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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-

CULTURAL,  REFORMATOR  ÎN  DOMENIUL  EDUCAŢIEI 

 
Şcoala noastră intenţioneză să abiliteze elevii, cu instrumentele necesare pregătirii şi  

educării în  spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, dezvoltându-le sensibilitatea şi personalitatea 

prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice pentru 

însuşirea valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi pentru înţelegerea schimbărilor ce au 

loc în viaţa socială. 

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea 

principilor democraţiei, pentru aprecierea muncii, culturii şi artei, pentru compatibilizarea cu 

valori ale culturii naționale și  creativi europene. 

Abordam un stil didactic bazat pe latura formativă şi informativă, dezvoltând 

personalităţi deschise către o societate în schimbare, capabili să formuleze opţiuni şcolare 

şi profesionale realiste conforme    cu nevoile sociale şi cu propriile interese şi aptitudini. 

         Şcoala trebuie să-şi orienteze ţelurile şi către alt tip de competenţe cum ar fi 

comunicarea şi relaţionarea, oferind posibilitatea elevilor săi să se integreze cu succes în 

structurile europene de educaţie şi formare profesionala. 

          In activitatea noastra ne-am propus sa promovam o educatie moderna, care sa ii 

ajute pe elevi sa devina presoane integre,    sa raspandeasca valori umaniste in societate 

si care sa fie promotori activi ai   democratiei in Romania. 

        Am dorit creearea unui climat de munca stimulativ pentru cadrele didactice, prin 

aplicarea corecta a politicilor educationale in vederea facilitarii dezvoltarii individuale a 

fiecarui tanar beneficiar al sistemului educational. 

        Promovam un invatamant deschis si flexibil si asiguram o buna comunicare scoala-

comunitate, dorind oferirea unui model de progres educational,  generator de absolventi 

apti sa se integreze cu succes in viata comunitatii. 

 Formarea de copii şi adolescenţi sociabili, fericiţi, liberi,  creativi şi întreprinzători este o 

mare provocare în ziua de azi. De aceea ne revine sarcina de a găsi strategiile cele mai 

potrivite , pentru a  promova formarea de oameni care gândesc integrator, comunică 

eficient și învată colaborativ, pentru a educa emoţia, pentru a lărgi orizonturile inteligenţei şi 

a crea o viaţă de calitate 
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CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței nr.75/2005 privind asigurarea 

calității educației 

,actualizată în 2020 

 Ordin nr. 5.487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 

în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov -2 (Ordin comun cu Ministerul 

Sănătății – nr. MS: 1.494) 

 Ordin comun ME_MS nr. 3.755/29.04.2021 pentru modificarea și completarea 

Ordinului nr.3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 

în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov -2 

 Ordin nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 

 Ordin nr. 5.455/31.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării 

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021 

 Ordin nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 Ordin nr. 5.972/08.11.2020 pentru suspendarea activităților care presupun 

prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

 ORDIN Nr. 5.154 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

 Ordin nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului 

 Ordin nr. 3.647/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației 

nr.3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naționale la finalul claselor aII- a, a IV-a, și a VI-a în anul școlar 2021-2022 

 H.G.994/18.11.2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare 

provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în 

sistemul preuniversitar. 
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În anul şcolar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din 

unitatea noastră, a fost organizată şi desfăşurată în funcţie de prevederile legislative mai 

sus menţionate; respectiv de alte note și informări primite de la alte instituții transmise 

prin canalele de comunicare online , menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui 

compartiment de activitate din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, 

cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al învăţătorilor şi 

profesorilor,  în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în 

îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea 

individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor 

de a lucra cu părinţii . 

     Din punct de vedere economic, se constată la nivel local, tendința de la nivel 

național, pe seama crizei economice, creşterea ratei ceea ce afectează și starea 

materială a întregului complex educațional local. Situaţia materială precară a multor 

părinţi este, în unele situații cauza interesului scăzut a acestora faţă de şcoală, al 

elevilor respectivelor familii. 

