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RAPORT 

privind starea şi calitatea învăţământului în Şcoala Gimnazială Numărul 7 Focşani 

anul şcolar 2014-2015 

 
CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC INSTITUŢIONAL 
 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar 
românesc este reglementat prin următoarele documente:  

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;  

 OMECTS nr.5635/31.08.2012, privind structura anului şcolar;  

 OMECTS nr.5349/07.09.2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Şcoală dupa şcoală”;  

 OMECTS nr.4390/07.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;  

 Rolul educatiei si formarii in materializarea strategiei „Europa 2020”;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;  

 O.M.Ed.C. nr. privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 
finalizarea învăţământului obligatoriu;  

 Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul 
preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005;  

 O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;  

 Hotărârile Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării nr.233/24.03.2005;  

 Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi 
mediu pentru formarea profesională continuă, 2005- 2010 nr.875/28.07.2005;  

 Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea 
sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare;  

 Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei, Cercetării ,Tineretului 
si Sportului; Metodologia ,,Evaluării Naţionale VIII (2013), Bacalaureat (2013)  

 Legislaţia generală şi specifică;  

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;  

 Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice.  
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Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, 
precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere (Descentralizarea învăţământului 
preuniversitar de exemplu) conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale 
pe termen lung, cu efecte importante asupra întregului sistem în perspectiva integrării 
României în Uniunea Europeană.  

 
CONTEXTUL ECONOMICO- SOCIAL 
 
Legislaţia financiară permite atragerea de resurse extrabugetare, doar că 

interesul agenţilor economici este din ce în ce mai scăzut în acordarea de donaţii sau 
sponsorizări. 

De aceea, considerăm că mai utile ar deveni atragerea de resurse financiare din 
programe de finanţare, realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat. 

 
II. ANALIZA SWOT 
 
Ca punct de plecare în elaborarea unei strategii coerente în ceea ce priveşte 

proiectarea (planificarea) managerială, îl constituie diagnoza - analiza stării de fapt a 
unităţii. 

Analiza SWOT s-a făcut pe toate domeniile de referinţă privind activitatea 
educativă: curriculum, management, resurse umane, materiale ori informaţionale. 

 
 CURRICULUM MANAGEMENT RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE ŞI 

INFORMAŢIONALE 

 
P 
U 
N 
C 
T 
E 
 
 
 
 
T 
A 
R 
I 
 
 
 
 
 

- şcoala dispune de întregul 
material curricular: planuri 
de învăţământ, programe 
şcolare, auxiliare 
curriculare 
- activităţile extracurriculare 
sunt multiple: concursuri, 
olimpiade, serbări, cercuri, 
activităţi sportive deosebite 
- curriculum la decizia şcolii 
realizat potrivit opţiunilor 
majorităţii elevilor 
- climat favorabil 
desfăşurării procesului 
instructiv- educativ; 

- proces decizional 
transparent; 
- strategii de motivare 
spirituală şi materială a 
personalului didactic; 
- management financiar 
corect; 
- colaborare eficientă cu 
administraţiile locale. 

- personal didactic calificat  
100%; 
- ponderea cadrelor 
didactice titulare;  
- gradul înalt de 
perfecţionare;    
- pregătirea profesională a 
managerilor şi a cadrelor 
didactice; 
- existenţa unui real interes 
pentru formarea continuă a 
cadrelor didactice; 
- relaţiile interpersonale 
existente favorizează 
crearea unui climat 
educaţional deschis, 
stimulativ; 
- există o bună delimitare a 
responsabilităţii cadrelor 
didactice, precum şi o 
bună coordonare a 
acestora; 
- existenţa unei asistente; 
- utilizarea calculatorului de 
către majoritatea cadrelor 
didactice, în procesul 
instructiv- educativ; 

- starea fizică a spaţiilor şcolare-
bună 
- cabinet informatica dotat cu 30 
calculatoare noi conectate la 
Internet; 
- cabinet medical;  
- sala de sport complet renovata 
este mare, bine întreţinută, 
dotată cu material sportiv 
adecvat. Există vestiare, grupuri 
sanitare; 
- biblioteca şcolii este bine 
dotată (peste       12 000 
volume) are calculator, TV, 
DVD, videoproiector cu ecran 
de proiecţie; 
- şcoala a atras fonduri 
extrabugetare prin sponsorizări 
şi prin închiriere de spaţii; 
- autorizaţie de funcţionare; 
-  clădirea reabilitată total, 
dotare cu mobilier, copiatoare, 
echipament multifunţional, 
videoproiectoare, ecran de 
proiecţie; 
- imprejmuirea scolii cu gard 
nou, covorul asfaltic din curtea 
scolii refacut 100% 
 
 

P 
U 
N 
C 
T 
E 
 
S
L

- nu satisface nevoile 
tuturor elevilor din şcoală, 
datorită faptului că se 
lucrează mai mult cu 
întreaga clasă; 
- număr mic de profesori 
implicaţi în proiecte; 
- interesul scăzut al 
familiilor, implicit al elevilor 

- monitorizarea deficientă a 
activităţii şefilor de catedre, 
datorată supraîncărcării fişei 
postului directorului; 
 

- slaba motivare a unor 
cadre didactice, datorită 
salariilor mici; 
- slaba implicare în viaţa 
şcolii a unor cadre 
didactice; 
- existenţa elevilor 
dezinteresaţi de şcoală, 
datorită lipsurilor, 

- fondurile băneşti nu sunt 
suficiente pentru diferite achiziţii 
sau lucrări ce ar fi necesare în 
şcoală; 
- biblioteca si arhiva scolii in 
incinta Gradinitei nr.23 
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A
B
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru performanţă. anturajului, 
nesupravegherii de către 
părinţi, absenţei părinţilor 
plecaţi în străinătate; 
- lipsa unui psiholog şi a 
unui informatician; 
- management deficitar la 
nivelul anumitor catedre; 
- unele deficienţe în 
comunicare; 
- nerespectarea unor 
termene; 
- implicarea redusă a 
unora în derularea unor 
proiecte; 
- slaba implicare a tot mai 
multor părinţi. 
 

O
P
O
R
T
U
NI
T
Ă
ŢI 

- există posibilitatea 
informării cadrelor didactice 
prin cursuri variate 
organizate de C.C.D. în 
vederea aplicării C.D.Ş. 
- curriculum-ul la decizia 
şcolii permite valorificarea 
calităţilor individuale; 
- oferta şcolii se vrea 
atrăgătoare pentru elevi, ca 
aceştia să fie motivaţi în a 
învăţa şi a frecventa 
cursurile; 

- reforma educaţiei; 
- participare directă la  
programe de formare 
managerială; 
- parteneriate cu instituţii; 

- numărul de întâlniri şi 
activităţi comune ale 
cadrelor didactice în afara 
orelor de curs favorizează 
împărtăşirea experienţei, o 
comunicare mai bună; 
- varietatea cursurilor de 
formare şi perfecţionare 
organizate de C.C.D., 
universităţi, proiecte 
MECTS 
- creşterea ponderii 
cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite; 

- aplicarea noului sistem de 
finanţare şi administrare a 
unităţilor de învăţămant; 
- parteneriatele cu comunitatea 
locală, O.N.G., firme; 
- existenţa unor spaţii care pot fi 
închiriate în scopul obţinerii unor 
fonduri băneşti 
- posibila participare a părinţilor 
la activităţile de întreţinere a 
şcolii. 

