din punct de vederea științific şi metodic pentru 

activitate; 

 Proiectele de lecții sunt ușor de transpus in practica, realizabile si flexibile; 

 Temele abordate la lecție sunt in conformitate cu ceea ce este prevăzut in planificarea 

calendaristica si in proiectarea unităţii de învăţare 

 Sunt integrați in activitate toți elevii din clasa; 

 Se îmbina activitatea directa cu cea independenta manifestându-se preocupare pentru 

exersarea depinderilor de munca independenta atât la clasele mari cat si la cele mici 

 Preocupare pentru realizarea feed-back-ului si autoreglarea activității in funcție de 

informațiile primite; 

 Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea in 

echipa si exersarea depinderilor de comunicare in situații diverse 

 Pe tot parcursul activității se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, 

evaluare scrisa la tabla, analiza produselor activității elevilor, portofoliul etc. 

 Se integrează in lecție material didactic confecționat dar si material didactic din scoală 

precum si mijloace de tehnologia informației. 

Se recomanda: 

 Pentru realizarea unei evaluări cat mai complete sa se folosească o gama cat mai variata de 

instrumente: proiectul, grile de verificare, scala de apreciere, 3-2-1 etc. 

 Densitate mai mare a sarcinilor de învățare în lecție si o atractivitate mai mare a acestora 

 Tratarea diferențiata a elevilor in cadrul activității. 

 Folosirea laptopului/PC si a videoproiectorului cel puțin o dată pe săptămâna; 

 Inițierea elevilor in folosirea softurilor online si a platformelor de evaluare. 

În concluzie, în procesul instructiv educativ al fiecărui profesor este loc şi de mai bine, iar 

demersul acestuia se realizează prin lecţii de calitate ştiind faptul că lecţia este un act de creaţie a 

fiecărui profesor şi poartă amprenta acestuia. 

 

2.Comisia metodică “Matematică şi ştiinţe” 

            Responsabil – Pavel Elena 

  

-          În  an şcolar 2017 -2018, catedra de Matematica si stiinte a Scolii Gimnaziale Nr. 26, 

Galati, compusa din: prof. de matematica - Vasile Duma, prof. Daniela Dinu, prof. 

Elena Pavel, prof. de fizica-chimie - Marian Nica, prof. de bilogie - prof. Georgeta 

Voinea, prof. Viorica Calugaru, prof. de educatie tehnologica - prof. Gabriela 

Baranga, Pantazica Mircea- informatica 

Comisia metodică matematica a desfăşurat pe parcursul semestrului II alanului  şcolar 

2018-2019 o activitate susţinută pentru a îndeplini obiectivele propuse în planul 

managerial. Membrii comisiei au  întocmit planificările calendaristice,planurile unitătilor de 

învătare, în termenul stabilit de directiunea scolii. Proiectarea didactică afost întocmită pe  baza 

rezultatelor obtinute anterior, vizând si particularitătile de  nevoi  aleclaselor de elevi. Astfel, au 

fostadaptateactivitătilede învătare la posibilitătilediferite aleelevilor, la capacitatea lor de 

întelegere, la ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar 

a fiecărui  elev în parte. Materia a fost  parcursă integral,  prin adaptarea tempoului specific 
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fiecărei clase, prin corelarea cu manualele alese. Centrarea învătării pe elev a condus la 

utilizareaconjugată a metodelor activ – participative cu cele traditionale. S-au utilizat mijloace TIC 

în cadrul orelor de curs, având în vedere eficientizarea acestora în procesul instructiv – educativ. 

Pentru o pregătire eficientă a elevilor, s-a  tinut cont de cerintele impuse de Evaluarea Natională, 

organizând ore de pregătire suplimentară în acest scop. 

În vederea obţinerii de rezultate cât mai bune la examenele naţionale la clasa a VI-a , 

a VIII-a s-au organizat ore de pregatire, conform programului stabilit în prealabil. 

La  SimulareaEvaluăriiNationale la Matematica  din data de 12 martie 2019 au participat 20 de 

elevi  de clasa a VIII- a de la ŞcoalaGimnazială Nr 26 Galati.  

Lucrările elevilor au fost evaluate de cătreprofesorievaluatori din unitateanoastrăşcolară. Fiecarel 

ucrare a fost evaluată de doi profesori evaluator care au consemnat notele pe lucrare. Lucrările cu 

notele elevilor au fost predate către directorul unităţii. Dl. Prof. Duma V. a raporta trezultatele pe 

transe de note ale elevilor. 

 

ACTIVITATEA ÎN CALITATE DE EVALUATOR/ ORGANIZATOR   

LA NIVEL MUNICIPAL ȘI JUDEȚEAN 

 

        Membrii comisiei au participat  în calitate de evaluator la faza locala a Olimpiadei de 

Matematica (Duma V. , Pavel E.), Olimpiada Satelor (Pavel E), evaluator la Evaluarea Națională 

pentru clasa aVI-a (Duma V., Dinu D.)și pentru simularea Evaluării Naționale la clasa aVIII-a;( 

Duma V. ,Dinu D., Pavel E.).  

Ne-a preocupat în egală măsură şi pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare. 

Dl. Prof. Duma  

- ( responsabil de cerc ) / Sc. gimn. Schela 

- Sustinerea unui referat cu tema  Matematica in clasa a VI-a /  Competente specifice _ Activitati 

de invatare _ Continuturi (S1) / Variante  EN2019 (22.05.2019 / 8A) 

- Organizarea consultatiilor la matematica pentru elevii clasei a VIII-a A , in vederea sustinerii 

examenului de Evaluare Nationala 2019 ( subiecte2019.ro ,  EN 2010-2018 ,  mateinfo.ro  , 

mate.info.ro  ,  variante-mate.ro  , mategl.com  /  culegeri EN 2019 ) /  1-2  ore  saptamanal; 

- Participarea la toate activitatile desfasurate in comisia metodica din care fac parte  < MSN 

>precum si la activitatile altor comisii                                                                                                       

 Dl. Prof. Duma preda urmatoarea situatie a elevilor la finalul anului scolar 2018-2019: 

Matematica 

18_19 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 T OBS 

6A 6 1 - 2 1 3 2 - 2 2 - 19  

6B 1 - 3 2 3 1 1 - 5 - 2 19 1rep 

8A 7 2 - 1 2 2 3 - - 2 1 20  

T 14 3 3 5 6 6 6 - 7 4 3 58 1rep 

 

CDS 

CDS 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 T OBS 

6A - 3 - 2 - 2 1 3 1 1 6 19  

7A        1 3 2 12 18  

7B   1  1  1   2 12 17  

8A 1 2 4 1 1   4 3 1 3 20  

T 1 5 5 3 2 2 2 8 7 6 33 74  
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Dna. Prof. Dinu Daniela 

- La Concursul National de Matematica“ LuminaMath” , editia a XXII-a a participat in calitate de 

profesorindrumator cu 2 elevi. 

- La nivel de scoala,afacut parte din Comisia pentru Curriculum, Comisia pentru Securitate in 

munca, Comisia de Mobilitate a personaluli didactic la nivel de scoala, Comisiadirigintilor 

- A participatcaprofesor evaluator la Examenul de Simulare Evaluare Nationala, la clasele : A VII-

a A,B a VIII-a A siSimulareBacalaureat la  clasele  a XI-a , a XII-a ,a XIII-a  la Liceul Tehnologic 

de Marina Galati. 

- A intocmit documentatia  necesara, a monitorizat Activitatile Extrascolare, la clasa a VII-a A in 

calitate de diriginte: 

- In saptamana  “ScoalaAltfel”, a participat la un schimb de experienta cu elevii Liceului de Arta “ 

D. Cuclin” din Galati, am organizat vizite la : Muzeul Episcopal, la Episcopie, la Tipografia 

Episcopiei din Galati, la SeminarulTeologic “Sf. Andrei “, la Catedrala din Galati si la Fabrica de 

lumanari ce apartine Episcopiei. 

- Tot in aceeasi perioada a participat la I.S.U Galati, cu elevii clasei a VII-a  

- In cadrul comisiei” Matematica si Stiinte“ a intocmit  un referat cu tema: “Geogebra – un 

instrument util in predarea matematicii” si o lectiedeschisa, la clasa a V-a A cu tema: Fractii 

zecimale. 

- In cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Galati specializarea : Contabilitate si Informatica de 

Gestiune, a prezentat o lucrare cu tema : “Studiul  statistic privind analiza micsorarii naturale a 

populatiei scolare din Sistemul de Invatamant Preuniversitar din Romania” . 

Sustinerea lucrarii de licenta cu tema : “Efectul socio- economic  a  migratiei populatiei  in 

regiunea Galati – Moldova” 

 

Dna. Prof. Pavel Elena  
- Responsabil Comisie metodicaMatematică şi stiinţe în cadrul unităţii 

- Membru in comisia de corectare a Simulării Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a 

- Lecţie demonstrativă la clasa a V-a „Împărțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de 

zecimale nenule la un număr natural nenul.Împărțirea a două fracții zecimale cu un număr 

finit de zecimale nenule”   

- Am participat cu 13 copii la concursul LuminaMath 

- Am participat la Cercul metodic cu tema „Aspecte stiintifice si metodice privind predarea 

unităţii de invatare Relatii metrice in triunghiul dreptunghic „ desfasurat la Sc. Gimn. „Lascăr 

Catargiu”, comuna Schela – 13.04.2019 

- Profesor evaluator la Olimpiada de matematică, etapa locala – 24.02.2019 

- Profesor evaluator Olimpiada satelor 

- promovabilitate 100% a elevilor din clasele a V-a B siaVI-a B. 

 

 

Dna. Prof. Riclea Mariana 

- 23.02. 2019 – a fost profesor evaluator în cadrul Olimpiadei pentru Discipline din Aria 

Curriculară „ Tehnologii”- etapa județeană, susținută la Colegiul de Industrie Alimentară „ 

Elena Doamna” 

- 28.12.2019 a desfășurat activitatea „ Este 1 Martie” împreună cu prof. Ticu L, Dinu D, 

Rădulescu I. 



 32 

- 4.04.2019 a organizat împreună cu prof. Dinu D și elevii clasei a VII-a A, activitatea „ O floare 

pentru școala mea”. 

- 18.04.2019 în cadrul săptămânii „ Școala altfel” a desfășurat activitatea „ SIGURANȚA AZI 

ȘI MÂINE” – vizită la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, împreună cu prof. Dinu D și 

elevii clasei a VII-a A 

- Am participat la Concursul Regional „ Tehnofan”, Ediția a V-a, desfășurat la Liceul 

Tehnologic „ Costache Conachi”, în data de 18.04.2019, unde eleva Rotaru Teodora a obținut 

PREMIUL SPECIAL. 

- 1.06.2019 AM PARTICIPAT LA Cercul metodic al profesorilor de educație tehnologică cu 

tema ,,DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ȘCOALA COMUNITATE PENTRU 

ASIGURAREA CARACTERULUI INTERDISCIPLINAR ȘI PRACTICO-APLICATIV AL 

DISCIPLINEI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ”, 

Dna. Prof. Calugaru Viorica 

- Pregatirea elevilor pentru participare la concursuri scolare: 

- PREGATIREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE FAZA PE SCOALA. 