Pe această linie, impactul unor programe sociale este benefic: manuale gratuite, 

rechizite gratuite, burse scolare. 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este 

uneori o problemă secundară, grija principală fiind pentru unele familii asigurarea traiului 

de zi cu zi. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele 

negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a 

înlătura sau atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se constată un accent 

pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala are un număr  suficient de 

calculatoare 

. Dintre elevi, cca 52% au calculatoare/ familie şi mai nou 100% au  acces la internet 

prin smartphonuri. 

În cadrul tuturor școlilor de pe raza comunei exista aces la internet prin WI-FI. 
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Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În 

acest sens şcoala noastră şi-a propus să participe în continuare la programe de educaţie 

civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali : Lets do it 

Romania,  

            Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare,  

mişcare. Schimbările majore din stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de 

diferite influenţe culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. 

Mobilitatea crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi a informaţiei 

schimbă şi modifică sensul educaţiei. Ca urmare, astăzi omul îşi construieşte educaţia 

personală cu totul altfel decât mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educaţia este un 

mod „natural” şi general acceptat de a-şi construi identitatea, personalitatea – „Sunt ceea 

ce învăţ şi cum învăţ”. 

Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului al 

XXI-lea. 

Aceasta presupune: 

- Responsabilitate şi capacitate de adaptare; 

- Competenţe de comunicare; 

- Creativitate şi curiozitate intelectuală; 

- Gândire critică şi sistemică; 

- Informaţii şi abilităţi media; 

- Capacităţi de colaborare şi interpersonale; 

- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor 

- Responsabilitate socială 

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei, ci 

transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, 

economice, politice, ideologice – în beneficiul concret al elevului. 

În anul scolar 2022/2023, se derulează acţiuni prioritare care vizează sporirea 

accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la asigurarea succesului şcolar: 

1. reducerea absenteismului; 

2. evaluarea cu scop de orientare şi de optimizare a învăţării; 
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Prezentul raport de activitate privind activitatea desfasurata în anul scolar 

2021/2022 a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii, precum şi în 

baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 

01.09.2021 - 31.08.2022 

Activitatea manageriala s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial 

anual  si semestrial precum şi a Planului de activităţi elaborate in vederea atingerea 

obiectivelor stabilite pe fiecare compartiment in parte. 

De asemenea, precizam ca pentru o imagine corecta si realista in raport cu 

realitatea procesului instructiv- educativ si a intregii activitati desfasurate in Scoala 

Gimnaziala Nr 1 Bumbesti-Jiu s-au solicitat de la toti angajatii instituitie si de la toti factorii 

implicati puncte de vedere privind aspectele pozitive si aspectele negative asupra 

activitatii si deopotriva sugestii privind imbunatatirea activitatii : membrilor CP , membrilor 

CA, Consiliului reprezentativ al parintilor, Consiliului elevilor, personalului auxiliar si 

nedidactic. 

 

Organizarea timpului 

Programul zilnic s-a desfăşurat intr-un schimb   între orele 8.00 şi 15.00 invatamantul 

prescolar , primar  și gimnazial. 

Pentru Gradinita cu program prelungit si Cresa  programul este în două schimburi și se 

desfășoară in intervalul 7,00-17,00. 

S-au exploatat eficient resursele de timp, prin respectarea programelor si 

pregatirea suplimentara a elevilor. 

 

Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

anterioare 

Întreaga activitate a fost monitorizată permanent de conducerea şcolii, pe baza 

Planului de monitorizare a activităţii şcolii, prin observaţii, asistenţe la clasă, prin 

comunicarea cu responsabilii de comisii şi cu întregul personal al şcolii, analize 

periodice în C.P şi C.A şi prin organizarea unor şedinţe de lucru. S-a urmărit: implicarea 

întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, conştientizarea 

responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor, 
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creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, creşterea performanţei şcolare etc. 