 
A
M
E
NI
N
Ţ
Ă
RI 

- insuficienta adecvare a 
C.D.Ş. la cerinţele părinţilor 
poate determina alegerea 
altei şcoli din oraş; 
- scăderea prestigiului 
profesiei didactice; 
- educaţia nu mai e privită 
ca un mijloc de promovare 
socială; 
- disponibilitatea redusă a 
familiilor pentru problemele 
copiilor; 
- mediul social 
defavorizant; 
- interesul tot mai scăzut al 
copiilor pentru instrucţie şi 
educaţie. 

- management educaţional tot 
mai bulversant/incoerent, la 
nivel naţional. 
 

- scăderea numărului de 
copii datorită scăderii 
natalităţii şi al nivelului de 
trai al părinţilor; 
- marketing neloial al 
şcolilor care absorb un 
mare număr de elevi din 
străzile arondate unităţii; 
- criza de timp a unor 
părinţi, nivelul scăzut de 
educaţie;   
-   conservatorismul unora, 
destrămarea unor familii 
sau indiferenţa acestora , 
determină o slabă 
pregătire şi supraveghere 
a elevilor; 
- numărul redus al 
personalului de întreţinere. 
 

 - instabilitate legislativă, 
economică, socială şi 
disponibilitatea tot mai redusă a 
agenţilor economici de a 
sponsoriza şcolile sau de a face 
donaţii; 
- administrarea 
necorespunzătoare a resurselor 
materiale şi financiare existente; 
- degradarea spaţiilor şcolare şi 
imposibilitatea efectuării de 
reparaţii; 
- blocarea posturilor vacante din 
cauza crizei financiare. 

REŢEAUA ŞCOLARĂ 
 
În anul şcolar 2014- 2015, Şcoala Gimnazială Numărul 7 a funcţionat cu un 

număr total de 445 de copii, respectiv: 199 elevi în înv. primar, 165 elevi în  înv. 
gimnazial, iar în structurile subordonate, 81 de preşcolari. Funcţioneaza 30 de cadre 
didactice în şcoală şi grădiniţele subordonate. De asemenea, exista personal didactic 
auxiliar, în număr de 4: contabil, secretar, administrator şi bibliotecar. 

Frecventa elevilor a fost in general buna, un numar mare de absente inregistrand 
elevii repetenti. 

Rezultate bune au fost la Evaluarea Nationala a elevilor la clasa a –VIII-a 33 
elevi din 37 au fost admisi la diferite licee, 4 elevi fiind repetenti. Elevii au fost foarte 
bine orientati de catre diriginti, fiecare elev fiind repartizat la liceul pe care si l-a dorit. 

 
 



SCOALA
NR. 7

FOCSANI

 

4 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 
Anul şcolar a început în condiţii optime din punctul de vedere al spaţiului destinat 

activităţii instructiv - educative. În perioada vacanţei de vară s-a reuşit igienizarea 
întregului local al şcolii, sala de sport si gradinitele. S-a completat cu banci si scaune 
clasa pregatitoare ( avand un numar mai mare de elevi inscrisi ). Toate lucrările 
efectuate vor spori confortul beneficiarilor: elevi, cadre şi restul personalului şcolii si au 
fost facute cu finantare de la bugetul local.  

 
 
Realizarea documentelor de proiectare managerială 
 in anul scolar 2014-2015 
 

              Documentele de planificare managerială, în primul rând planul managerial, au 
fost elaborate în acord cu cerinţele unui management modern, bazat pe procesul de 
codecizie, prin participarea tuturor membrilor echipei manageriale la elaborarea lor, 
valorificând informaţiile care provin de la toţi salariaţii instituţiei. În baza planului 
managerial al şcolii au fost elaborate celelalte documente manageriale la nivel de 
catedre şi comisii metodice. Prin spaţiile speciale de afişare,  s-au promovat, actualizat 
şi adus la cunostinţă documentele de organizare, planificare, evidenţă si control, dar şi 
pe cele legislative care reglementează fie activitatea elevilor, fie pe cea a profesorilor 
sau celorlalte categorii de personal. 
              Respectarea legii în politica de personal, gestionarea şi distribuirea corectă a 
sarcinilor, a atribuţiilor ce revin prin fişa postului, actualizată la început de an şcolar în 
spiritul noilor reglementări, a condus la asumarea de către toţi a unui stil de lucru şi a 
unui climat bazate pe respect pentru lucrul bine făcut, pe toleranţă si cooperare. 

Proiectarea managerială a însemnat realizarea în timp a tuturor documentelor.  
Astfel, au fost revizuite planul de dezvoltare a şcolii, planul managerial, oferta 
educaţională, programul activităţilor educative, regulamentul intern, programele de 
activităţi ale catedrelor şi ale comisiilor de lucru, tematica CP şi a CA. 

La începutul anului şcolar, prin decizii interne s-au numit: secretarul CP, al CA, 
şefii comisiilor de lucru. O serie de responsabilităţi au fost repartizate prin delegare, 
membrilor CA. 

Pentru gestionarea corectă a timpului, a fost din vreme, întocmit orarul şcolii de 
domnul profesor Strapciuc Marin, clasele I-IV orarul a fost intocmit de invatatori iar 
pentru personalul auxiliar si ingrijire a fost de 8-16. 

În tematica şedinţelor CA s-au inclus, pentru fiecare lună, analize ale activităţilor 
şi problemelor fiecărui compartiment, respectiv comisie. 

Activitatea managerială s-a realizat prin activitatea zilnică, in confruntarea cu 
problemele care au trebuit rezolvate, cat si prin preocuparea permanentă de a fi la zi cu 
soluţiile manageriale cele mai potrivite. În acest sens, de un real folos au fost „Ghidul 
practic al directorului”, „Caietul de asistenţă”, dar şi stagiile de formare. 

În activitatea managerială au fost identificate şi minusuri, cum ar fi: 

 Insuficienta fermitate în aplicarea ROI, în ceea ce priveşte punctualitatea 
elevilor, ori a unora dintre cadrele didactice; 

 Sancţionarea elevilor şi/sau a personalului, atunci când se greşeşte cu 
intenţie, în mod repetat. 

Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor didactice la actul 
decizional s-a asigurat permanent, prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele CA. 
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O bună proiectare a activităţilor la nivel de compartimente, monitorizarea 
desfăşurării 

acestora, evidenţa si controlul derulate sistematic şi responsabil sunt cheia realizării 
unui climat 
şcolar care pentru noi a generat performanţă. Adăugăm la cele menţionate foarte buna 
colaborare cu celelalte şcoli, proiectarea unor activităţi comune, concursuri şcolare, 
schimbul şi transferul de experienţe/bune practici. Relaţiile foarte bune pe care le-am 
cultivat cu directorii de şcoli în domeniul managementului au avut un impact pozitiv. 
              Apreciem ca fiind bună relaţionarea si colaborarea cu ISJ, implicarea noastră 
prin angajarea de resurse umane, materiale si financiare în derularea unor proiecte de 
anvergură ale instituţiei menţionate. 

 
 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

      Printr-o proiectare atentă si profesionistă a bugetului de venituri si cheltuieli, a 
planului de investiţii, am reuşit să ne realizăm toate obiectivele stabilite prin planul 
managerial. Prin alocaţiile bugetare de la Consiliul Local am asigurat plata la timp a 
salariilor, utilităţilor şi acoperirea la un nivel minimal a cheltuielilor materiale curente. 

Şcoala dispune de 9 săli de clasă, 2 laboratoare(fizică şi biologie - chimie), 1 
cabinet de informatică-30 calculatoare, 1 bibliotecă cu peste 12000 de volume, sală de 
sport, teren de sport pentru atletism, handbal, volei.  

Elevii au beneficiat de pachete de rechizite scolare, 19 burse sociale, 16 de 
merit. 