- CONCURSUL NATIONAL “GEORGE  EMIL  PALADE” faza judeteana  

PREMIUL  I ROTARU TEODORA CLS VA B 

MENTIUNE  KESSLER ANDRA cls VB 

- Activitati in cadrul comisiei:Organizarea  expozitiei cu tema: “OMUL BENEFICIAR SI 

RESPONSABIL DE CALITATEA MEDIULUI” in scoala cu prilejul zilei de 5 iunie 2019 

-Participarea la Cercul  Pedagogic  sem I  si II ; 

- Participarea la  Proiectul: “MAGICIENII CLIMEI” organizat de ESA. 

- Concurs de machete cu tema “LUMEA ECO”. 

Analiza SWOT 

 

1. Puncte tari 

- toti profesorii catedrei au o pregatire de specialitate si pedagogica serioasa si o mare 

disponibiliate de a comunica eficient cu elevii 

-  activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  

valorificarea programei de specialitate; 

- toatecadreledidactice au parcursmateria, conformplanificărilorcalendaristiceproiectate 

pe unităţi de învăţare; 

- s-au elaborat şi aplicat teste, precum şi bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 

cunoştinţelor, aptitudinilor , atitudinilor , valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au 

fost realizate competenţele generale şi specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv – educativ; 

- s-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi 

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, 

investigaţii, proiecte şi portofolii; 

- s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate 

în vigoare; 

- tinuta profesională a cadrelor didactice; relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială; 

- toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ  în activităţile educative desfăşurate în 

şcoală şi în afara şcolii; 

- perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuire şi cercuri  
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pedagogice, la stagii de formare continuă acreditate; 

-  întâlniriledintrecadreledidactice, mai ales celeinformale, reprezentate de discuţiiscurte, 

pe teme concrete şi de actualitate au fostdeosebit de utile, conducând la o permanentă 

informare şi documentare a cadrelor didactice 

- o buna colaborare cu diriginții claselor la care predă fiecare profesor și participa la consultațiile 

cu părinții. 

 

2. Puncte slabe 

- Nerealizarea unor activităti extracurriculare fie din lipsa timpului, fie din lipsa spatiului necesar  

- Nerealizarea de lectii AEL 

 

3. Oportunitati 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor, atât în activităţi şcolare, cât şi în activităţi 

extraşcolare; 

- buna motivaţie a unor elevi capabili de  performanţă;  

- disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentaratât cu elevii capabili de performanţă cât 

şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;  

- buna colaborare cu celelalte şcoli din localitate; 

 

4. Amenintari 

- interesul tot mai mare al elevilor pentru calculator în defavoarea  timpului pentru studiu;  

- lipsa de implicare în activităţile şcolare a unora dintre părinţii elevilor; 

- efortul profesorilor nu este sustinut de o minima verificare a temelor pentru acasa de catre parinti. 

Consider că în al doilea semestru al anului şcolar 2018-2019,  activitatea comisiei s-a desfăşurat în 

bune condiţii, membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de 

învăţământ de specialitate.                                                                                         

REZULTATE LA SIMULAREA NATIONALA LA MATEMATICA 

 CLASA a VIII-a  

 

NUMĂR 

ÎNSCRIŞI 

NUMĂR 

PREZENŢI 

NUMĂR 

EVALUAŢI 

<5 5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

20 19 19 9 4 1 2 2    1 - 

 

MEDIA PE CLASA. PROCENT DE PROMOVABILITATE 

 

Clasa Media 
Promovabilitate 

(%) 

VIII 5,11 52,63% 

 

REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA LA MATEMATICA 

 CLASA a VIII-a  

NUMĂR 

ÎNSCRIŞI 

NUMĂR 

PREZENŢI 

NUMĂR 

EVALUAŢI 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 
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MEDIA PE CLASA. PROCENT DE PROMOVABILITATE 

 

Clasa Media 
Promovabilitate 

(%) 

VIII 6,36 78,94% 

 

 

3.Comisia metodică “Om. Societate. Sport” 

                     Responsabil – Ticu Lacramioara 

  In anul scolar 2018-2019, Comisia metodică, “Om, societate, sport, arte’’şi-a 

desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut 

următoarele obiective:  

 Proiectarea activităţii didactice pe baza curriculum-ului scolar, cu accent pe unitatea de 

învăţare  

 Intocmirea curriculumului adaptat pentru elevii cu CES 

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activparticipative  

 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii  

 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă 

religioasă 

 Utilizarea strategiilor didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 Promovarea lucrului in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 Participarea la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

  Elaborarea si aplicarea  testeloe si baremelor de evaluare initiala, continua si sumativa; 

  Prezentarea criteriilor de evaluare si notare la probele si normele de control; 

  Utilizarea metodelor de evaluare prin proiecte; 

 Consemnarea progreselor si regreselor elevilor la finalul fiecarui semestru 

Fiecare membru al comisiei metodice si-a desfasurat activitatea dupa cum urmeaza: 

A. CATEDRA DE ISTORIE  

Profesor suplinitor TICU LACRAMIOARA CATALINA 

 

 In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum 

urmeaza: 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

20 19 19 
 

2 
2 4 4 3 2    2 - 
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 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Istorie pentru elevii cu CES. 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevi 

 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

 A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A sustinut inspectiile pentru examenul de Definitivare in invatamant. 

 A prezentat si sutinut in cadrul Comisiei Metodice „Om si societate” urmatoarele 

referate Personalitati care au scris istoria Romaniei, Rolul metodelor alternative de 

evaluare la disciplina istorie . 

 A scris un articol pe site-ul scolii cu titlul      Memoria trecutului file de istorie locala- 

Galati in valtoarea Primului Razboi Mondial 

 Am comunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii; 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 A participat la activitatea “Povestea unui an -1918- Istoria ca jertfa, Istoria ca arta” din 

cadrul proiectului “Unirea – un ideal, un crez si o vointa”; 

 A participat la activitatea dedicata Centenarului Romaniei denumita “Centenarul Marii 

Uniri 1918 - 2018”; 

 A organizat impreuna cu doamna profesor Radulescu Irina, diverse activitati precum Vine 

Craciunul – un cadou pentru prietenul meu, derulat in parteneriat cu Scoala Gimnaziala 

Speciala „Gheorghe Pufan”, Galati, De la suflet la suflet, in urma protocolului de 

colaborare incheiat intre Scoala Gimnaziala nr.26 si Asezamantul Social „Sfantul 

Spiridon”, Galati, Targul de Craciun, desfasurat in incinta Scolii nr. 26, Galati, in urma 

caruia, elevii scolii noastre, si-au valorificat diverse talente pentru a crea felicitari si 

ornamente de Craciun. 

 A organizat impreuna cu doamna profesor Naparlica Daniela, in cadrul proiectului 

Prietenie fara bariere, incheiat intre Scoala Gimnaziala nr.26, Galati si Scoala Gimanziala 
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Speciala „Constantin Pufan”, urmatoarele activitatiȘ Eco-Mode (moda ecologica), si Un 

martisor pentru prietenul meu. 

 Am organizat in perioada 14 – 16 aprilie, in timpul Saptamanii “Scoala Altfel”, excursia 

de la Vanatori – Neamt 

 Tot in cadrul Saptamanii “Scoala Altfel” am desfasurat cu elevii claselor a VI – a si a VII , 

vizite la Muzeul Arhiepiscopal Galati, Fabrica de lumanari si Tipografia din incinta 

Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. 

 A sustinut alaturi de doamna profesoara Naparlica Daniela, dezbaterea cu  tema “Cine ne 

face dreptate”, la care au participat profesori, parinti si elevi. 

 

7. Conduita profesională 

 S-a straduit ca prin limbaj, tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

B. CATEDRA DE GEOGRAFIE 

Prof.  Vasile Madalina 

In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Istorie pentru elevii cu CES. 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 
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 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A prezentat si sutinut in cadrul Comisiei Metodice „Om si societate” referatul “Aspecte 

metodice ale predarii geografiei in scoala”; 

 A comunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 a realizat  planse cu mesaje ecologice; 

 a reciclat selectiv impreuna cu elevii scolii 

7. Conduita profesională 

 

 S-a straduit ca prin limbaj,tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

C. CATEDRA DE ARTE 

 Prof. Educatie muzicala BURUIANA GINA 

In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Istorie pentru elevii cu CES. 

 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevi 
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 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A comunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii 

 În cadrul Comisiei Metodice, a prezentat un referat cu tema Folclorul obiceiurilor de 

iarnă 

 A susținut Colocviul pentru obținerea gradului I – la Universitatea  Națională de 

Muzică București 

 Masterand anul II- Teoria și Practica Spectacolului Liric 

 Curs de perfecționare Competențe- cheie prin activități nonformale și extracuriculare/ 

94 ore/ 24 credite transferabile 

 Curs de perfecționare- Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de 

evaluarea cadrelor didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţiona 

lpentru ocuparea posturilor vacante 

 Curs de perfecționare -Managementul Integrării și Educării Copiilor cu Cerințe 

Educaționale Speciale -ADHD, în sistemul educațional de masa 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 A participat cu elevii școlii la o Colectă de Carte Dar pentru suflet, pentru românii din 

Ucraina, Republica Moldova, și Serbia 

 A participat alături de celelalte clase din școală la Proiectul 100 de ani de Centenar 

 A pregătit activități artistice împreună cu elevii școlii pentru Ziua Națională a 

României,  

 A participat cu corul școlii la Proiectul Educațional ,,Muzica, manifestare a 

frumosului în an centenar”la Lic.de Arte Vizuale D.Cuclin 

  A organizat o excursie la Iași cu elevii  

 A pregătit și prezentat un moment artistic cu Corul Școli -Colinde din suflet pentru 

români  

 A organizat vizionări de spectacole la Teatrul Național de opera și Operetă Galați 

astfel încât să atingă obiectivele urmărite – La Calul Bălan, Liliacul, Săracul Gică, Bal la 

Savoi 

 A participat cu elevii scolii de Ziua Culturii Naționale la Teatrul Național de Operă 

și Operetă Galați la un spectacol omagial Mihai Eminescu 

 Proiect Național Târg de Mărțisoare, ediți a aVII-a, 2019- atelier de creație, 

voluntariat, concurs desfășurat de Șc.Gimnaz.Nr.7 Gl 

 Vine, vine iepurașul- activitate de creație, organizare de expoziție pe holul școlii cu 

ouă încondeiate, felicitări si prezentare de referate despre specificul obiceiurilor de Paști/ 

clasele a V-a 

 activitare eco- plantare de arbuști și flori în grădina școlii 

 organizator de spectacole la Teatrul Național de Opera și Operetă care să atingă 

obiectivele urmărite ,,La Calul Bălan” și ,,Liliacul” 

 Organizator spectacol Elixirul Dragostei 
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 Expo Flora- Vizită la expozitia florală de la Complexul Muzeal de Științele Naturii 

Galați- 9 iunie/ participă elevii școlii 

 participare cu elevii la concursul din cadrul Proiectului Educațional Internațional -

Fenomenul Violenței în Școală/ organizator Șc.Gimnaz. Nr.3 Mangalia  

 -Simpozion Național Șerban Cioculescu -participare cu lucrare publicată/ Găiești 

 -Simpozion Internațional -participare Simpozion Internațional Frumos Urât 

 -Simpozionul International „Inovație și Creativitate în Învățământul 

Românesc”, Ediţia IV /Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu 

 -Concursul județean educativ interdisciplinar „ DREPTURILE OMULUI PRIN 

OCHI DE COPIL”/ Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” Constanța-participare cu 

lucrările copiilor 

 Publicare articol în revista “Școala de ieri, copilul de azi și lumea de mâine”/ Jud. 