Multe dintre disfuncţiile identificate au fost remediate. Concret, s-au verificat şi completat 

toate documentele şcolare, s-au completat contracte individuale de muncă pentru tot 

personalul angajat, s-au verificat, completat şi actualizat dosarele personale ale cadrelor 

didactice, s-au întocmit dosare de protecţia muncii, dosare medicale, documente de 

instructaj pentru protecţie civilă şi P.S.I., s-au întocmit portofolii ale personalului didactic; 

au fost realizate mape ale comisiilor, conform cerinţelor. Registrele matricole şi 

cataloagele au fost verificate amănunţit, fiind completate corespunzător. Şcoala deţine 

autorizaţie sanitară de funcţionare pentru toate clădirile .   GPP Bumbești-Jiu dispune de 

autorizație de funcționare ISU, urmând ca la finalizarea lucrărilor sa fie  eliberată 

autorizație de funcționare ISU și pentru clădirile apaarținând Scolii Gimnaziaaale Nr. 1 

Bumbești-Jiu . 

 

Avand in vedere ca activitatea manageriala s-a desfasurat in cocncordanta cu 

Planul managerial anual si semestrial, prezentul raportul de activitate este conceput sub 

forma unei analize SWOT pe cele patru domenii functionale de activitate vizate in plan, 

respectiv : 

 

I . Domeniul funcţional –CURRICULUM 

OBIECTIVE : 

1.  Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al 

fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta 

şi curriculum-ul local; 

2.  Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional; 

 

3.  Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe 

baza unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de 

abandon); 

4.  Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă; 

5.  Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi 

cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare; 
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6.  Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure 

şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 

performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 

7.  Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a 

performanţelor şcolare; 

8.  Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza 

criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă 

stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de dezvoltare; 

 

PUNCTE TARI : 

 

- Participarea cadrelor didactice la consfătuirile organizate on line de I.S.J. pentru 

cunoaşterea modificărilor programelor şcolare, a altor informaţii utile privind 

procesul de învăţământ; 

- Participarea tuturor cadrelor didactice la acţiunile organizate de I.S.J. şi C.C.D. 

pe parcursul anului şcolar; 

- Prezentarea şi studierea Curriculum-ului naţional, a Planului-cadru, a 

programelor şi manualelor şcolare, a softurilor educaţionale specifice fiecărei 

discipline; 

- Întocmirea la termenele stabilite a planificarilor calendaristice anuale şi a 

unităţilor de învăţare corespunzatoare. ţinând cont şi de recomandarile M.Ed. şi 

I.S.J.; 

- Întocmirea schiţelor de lecţie prin care s-a acordat atenţie sporită competentelor 

specifice, metodelor şi procedeelor folosite în predare şi evaluare; 

 

- Selectarea din timp a materialului didactic necesar fiecărei ore şi confecţionarea 

acestuia cand a fost posibil cu ajutorul elevilor; 

-  Stabilirea unor măsuri corecte de reglare a sistemului de predare – învăţare – 

evaluare 

- Respectarea timpului alocat fiecărei lecţii, fiecărei unităţi de învăţare conform 

planificărilor întocmite; 
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- Întreprinderea unor acţiuni care au condus la cunoaşterea mai profundă a elevilor 

din punct de vedere intelectual, al comunicativităţii, al posibilităţii lor de exprimare 

orală şi scrisă, al emotivităţii în vederea adecvării metodelor de predare-învăţare-

evaluare la specificul clasei şi personalităţii elevilor; 

- Dorinta de imbunatatire a relatiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic si 

elev-cadru didactic; 

- Intensificarea colaborării cadrelor didactice de diferite specialităţi pentru o mai bună 

tratare interdisciplinară; 

- Folosirea mijloacelor auxiliare (softuri educaţionale, imagini, video, lecţii în Power-

Point etc.) ca modalităţi moderne folosite în cadrul lecţiilor predate pe classroom; 

- Abordarea creativă și interactivă a activităților desfășurate fizic si on line; 

- Deschiderea şi implicarea elevilor spre activităţi diversificate; 

- Desfasurarea unor activitati menite dezvoltarii la elevi a spiritului civic şi a spiritului 

de alimentaţie sănătoasă; 

- Proiectarea si desfasurarea unor activitati bazate pe lucrul în echipă; 