Deoarece metodologia de acordare a burselor şcolare se tot modifică, 
membrii comisiei au adus la cunoştinţa celor interesaţi această procedură, iar în CA au 
fost stabilite criteriile de acordare a fiecărui tip de bursă. S-au analizat apoi dosarele 
depuse, în vederea stabilirii numărului de burse, în limita fondului disponibil în bugetul 
şcolii. 

A fost proiectat bugetul pe anul şcolar în curs, plecând de la necesarul 
estimat de fiecare compartiment de activitate: catedre didactice, servicii. Necesarul 
bugetar a fost întocmit pentru ISJ, iar pentru primărie a fost trimisă notificarea în care 
erau cuprinde toate cheltuielile necesare. Au fost propuşi bani pentru cărţi şi publicaţii, 
pentru analize medicale, căci la aceste articole apar de obicei probleme în alocarea de 
fonduri. 

 
 
RESURSE UMANE 

PERSONAL DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC 
 
Activitatea didactică curentă, la clasă, a fost apreciată ca foarte bună cu ocazia 

interasistenţelor, asistenţelor efectuate de director sau a inspecţiilor speciale. 
Remarcăm în mod 
deosebit preocuparea pentru realizarea unui învăţământ modern, bazat pe utilizarea 
unor metode 
alternative la cele clasice, care pun accentul pe dezvoltarea gândirii divergente, 
creative, pe dezvoltarea de competenţe, de abilităţi practice, instrumentale. 

Documentele de proiectare a activităţii didactice au fost întocmite în acord cu 
cerinţele actuale ale didacticii si metodicii disciplinei, din perspectivă constructivistă, cu 
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accent pe dezvoltarea de competenţe. Temele stabilite prin programele analitice, 
unităţile de învăţare, au fost parcurse integral, prin activităţi specifice de învăţare, 
asigurând, de cele mai multe ori, condiţiile realizării unui învăţământ performant. 

S-a reuşit încadrarea cu personal didactic până la începerea cursurilor. 
Conform statului de funcţii, la nivelul şcolii şi al structurilor subordonate, am avut 

26.8 de norme didactice. 
Activitatea de perfecţionare a continuat şi în acest an şcolar, câteva cadre 

didactice susţinându-şi inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice II şi I (Fenechiu 
Mirela-grad I, Burlan Sebastian Ionut-grad II, Cursaru Ana-grad II, Manea Maricica-grad 
I, Cristea Maria-grad II. 

De asemenea, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare 
organizate şi/sau defăşurate prin CCD Focşani. 

La nivelul şcolii au funcţionat comisii precum: 

 Comisia învăţătorilor(I- IV) 

 Comisia de limbă şi comunicare(lb. română şi limbi străine) 

 Comisia Om şi societate 

 Comisia Matematică şi Ştiinţe 

 Comisia pentru Arte şi Sport 

 Comisia de consiliere şi orientare(a diriginţilor) 

 Comisia pentru burse şi rechizite 

 Comisia pentru situaţii de urgenţă şi prevenirea incendiilor 

 Comisia pentru securitate în muncă 

 Comisia ARACIP 

 Comisia pentru combaterea violenţei 

 Comisia pentru Curriculum 

 Comisia perfectionarea cadrelor 

 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

 Comisia de paritate 

 Comisia de disciplina 

 Comisia de scolarizare si frecventa 
Toate comisiile metodice de la nivelul scolii si-au intocmit planuri de activitate, 

responsabilii comisiilor urmarind ca activitatile sa se desfasoare la timp, conform 
planificarilor. 
 
 

COMISIA METODICA INAVATAMANT PRIMAR 
Informare privind activitatea educativa, metodica si de perfectionare 

ANUL ŞCOLAR  2014-2015 
 
  În anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice de la învăţământul primar şi-au 
organizat activitatea la nivelul Comisiei metodice, având în vedere realizarea 
următoarelor obiective: respectarea planurilor cadru şi a programelor curriculare, 
perfecţionarea metodologiei activităţilor extracurriculare, difuzarea informaţiilor ştiinţifice 
de specialitate, metodice şi psihopedagogice, perfecţionarea metodologiei sistemului de 
evaluare, colaborarea cu profesorii, conceperea şi elaborarea unor materiale metodice 
funcţionale. 
 În debutul anului şcolar au fost repartizate manuale şcolare din ediţiile vechi 
tuturor elevilor, cu menţiunea că la clasele I şi a II-a s-au primit pe parcursul semestrului 
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I  manualele noi. Au fost întocmite schemele orare conform planului cadru, 
planificările anuale şi proiectările unităţilor de învăţare. 
             În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor a existat o colaborare eficientă, 
fiecare cadru didactic împărtăşind colegilor cele mai valoroase aspecte din activitatea 
personală la catedră. 
             Toate cadrele didactice de la învăţământul primar, au desfăşurat activităţi 
variate, interesante, atât la clasă, cât şi în cadrul celor extracurriculare.Comisia şi-a 
însuşit planificarea activităţilor pe întreg  anul şcolar, realizând toate activităţile 
metodice lunare propuse, activităţi ce reflectă continua străduinţă de perfecţionare şi de 
împărtăşire a experienţelor pozitive la catedră, ori în activităţile extracurriculare. 
  
Aspecte pozitive  în activitatea Comisiei metodice 
 
-ritmicitatea susţinerii activităţilor; 
-actualitatea temelor puse în discuţie; 
-creşterea calităţii actului educativ în şcoală; 
-formarea continuă prin activităţile Comisiei metodice; 
-atmosfera de colaborare, întrajutorare, responsabilitate şi promptitudine în derularea 
programului Comisiei metodice. 
           Strategiile didactice utilizate au fost axate pe elev, predominând cele activ-
participative, învăţarea prin descoperire, problematizarea, brainstorming-ul, jocul 
didactic, mozaic, ori turul galeriei, toate acestea, adecvate conţinuturilor de învăţare. 
 
Proiectarea didactică 
 
           Pentru asigurarea unui demers didactic eficient, fiecare membru şi-a realizat  
planificarea  anuală a materiei prin studierea prealabilă a planului cadru, a  programei şi 
prin discutarea în cadrul Comisiei metodice  a  proiectării  fiecărei  unităţi  de  învăţare. 
Fiecare învăţător a avut în vedere parcurgerea tuturor conţinuturilor stabilite, intervenind 
şi personalizând, dând proiectării o formă elaborată  şi particularizată. S-au  intocmit 
planificările  activităţilor extracurriculare, respectându-se întotdeauna termenele 
propuse. 
 