Botoșani 

7. Conduita profesională 

 S-a straduit ca prin limbaj,tinuta si comportament sa arate respect si devotament 

pentru tot ceea ce face 

 Prof. Educatie plastica DOLEA (PANAITE) CLAUDIA 

In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Istorie pentru elevii cu CES. 

 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevi 
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 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A comunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii 

 În cadrul Comisiei Metodice, a prezentat un referat cu tema Referat in cadrul Comisiei 

metodice, cu tema Kitsch-ul in arta 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 A participat cu elevii școlii la o Colectă de Carte Dar pentru suflet, pentru românii 

din Ucraina, Republica Moldova, și Serbia 

 A participat alături de celelalte clase din școală la Proiectul 100 de ani de Centenar 

 A pregătit activități artistice împreună cu elevii școlii pentru Ziua Națională a 

României,  

 Expozitie pe holurile scolii cu lucrarile elevilor, avand ca tema sarbatoarea Craciunului 

 Expozitie pe holurile scolii cu lucrarile elevilor, avand ca tema sarbatoarea Pastelui 

 Realizare de decoruri specifice sarbatorii de Halloween cu elevii claselor  Va si a VI a. 

 In asteptarea Craciunului, realizarea de ornamente pentru Craciun cu elevii claselor a Va, 

a VI a si a VII a. 

 Peisaje de iarna, expozitie de planse executate de elevii claselor aVa, a VI a, si a VII a. 

 Hristos a Inviat!, expozitie de felicitari, oua incondeiate executate de elevii claselor a Va, 

aVIa si a VII a. 

 Cu Dumnezeu in suflet, pictura de icoane, expozitie pe holurile scolii si la Biserica Precist 

7. Conduita profesională 

 S-a straduit ca prin limbaj, tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

D. CATEDRA DE RELIGIE 

Prof. RADULESCU IRINA 

In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Istorie pentru elevii cu CES. 

2. Realizarea activitătilor didactice 
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 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevi 

 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

 A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A comunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii 

 A sustinut si prezentat in cadrul Comisiei Metodice”Om si societate” referatul „Sfanta 

Cuvioasa Parascheva-cea mult milostiva precum si lectia demonstrativa cu 

tema”Sarbatoarea-timp Sfintitor si de bucurie 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 12 premii in cadrul concursului Fauritorii Marii Uniri-modele pentru tineri. Cum ii 

cinstim si cum ii urmam, la care au participat elevi din clasele V-VIII. 

 20 de premii acordate elevilor din clasele  IIIA, VB, VIA, VIB, VIIA si VIIIA, la concursul 

de pictura sacra, organizat in Duminica Ortodoxiei. 

 In spatamana 18-12 aprilie, a insotit elevii la Biserica Precista, pentru primirea Sfintelor 

Taine a Spovedaniei si Impartasaniei 

 Coordonator proiect Educatie pentru dezvoltare durabila, derulat la Biblioteca 

V.A.Urechia, in colaborare cu Pro-Vobis, Centrul National de Resurse pentru Voluntariat – 

17 mai 2019 

 Colaborare Colecta de carte, rechizite si alimente, pentru Centrul de Zi pentru copii „Sf. 

Spiridon”, in cadrul proiectului 4/4 PentruPrieteni 

 Campania fructe si legume donate, program educational derulat in cadrul actiunilor de 

promovare a alimentatiei sanatoase, planificate in Strategia Nationala de Actiuni 

Comunitare, la nivelul scolii 2018, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr.7 si colegele din 

scoala. 

 In cadrul comisiei metodice a sustinut referatul Sfanta Cuvioasa Parascheva cea mult 

milostiva, si lectia Sarbatoarea, timp sfintitor si de bucurie, la clasa a V a A. 

 Participarea in calitate de colaborator, la activitatile proiectului national Targ de 

martisoare, coordonator Sc. Gimnaziala nr.7, Galati. 
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 Activitate în colaborare cu Asociația Frontiera Gălățeană De la Burebista la Ferdinand 

Intregitorul la Galeriile Auchan, activitate in cadrul proiectului de parteneriat Romania 

intre traditii si istorie de prezentare a unui program artistic inchinat eroilor neamului 

romanesc cu elevii clasei PA si VB, grupul Mladite Dunarene. 

 Proiect Concurs Regional Copilaria-Lume de miracole, creatie literara si plastica. 

 Participare la Șezătoarea Azi venim cu mic cu mare adunati la sezatoare, sezatoare cu 

elevii si parintii acestora avand ca obiectiv prezentarea  motivelor cusute pe costumul 

popular roma-nesc si initierea in arta cusu-tului pe etamina cu partici-parea reprezentantilor 

de la Centrul Cultural Galati  . 

 Unde-i joc si voie buna, toata lumea se aduna, participarea cu elevii clasei VB la 

activitatea de la Consiliul Elevilor, avand ca scop invatarea unor dansuri populare cu 

sprijinul grupului folcloric”Colindatorii”al Cer-cului Militar Galati. 

 Participarea la activitățile din scoala, prilejuite de Centenarul Marii Uniri, regiunea 

Oltenia, activitate in colaborare cu  elevii clasei a VB de comemorare a eroilor neamu-lui 

romanesc printr-o slujba de pomenire, urmata de prezentarea unor obiceiuri din zona 

Oltenia. 

 Participare la activitatea organizata in scoala in cadrul proiectului „Arta de a trai sanatos”, 

activitatea elevilor dela CPA  in colaborare cu colegii de la clasele primare in prezentarea 

unei expozitii de fructe si legume-izvor de sanatate, activitate cuprinsa in pro-iectul „Arta 

de a trai sanatos”. 

 Centenar participare la expoziția de basoreliefuri organizata de Asociația Frontiera, 

Activitate in cadrul pro-iectului de parteneriat cu Asociatia Frontierea Galateana ”Romania 

intre traditii si istorie„de prezentare a unui program artistic inchinat ero-ilor neamului 

romanesc cu elevii claselor PB, IB, IIA, IIB, IIIB. 

 Istorie si credinta, participarea cu elevii clasei  V-a B la un moment istoric inchinat eroilor 

neamului romanesc la biserica Precista. 

 Participare la activitatea propusa de ISJ Galati „Daruieste o bucurie” cu prilejul sarbatorii 

de Craciun, participarea elevilor de la CPA la activitatea de donare articole imbracaminte si  

jucarii pentru doi copii provenind din familii defavorizate , repartizati  de ISJ;   

 Participarea la Targul de Craciun in scop caritabil:Vine Craciunul.Un cadou pentru 

prietenul meu, participarea elevilor CPA  cu obiecte pentru targ  realizate cu specific de 

iarna, in vederea vanzarii si donarii banilor in scop caritabil   

 Campanie umanitara „Si eu pot sa ajut”!, participarea elevilor la Targul de jucarii in scop 

caritabil    

 De la suflet la suflet, activitate desfasurata cu participarea elevior de la Sfantul Spiridon 

 In cadrul Saptamana Altfel, Vizita la Muzeul Istoriei,Culturii si Spiritualitatii Crestine de la 

Dunarea de Jos, vizita la fabrica de lumanari si tipografia din incinta Arhoepiscopiei 

Dunarii de Jos. 

 „Este 1 Martie!Sa daruim cu drag!”, s-au relizat martisoare ce au fost daruite. 

 „Educatie Posturala”, cu colaborarea Clinicii Medicale Terra Clinique. 

 „Daruieste Bucurii donand/cumparand”, targ caritabil. 

 Voluntar la Programul Educational „Children Tour:The Factory”, excursie la 

Constanta. 

7. Conduita profesională 
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 S-a straduit ca prin limbaj,tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

E. CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA 

 Prof. PELIN FANEL 

In anul scolar 2018 – 2019 s-a implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa cum urmeaza: 

 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Educatie fizica si sport pentru elevii cu 

CES. 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 

 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 Ampromovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevi 

 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

 A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 Amparticipat la activitati metodice organizate de I.S.J.; 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A prezentat si sutinut in cadrul Comisiei Metodice „Om si societate” referatul cu tema 

“Rolul jocurilor motrice in educatia elevilor”; 

  A sustinut lectia demonstrativa cu tema „Sa fim mai toleranti”  in cadrul Comisiei 

Metodice a Dirigintilor; 

 A prezentat si sustinut in cadrul Comisiei Dirigintilor referatul cu tema „Cunoasterea 

temeinica a colectivului clasei”; 
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 Amcomunicat cu celelalte cadre didactice si cu conducerea scolii; 

 A urmat cursurile programului de formare „Educatie prin sah in invatamantul 

preuniversitar”. 

6. Contributia la dezvoltarea institutională si la promovarea imaginii unitătii scolare 

 

 A participat la activitatea “Povestea unui an -1918- Istori ca jertfa, Istoria ca arta” din 

cadrul proiectului “Unirea – un ideal, un crez si o vointa”; 

 A participat la activitatea dedicata Centenarului Romaniei denumita “Centenarul Marii 

Uniri 1918 - 2018”; 

 A participat in calitate de organizator al Cercului Metodic al profesorilor de Educatie Fizica 

cu tema “Prioritati metodologice in formarea deprinderilor din gimnastica acrobatica 

specifica – clasele III - IV”; 

 A participat la editia a Vii – a a Festivalului “Sansa pentru viata”, organizat de O.N.G. 

“Tinerii si viitorul” in parteneriat cu I.S.U.J. “G-ral Eremia Grigorescu” Galati, Liceul 

Tehnologic de Marina Galati, D.S.P. – Compartimentul de Evaluare si Promovare a 

Sanatatii – Galati si I.S.J. Galati; 

 A organizat in perioada 14 – 16 aprilie, in timpul Saptamanii “Scoala Altfel”, excursia de 

la Vanatori – Neamt; 

 Tot in cadrul Saptamanii “Scoala Altfel” a desfasurat cu elevii claselor a V – a A si a V – a 

B urmatoarele activitati: “Photo Express” si “Minte sanatoasa in corp sanatos”; 

 A efectuat alaturi de prof. Naparlica Daniela activitatea extracurriculara “Wanted”, 

activitate de parteneriat intre clasele a V – a ale scolii; 

 A participat la activitatea “Educatie posturala” in colaborare cu clinica medicala Terra 

Clinique; 

 A participat la dezbaterea sustinuta de profesorii Ticu Lacramioara Catalina si Naparlica 

Daniela, avand tema “Cine ne face dreptate”. 

7. Conduita profesională 

 S-a straduit ca prin limbaj,tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

 Prof.  Educatie Fizica STEFANESCU CATALIN 

In anul scolar 2018 – 2019 m-am implicat in activitati profesionale si extrascolare dupa 

cum urmeaza: 

1. Proiectarea activitătii 

 A intocmit planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatare conform 

programei scolare si le-am predat la timp; 

 A intocmit fise de lucru; 

 A intocmit un plan de activitati pentru intalnirile anuale cu parintii; 

 A intocmit teste initiale, finale; 

 A realizat proiectarea activitatilor in format electronic; 

 A realizat proiectarea activitatilor extrascolare; 

 A intocmit curriculum adaptat pe disciplina Educatie fizica si sport pentru elevii cu 

CES. 

2. Realizarea activitătilor didactice 

 A utilizat strategii didactice care sa-i stimuleze gandirea elevului si sa-i furnizeze 

deprinderi practice; 
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 A aplicat metode activ – participative pentru dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor 

practice; 

 A promovat lucrul in echipa in cadrul proiectelor educationale derulate pe parcursul 

anului scolar; 

 A participat la unele activitati extracurriculare la nivelul unitatii scolare; 

 A promovat lucrul individual si in echipa. 