- Controlul permanent al caietelor elevilor la toate disciplinele, corectarea greşelilor 

de către profesori; 

- Îndrumarea elevilor privind modul de pregătire al lecţiilor la fiecare disciplină în 

funcţie de specificul fiecăreia; 

- Stimularea elevilor spre rezolvarea unor probleme cu grad ridicat de dificultate şi 

îndrumarea lor în acest demers, pentru participarea lor la concursurile scolare; 

- Folosirea optimă a mijloacelor de învăţământ din dotarea şcolii pentru a spori gradul 

de eficienţă al lecţiilor; 

 

- Stabilirea schemelor orare conform planului cadru în vigoare pentru fiecare clasă, 

întocmirea la termen a orarului; 

- În urma feed-back-ului obținut după centralizarea rezultatelor evaluării inițiale, 

fiecare cadru didactic a realizat proiectarea didactică pe unități de învățare conform 

principiului particularităților de vârstă și individuale ale elevilor și a stabilit ritmul de 

desfășurare a activității; 
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- Pentru  fiecare evaluare (scrisă/orală) cadrele didactice au formulat clar itemii de 

evaluare respectând întocmai obiectivele; 

- li s-a prezentat elevilor modul cum vor fi notaţi pentru exerciţiile şi răspunsurile 

corecte sau mai puţin corecte, astfel că mulţi dintre ei au învăţat foarte repede să se 

autoaprecieze; 

- majoritatea cadrelor didactice au folosit modalități alternative de evaluare, întocmind 

pentru fiecare elev un portofoliu educațional, care cuprinde monitorizarea 

progresului elevului, prin intermediul căruia s-a evaluat eficienţa instruirii şcolare 

pentru fiecare elev în parte, conform standardelor naţionale pentru nivelul şcolar la 

care se află ele-vul; 

- respectarea orelor de evaluare la sfârşitul fiecărei unităţi de evaluare; 

- s-a verificat notarea elevilor, conform cu metodologia în vigoare, corespunzătoare 

fiecărui ciclu de învățământ ; observatiile obținute pe baza acestor verificări au fost 

aduse la cunoștința fiecărui cadru didactic, urmând să fie remediate puținele 

aspecte neconforme, respectându-se metodologia în vigoare ; 

- majoritatea cadrelor didactice au utilizat strategii didactice menite să asigure 

caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; 

- elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală ; 

- cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire; 

- in proiectarea activității didactice s-a urmărit realizarea de activități cu caracter 

transdisciplinar, astfel încât să existe o deplină concordanţă între competenţele 

specifice ce trebuiau formate - obiectivele operaţionale – conţinuturi - activităţi de 

învăţare - metode didactice - mijloace didactice; 

 

- oferta de discipline opționale a fost prezentata colectivelor de elevi si de parinti; pe 

baza optiunilor acestora au fost stabilite disciplinele optionale pentru fiecare clasa; 

- materia planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate bune; 
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- elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform 

programelor in vigoare; 

- pregatirea suplimentara efectuata de cadrele didactice in vederea pregatirii elevilor 

pentru olimpiade scolare (matematica, limba romana, educatie tehnologica) si alte 

concursuri pe discipline; 

-    programe de recuperare intocmite pentru elevii cu dificultati de invatare; 

- mapele comisiilor metodice au fost completate cu materialele pregătite pentru 

activitățile desfășurate sub formă de dezbatere, care au constituit exemple de 

practici eficiente, menite să elimine rutina, să promoveze noutățile de specialitate. 