 Activitatea de formare continuă 
 
              Formarea continuă s-a realizat prin activitatea desfăşurată în cadrul comisiei 
metodice, a cercului pedagogic, participarea la cursuri de formare continuă, 
simpozioane. Fiecare membru al Comisiei metodice a întocmit şi susţinut referate 
tematice cu subiecte atractive şi utile.  În luna noiembrie, mai precis în data de 21, 
şcoala noastră a găzduit CERCUL PEDAGOGIC cu tematica “ Promovarea metodelor 
activ-participative în însuşirea cunoştinţlor de matematică” la care au participat 
cadrele didactice de la Şcolile Nr.1, Nr.3 şi Nr.8 din Focşani. Referatul cu tema propusă 
a fost întocmit de către doamna Neagu Maricica. În cadrul acestei activităţi au prezentat 
lecţii demonstrative la nivelul claselor pe care le conduc doamnele învăţătoare Stefan 
Felicia, Chiric Daniela, Coman Violeta, Baciu Marina şi Rotaru Aneta.                                                                       
Doamna  Ştefan Felicia a participat la cursurile de formare pentru clasa pregătitoare, iar 
doamna Baciu Marina la cursurile PROWEB, Matematică digitală şi Mediere şcolară. 
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Activitatea extracurriculară  
 
             Diversitatea acţiunilor a fost remarcantă, acestea materializându-se prin 
programe artistice, vizite la muzee, realizarea de expoziţii de desene, colaje, panouri 
publicitare, participarea la concursuri şi spectacole(conform planificărilor).  
             Fiecare  cadru didactic şi-a testat şi ambiţionat elevii, prin încurajări succesive,  
dirijându-i să se înscrie în variate provocări-concursuri, precum :  
- concursul şcolar „SMART”, organizator doamna Chiric Daniela- clasa pregătitoare, 
clasele I, a II-a A, a III-a A, a III-a B, a IV-a A şi a IV-a B;                                                                                                                                  
-concursul de matematcă „EUCLID”- elevi din  clasele III-a A, a III-a B; 
-rezolvitori şi participanţi la concursul organizat de Gazeta matematică -elevi din  
clasele I, a II-a A, a III-a A, a III-a B;  
- concursul COMPER , mentori doamnele învaţătoare Baciu Marina,  Coman Violeta, 
Neagu Maricica cu elevi din clasele a II-a A, a II-a B, a III-a A, a III-a B, a IV-a A şi a IV-
a B;   
-concursul de desene de la Carrefour şi Ecoatitudine toţi elevii din ciclul primar;  
-Miniolimpada de matematica/ limba română, "Infopici","Chipul patriei", "Codrule, 
codruţule", "Ana citeşte", "Tradiţii şi obiceiuri", "Micul campion", "Copilul artist" şi multe 
altele, la care s-au obţinut foarte multe premii ori menţiuni.  
-Parteneriate educaţionale judeţene şi naţionale cu diferite şcoli, ori instituţii culturale ; 
-Excursie  tematică -Ţinutul Nemţului clasele II A, IIIA, III B şi IV A. 
         Doamna Baciu Marina a coordonat activitatea de la CENTRUL DE EXCELENTA- 
limba româna / Şcoala Nr 10, iar doamna Coman Violeta a participat in comisia de 
supraveghere, predare, evaluare cu elevi de la clasele a IV-a.  

              Toate cadrele didactice s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
artistice la nivelul colectivelor de elevi cu prilejul evenimentelor din acest an şcolar: Ziua 
Naţionala a României, Sărbătorile de iarnă, Ziua Europei, Ziua copilului, dar şi în 
motivarea şi mobilizarea elevilor şi părinţilor în acţiuni de voluntariat din preajma unor 
sărbători: „Să fim mai buni cu semenii noştri”. Au răspuns prezent şi când au fost 
solicitaţi pentru asistenţă la olimpiada şcolară- faza judeţeană: „Lectura ca abilitate de 
scris”                                                
            În acest an, activităţilor extracurriculare li s-a oferit oportunitatea programului din 
săptămâna Şcolii Altfel, când toţi elevii şi cadrele didactice, au participat la frumoase, 
diverse şi atractive activităţi. 
            La final de an şcolar pot sublinia că activitatea Comisiei metodice de la 
învăţământul primar, s-a remarcat prin muncă asiduă şi serioasă punând în lumină:  
-calităţile deosebite de manageri ai claselor, dar mai ales, calitatea actului educaţional 
desfăşurat; 
-dăruirea cu care se angajează resursa umană, în activităţi menite să realizeze idealul 
educaţional; 
-clase cu elevi receptivi, interesaţi de obţinerea performanţei 
-părinţi care ni s-au alăturat în organizarea şi derularea diferitelor activităţi, în 
asigurarea celor necesare optimizării procesului instructiv-educativ; 
-dorinţa cadrelor de a se perfecţiona, dar şi autoperfecţiona permanent; 
-colectivul didactic al şcolii în care comunicarea, climatul de muncă şi chiar competiţia 
să fie orientate spre creşterea prestigiului unităţii. 
            Consider activitatea Comisiei metodice de la învăţământul primar ca fiind bogată 
, diversificată şi eficientă. 

 Responsabil al Comisiei Metodice Înv. COMAN VIOLETA 
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COMISIA METODICA DE LIMBA ROMANA SI LIMBI MODERNE 
Informare privind activitatea educativa, metodica si de perfectionare 

ANUL SCOLAR 2014-2015 
 
                            
     Tinand cont de complexitatea obiectivelor ce stau in fata activitatii de predare a limbii 
romane si a limbilor moderne, profesorii din aceasta comisie metodica au studiat, 
analizat, adoptat si aplicat o diversitate de metode adecvate  atat anilor de studiu, cat si 
fiecarui colectiv de elevi. In cadrul sedintelor comisiei s-au prezentat momente specifice 
organizate cu elevii, lectii demonstrative, referate. 
     Toti membrii comisiei au intocmit la timp planificarile anuale si semestriale si au 
alcatuit teste de evaluare initiala pentru elevii din clasele V – VIII al caror rezultat a fost 
discutat in cadrul sedintelor comisiei. 
      In luna septembrie profesorii de lb. franceza si engleza  au organizat activitati cu 
ocazia sarbatoririi Zilei Europene a Limbilor Straine. 
      Membrii comisiei au participat , in luna octombrie, la lectia demonstrativa  sustinuta 
de prof. Nistoroiu Luminita la clasa a V-a A, iar in luna noiembrie la lectia demonstrativa 
sustinuta de d-na  prof. Ittu Sofica  la clasa aVI-a. 
       Profesorii de limba romana au participat la programul artistic dedicat sarbatorilor de 
iarna.  
       Mihai Eminescu a fost omagiat in cadrul  activitatilor  organizate de toti membrii 
comisiei, activitate in cadrul careia elevii au recitat poezii in limbile romana, franceza si 
engleza  . 
       Elevii, indrumati de  d-nele prof. Fenechiu Mirela si Nistoroiu Luminita ,au participat 
la olimpiada de lb. romana- faza locala, faza judeteana a concursului  “Lectura ca 
abilitate de viata”, Comper, Obiceiuri si traditii de Craciun  la Colegiul Auto, Focsani – 
concursuri la care s-au obtinut rezultate foarte bune: 
    Vranceanu Bianca – premiul II la concursul national “ Sa nu uitam de  
                                                                traditii”   
diploma de  excelenta la ” Olimpiada judeteana de limba , comunicare si literature 
romana  “ 
premiul I la concursul national de arta vizuala si creatie literara “ Marasestiul in inima 
mea" 
premiul III la  Olimpiada de limba, comunicare si literatura romana, etapa judeteana 
mentiune la concursul national “ Cultura  si spiritualitate romaneasca” 
   
    Petroiu Larisa – premiul III la concursul national de creatie literara “Ion  
                                 Creanga”, Braila 
    Costachi Daniela – mentiune la Olimpiada de limba, comunicare si literatura 
                                     romana, etapa judeteana 
    Potirniche Violeta- mentiune la Olimpiada de limba, comunicare si literatura  
                                     Romana, etapa judeteana 
    Malureanu Maria – premiul III la concursul national “ Sa nu uitam de traditii” 
    Acesti elevi au fost indrumati de d-na prof. Fenechiu Mirela , care a fost si 
coordonatorul proiectului national  “ Cartile pe fata”. 
     Elevii scolii au participat  la concursul  de  desene si  compuneri in limba engleza   
“Waiting for  Santa Claus” 
       Baciu Mihnea –mentiune 
       Vasilache Andrei  - premiul I  - indrumator prof. Cursaru Ana 
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       Gheorghe Roxana – premiul II 
       Buciuc Izabela     - premiul III  - indrumator prof. Mocanu Maura 
     10 elevi din clasele a VII-a si a VIII-a au ajuns in etapa finala  a competitiilor  
nationale de compuneri in limba engleza “ Mirunette” si “ Shakespeare School Essay “. 
    