3. Evaluarea rezultatelor învătării 

 A elaborat si aplicat teste si bareme de evaluare initiala, continua si sumativa; 

 A prezentat criteriile de evaluare si notare la probele si normele de control; 

 A utilizat metode de evaluare prin proiecte; 

 A consemnat progresele si regresele elevilor la finalul fiecarui semestru. 

4. Managementul clasei de elevI 

 A prezentat normele care trebuie respectate in timpul orelor de curs; 

 A prezentat regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara; 

 A consiliat permanent si am testat diferentiat elevii; 

 A intervenit pentru ameliorarea unor situatii conflictuale.  

5. Managementul carierei si al dezvoltării profesionale 

 A participat la activitati metodice organizate de I.S.J.; 

 A participat la consiliile profesorale; 

 A participat la sedintele de catedra; 

 A prezentat si sustinut in cadrul comisiei metodice, referatul cu temaRolul jocurilor 

sportive in dezvoltarea fizica armonioasa a elevilor 

 Asustinut lectia demonstrativa cu tema Sa fim mai toleranti, in cadrul Comisiei Metodice a 

Dirigintilor 

 A prezentat si sutinut in cadrul Comisiei Dirigintilor, referatul cu temaCunoasterea 

temeinica a colectivului clasei 

 A comunicat cu celelalte cadre didactice 

 A urmat cursurile programului de formare Educatie prin sah in 

invatamantulpreuniversitar 

6. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare 

 A participat la activitatea A participat la activitatea “Povestea unui an -1918- Istoria ca 

jertfa, Istoria ca arta” din cadrul proiectului “Unirea – un ideal, un crez si o vointa”; 

 A participat la activitatea dedicata Centenarului Romaniei denumita “Centenarul Marii 

Uniri 1918 - 2018”; 

 A participat in calitate de organizator al Cercului Metodic al profesorilor de Educatie Fizica 

cu tema “Prioritati metodologice in formarea deprinderilor din gimnastica acrobatica 

specifica – clasele III - IV”; 

 A participat la editia a VII – a a Festivalului “Sansa pentru viata”,organizat de O.N.G. 

“Tinerii si viitorul” in parteneriat cu I.S.U.J. “G-ral Eremia Grigorescu” Galati, Liceul 

Tehnologic de Marina Galati, D.S.P. – Compartimentul de Evaluare si Promovare a 

Sanatatii – Galati si I.S.J. Galati; 

  In cadrul Saptamanii “Scoala Altfel” a desfasurat cu elevii claselor a V – a A si a V – a B 

urmatoarele activitati: “Photo Express” si “Minte sanatoasa in corp sanatos”; 

 A participat la activitatea Educatie posturala, in colaborare cu clinica medicala Terra 

Clinique 
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7. Conduita profesională 

 S-a straduit ca prin limbaj,tinuta si comportament sa arate respect si devotament pentru tot 

ceea ce face 

NOTA! 

Mentionez ca raportul domnului profesor Stefanescu Catalin, este identic cu cel al 

domnului Pelin Fanel. De asemenea, mentionez faptul ca pe tot parcursul anului scolar, 

domnul profesor Stefanescu nu a adus nici un act/adeverinta/proces verbal care sa 

dovedeasca veridicitatea activitatilor la care sustine ca a participat sau a referatelor/lectiilor 

pe care se presupune ca le-a sustinut. 

 

4 .Activitatea școlară și extrașcolară 

Responsabil: Consilier educativ: Naparlica Daniela                         

La începutul anului 2918-2019 s-au realizat documentele specifice de planificare a 

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare,  în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor educativi şi corelarea temelor 

propuse cu cerinţele clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi educative extraşcolare (spectacole, 

concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

Activitatea extra-curriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către cadrele 

didactice, cu mici inadvertenţe, schimbări de denumire a activităţii sau de parteneri sau amânarea 

unora pentru semestrul următor. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii 

aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă  a 

anului şcolar 2018-2019 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente 

cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. Misiunea noastră conjugă eforturile 

materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: încurajarea 

competiţiei, performanţei, progresului şcolar. Aniversarea a 100 de ani de la realizarea României 

Mari ne-au făcut datori să celebrăm prin activităţi specifice la nivelul şcolii. Prin astfel de 

activități, elevii devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea sentimentului 

patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în inima fiecărui 

român, dar cu ocazia Centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult, odată cu 

îndeplinirea visului secular al tuturor românilor.  

Activitățile s-au desfășurat în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019,  structurate pe trei 

etape, de documentare, desfășurare și diseminare. Se urmărește formarea în rândul elevilor a 

sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice, românești, prin 

ansamblul activităților educativ-formative, complementare procesului de învățământ. 

I. Comisia diriginţilor 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Drăgan Florentina. Comisia metodică a 

diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un efectiv de 7 cadre 

didactice/ diriginţi-consilieri. 

Nr. crt. Clasa Diriginte/Profesor 
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În anului şcolar 2018-2019, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

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

anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie. 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii 

acestora. 

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. 

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc 

vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular 

tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit 

diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de 

şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de 

apărare împotriva incendiilor. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

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

situaţia a impus-o. Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii 

deosebite în familie, alături de mediatorul școlar, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a 

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

lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a 

rechizitelor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate. Informarea şi îndrumarea 

elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime 

s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu 

părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 

variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

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

menţinerea calităţii mediului şcolar, îmbunătăţit substanţial în urma lucrărilor masive de reparaţii 

şi a dotării cu centrală termică proprie. 

În ultima săptămână a anului scolar, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii 

1. V A  Pelin Fănel /Profesor Ed. Fizică 

2. V B  Năpârlică Daniela/ Profesor Limba Engleză 

3. VI A  Duma Vasile– Profesor Matematică 

4 VI B Toma Claudia – Prof. Limba Franceză 

5. VII A  Dinu Daniela  - prof. Matematică 

6. VII B  Drăgan Florentina – prof. Limba Română 

7. VIII  Stefănescu Cătălin - Prof. Educatie Fizica 
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şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului 

cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la 

cunoştinţa părinţilor.  

Pentru reducerea violenţei, prevenirea consumului de droguri, a delincvenţei juvenile, 

pentru sporirea eficienţei proiectării  activităţilor educative s-au realizat o serie de activităţi în care 

au fost antrenaţi elevii, diriginţii şi psihologul şcolii:   

1. Să fim mai toleranţi!, lecţie deschisă, profesor Pelin Fănel;  

2. Activităţi de învăţare la disciplina Consiliere si dezvoltare personala, referat, profesor 

Toma Claudia;  

3. Perfectiune, fete si baieti. Despre crestere si  transformare , lecţie deschisă, profesor 

Năpârlică Daniela;  

4. Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală, dezbatere; Cunoaşterea  

temeinică  a  colectivului clasei, referat, Pelin Fănel;  

5. Stimularea  copiilor cu cerinţe speciale, masă rotundă. Membrii comisiei diriginţilor s-

au implicat desfăşurarea activităţilor dedicate  sărbătoririi Anului Centenar . 

La nivelul Comisiei diriginţilor s-au realizat o serie de asistenţe (Munca în echipă - Duma 

Vasile;Cum recunoaştem un lider– Dinu Daniela; Stop stresului - Toma Claudia; Ce înseamnă să 

fii civilizat-Ştefănescu Cătălin;Schimbare, creştere, dezvoltare- Drăgan Florentina), toţi membrii 

comisiei au fost asistaţi. Orele observate s-au remarcat prin pregătirea minuţioasă a profesorului 

pentru activitate, resursele materiale utilizate, strategiile folosite, implicarea elevilor, calitatea 

dezbaterilor. 

II. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare 
Proiectele educative realizate în anul şcolar 2018-2019 au vizat implicarea unui număr mai 

mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, 

dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în 

defavoarea străzii. 

A) PROIECTE proprii: 

A. 1 „UNIREA – UN IDEAL, UN CREZ ŞI O VOINŢĂ” 

 

I.  SCOP: Conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României 

moderne. 

II.  Obiective: 

 cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

 educarea și revitalizarea spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale, materializate in 

comportamente de cultivare a cetateniei activ-participative; 

  reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, oamenii marii uniri;  

 conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un 

elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului. 

III. GRUP ȚINTĂ: cca. 365 elevi, aprox. 50 parinti, personalul didactic și didactic auxiliar al 

scolii, 

IV. PARTENERI: Biblioteca „V.A. Urechia”, Galati, Muzeul de istorie „Paul Paltanea” Galati, 

Asociația„Traditia Militara”, Asociatia „Frontiera galateana”, Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, 

Galati; 

V. COLABORATORI: toti invatatorii si dirigintii scolii 

VI. COORDONATOR PROIECT: NAPARLICA DANIELA 

VII. ACTIVITĂŢI PROIECT: 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3e7V4LvWAhVEAZoKHYd0AMI4ChAWCEYwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.berariiromaniei.ro%2Ffii-cool-fara-alcool%2F&usg=AFQjCNFk6n3l-QAc53BCBWK0FXEu5Jq_Qw
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N

r. 

Denumirea 

activitatii 

Modalitatea de 

realizare 

Impact Responsabil Termen Participanti/ 

Colaboratori 

1 Alegem sa 

iubim 

România 

 

Excursie tematica –  

Marasti, Marasesti, 

Campuri, Soveja 

etc. 

 

Eliberarea a 100 

baloane in culorile 

drapelului la 

mausoleul de la 

Mărășești 

100 elevi 

12 cadre 

didactice 

Tănase 

Jenica 

30 Oct. 

2018 
Clasele P – IV 

Maizel Irina 

Ciacaru Mihaela 

Plesnicute Nicoleta 

Panaite Claudia 

 Neculai Viorica 

Tecu Petrica 

Chiriac Manuela 

Tanase Jenica 

Năpârlică Daniela 

2 Sarbatorim 

România în 

pași de dans 

Dansuri populare 

românești ale 

ansamblului 

Colindătorii 

100 elevi 

5 

profesori 

Toma 

Claudia 

9 nov. 

2018-11-

15 0ra 

13:00 

Coregraf Andrieș 

Mihaela 

3 „POVESTEA 

UNUI AN – 

1918 – 

ISTORIA CA 

JERTFĂ, 

ISTORIA CA 

ARTĂ”  

 

Colaj de mesaje ale 

elevilor – Gânduri 

despre Marea 

UNIRE  

Fiecare clasa (16 

in total) primește 

câte o pânza 

1,5m/1m si 

realizează un 

poster dedicat 

Marii Uniri de la 

1918.Cele 16 

postere vor fi 

cusute spre a forma 

un poster lung de 

26 m (de la nr. 

scolii 26). Posterul 

urmează a fi folosit 

drept decor la toate 

activitățile dedicate 

Centenarului. 

365 elevi 

30 

parinti 

20 cadre 

didactice 

Ticu 

Lăcrămioar

a 

Năpârlică 

Daniela 

Andrei Irina 

– comitetul 

de părinți  

16 nov. 