 

PUNCTE SLABE : 

 preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor 

stabilite 

 numărul mic de fișe de observație a lecțiilor 

 numar mic de asistente si interasistente la ore 

 nu  este timp suficient datorita activităţilor desfasurate on line  pentru antrenarea 

elevilor in intreceri sportive 

 

II. Domeniul funcţional - RESURSE 

OBIECTIVE: 

1.  Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane şi materiale existente; 

2.  Asigurarea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat; 

3.  Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în şcoală; 

 

4.  Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic 

către aceşti ofertanţi; 

5.  Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de 

informatizare a procesului de învăţământ 

6 Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală 

în domeniul conducerii şi finanţării învăţământului; 
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PUNCTE TARI : 

 Cadre didactice calificate la toate disciplinele în proporție de 100%; 

 Interes din partea cadrelor didactice pentru formare si dezvoltare profesionala; 

 Coeziunea colectivului de cadre didactice; 

 Seriozitatea colectivului de cadre didactice; 

 Cadrele didactice sunt apreciate, respectate de care parinti; 

 Relatii armonioase intre toti angajatii scolii; 

 Prezenta  buna a elevilor la scoala; 

 Au fost realizate fișele pentru monitorizarea lunară, semestrială și anuală a absențelor; 

 Disciplina colectivului de elevi; 

 Angrenarea elevilor in parteneriate si concursuri, la care s-au obtinut diplome, premii; 

 Elevi ai scolii urmeaza cursuri la Clubul elevilor; 

 Asigurarea unei baze materiale moderne si a logisticii necesare in vederea 

desfasurarii in conditii optime a activitatii in toate spatiile de care scoala dispune, toate 

clasele sunt dotate cu table interactive și laptopuri; 

 Existenta a trei  microbuze de transport scolar; 

 A sigurarea conditiilor pentru functionarea in conditii de maxima siguranta a masinilor 

de transport scolar, scoala  și Primăria raspunzand ferm cerintelor pentru buna 

functionare a masinilor; 

 Asigurarea permanenta a materialelor pentru curatenie ; 

 Existenta sculelor pentru intretinerea bazei materiale a scolii; 

 Distribuire de materiale de protectie a muncii pentru personalul nedidactic; 

 

 Dotarea școlii de centru si structurilor cu instinctoare noi; 

 Înlesnirea accesului cadrelor didactice şi al elevilor la informaţie, prin asigurarea bazei 

logistice adecvate; 

 Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte suficient elevilor ciclului primar şi 

gimnazial; 

 

PUNCTE SLABE: 

 Existenta unor cadre didactice indulgente cu elevii – problemă; 
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 Angrenarea unui numar mic de elevi in proiecte desfasurate la nivelul scolii; 

 Copii cu frecventa slaba la școlile din mediul rural, în special Tetila și Lăzărești, 

ceea ce se va reflecta in pregatirea lor pentru scoala; 

 Copiii nu mai sunt atraşi de exemplarele vechi ale carţilor sugerate pentru lectura 

obligatorie sau suplimentara, preferând sa-şi achiziţioneze individual acele carţi 

frumos ilustrate şi de calitate superioara; 

 Dezinteres pentru invatatura manifestat de unii elevi, in special la disciplinele pentru 

Evaluare Nationala; 

 Interes scazut fata de activitatea desfasurata in scoala manifestat de catre parintii 

elevilor cu rezultate slabe la invatatura; 

 Amortizarea obiectelor si mijloacelor de inventar; 

 Puține activități s-au desfășurat în afara spațiului școlii datorită pandemiei; 

 Nu s-au putut implica în activităţile care s-au desfăşurat în deplasare, toți copiii. 

 

III. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE 

OBIECTIVE: 

1. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

2. Promovarea propriei imagini; 

3. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul 

participanţilor la proiecte încheiate cu succes; 

4. Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi 

la nivel judeţean; 

5. Dezvoltarea programelor de integrare şi cooperare naţională. 

 

Puncte tari: 

 promovarea imaginii scolii, atat pe plan local, cat si la nivel judetean si national; 

 parteneriate cu ISU Gorj in vederea participarii elevilor la cursuri de prevenire 

 un numar mare de parinti prezenti la sedintele  pe clase; 

 activitati pentru marcarea la nivelul comunitatii a unor evenimente; 

 oferirea posibilităților de socializare cu alți copii din şcoli şi medii diferite, prin 

intermedul unor parteneriate; 
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 elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

 parteneriat cu Biserica, Politia, Jandarmeria , intalniri cu agenti de politie, 

jandarmerie ; 