     Responsabil comisie metodica, Maura Mocanu 
 
 

COMISIA METODICA – ARIA CURRICULARA „ OM SI SOCIETATE” 
Informare privind activitatea educativa, metodica si de perfectionare 

ANUL SCOLAR 2014-2015 
 
         În anul școlar 2014-2015 Comisia metodică ISTORIE-GEOGRAFIE-RELIGIE a 
funcționat la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7 FOCȘANI având următoarea 
componență:prof.Grădinaru Viorel (istorie/cultură-civică),prof.Nicolau 
Liliana(geografie) și prof.Burlan Sebastian-Ionuț(religie) Comisia a fost coordonată 
de prof.Grădinaru Viorel. 
         Membrii comisiei au desfășurat activități metodice,instructive - educative și 
artistice conform planificării stabilite la începutul anului școlar și a ROFUIP. 
         În primul semestru au fost realizate activități metodice (referat și lecție 
demonstrativă) de către prof. Grădinaru Viorel (nov.2014) cu ocazia Cercului 
pedagogic la disciplina istorie desfășurat în școală. Prof.Burlan Sebastian-Ionuț a 
susținut lecție demonstrativă și referat cu caracter metodic în decembrie 2014. Pe al 
doilea semestru a susținut activități metodice prof. Nicolau Liliana (feb.2015). Au fost 
marcate evenimentele de interes național, 1 Decembrie și 24 Ianuarie. Toți membrii 
comisiei au participat la cercurile pedagogice conform graficului stabilit de ISJ 
Vrancea în lunile Noiembrie 2014 și Martie 2015. 
        La sfârșitul anului școlar 2014-2015 toți membrii comisiei au fost evaluați 
conform normelor de evaluare anuală pe baza Fișelor de Evaluare, primind 
Calificativul ,,Foarte bine”. 
       Cu privire la perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice amintim 
susținerea Gradului I de către d-na prof.Fenechiu Mirela la disciplina Lb.și lit.română 
promovat cu media 10, inspecția curentă 1 ptr înscrierea la gradul I a d-lui prof. 
Burlan Sebastian-Ionuț la disciplina religie și insepcția curentă 2 ptr gradul II a d-nei 
prof.Cursaru Ana la disciplina Lb.engleză. 
       Amintesc de asemenea susținerea ,,orei de religie” de către toți elevii școlii in 
urma situației generate de Curtea Constituțională a României cu privire la 
obligativitatea acestei discipline in invățământul românesc  
 

   responsabil Comisie metodică prof. Grădinaru Viorel 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIA METODICA – ARTE – ED. FIZICA – TEHNOLOGII 

Informare privind activitatea educativa, metodica si de perfectionare 
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ANUL SCOLAR 2014-2015 
 
              Având în vedere diversitatea comisiei, membrii acesteia şi-au îndeplinit 
cerinţele planului managerial al catedrelor, au colaborat şi au fost prezenţi la activităţile  
comisiei. Comisia metodică având în componenţă mai multe catedre au colaborat între 
ele şi chiar au organizat activităţi împreună. 
              S-au realizat documentele de planificare după noua structură a anului şcolar. 
S-au realizat caietele personale pentru prezenţă, testările  iniţiale,  norme de verificare, 
diverse observaţii şi alte documente specifice fiecărei discipline în parte. S-au semnat 
normele  de protecţie privind desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi ed. tehnologică.. 
              Ritmicitatea notării nu a fost respectată în totalitate, cu mici excepţii, iar 
programa şcolară a  fost parcursă in conformitate cu cerinţele curriculei şcolare. 
               Cadrele didactice au participat la consfătuirile de început de an şcolar şi şi-au 
întocmit documentele şcolare conform noilor programe. De asemenea, au participat la 
cercurile pedagogice pe discipline în locaţiile menţionate de ISJ Vrancea. 
            În anul școlar 2014/2015 la școala noastră s-a organizat Olimpiada de Educatie 
Tehnologică, faza județeană, unde cadrele didactice au participat la supraveghere atât 
la proba teoretică, cât și la proba practică. De remarcat este faptul că elevele 
Georgescu Sânziana (clasa a V-a) și Ghiocel Alexandra (clasa a VI-a) au luat mențiune. 
               Catedra de ed.fizică a participat la toate acţiunile organizate prin calendarul 
activităţilor sportive menţionate de MEN, dar şi la nivel local. 
           La toate activitățile organizate în școală, corul  realizat de d-na prof. de muzică, a 
fost prezent, iar  expozițiile de desen au întregit participarea elevilor la diferitele 
concursuri la nivel local și național.    
                
             ANALIZA SWOT 
 
Puncte tari: 
 - o bună colaborare între catedre la nivelul comisiei şi organizarea de activităţi  
interdisciplinare; 
-  atragerea elevilor în activităţile extracurriculare; 
- organizarea diverselor activităţi de creaţie, de concursuri şi campionate unde s-au 
obţinut rezultate bune; 
-  pregătirea pentru olimpiadele şcolare şi alte concursuri; 
- rezultate foarte bune la concursurile școlare și olimpiadele școlare la nivel local, 
județean și național; 
Puncte slabe: 

- nu s-a respectat notarea ritmică în totalitate; 
- atragerea unui număr mai mare de elevi pentru a participa la activități 

extraccuriculare; 
 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 
- organizarea în continuare a orelor , cât mai atractive pentru elevi; 
- obţinerea de rezultate bune la olimpiadele şcolare și concursurile școlare; 
 - realizarea unor proiecte sportive şi educative. 
 
                                                                Responsabil comisie Prof. Aurelia Arnăutoiu 
 

COMISIA METODICA – MATEMATICA SI STIINTE 
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Informare privind activitatea educativa, metodica si de perfectionare 
ANUL SCOLAR 2014-2015 

 
 

In perioada premergatoare deschiderii anului scolar 2014/2015 membrii comisiei 
metodice au participat la consfatuirile cadrelor didactice, ocazie in care au luat 
cunostinta cu privire la manualele si programele scolare valabile in anul scolar 2014-
2015 si cu modificarile din programele scolare. 

In primele doua saptamani ale anului scolar s-au aplicat testele initiale si in urma 
corectarii si analizei rezultatelor s-au stabilit metode si strategii privind ameliorarea 
rezultatelor. 

Cu elevii claselor a VI-a au fost organizate simulari ale Evaluarii Nationale la 
Matematica, Fizica si Biologie; au fost discutate cu elevii rezultatele acestor simulari 
ceea ce a facut ca la sustinerea Evaluarii Nationale sa se obtina rezultate bune. 
 Rezultatele la testul initial la Matematica pentru clasa a VIII-a s-au dovedit a fi 
ingrijoratoare deoarece din 41 de elevi testate doar 6 au obtinut note peste 5. 
Cuprinderea scolii noastre cu o grupa de matematica in Programul European 
“Evaluarea Nationala: inovatie pentru formarea competentelor cheie’’ si utilizarea la 
clasa a unor metode si strategii in vederea participarii active a elevilor pentru pregatire 
la formare a determinat o ameliorare considerabila a rezultatelor astfel incat la 
Examenul de Evaluare Nationala din cei 33 de elevi inscrisi, 9 elevi au obtinut note sub 
5, 5 elevi au luat note intre 5-5.99, 6 elevi cu note intre 6-6.99, 3 elevi cu note intre 7-
7.99, 4 elevi cu note intre 8-8.99, 4 elevi cu note intre 9-9.99 si 1 elev cu nota 10. 
 Sub indrumarea d-nei profesor Panaite Anda Nina, elevii scolii noastre au fost 
mobilizati in vederea participarii la cursuri privind Protectia Mediului si activitati de 
colectare a deseurilor reciclabile. 