2018 
Clasele P – VIII 

Învățătorii:Maizel 

Irina, Ciacaru 

Mihaela, Plesnicute 

Nicoleta, Panaite 

Claudia,  Neculai 

Viorica 

Tecu Petrica, 

Chiriac Manuela 

Tănase Jenica, 

Murgulet Mihaela 

Diriginții: Pelin 

Fanel, Naparlica 

Daniela, Duma 

Vasile, Toma 

Claudia,Dragan 

Florentina, Dinu 

Daniela, Stefanescu 

Catalin 

4 „ROMÂNIA, 

ȚARA 

MEA!”  

Recitare de poezii 

si cantece 

patriotice, masă 

rotundă, realizarea 

de desene, colaje, 

flashmob  

Fiecare 2 clase(1 

primar+1 

365 elevi 

30 

parinti 

20 cadre 

didactice 

Naparlica 

Daniela 

28 

nov.18 

 Ora 

11:00 

Clasele P – VIII 

Învățătorii:Maizel 

Irina, Ciacaru 

Mihaela, Plesnicute 

Nicoleta, Panaite 

Claudia,  Neculai 

Viorica 

Tecu Petrica, 
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A.2  PRIETENIE FĂRĂ BARIERE 

SCOP: implicarea elevilor in activităţi de voluntariat spre integrarea social a persoaneleor cu 

dizabilităţi. 

gimnaziu) se 

infratesc si 

reprezinta o zona a 

Romaniei( 

Moldova, Banat, 

Dobrogea, 

Muntenia, Oltenia, 

Bucovina, 

Transilvania, 

Maramures)si 

pregatesc activitati 

si bucate specific 

zonei, iar la final 

se reunesc intr-o 

mare hora a Unirii 

in curtea scolii. 

Chiriac Manuela 

Tanase Jenica, 

Murgulet Mihaela 

Diriginții: Pelin 

Fanel, Naparlica 

Daniela, Duma 

Vasile, Toma 

Claudia,Dragan 

Florentina, Dinu 

Daniela, Stefanescu 

Catalin 

5 OMAGIERE

A EROILOR 

NEAMULUI 
–  

depuneri de 

coroane/flori 

/lumanari la 

monumentul 

eroilor,/program 

cultural artistic 

   100 

elevi30 

parinti 

Naparlica 

Daniela 

Tanase 

Jenica 

Saptama

nal 

noiembri

e-

decembri

e 2018 

Invatatorii si 

Dirigintii 

6 ISTORIA  

ALTFEL DIN 

CĂRȚI ȘI LA 

MUZEU 

Vizite la muzeu si 

biblioteca 

Vizionare de film 

documentar 

referitor la context 

și evenimentele 

precursoare Marii 

Uniri  

 

150 elevi 

10cadre 

didactice 

Ticu 

Lacramioar

a 

O 

activitate

/ 

Luna 

Clasele V-VIII 

Diriginții: Pelin 

Fanel, Naparlica 

Daniela, Duma 

Vasile, Toma 

Claudia,Dragan 

Florentina, Dinu 

Daniela, Stefanescu 

Catalin 

7 „TRADIȚIA 

POPULARĂ 

– SUFLETUL 

PĂMÂNTUL

UI 

ROMÂNESC

”. 

expoziție de 

costume populare, 

sezatoare , cantece, 

snoave, ghicitori, 

etc 

60 elevi,  

30 

parinti 

15 cadre 

didactice 

Isar Milica 

Naparlica 

Daniela 

22 

noiembri

e 2018, 

ora 18:00 

Sala de 

sport 

Lunar: 

Decembr

ie 

Ianuarie 

act 

Clasele P – VIII 

Maizel Irina,  

Rădulescu Irina  

Chiriac Manuela 

Tanase Jenica, 

Murgulet Mihaela 
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GRUP ȚINTĂ: cca. 200 elevi,  

PARTENERI: Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan”, Asociaţia Multifuncţională 

Filantropică “Sf. Spiridon” 

COORDONATOR PROIECT: Naparlica Daniela 

Colaboratori: Radulescu Irina, Ticu Lăcrămioara, Rîclea Mariana 

 

 

1. 

 

„Eu şi noul meu 

prieten”- să ne 

cunoaştem prin joc 

 

      Sc. Gimn. Nr. 26 

 

10 

noiembrie 

2018 

 

Năpârlică Daniela 

 

2. 

 

Vine Craciunul! Un 

cadou pentru 

prietenul meu. 

 

Şcoala Gimnazială 

Specială “Constantin 

Pufan”, 

 

6 decembrie 

2018 

 

 

Radulescu Irina 

Rîclea Mariana 

Ticu Lacrămioara 

 

 

3. 
 

De la suflet la suflet 

 

Aşezământul social „Sf. 

Spiridon” 

 

5 decembrie 

2018 

Radulescu Irina 

Rîclea Mariana 

Ticu Lacrămioara 

Dinu Daniela 

 

3. 

 

Eco-mode 

Parade costume din 

material reciclabile 

 

Şcoala Gimnazială 

Specială “Constantin 

Pufan”,” 

 

 

ianuarie 

2019 

 

 

Năpârlică Daniela 

Ticu Lacramioara 

4 „Mărţişoarele    

prieteniei!” 
 

Şcoala Gimnazială 

Specială “Constantin 

Pufan”, 

Februarie 

2019 

Năpârlică Daniela 

Ticu Lacramioara 

Riclea Mariana 

5 E Paste! 

Sarbatoreste cu 

sufletul! 

Şcoala Gimnazială 

Specială “Constantin 

Pufan”, 

Aprilie 2019 Năpârlică Daniela 

Ticu Lacramioara 

6 “Prietenie fara 

bariere” - spectacol 

Şcoala Gimnazială 

Specială “Constantin 

Pufan”, 

Mai 2019 Năpârlică Daniela 

 

 

B) In calitate de colaborator in derularea unor proiecte/ programe educative: 
1. Colaborator proiect ARTA DE A TRAI SANATOS - nov.2018- toţi învăţătorii; 

2. ,,Campania fructe si legume donate”, program educational derulat in cadrul actiunilor de 

promovare a alimentației sănătoase, planificate in Strategia Nationala de Actiuni Comunitare, la 

nivelul scolii 2018, in parteneriat cu Scoala Gimn.Nr.7 - toţi învăţătorii; 

3. Colaborator proiect al ISJ-100 mesaje pentru Romania -nov.2018- toţi învăţătorii; 

4. Colaborator in proiectul de parteneriat Grup Editorial EDU (SC SOFT MARKETING si 

Asociatia Educrates) - toţi învăţătorii ; 

5.,,Daruri pentru Moş Crăciun“ proiect educational- prin participarea cu lucrari, la a doua editie a 

concursului desfasurat in perioada 20-30 noiembrie, la sectiunile creatii literare si creatii artistico-

plastice- coordonatori : prof inv primar Buruiana Lenuta si Epure Florentina Cristina, Scoala 

Gimnaziala nr.43,,Dan Barbilian”, Galati- toţi învăţătorii ; 
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6.,Concursul National Gazeta Matematica Junior, oganizator Editura Didactica Publishing 

House, editia I, ianuarie 2019 in calitate de mentor, evaluator, supraveghetor- toţi învăţătorii ; 

7. FII ACTIV PENTRU O DUNARE MAI SIGURA - in parteneriat cu Administratia Bazinala de 

Apa Prut – Barlad – prof. Naparlica Daniela 

8. Colaborator proiect – Festivalul National de Creatie PREMIUM CLASS, Giurgiu, - Naparlica 

Daniela 

9. Educatie pentru dezvoltarea durabila, in colaborare cu PROVOBIS, derulat la Biblioteca VA 

URECHIA – Radulescu Irina. 

10. 4/4 PENTRUPRIETENI – colecta de carte, rechizite si alimente cu Centrul de zi pentru copii 

Sf. Spiridon, Radulescu Irina, Naparlica Daniela 

 

C) PARTENERIATE: 

 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7, Bacău- Ciacaru Mihaela, Dolea-

Panaite Claudia-Cristina, Tanase Jenica, Naparlica Daniela 

 Proiect de parteneriat cu Sc. nr 43, Galati –“ Daruri pentru Mos Craciun ‘- toți 

învățătorii 

 Proiect de parteneriat cu Sc .nr 38-“In Unire sta puterea !” – toți învățătorii 

 Proiect de parteneriat cu Gradinița cu program normal Ioan Nenițescu – Țecu Petrica 

 Proiect de parteneriat cu Grădinița cu program prelungit nr. 1– Țecu Petrica 

 Proiect de parteneriat cu Grădinița cu program prelungit nr. 7– Țecu Petrica 

 Acord de parteneriat cu Asociaţia Multifuncţională Filantropică SFÂNTUL SPIRIDON – 

Rădulescu Irina 

 Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan” – Năpârlică Daniela 

 Asociaţia Tradiţia Militară – Năpârlică Daniela 

 Muzeul de Istorie, Braila – Năpârlică Daniela 

 Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Năpârlică Daniela 

 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nichita Stănescu, Baia Mare- Dolea-Panaite 

Claudia 

 Acord de parteneriat cu Liceul cu Program Sprotiv, nr. 1, Clinceni, Ilfov- Dolea-Panaite 

Claudia 

 Acord de parteneriat cu Biblioteca V A Urechia – Naparlica Daniela 

 

 

 

 

 

D) Activitatea educativa extracurriculara la nivelul scolii 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Nr. 

elevi 

partici-

panţi 

 Coordona-

tor/colabo 

-rator 

1. „Teatrul – o lume 

fantastică” 

Noiembrie 2018 

Vizionarea piesei de teatru 

Peter Pan 

 

180 elevi Cadrele didactice 

inv.primar 

Teatrul Gulliver 
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2. „Romania, ţara mea!” 

Parte a proiectului 

„Alegem să iubim 

Romania”  

28 noiembrie 2018 

Prezentarea unor regiuni 

istorice  

Defilare în curtea şcolii 

 

180 elevi Cadrele didactice 

inv.primar 

 

3. Excursie-Soveja 

Participarea la activitatea 

proiectulului “100 de 

mesaje pentru România”, 

proiect initiat si desfasurat 

de ISJ Galati  

30 octombrie 2018 

 

    

Socializarea elevilor 

Excursie tematica avand ca 

obiectiv cunoasterea trecu-

tului istoric al poporului 

roman, actele de vitejie ale 

eroilor neamului si vizitarea 

monumentelor istorice din 

zona Vrancea, indeosebi 

Mausoleul de La Marasti si 

Casa lui Mos Ion Roata de la 

Campuri;Prezentarea unui 

moment artistic patriotic la 

Mausoleul de la Marasti si 

inaltarae mesajelor in 

proiectul „100 mesaje pentru 

Romania”  

Mausoleul de la Soveja  

 

Elevii 

claselor 

primare 

Cord.ISJ Galati  

Insp.istorie  

Camelia Nenu  

Sc.Nr.26  

 

Cadrele didactice 

inv.primar 

 

4. “Unde-i joc si voie buna, 

toata lumea se aduna”  

 

Participare la Șezătoarea ”Azi 

venim cu mic cu mare adunati 

la sezatoare „  

22 oct. 2018  

60 Isar Milica  

Naparlica Daniela  

Tanase Jenica  

Radulescu Irina  

Murgulet Mihaela  

Maizel Irina  

Parintii elevilor  

5. 