 Comisia de Sănătatea şi Protecţia muncii a elaborat planul de activitate ce a urmărit 

instruirea elevilor în scopul însuşirii normelor generale şi specifice de igienă , 

respectarea lor şi asigurarea unui mediu sigur 

 Comisia de sănătate şi securitate în muncă a realizat periodic verificări ale stării 

mobilierului şi a altor dispozitive din dotarea şcolii, pentru prevenirea accidentărilor; 

elevii sunt permanent instruiţi, verificaţi şi supravegheaţi în respectarea normelor de 

protecţia muncii 

 in cadrul orelor de chimie, fizică , biologie , ed. tehnologică dar şi la clasele primare 

s-au desfăşurat activităti de protecţia muncii conform normelor specifice. La 

începutul semestrului I precum şi în cadrul unor activităţi s-a / se realizează 

instructajul SSM elevilor, pentru a preveni accidentarea prin mijloacele specifice 

acestor spaţii,conform proceselor verbale semnate de elevi 

 

Puncte slabe: 

 dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a 

stabili un parteneriat eficient şcoală-familie 

 

IV. Domeniul funcţional - MANAGEMENT 

 

OBIECTIVE: 

1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu 

sens de dezvoltare instituţională; 

 2. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională; 

3. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţii de 

învăţământ. 
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PUNCTE TARI: 

 Incheierea contractelor de munca pentru cadrele didactice nou angajate ; 

 Reorganizarea comisiilor pe probleme de lucru ; 

 Emiterea de decizii interne privind incadrarea, normarea , salarizare , trecerea la o alta 

treapta de invatamant ; 

 munca temeinica a managerului scolii, implicarea lui in activitatile de educatie formala, 

nonformala si informal desfasurate in scoala; 

 buna colaborare director – elevi – parinti - cadre didactice, bazata pe sprijin si 

incredere; 

 existenta unor relatii interpersonale foarte bune bune, care favorizeaza un climat 

deschis si stimulativ; 

 colaborarea eficienta intre conducerea scolii, cadre didactice, personalul didactic 

auxiliar si personalul nedidactic; 

 mobilizarea de către managerul scolii și consilierul pe probleme educative a colectivului 

de cadre didactice si elevi in organizarea unor evenimete; 

 securitatea elevilor pe timpul programului scolar este monitorizata si asigurata de catre 

profesorii de serviciu și sistemul de monitorizare video; 

 consultarea parintilor si elevilor privind calitatea activitatii desfasurate in scoala, prin 

intermediul lectoratelor cu parintii, activitatilor de consiliere cu elevii si cu parintii; 

 sprijinul si indrumarea primite de cadrele didactice nou venite in scoala din partea 

conducerii; 

 sprijin acordat cadrelor didactice in vederea organizarii si defasurarii activitatilor 

extrascolare si extracurriculare; 

 interes si implicare din partea managerului in vederea imbunatatirii conditiilor in care 

sunt transportati elevii; 

 elaborarea unui grafic eficient pentru functionarea celor 3 microbuze, astfel incat sa se 

asigure conditiile de securitate a elevilor prevazute de lege . 

 implicarea elevilor scolii in activitati de voluntariat; 

 o atenta indrumare, colaborare, activitate eficienta, in cadrul sedintelor de lucru ale CA 

si CP; 
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 a fost monitorizată frecvența la ore a elevilor, conform procedurii existente, atât de 

către diriginți, cât și de către comisia de monitorizare a frecventei si reducerea 

abandonului scolar, care a transmis către ISJ Gorj situația absenteismului școlar din 

unitatea noastră, lunar; 

 diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții și prin intermediul corespondenței au adus la 

cunoștința părinților situația absențelor pe care le-au înregistrat elevii, precum și o 

serie de precizări prevăzute de ROI și ROFUIP referitoare la nefrecventarea cursurilor; 

 s-a completat Raportul anual de evaluare internă pentru anul școlar 2020-2021, în 

care au fost descrise activitățile de îmbunătățire a calității și proporția în care acestea 

au fost realizate; 

 a fost întocmit planul de îmbunătățire a calității educației, fiind stabilite țintele urmărite, 

activitățile care se vor desfășura, termenele de realizare, responsabilitățile și indicatorii 

de realizare; 

 a fost verificat modul de completare a cataloagelor (atât la începutul anului școlar cât 