La disciplinele Fizica si Informatica elevii au desfasurat activitatea de predare-
invatare in Laboratoare, ceea ce le-a oferit posibilitatea aplicarii in practica a 
cunostintelor teoretice asimilate. 

 
      Responsabil comisie Prof. Strapciuc Marin 

 
 
 

Raport Anual privind Activitatea Consilierului Educativ 
Anul scolar 2014-2015 

 
 

-Comisia Activitati Extracurriculare; 
-Consiliul Elevilor; 
-Comisia Profesori- Diriginti 
-Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar; 
-Consiliul Reprezentativ al Parintilor 
 
 

In anul scolar 2014-2015, Consilierul Educativ Prof.Burlan Sebastian Ionut, si-a 

propus sa desfasoare, cu participarea si implicarea activa a tuturor cadrelor didactice 

ale scolii, o serie cat mai variata de activitati, proiecte si programe educative,in care sa 
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implice afectiv, motivational si constient toti elevii scolii, si, pe cat posibil, toti 

partenerii implicati in educatie (familie, Biserica, Politie, Dispensar, biblioteca, factori 

economici etc.).  

Au fost propuse si vizate spre atingere urmatoarele obiective majore: 

1. formarea personalitatii elevilor, prin insusirea valorilor culturale nationale si 

universale; 

2. educarea in spiritul respectarii demnitatii si tolerantei umane,a drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale omului ; 

3. cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana si fata de valorile civice si morale ; 

4. formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice 

prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice ; 

5. dezvoltarea fizica armonioasa, prin Educatie fizica, Educatie igienico-sanitara si 

practicarea sportului. 

Pentru atingerea si punerea in practica a acestor obiective majore propuse, 

precum si in planificarea si desfasurarea activitatilor educative extrascolare, am tinut 

cont de ultimele publicatii in domeniu, de interesele, preferintele, abilitatile, aptitudinile, 

motivatiile si nevoile de formare profesionala ale elevilor nostri, de planul cadru de 

invatamant si de idealul educational al scolii romanesti contemporane, in vederea 

realizarii invatarii depline ca proces instructiveducativ si ca produs cu finalitate 

“masurabila” – transformarea “ educabililor” in membri activi si responsabili ai 

comunitatii in care traiesc si isi desfasoara activitatea,ai societatii democratice si ai marii 

familii europene. 

Activitatile educative desfasurate au fost in numar de minimum 3 pe luna la 

fiecare comisie aflata in subordine si au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; 

astfel, activitatile realizate s-au situat in sfera Educatiei pentru sanatate, Educatiei 

religioase, Educatiei pentru dezvoltare personala, Educatiei pentru receptarea valorilor 

culturale, Educatiei estetice, Educatiei pentru valorile democratiei, Educatiei civice, 

Educatiei pentru drepturile copilului, Educatiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , 

Educatiei ecologice etc. 

Amintim parteneratele incheiate cu Politia locala, Biserica locala, Biblioteca 

Judeteana, Centrul de zi “ Sfanta Maria” Golesti si cu Scoala Gimnaziala Golesti au 

diversificat oferta de activitati educative, contribuind la largirea paletei de activitati 

extrascolare oferite elevilor. 
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 ACTIVITATILE s-au derulat dupa cum urmeaza: 

- SEPTEMBRIE 2014 - alegerea consiliului elevilor si al presedintelui acestora; 

- OCTOMBRIE 2014 -  Ziua Armatei (cantece si poezii patriotice); 

- NOIEMBRIE 2014 -  Activitate “ Mesajul meu antidrog” – vizionare de filme, prezentare 

de mesaje - “ Drepturile copilului, drepturile omului “ – Ziua Internationala a Drepturilor 

Copilului ( dezbatere, panou tematic); 

- DECEMBRIE 2014: “Sa cinstim istoria patriei” –Ziua Nationala a Romaniei; 

- “Traditii si obiceiuri laice si religioase” –concert de colinde; 

- FEBRUARIE 2015: “Impreuna suntem mai buni” (concurs interdisciplinar Ed. pt. 

mediu, Ed. pt. sanatate); 

- MARTIE 2015: “Traditii si obiceiuri laice – 1 Martie, Ziua Martisorului”  (atelier 

confectionare martisoare si felicitari, expozitie de martisoare, prezentare Power Point) :  

     - “Pentru tine mama!” – sarbatorirea Zilei Mondiale a Femeii (serbari in cinstea 

mamelor, expozitii de felicitari);  

- APRILIE 2015: “Sanatatea bunul cel mai de pret” – Ziua Mondiala a Sanatatii ( 

dezbateri, sustinere referate pe tema comportamentului alimentar, concurs de eseuri si 

desene) 

- “Hristos a inviat!” – Sf. Sarbatori de Paste Un mediu curat, o viata mai buna” 

- Ziua Mondiala a Pamantului 

- Activitati ale saptamanii “Scoala Altfel”- “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

- MAI 2013 Ziua Europei Unita, Ziua Mondiala fara tutun, organizarea “ Banchet’’ 

clasele a VIII-a 

- IUNIE 2013 : “Copilul din noi” – Ziua Internationala a Copilului “Un mediu curat, o viata 

mai buna” – Ziua Mondiala a Mediului Premierea elevilor- serbarea de sfarsit de an. 

In cadrul CONSILIULUI ELEVILOR, am desfasurat impreuna cu elevii 

urmatoarele dezbateri, mese rotunde, activitati cu scop informativ, vizand formarea 

personalitatii elevilor pe multiple planuri: 

1. “Statutul, obligatiile, responsabilitatile elevilor-consilieri” – prezentarea 

Regulamentului de Ordine Interioara al scolii; 

2. “Imi cunosc drepturile, devin un cetatean responsabil!” – cu referire la Drepturile 

Copilului/Omului; 

3. “Accidente, abuz, violenta” – Modalitati de prevenire si combatere a violentei scolare 

( aplicare chestionar); 
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4. “Poluarea morala si efectele ei asupra lumii in care traiesc” – dezbatere pe tema 

influentei negative a mass-mediei; 

5. “Suntem diferiti, dar ne completam armonios” – campanie vizand egali- tatea de 

sanse si promovarea tolerantei si non-discriminarii intre elevi; 

6. “Consumul si abuzul de substante toxice – Consecintele toxicomaniei in plan 

individual si social” (campanie anti-drog); profesionale ulterioare ; 

7. “Un mediu curat, o viata mai buna”. 

In cadrul COMISIEI PROFESORI – DIRIGINTI , s-au sustinut de catre profesorii-

diriginti lectii demonstrative la disciplina Consiliere si Orientare, fiecare diriginte a 

planificat riguros activitatile extrascolare desfasurate impreuna cu colectivul de elevi 

manageriat, lectoratele/sedintele cu parintii, in numar de cel putin 1 pe luna, in cadrul 

carora s-au lecturat referate pe diverse teme cu impact educational. S-au derulat 

saptamanal activitati de suport educational pentru parinti, care au urmarit consolidarea 

parteneriatului scoala-familie. 

Activitatile metodice au constat in: 

- prezentarea de referate; 

- aplicarea de chestionare profesorilor-consilieri; 

- Dezbateri; 

- mese rotunde pe teme educationale si activitati metodice cu scop informativ . 