 

 

„Povestea unui an-1918-

Istoria ca jertfă, istoria ca 

artă” parte a proiectului 

„Unirea-un ideal , un crez, 

o voinţă” 

16 noiembrie 2018 

Desen patriotic pe panză Toţi elevii 

şcolii 

Toate cadrele 

didactice ale şcolii 

6. Participare la activitatea 

organizata in scoala in 

cadrul proiectului „Arta 

de a trai sanatos” 

Noiembrie 2018 

 

 

Activitatea elevilor de la clasa 

IB in colaborare cu colegii de 

la clasele primare in 

prezentarea unei expozitii de 

fructe si legume-izvor de 

sanatate, activitate cuprinsa in 

proiectul „Arta de a trai 

sanatos” 

 Scoala Gimn.Nr.7 

Galati  

Sc.Nr.26 Galati  

Cadrele didactice 

inv.primar 
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7. Centenar participare la 

expoziţia de basoreliefuri 

organizata de Asociaţia 

Frontiera 

29 noiembrie 2018 

 

 

 

 

Activitate in cadrul 

proiectului de parteneriat cu 

Asociatia Frontierea 

Galateana ”Romania intre 

traditii si istorie„de prezentare 

a unui program artistic 

inchinat eroilor neamului 

romanesc cu elevii claselor 

PB, IB, IIA, IIB, IIIB. 

Elevii 

claselor  

I B, P A,  

P B, II A, 

II B, III B 

Dolea-Pannaite C. 

Tanase Jenica 

Plesnecute Nicoleta 

Maizel Irina  

Chiriac Manuela 

Ciacaru Mihaela 

8. Activitate în colaborare cu  

Asociația Frontiera Gălă-

țeană “De la Burebista la 

Ferdinand Intregitorul ”la  

Galeriile Auchan  

Noiembrie 2018 

 

Activitate in cadrul proiectu-

lui de parteneriat ”Romania 

intre traditii si istorie„ de 

prezentare a unui program 

artistic inchinat eroilor nea-

mului romanesc cu elevii 

clasei PA si VB, grupul 

Mladite Dunarene  

 

50 Tanase Jenica  

Naparlica Daniela  

Radulescu Irina  

Tecu Petrica  

Maizel Irina  

Parintii elevilor  

9. „Mai aproape de 

Dumnezeu” 

 Decembrie 2018 

 

Împărtăşirea elevilor la 

Biserica Sf. Precista 

Toţi elevii 

şcolii 

Cadrele didactice 

inv.primar 

Rădulescu I. 

10. Participare la activitatea 

„In Tara lui Mos 

Craciun” de la Centrul 

Delfinul Galati 

12 decembrie 

Activitate tematica cu elevii 

ciclului primar cu ocazia 

sarbatorilor de iarna. 

Elevii 

claselor 

PA, PB, 

IA, IB 

Coord.centrul 

Eurodezvoltare 

Nicoleta Faraon 

Coord. Şcoală 

Jenica Tanase  

Colaboratori 

inv.ciclul primar 

Dolea Panaite C 

Ciacaru Mihaela 

Chiriac Manuela 

Neculai Viorica 

11. „Fii campion!” 

Ianuarie 2019 

 

 

Participarea la Concursurile 

Şcolare Naţionale: Gazeta 

Matematică Junior, Comper 

Toţi elevii 

ciclului 

primar  

Toţi invăţătorii  

10 Muzeul viu – Antiquitas 

Rediviva 

Activitate de reconstituire 

istorică Festival 21-22 

septembrie 

Invitati 

toţi elevii 

scolii 

Voluntar Ong 

Tinerii si Viitorul 

Năpârlică Daniela 

11. Concursul National 

“Formidabilii” 

Februarie 2019 

 

Participarea elevilor la 

proiectul international 

interdisciplinar Formidabilii 

Toţi elevii 

ciclului 

primar 

 

Toţi invăţătorii 
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12. 

 

 

 

Activitate cu teatrul de 

papusi Gulliver  

Martie 2019 

 

Participarea la ziua 

internationala a marionetei  

 

Toţi elevii 

ciclului 

primar 

 

Toţi invăţătorii 

 

 

13. “Incredibil dar adevarat”- 

Spectacol de magie  

Aprilie 2019 

 

Participarea elevilor la 

spectacolul de magie  

 

Toţi elevii 

ciclului 

primar 

Toţi invăţătorii 

 

 

14. Atelierul Iepuraşului 

15.04.2019 

Activitate tematica cu elevii 

ciclului primar cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale. 

Expoziție felicitări, ouă 

încondeiate 

Toţi elevii 

ciclului 

primar   

Toţi invăţătorii 

15 “Hai la film” 

16.04.2019 

Vizionarea filmului “Haios şi 

blănos” 

 

60  Dolea -Panaite 

Claudia 

 Ciacaru Mihaela 

Neculai Viorica 

16. 

 

 

Excursie la Constanta 

17.04.2019 

 

 

 

Vizita la Delfinariu, Leii de 

mare, Atelierul de ciocolata 

din Constanta 

180 

 

 

 

 

Parteneri: SC 

CHILDREN 

TOUR EVENTS 

SRL BUCURESTI/ 

Toti invatatorii 

17. Campanie umanitara „Si 

eu pot sa ajut”! 

Mai 2019 

 

Participarea elevilor la Targul 

de jucarii in scop caritabil    
200 Toti invatatorii 

18. 1 Iunie – „Copilarie, ce 

frumoasa esti!” 

Iunie 2019 

 

Activitate comuna in curtea 

scolii , serband ziua copilului  
200  Toti invatatorii 

19. Cei 7 ani de-acasa 

 

Felicitari, colaje de 8 Martie 

50 Toţi invăţătorii 

20. ,,Natura , prietena mea” Ecologizarea zonei din jurul 

şcolii  şi  

plantarea de răsad 

floricol:petunii, panseluţe,  

trandafiri; 

Interpretarea unei scenete 

ecologice (cu referire la ziua 

pământului) 

Realizarea unei expoziţii cu 

lucrări confecţionate din 

materiale refolosibile. 

200 

Toţi invăţătorii 
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21. ,,Gala premianţilor” 

 

Moment artistic- serbarea de 

sfârşit de an 

Intonare de cântece despre 

vară şi vacanţă ; 

Scenete   

Serbare şcolară 

Premierea elevilor cu 

rezultate 

deosebite la învăţătură 

215 

Toţi invăţătorii 

22 Photo Express – 17 aprilie 

2019 

Concurs fotografie pe echipe 

40 obiective 

Creativitate, socializare 

Clasele V-

VIII 

Naparlica Daniela 

Pelin Fanel 

Nica Marian 

23 Nu fi victima – 15 martie 

2019 

Informare asupra fenomenului 

“Trafic de fiinte umane” 

preventie 

Clasele 

VI-VIII 

Naparlica Daniela 

Dragan Florentina 

24 Sezatoare – ouale 

incondeiate in traditia 

romaneasca 11 aprilie 

Prezentarea si exersarea 

diverselor tehnici traditionale 

si moderne de incondeiere a 

oualor pascale 

Cate 2 

elevi si 2 

parinti de 

la fiecare 

clasa 

Naparlica Daniela 

Tanase Jenica 

Isar Milica 

25 Un martisor pentru 

prietenul meu - 26.02.2019  

ECO-MODE ( moda 

ecologica) cadrul 

proiectului PRIETENIE 

FARA BARIERE, 

19.02.2019 

Educarea elevilor pentru 

intelegerea si acceptarea 

diferentelor dintre ei si 

incurajarea implicarii in viata 

sociala. Confectionare 

martisoare, daruirea lor... 

Clasele 

5B, 7B, 

8A 

Naparlica Daniela 

Ticu Lacramioara 

Radulescu Irina 

Riclea Mariana 

26 KIDS QUIZ 2019 – general 

knowledge contest -3 iunie 

2019 

Concurs de cultura generela 

in limba engleza pe clase, cu 

intrebari din literatura, istorie, 

biologie, geografie, muzica 

sport etc 

Clasele 

5A si 5B 

7A si 7B 

Naparlica Daniela 

Dragan Florentina 

27 UK vs France – 6 

iunie2019 

 Clasele  

V- VII 

Naparlica Daniela 

Toma Claudia 

28 Tinerete si spiritualitate la 

Dunarea de Jos 

17 aprilie 2019 

Vizita la muzeul Istoriei 

Culturii si Spiritualitatii 

Crestine, la Fabrica de 

lumanari, Tipografia 

eperhiala, Catedrala 

Episcopala si Biblioteca 

eparhiala 

50 3l3vi 

7A, &B 

6A 6B 

Radulescu Irina 

Ticu Lacramioara 

Dinu Daniela 

Dragan Florentina 

Toma Claudia 



 57 

29 Cine ne face dreptate? 

Mai 2019 

Dezbatere deschisa pe tema 

drepturilor si 

responsabilitatilor elevilor si 

cadrelor didactice 

60 pers Ticu Lacramioara 

Naparlica Daniela 

30 Targ de martisoare, editia 

VII 

Atelier de creatie, voluntariat 

Sezatoare populara 

Clasele I-

VII 

Naparlica Daniela 

Radulescu Irina 

Buruiana Gina 

invatatori 

 

       7.Activitatea educativa extracurriculara la nivelul clasei: 

 

1. Festivalul toamnei 

 27 septembrie 2018       

 

 

 

Colecţionare de materiale din 

natură 

Realizarea de fructe şi 

legume haioase 

Expoziţii 

22 elevi Dolea -Panaite C. 

Ciacâru Mihaela 

 

2. Vizită la Grădina 

Botanică cu ocazia Zilei 

Mondiale a Educației   

 5 oct. 2018        

Dezvoltarea simțului pentru 

frumos. 

40 elevi Părinții elevilor 

MAIZEL IRINA 

Țecu Petrica 

Tănase Jenica 

Părinții elevilor 

 “Istoria – cea mai 

frumoasa  

poveste”, depunerea de 

flori la Monumentul 

Apărătorilor  

Patriei  

Activitate in colaborare cu 

Asociatia Frontiera Galateana 

de depunere de flori la Monu-

mentul Aparatorii Galatiului 

cu elevii clasei VB  

 

27 elevi Tanase Jenica  

Naparlica Daniela  

3. Ziua  Mondială a 

Animalelor 

 

Concurs  de afişe  privind  

protejarea animalelor 

 

25 Ciacâru Mihaela 

4. Semaforul alimentelor 

 

 

 

Formarea deprinderilor 

pentru o alimentatie 

sanatoasa. 

21 Neculai Viorica 

Complexul Muzeal 

de Stiinte ale 

Naturii 

5. Istorie și credință 

Noiembrie 2018 

Participarea cu elevii clasei 

V-a B la un moment istoric 

inchinat eroilor neamului 

romanesc la biserica Precista  

 

20 Radulescu Irina  

Tanase Jenica  

6. „Eminescu în sufletul 

nostru” 

15 ian .2019 

Expoziţie de desene, postere 

concurs de recitări –versuri 

eminesciene 

Toţi elevii 

şcolii 

Cadrele didactice 

inv.primar 
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7. 

 

 

 

 

 

„Mica Unire nu se uită 

!” 

      23 ian. 2019  

 

 

 

 

Explicarea semnificaţiei zilei 

de 24 ianuarie pentru 

români(material power-point) 

 Realizarea unei mini 

expoziţii de desene ;  

 Hora Unirii 

 

 

Toţi elevii 

şcolii 

Cadrele didactice 

inv.primar 

 

  

8. „Moş Crăciun ce drag 

ne eşti” 

 Decembrie  2018 

Program de colinde  

Obiceiuri de Crăciun şi Anul 

Nou  

Ateliere de lucru 

 

Toţi elevii 

şcolii 

Cadrele didactice 

inv.primar 

Părinţi 

9.  Participarea la Târgul 

de Craciun in scop 

caritabil 

Decembrie 2018 

 

Participarea elevilor CPA 

cu obiecte pentru targ 

realizate cu specific de 

iarna, in vederea vanzarii 

si donarii banilor in scop 

caritabil  
 

31 Radulescu Irina  

Tanase Jenica  

10 Șezătoarea lui Brumar 

(povesti, cântece, ateliere 

de creație) - 26 Nov. 