și la sfârșitul semestrului) ; 

 cadrele didactice (educatoare, învățători, profesori), cadrele didactice cu atribuții de 

diriginți, au fost informați cu privire la conținutul portofoliilor pe care trebuie să le 

completeze, să le actualizeze permanent, aspecte dezbătute apoi la nivelul fiecărei 

comisii din școală ; 

 organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe; 

 atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare; 

 o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare; 

 majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al scolii la 

clasă; 

 majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de 

risc şcolar, la nivel de clasă; 

 majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor; 
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 majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la 

clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă; 

 la nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea imediată a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive 

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

rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie); 

 monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

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

probleme de gestionare a comportamentului violent cât şi în general (activităţi de 

consiliere în orele de întâlnire cu părinţii); 

 defasurarea unor activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în 

mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului; 

 in decursul anului școlar 2020-2021 nu au existat probleme comportamentale 

deosebite, elevii fiind supravegheați îndeaproape de învățători, profesorii diriginți și 

profesorii de serviciu; eventualele neînțelegeri dintre elevi au fost rezolvate prin 

discuții, observații individuale și prin colaborarea permanentă cu părinții acestora; 

 constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

 organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 informarea angajaţilor si elevilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

 completarea de către responsabilul PSI a fiselor PSI; 

 asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

 refacerea planurilor de evacuare la școala de centru și la structuri; 

 verificarea si reincarcarea la termenul prevăzut a stingătoarelor; 

 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 controlului medical de către tot personalul şcolii, completarea dosarelor 

medicale si obtinerea fiselor de aptitudini – apt pentru invatamant pentru toti angajatii; 

 procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei 

muncii; 
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 scoala dispune de un sistem de control intern/ managerial a cărui concepere și aplicare 

permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și 

specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și 

economicitate 

 seriozitatea cu care se desfasoara activitatile contabile, depunerea la timp a 

documentelor contabile. 

In anul scolar 2021-2022 am avut un număr de  624 de elevi și preșcolari , din 

care  177  la invatamantul prescolar,  242  la invatamantul primar, iar  205  la 

invatamantul gimnazial. 

Numar  clase Numar elevi 

prescolar primar gimnazial prescolar primar gimnazial 

8 13 9 168 252 194 

Total clase: 30 Total elevi: 614 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul sem I şcolar 2020-2021: 

Clasele pregatitoare,I  - IV Clasele V-VIII 

Total elevi 252 Total elevi 194 

Promovati 186 Promovati 163 

CORIGENTI 1 Corigenți 22 

Sit sc neincheiata 6 Sit sc neincheiata 0 

Procent 96,88 % Procent     84,02  % 

Situație  promovare: 

Clasa Nr. elevi Nr. elevi promovati Observații 

Cls I A 18 18  

Cls I B 17 17  

Cls  I  Lăzărești 1 0 1 abandon școlar 

Cls I Tetila 3 2 1 abandon școlar 

Cls II A 16 15 1 abandon școlar 

Cls II B 17 17  
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Cls II Lăzărești 5 4 1 abandon școlar 

Cls II Tetila 0 0  

Cls III A 22 22  

Cls III B 21 21  

Cls III Lăzărești 0 0  

Cls III Tetila 4 3 1 abandon școlar 

Cls IV A 22 22  

Cls IV B 19 20  

Cls IV C 20 19 1 corigent la un ob. 

Cls IV Lăzărești 1 1  

Cls IV Tetila 6 5 1 abandon școlar 

 

Cls V A 25 18 3 repetenti 

3corig 1 ob 

1 corig 2 ob 

Cls V B 22 21 1 corig 2 ob 

Cls VI A 20 16 2 corig. la 1 ob. 