Exemplificam : 

1. Analiza activitatii educative din anul scolar anterior;discutarea ROI;introducerea 

planului de activitate ; 

2. “Cine este dirigintele?” – sustinere referat + aplicare chestionar ; 

3. “Un diriginte eficient” – sustinere referat; dezbatere pe tema + aplicare chestionar 

; 

4. “Cunoasterea copilului, conditie a educatiei de calitate” –sustinere referat+ masa 

rotunda ; 

5. “Relatia profesor-elev, angajarea elevului in determinarea propriului traseu de 

instruire “ –dezbatere pe tema ofertei educationale si a identificarii domeniilor de 

activitate cotate ca “sigure” pe piata muncii ; 

 6. “Modalitati de comunicare profesor-elev” 

7. “Invatarea centrata pe elev – strategii didactice activizatoare” 

8. “Prevenirea si combaterea violentei – strategii la indemana dascalului. 
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In cadrul intalnirilor periodice cu parintii care formeaza CONSILIUL 

REPREZENTATIV AL PARINTILOR: - S-a urmarit permanent consolidarea relatiei 

scoala-familie-comunitate si promovarea unui dialog sincer cu parintii. Parintii au fost 

indemnati si sustinuti in permanenta sa asigure un climat pozitiv si propice 

dezvoltarii armonioase a copiilor si sa ceara asistenta scolii- consilierului psihologic. 

 

Consilier Educativ prof. Burlan Sebastian Ionut 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL GRĂDINIȚEI NR. 3 FOCȘANI 

ANUL ȘCOLAR 2014 - 2015 

         Grădiniţa  cu program normal Nr. 3  Focşani  funcţionează în anul şcolar 2014-2015   cu un 

număr de trei grupe pentru învăţământul preşcolar astfel: grupa mare coordonată de prof. Chiper 

Maria, grupa mijlocie coordonată de prof. Manea Maricica şi grupa mica, coordonată de prof. 

Cristea Maria. Pe parcursul acestui an școlar au urmat cursurile gradiniţei un număr de 60 

preşcolari, cu varste cuprinse între 3 şi 5/6 ani. 

            I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVA 

Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv – educative a fost realizată de cadrele 

didactice cunoscand, respectand si aplicand personalizat Curriculum pentru Invatamanutul 

prescolar din 2008, corespunzator specificului colectivului de copii din grupa. Fiecare cadru 

didactic  a selectat materialele auxiliare in conformitate cu legislatia in vigoarea, cu scrisoarea 

metodica pentru invatamantul prescolar din septembrie 2014, si le-au utilizat conform 

capacitatiilor de invatare ale copiilor.  Au fost  stabilite temele anuale de studiu, proiectele 

tematice, estimand si revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecarei teme in functie de 

interesul manifestat de copii. Cadrele didactice au elaborat proiecte didactice pentru activitatile 

desfasurate cu copiii.  

Amenajarea centrului tematic in fiecare sala de grupa s-a realizat saptamanal in functie de 

tema saptamanii sau proiectul tematic in desfasurare si continuturile invatarii. Zilnic s-au 

organizat cat mai multe activitati integrate cu preşcolarii, conform recomandarilor din scrisoarea 

metodica 2014.  

La începutul anului şcolar, în luna septembrie, au avut loc şedinţele cu părinţii, în cadrul 

căreia  s-au prezentat oferta gradinitei în ceea ce priveste activitatile opţionale specific nivelelor 

de varsta, părinţii exprimîndu-şi opţiunile pentru desfăşurarea activităţilor opţionale de “Dans 

modern” desfasurat de educatoarea grupei impreuna cu D-na Prof. Necula Violeta, conform unei 

planificari calendaristice, dar şi pentru “Limba Engleză” desfasurat in colaborare cu Prof. Maria 

Iliescu. 

 

II. INTERRELATIONARE/COMUNICARE 

             Cadrele didactice au colaborat cu responsabila comisiei metodice in vederea informarii 

reciproce despre modalitatile de valorificare a studiului individual. Fiecare cadru didactic a 

colaborat eficient si constructiv cu celelalte colege din unitate ori de cate ori o situatie impunea 

acest lucru, in vederea imbunatatirii activitatilor instructive, desfasurarea activitatilor 

extrascolare, extracurriculare, etc. 
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III. EVALUAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE CU COPIII SI A 

REZULTATELOR OBTINUTE 

 S-au folosit instrumente diverse de evaluare a progresului copiilor si s-a acordat atentie 

deosebita completarii fiselor de evaluare elaborate de MECT  în septembrie 2014 pentru 

invatamantul prescolar, fiecare copil avand aceste fise completate si semnate de parinti si 

directorul unitatii.  Evaluare initiala s-a realizat la inceputul anului scolar, evaluarea formativa  s-

a  realizat-o permanent prin diverse momente ale zilei, in perioadele de evaluare a proiectelor 

tematice, iar evaluarea sumativa s-a realizat la finalul semestrului I. Cadrele didactice au  

evidentiat permanent progresele inregistrate de copii in urma testelor aplicate, comunicand 

parintilor si solicitandu-le sprijinul si colaboratea pentru incurajarea evolutiei pozitive a 

dezvoltarii psihosomatice a prescolarilor. Rapoartele de evaluare pentru fiecare grupă de 

preşcolari au fost consemnate in Caietul Educatoarei. 

 

   IV. ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE 

        Partenetriatele educationale desfasurate pe parcursul primului semestru din acest an scolar 

de catre cele trei grupe de preşcolari  au fost urmatoarele: 

 Proiect „Teatrul de papusi – poveste si joc” partea a-II-a Micii Actori, TEATRUL 

„Magic” Bacau 

 Proiect „Utilizarea manualului digital si a softului educational in procesul de predare-

invatare”, partener 

Editura EDU (SC. EDU SOFT MARKETING SRL) 

 Proiect educational international de activitati integrate „TIMTIM-TIMY”    

 Proiecte de parteneriat cu familia pentru fiecare grupa 

 Proiect de parteneriat  cu revista pentru prescolari „Girafa-Rafa 

        CONCURSURI NATIONALE 

 „Bun venit la gradinita” – Evaluarea initiala – octombrie 2014 

 „Super Piticot” , partener Asociatia pentru tineret OLIMP, Bucuresti – noiembrie 2014 

       CONCURSURI INTERNATIONALE 

 TIMTIM TIMY- etapa I decembrie 2014, etapa –II-a  

 EUROPRESCOLARUL –„ Cu Europa la joaca”,  partener Editura Diana 

 

V. ACTIVITATILE EXTRASCOLARE 

            Fiecare cadru didactic a realizat o planificare  a activitatilor extraşcolare pentru grupa de 

preşcolari pe care o coordonează, dar şi o planificare pe unitate a activitatilor comune ce se vor 

desfasura cu participarea tuturor preşcolarilor. Astfel au fost marcate unele evenimente 

importante din viaţa socială cum ar fi:  

 Ziua Nationala a Romaniei  - 1 decembrie 2014, printr-o actiune comuna cu celelalte 

grupe ale gradinitei (hora unirii impreuna cu toti copiii si parintii acestora);  

 Nasterea Domnului – impartasirea copiilor la gradinita de catre preotul paroh;  

  „Mihai Eminescu- poet national” – 165 de ani de la nasterea marelui poet – 15 ianuarie 

2015; 

 „Mos Ion Roata si Unirea” 24 ianuarie 2015-  sceneta, program artistic 

 Serbare de Craciun  

 Serbare „De ziua ta, mamico!” 