2018 

Şezătoare populară Elevi şi 

părinţi 

Năpârlică Daniela 

11 This is Halloween Concursuri, jocuri, paradă etc toţi elevii 

scolii 

Năpârlică Daniela 

 Grigoraş Simona 

12 Eminescu – cu timp şi 

fără timp 

 

,,Mihai Eminescu in Lyrics 

and colour 

toţi elevii 

scolii 

Drăgan Florentina/ 

Cojocaru Dorina/ 

Rădulescu Irina 

Năpârlică Daniela 

13 Sportul, intre mișcare şi 

disciplină 

Prezentare arte marţiale  în 

parteneriat cu Școala 

Gimnazială Nr.29 Galați și 

Asociația Sportivă Triumf 

 

Clasele 

 V-VII 

Toma Claudia 

14 Balul zăpezii  VI B Toma Claudia 

10. Dascalii, parintii si 

copiii fac echipa! 

Aprilie 2019 

 

Sezatoare cu prilejul 

sarbatorilor pascale 
 

50  

30 copii si 

20 parinti 

Tanase Jenica 

11. „Copilaria -univers de 

miracol si magie” 

\Participarae la 

activitatea „Ion 

Creanga si Mihai 

Participarea elevilor CPA l 

aactivitatile proiectului , 

alaturi de copii de la Scoala 

Nr.11, Scoala Nr.25 la 

activitaile de la Biblioteca 

15 Tanase Jenica 
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Eminescu -emblema 

literaturii romane „ 

Martie 2019 

 

V.A. Urechia  

12. Cool school 

Aprilie 2019 

 

Excursie scolara 

personalizata 

10 elevi Ţecu Petrica 

13. Ziua Internationala a 

Educatiei 

Oct.2018 

 

 

Dreptul la educatie-discutie 

libera; 

Semaforul alimentelor-vizita 

la Complexul Muzeal de 

Stiinte ale Naturii 

18 elevi Ţecu Petrica 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

Festivalul de teatru 

pentru elevi  

Aprilie 2019 

 

Prezentarea piesei de teatru 

“Puslamaua” 

4 elevi 

 

 

Tecu Petrica 

Maricela 

Liceul Tehnologic 

Costache Conachi 

 Activitati asistate de cai Activitati sportive, jocuri 

motrice, activitati cu cai

  

11 elevi Neculai Viorica 

Asociaţia 

Kavalkada 

16. Vizita la DAMEN 

Aprilie 2019 

Prezentarea Santierului naval 

si a navelor in lucru 

26 elevi Plesnecute 

Nicoleta 

17. Ziua Jandarmeriei 

romane 

Aprilie 2019 

Vizita la sediul Jandarmeriei 

romane 

45 elevi Plesnecute 

Nicoleta 

Murgulet Mihaela 

18. “Primii pasi in lumea 

cartilor” –Clubul de 

lectura Printre litere, 

Clubul de lectura 

Arthur 

Colaborare cu cele doua 

cluburi de lectura  

25 elevi Maizel Irina 

19. „Colindam, colindam” Interpretarea unor colinde la 

diverse institutii ale orasului 

Galati (Primarie, AFDJ, 

Sediul Ambulantelor,Orange) 

25 elevi Maizel Irina 

20 Sclavia erei moderne si 

bullying-ul – 6 martie 

2019 

Invitati de la Politia Locala V B ( 27) Naparlica Daniela 

21 WANTED –27 mai 2019 Proiecte creative pe grupe 

investigatie 

V A si V 

B (52) 

Naparlica Daniela 

Pelin Fanel 

22 Ziua Dunarii – 11 iunie 

2019 

Prezentare informatii 

Dunarea –Concurs de 

fotografie pe tema – APA. 

Cu invitati de la 

VB (27) Naparlica Daniela 
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Administratia Bazinala de 

Apa Prut – Barlad 

23 4/4 PENTRUPRIETENI  colecta de carte, rechizite si 

alimente cu Centrul de zi 

pentru copii Sf. Spiridon, 

VI B Radulescu Irina, 

Naparlica Daniela 

24 Educatia posturala, 

activitate in colaborare cu 

clinica medicala Terra 

Clinique 

Voluntary de la clinica 

medicala Terra Clinique au 

prezentat elevilor cateva 

exercitii pentru o postura 

corecta in banca, cu 

ghiozdanul 

150 elevi Naparlica Daniela 

Radulescu Irina 

Pelin Fanel 

Grigoras Simona 

Plescecute 

Nicoleta 

Neculai Viorica 

 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competenţe 

necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică 

educativă diversă; 

 Diversitatea programului de activităţi 

educative; 

 Instituţii specializate în activităţi educative 

extraşcolare în care sunt implicaţi elevii 

noştrii; 

 Modalităţi alternative de petrecere a 

timpului liber prin activităţi derulate în 

timpul anului şcolar; 

 Deschiderea oferită de conţinutul orelor de 

consiliere în conformitate cu interesele 

elevilor şi perspectivele de dezvoltare ale 

societăţii; 

 Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia, comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale şi guvernamentale în 

vederea responsabilizării acestora în 

susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional; 

 Colaborarea cu instituţii specializate în 

activităţi extraşcolare. 

 Activitatea supraîncărcată a 

profesorilor diriginţi de 

problemele administrative, 

situaţia familială a elevilor; 

 În cadrul activităţii formale, 

accentul cade pe transmiterea 

cunoştinţelor şi nu pe caracterul 

educativ al conţinutului; 

 Abordarea sporadică a influenţei 

pozitive a activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare asupra 

dezvoltării personalităţii 

elevului; 

 Minimalizarea activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare 

de către părinţi; 

 Fonduri inexistente pentru 

desfăşurarea activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare; 

 Nerecunoaşterea activităţii 

educative a elevilor realizată în 

afara orelor de curs; 

 Lipsa de responsabilizare a 

Consiului elevilor în problemele 

specifice şcolii. 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

 Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate 

autentică, temporală, contextuală, racordată 

la viaţa publică; 

 Dezavantajul creat de programele 

şcolare încărcate care nu permit 

dezvoltarea componentei 
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 Existenţa cadrului legislativ care 

reglementează şi certifică activitatea 

dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară; 

 Deschiderea activităţii educative spre 

implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 

 Valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri; 

 Interesul elevilor de a participa la procesul 

de luare a deciziilor în şcoală; 

 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea 

conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 

 Promovarea dialogului intercultural în 

vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

educative; 

 Oferta negativă a străzii şi 

internetului; 

 Neimplicarea familiei în 

susţinerea activităţii educative 

din şcoală. 

PLAN DE MĂSURI 

Planurile de activitate pentru anul scolar urmator vor fi întocmite având în vedere şi includerea 

următoarelor măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Termen 

1. Pregătirea elevilor 

la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice 

la nevoile educaţionale ale 

elevilor . 

Cadre didactice Permanent 

Întocmirea graficului de 

pregătire suplimentară a elevilor 

şi urmărirea modului de 

realizare. 

Responsabili de 

catedră 

Semestrial 

Implicarea mai activă a familiei 

în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice. 

Conducere 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

grafic 

2. Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 

educative. 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 

Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai 

activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Psihologul 

şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare 

şi 

Comisia 

diriginţilor 

Când este 

cazul 
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aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Psihologul 

şcolar 

3. Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin cursuri pentru 

utilizarea tehnologiilor didactice 

moderne şi a învăţării centrate 

pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 

catedre precum lecţii deschise, 

interasistenţe etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

4. Monitorizarea şi 

controlul 

activităţii 

pentru creşterea 

calităţii procesului 

instructiv-educativ 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii 

instructiv educative. 

Conducere Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

Conducere Permanent 

 

5. Raportul Comisiei CEAC  

Coordonator CEAC, Prof. Nica Marian 
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        Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- S-a stabilit  componenţa CEAC (propus şi aprobat în Consiliu Profesoral )     

- Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna 

septembrie; 

- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor 

culese de la comisii; 

-  S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora 

Planul de Îmbunătăţire; 
- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, 

Regulament CEAC, organigrame); 
- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la 

panoul CEAC; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

- Înscrierea membrilor comisiei la cursuri de perfecţionare în vederea informării şi realizării 

corecte a unui audit intern şi autoevaluării unităţii;  

-  Completarea documentelor CEAC (Manualul calităţii, Procedurilor); 

- Realizarea structurii documentelor;  

-  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

-  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea 

necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

-  Selectarea chestionarelor; 

-   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, Fişei de 

observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale 

(formate noi), Chestionare feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- S-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au participat toţi membrii CEAC şi în  

urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere a neclaritătilor în special în cazul cadrelor didactice 

debutante; 

- S-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a oferit ajutorul din partea 

responsabillor, şi s-a dat tot concursul în funcţie de programul de lucru  şi implicarea personalului 

CEAC;   

 

 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să 

devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot 

aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a 

scolii. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de 
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cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea 

raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare 

în semestrul II si participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii 

unor aspecte legate de contextual scolar, familial si social în care îsi desfăsoară activitatea elevii 

scolii noastre. 

 S-au realizat în continuare interasistente de către membrii comisiei CEAC. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 

 Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din scoală 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2018-2019 la 

termenul stabilit 

 PUNCTE SLABE 

- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

- există deficiente in monitorizarea activitatilor 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării 

cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice de a sprijini activitatea acestei comisii 

 Soluţii posibile: 
 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a 

se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor 

si al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 

 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si 

popularizarea acestora. 

 

6.Comisia de formare si perfectionare a cadrelor didactice. Responsabil: Tanase 

Jenica 

                                                      

Perfecţionarea/ formarea continuă este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice. Este 

imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă de a o face, 

trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la curent cu tot ceea 

ce apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic.  

In plus, profilul profesorului preocupat de propria formare ,evidentiazatrasaturi  de 

creativitatesiinspirațiepentruelevi ,în el aflându-se putereașidorința de a creași de a 
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transmiteenergie ,entuziasmșiemoție în informația pe care o transmite, un facilitator al  invățării 

cu o manifestaredinamicășideschisăfață de nevoilecopilului, inspirându-

isideschizândporțicătrereușitasisucces. 

Astfel, considerandeducatia o axa prioritara pentru dezvoltarea si evolutia societatii in ansamblul 

ei,iar pregatirea cadrelor didactice un reper important,Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

de la nivelul Scolii Gimnaziale Nr.26 Galati , pe tot parcursul anului şcolar 2018-2019 : 

-a popularizat Oferta de formare propusă de CCD Galati ; 

 -a analizat nevoia de formare a cadrelor didactice la inceputul anului scolar; 

-a furnizat informaţii şi materiale informative cadrelor didactice ale şcolii privind formarea 

continuă şi centrele de perfecţionare din judeţ şi din ţară; 

 -a realizat o bază de date privind formarea cadrelor didactice din şcoală; 

 -a întocmit planul de activitate al comisiei si procese verbale de informare periodica; 

 -a monitorizat intocmira  fişelor  individuale de formare continuă, care au fost actualizate 

permanent;  

-a întocmit raportul  semestrial şi prezentul raport anual cu privire la situaţia formării cadrelor 

didactice ; 

 Cadrele didactice de la Şcoala Gimnaziala Nr.26 Galați au înţeles foarte bine că propria formare 

este o condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o desfăşoară în clasă, aşa că au 

participat la activităţi de perfecţionare prin cursuri oferite de CD Galati,cursuri on line pe 

platforma, cursuri oferite de SIP Galati,prefectionarea prin grade didactice .  