 Realizarea unei excursii la sfarsitul anului scolar impreuna cu parintii prescolarilor si 

colectivul grupei mijlocii, care a avut ca obiective vizitarea Complexului Muzeal de la 

Galati, plimbarea cu bacul pe Dunare, vizitarea Manastirii de la Vadimitesti si a Gradinii 

Zoologice  de la Braila;  
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 Realizarea unor actiuni de voluntariat precum colectarea hartiei si a pet-urilor  pentru 

ziua Marea Colectare organizata in cadrul  proiectului educational TERRA SUNTEM 

COPIII TAI!;  

 De asemenea micii prescolari au mai participat si la infrumusetearea curtii gradinitei prin 

plantarea unor rasaduri de flori primavara in cadrul proiectului tematic „Vine, vine 

primavara”; 

 Vizitarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartier in aproierea Sarbatorilor 

Pascale 

 

    VII. FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA 

          In anul scolar 2014-2015  s-a format comisia metodica in unitate, responsabil fiind prof. 

Chiper Maria, activitatile fiind consemnate intr-o planificare specifica. Educatoarele au  

participat la toate activitatile comisiei metodice,  sustinand activitati demonstrative, dar şi 

referate, mese rotunde etc. 

         În data de  21.11.2014 s-a desfasurat Cercul pedagogic in unitate, cadrele didactice au 

sustinut activitati demonstrative la fiecare grupa si program artistic, responsabil de cerc 

pedagogic fiind Prof. Manea Maricica. 

           Pe parcursul acestui semestru cadrele didactice din unitate au participat cu lucrari proprii 

de specialitate la simpozioane: Simpozion National „Evaluarea initiala – Observarea si 

cunoasterea prescolarului/scolarului”,. 

Prof. Cristea Maria a fost desemnat responsabil pe unitate cu formarea continua si 

responsabil P.S.I. pe unitate, raspunzand de instruirea personalului gradinitei dar si a 

prescolarilor  in ceea ce priveste sanatatea si protectia muncii si situatiile de urgenta. 

Prof. Manea Maricica este responsabil cu Programul „Corn si lapte”. 

           In anul şcolar 2014-2015 cadrele didactice au participat la urmatoarele cursuri de formare 

continua: 

 Cursul de Comunicare şi Negociere desfăşurat în cadrul programului de voluntariat, 

BIBLIOPOVESTAŞII, derulat de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, mai 

2015 

 Cursul Integrarea psiho-socială a copiilor cu autism în învăţământul de masă, desfăşurat 

la Focşani în data de 14 februarie 2015 

 Am participat la activităţile din cadrul Şcolii de Vară 6-7 iunie 2015 la Slănic Moldova 

organizată de AEDR- FILIALA VRANCEA 

 Curs internațional ”Sensitization training to improve positive interaction and inclusion of 

the remigrant children”,  în cadrul proiectului ”CRESC ÎN VRANCEA: copiii remigrați 

în Vrancea- educați, sprijiniți, conciliați” inițiat ce C.J.R.A.E Vrancea, în perioada 24.06-

28.07.2015; 

 

           VIII. ACTIVITATEA CU PARINTII 

Comunicarea cu parintii a fost de asemenea eficienta: s-a informat periodic familia 

copilului despre progresul acestuia, comportamentul social, s-au solicitat familiei date 

suplimentare despre comportamentul copilului in familie, pentru cunoasterea copilului din 

diferite perspective. 

 

Prof. Chiper Maria    Prof. Cristea Maria  Prof. Manea Maricica 

ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE  
 

* Activitatea „1 Decembrie – Ziua Romaniei” 
- referate, poezii si moment artistic 
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 * Activitatea „ Nasterea Domnului” 
 - referate, poezii, colinde si sceneta 
 *Activitatea „ Unirea Principatelor” 
 - referate, poezii si cantece patriotice  
 

* Activitatea „ Sa daruim zambete” 
- activitate caritabila – donatii de alimente copiilor bolnavi de sida din Centrul 
„Sfanta Maria” – Golesti, Vrancea 
* Alegerea reprezentantilor Consiliului elevilor pentru Scoala gimnaziala nr. 7 

Focsani: 
- Presedinte:        Vranceanu Bianca – Georgiana 
- Vicepresedinte: Gaina Anca Maria 
- Secretar:            Nastasa Robert Valentin 

 
Toate comisiile de lucru de la nivelul şcolii şi-au întocmit planurile de activitate 

în termenii stabiliţi. Şefii de catedre au urmărit ca activităţile să fie desfăşurate conform 
graficelor. 

Activitatea personalului auxiliar s-a desfăşurat conform fişei postului pentru 
fiecare compartiment. Mai grea a fost activitatea personalului de îngrijire, deoarece o 
perioadă, una dintre îngrijitoare a fost în concediu de maternitate, iar şcoala nu 
dispunea decât de una singură. Unitatea nu are mecanic şi este foarte dificilă de 
acoperit activitatea de întreţinere, reparare ori recondiţionare. 

 
 
 

ANALIZA PROCESULUI DE PROIECTARE- PREDARE, ÎNVĂŢARE- 
EVALUARE 

 
Activitatea şcolii noastre in anul scolar 2014-2015 s-a desfăşurat pe baza 

planului managerial anual şi semestrial, al graficelor de control, instrumente ce au vizat 
componentele: conceptuală, acţional- pragmatică şi evaluativă. 

Toate cadrele didactice s-au implicat în proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi 
menite să asigure caracterul de normalitate al activităţilor defăşurate în şcoală.  

 
RELAŢIA CU COMUNITATEA 
 
Relaţia cu părinţii ocupă si are un rol important în activitatea managerială. Acest 

lucru se 
traduce în următoarele aspecte:  
- implicarea părinţilor în evaluarea calităţii actului didactic din scoală cu prilejul 
lectoratelor cu părinţii, a sedinţelor comitetului de părinţi pe scoală; 
- existenţa la nivelul scolii a unui program de audienţe si de consiliere acordate 
părinţilor de către diriginţi şi învăţători; 
- realizarea unui parteneriat real între cadrele didactice si părinţi, având drept scop 
susţinerea optimă a învăţării copiilor si a nevoilor lor de dezvoltare; 
- participarea părinţilor la activităţile şcolii (activităţi importante din viaţa şcolii, 
sedinţele cu părinţii, excursii si alte activităţi extracurriculare). 
           Colaborarea unităţii noastre cu reprezentanţii administraţiei locale o apreciem ca 
bună si s-a derulat în următoarele direcţii: 
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- armonizarea cerinţelor privind proiecţia si execuţia bugetară; 
- ne dorim ca unitatea noastră să reprezinte, cât de curând,  un vector de imagine 
pentru comunitatea locală; 
- proiectarea si realizarea în comun a unor programe cu impact major la nivelul 
comunităţii (proiecte civice, sociale, de întreţinere si amenajare a unor spaţii 
publice); 
- prezenţa noastră în organizarea unor manifestări cultural-artistice si sportive cu 
prilejul unor evenimente importante din viaţa comunităţii. 
 
 O activitate mulţumitoare şi bogată s-a desfăşurat şi în anul ce a trecut, dar cum 
întotdeauna e loc de mai bine, putem avea în vedere următoarele priorităţi: 

 Şcolarizarea, frecvenţa şi disciplina elevilor, prin monitorizarea mai atentă şi mai 
ales, continuă; 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi, dra şi evitarea pierderii acestora, prin 
plecarea la alte şcoli; 

 Optimizarea procesului instructiv- educativ din şcoală şi asigurarea calităţii în 
educaţie; 

 Creşterea calităţii procesului de poredare- învăţare- evaluare, precum şi a 
serviciilor educaţionale, în vederea realizării finalităţilor proiectate; 

 Organizarea unor activităţi extracurriculare atractive, diversificate. 
 
 
 

Prof Plopeanu Petre 
 