 

 Dintre acestea: 

A.Participari la seminarii, cursuri 

 

Cursuri de formare furnizor SIP:mentor-nov. 2018-2019 : 

pip.Chiriac Manuela si prof.biologieVoinea Georgeta 

SIP Design instructional-aprilie-mai 2018-2019 : 

 pip,Tanase Jenica si prof.lb engleza Grigoras Simona 

 Participarea  la Conferinta Nationala Super Teach-Bucuresti-Mentalitatea deschisa-

Priveste dincolo de tine Diploma de participare SUPERTEACH-INSPIRATIE PENTRU 

EDUCATIE -24 nov.2018;cadrele didactice din invatamantul primar; 

 Participare la workshopul Cariera TA NEXT LEVEL -11 dec.2108; pipTanase Jenica 

  Participare seminar de Educatie incluziva”Vino cu noi”! Educam fiecare copil -Impreuna 

suntem o comunitate”, sustinut de Centrul European pentru drepturile copiilor cu dizabilitati 

CJRAE -7 dec.2018; cadrele didactice din invatamantul primar; 

  Participare la  evenimentul educational ”Micul Print”, editia a VI-a, ”Purtam Romania in 

fapte si valori tricolore–formator, psih.Silvia Banea 

CJRAE Galati -cf.adev.nr.3717/01.11.2018; cadrele didactice din invatamantul primar 

Prof.Naparlica Daniela:Ghid de turism national 

                                         Curs Dezbatere, oratorie, retorica  

                                        Curs Antreprenoriat inovativ in regiunea Sud-Est 

Prof.Cojocaru Dorina  

 Cursuri de formare pe platforme: „ Competențe digitale pentru cadrele didactice” în cadrul 

proiectului european DECODE („DEvelop COmpetences in the Digital Era”) și „ Tulburări 

specifice de învățare” în cadrul proiectului MOOD Days- finanțaț prin programul Erasmus 

Participare curs de formare Educatie nonformala: 

SIP:mentor
http://decode-net.eu/
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      Pip.Maizel Irina, pip Tanase Jenica ,pip.Tecu Petrica au participat la programul de 

formare continua, detaliat pe competentele obtinute, astfel: 

 Participare la programul de formare continua „Competente cheie prin activitati 

nonformale si extracurriculare acreditat de MEN, prin OMEN NR.3019/8.01.2018, 

cf.adev.NR.158/19.11.2018; 

 Participare la  program de Ed.nonformala, in lucrul cu copiii din medii dezavantajate, cu 

cerinte educative speciale sau elevi talentati/capabili de perfiormante cf.nr.134/19.11.2018; 

 Participare formare continua in lucrul cu copiii apartinand grupurilor din medii 

dezavantajate si supuse excluziunii, cf.nr.135/19.11.2018; 

  Participare schimb de experienta intre institutii scolare prin implicarea in activitati 

desfasurate in cadrul Programului de formare continua”Competente -cheie prin activitatile 

non formale cf.nr.132/19.111.2018; 

 Participare la programul de formare continua pentru promovarea si implementarea 

educatiei multiculturale, incluzive, pentru diversitate si echitate in educatie 

cf.nr.136/19.11.2018. 

  Participarea la activitatile Cercului Pedagogic Set F Promovarea folclorului prin activitati 

scolare si extrascolare in an centenar- Scoala Nr.25 Galati- 8 dec.2018 

 Participare la activitati de voluntariat judetean, national si international -100 ore prin 

activitati derulate de AGCDR”Dascalimea Romana”cf.nr.133/19.11.2018 dupa cum 

urmeaza: 

o Voluntariat national prin proiectul national ”Scoala romaneasca intre deziderat si 

realizare”; 

o Voluntariat international ”Dar de suflet” pentru romanii din Ucraina, Republica 

Moldova si Serbia -2018-2019; 

o Volunariat judetean Dezvoltare de fond financiar al asociatiei prin intermediul 

programelor de formare;  

B Perfectionari prin grade didactice/Inspectii pentru grade didactice 

-perfecţionarea prin gradul  didacticII, inspectii curente:- prof.inv.primar Tecu Petrica, 

prof.inv.primar, Plesnecute Nicoleta, prof.istorie, Ticu Lacramioara  

-inspectie definitivat: inv.Murgulet Mihaela 

Inspectii grade didactice: prof.Pelin Fanel -grad II si prof .Stefanescu Catalin grad I  

- colocviu de admitere la gradul didactic I si preinspecţie gradul didactic I-prof.limba romana 

Cojocaru Dorina prof.inv.primar Dolea Panaite Cristina Claudia 

C.Studii Doctorale 2018-2019 : 

     Prof.Frentescu Iulia, Panaite Claudia, Stefanescu Catalin studii in curs ; 

Toma Claudia- Cursul Regards sur la littérature et la culture franco-cannadiennes contemporaines, 

al UDJ Galati   

D.Continuare studii : inv.Murgulet Mihaela  urmează cursurile Facultăţii de Matematica si 

Informatica la Universitatea Dunarea de Jos Galati; prof Dinu  Daniela-Master facultatea de 

matematica  

E.Participari simpozioane nationale/conferinte /proiecte nationale/activitati de cerc  

-participări la simpozioane: -simpozion national la CCD„Copilaria lume de miracol si magie” pip, 

Tanase Jenica, pip, Maizel Irina, pip, Dolea Panaite Claudia  

-activitati metodico- stiintifice în cadrul Cercului Pedagogic inv.primar Educatia non-formala -

punte intre curriculum predat si viata reala”- referate si secvente de instruire: pip.Tanase Jenica , 
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pip. Chiriac Manuela,pip.  Irina, pip.Ciacaru Mihaela, pip. Plesnecute Nicoleta,pip. Neculai 

Viorica,pip. Tecu Petrica , pip,Panaite Dolea Cristina Claudia,inv.Murgulet Mihaela  

-activitatile  Cercului  pedagogic la disciplina  educatie fizica: prof.Stefanescu Catalin, prof.Pelin 

Fanel -cursuri pe platforma on-line prof.Cojocaru Dorina cf.adeverintelor atasate la fisa de formare 

continua; 

 

-participarea cu lucrari la activitatile proiectului national „Cei 7 ani de acasa”- pip.Tanase Jenica, 

pip. Chiriac Manuela,pip. Maizel Irina, pip.Ciacaru Mihaela, pip. Plesnecute Nicoleta,pip. Neculai 

Viorica,pip. Tecu Petrica , pip,Panaite Doela Cristina Claudia,inv.Murgulet Mihaela 

-participarea la activitatile lunare  propuse de CJRAE pentru elevii din ciclul gimnazial-consilier 

educativ: Naparlica  Daniela  

-participarea la workshopurile organizate de ISJ si CJRAE pip.Tanase Jenica, pip. Chiriac 

Manuela,pip.Maizel Irina, pip.Ciacaru Mihaela, pip. Plesnecute Nicoleta, pip. Neculai 

Viorica,pip.Tecu Petrica , pip,Panaite Doela Cristina Claudia,inv.Murgulet Mihaela 

-participarea la activitati  cu elevii ciclului gimnazial privind orientarea scolara si cariera : 

Radulescu Irina Andreea,Ticu Lacramioara, Stefanescu Catalin  

-participarea”cadrelor didactice  la dezbaterea „Ëducatia ne uneste”  

 În calitate de responsabil cu perfectionarea, am participat, în anul şcolar 2018-2019 la întâlnirile 

organizate de CCD Galati, având ca scop iniţierea şi menţinerea unei colaborări cu această 

instituţie,dar  şi identificarea unor nevoi reale de perfecţionare în rândul cadrelor didactice. De 

asemenea, am stat la dispoziţia colegilor din scoala pentru informaţii privind posibilităţile de 

formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de perfecţionare.  

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE  

PUNCTE TARI– 

C. C. D.Galati  iniţiază şi organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice, educative cu impact 

pozitiv asupra beneficiarilor;  

 - comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice au participat la cursuri de 

formare si perfectionare ; 

 

PUNCTE SLABE -alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de 

dezvoltare personală ;  

OPORTUNITATI - oferta variata a CCD şi a altor furnizori de formare ; - oferta cursurilor de 

perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc a Universităţii Dunarea de Jos Galati; - oferta 

stagiilor de formare în străinatate ( Comenius, Grundvig, etc), proiecte Erasmus plus 

 

7. Comisia pentru sanatate si securitate in munca 

Responsabil: Pelin Fanel 

 

I. Scurta prezentare descriptiva  a activitatii 

     Comisia pentru sanatate si securitate in munca si-a desfasurat activitatea in anul scolar 2018 - 

2019 conform graficului de activitati intocmit. Membrii comisiei au efectuat instructajul tuturor 

elevilor si intregului personal al scolii si au verificat efectuarea instructajului privind protectia 

muncii in laboratoare si sala de sport. 

    Dirigintii si invatatorii precum si profesorii care predau in laboratoare au urmarit ca pe tot 

parcursul semestrului trusele sanitare sa contina materialele strict necesare pentru acordarea 

primului ajutor. 
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    Atunci cand a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu promptitudine pentru acordarea 

primului ajutor elevilor accidentati si indrumarea lor spre cabinetul medical, dupa care au anuntat 

familia. 

 

      II. Activitatea Comisiei pentru sanatate si securitate in munca s-a concretizat in: 

- procurarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii;  

- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului 

periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;  

- efectuarea instructajului introductiv general pentru elevi; 

 - procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul şcolii;  

- efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor medicale;  

- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii;  

- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul 

şcolar 2019 - 2020;  

- elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;  

- verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de protecţie a muncii;  

- verificarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111. 

 In anul scolar 2019 - 2020 nu s-au intamplat incidente neplacuta in scoala, care sa 

pericliteze sanatatea si securitatea elevilor si a personalului didactic. 

 

III. Analiza SWOT a activitatii comisiei 

PUNCTE  TARI: interes din partea tuturor cadrelor didactice si a personalului nedidactic pentru 

evitarea producerii accidentelor in incinta scolii. 

PUNCTE  SLABE: lipsa programului din scoala in anumite zile a medicului ingreuneaza 

interventiile rapide si mai ales calificate in situatiile care impun acest lucru. 

AMENINTARI: comportamentul tot mai vulcanic, mai agresiv al elevilor, neatentia acestora pot 

duce la producerea unor accidente. 

OPORTUNITATI: prezenta permanenta a unui cadru de specialitate in cabinetul medical scolar 

pentru a putea asigura asistenta medicala ori de cate ori este nevoie. 

 

      IV.  Solutii posibile 

- efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe scoala de catre cadrele didactice poate duce 

la prevenirea unor situatii generatoare de accidente; 

- invitarea unor persoane calificate la orele de dirigentie unde sa se faca exercitii 

demonstrative de acordare a primului ajutor. 

 

 

 

                                                        

Director, 

Prof. Dr.Loredana Liliana Buzoianu 