2 repetenți 

Cls VI B 23 22 1 repetent 

Cls VI C 23 20 1 corig la un ob 

1 corig 2 ob 

1 repetent 

Cls VII A 23 21 1 corig la un ob 

1 repetent 

Cls VII B 16 15 2 corig la 2 ob 

Cls VIII A 23 15 7 corig la 1 ob 

1 corig la 2 obi 

Cls VIII B 21 15 2 corig la 1 ob 

4 repetenți 
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Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unitatii de invatamant si au fost 

elaborate fise de atributii 20pecific fiecareia conform regelementarilor ROFUIP. 

Activitatea la nivelul catedrelor constituite  la inceputul anului scolar s-a desfasurat in 

conformitate cu planurile 20pecific20e si de activitati proprii. Astfel, s-au aplicat teste 

predictive la disciplinele importante , s-au intocmit planificarile in 20 pecific 20 e cu 

rezultatele inregistrate la acestea . Proiectarea unitatilor de invatare s-a facut in general in 

20pecific20e cu programele scolare in vigoare. In cadrul asistentelor 20pecific20e la ore s-

a constatat ca persoanalul didactic stapaneste continuturile stiintifice proprii disciplinelor 

predate, ca foloseste strategii didactice 20pecif si adecvate particularitatilor de varsta si 

pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput si aplicat in majoritatea 

cazurilor. 

Una din preocuparile permanente ale conducerii scolii precum si a profesorilor diriginti 

a constituit-o prelucrarea noutatilor legislative 20pecific ( metodologia evaluarii initiale , 

legea calitatii in educatie, etc) atat in intalnirile cu parintii, cat si in orele de dirigentie. 

Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă (se prezintă 

principalele atribuții/ activități ale comisiilor, subliniind punctele tari și disfuncțiile 

înregistrate) 

 Consiliul profesoral, consiliul de administraţie şi comisiile și-au desfăşurat 

activitatea după un grafic bine stabilit. Astfel consilul profesoral şi consilul de administrație 

s-au întrunit lunar sau după caz ori de câte ori a fost nevoie. În ceea ce priveşte comisiile 

acestea și-au proiectat activitatea în funcţie de specificul fiecăreia, s-a analizat rezultatul 

muncii comisiei și s-au luat măsuri exacte privind sporirea gradului de eficiență a activităţii 

desfăşurate. 

 În cadrul școlii funcţionează compartimentele de secretariat, contabilitate şi 

administraţie, precum şi o serie de comisii conexe aprobate în Consiliul profesoral 

precum: de întocmire a orarului şi a graficelor de folosire a spaţiilor, pentru organizarea şi 

verificarea serviciului pe şcoală, pentru pregătirea examenelor naţionale, pentru olimpiade 

şi concursuri şcolare, pentru menţinerea ordinii şi disciplinei, pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei, pentru analiza periodică a notării ritmice şi verificarea cataloagelor, 

pentru coordonarea activităţilor cultural-artistice şi sportive, pentru formare continuă, 

pentru programe de integrare europeană, de coordonare a parteneriatului şcoală-familie, 
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de coordonare a parteneriatului educaţionale şi profesionale, pentru promovarea imaginii 

şcolii, pentru amenajarea şi păstrarea curăţeniei în curtea şcolii, pentru educaţie rutieră, 

pentru apărare, protecţie civilă şi PSI, pentru protecţia muncii, pentru inventariere şi 

propuneri casare, comisii care funcţionează pe baza unui regulament şi program propriu, 

cu responsabilităţi bine precizate. 

De asemenea, au fost constituite comisii de lucru ori de câte ori a fost cazul. 

Activitatea catedrelor s-a desfăşurat respectând prevederile legaale . 

         Punctele slabe identificate vor deveni prioritati in activitatea desfasurata in anul 

școlar 2022/2023 

 

 

DIRECTOR, 

prof. BOGHIAN MARCEL LIVIU 
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ANEXE: Rapoarte ale comisiilor : 
 

 

Raport activitate 2021-2022 

COMISIA  PENTRU   CURRICULUM 

 

1. Obiective urmărite: 

Principalele obiectivele ale Comisiei pentru Curriculum a  Şcolii  

Gimnaziale Nr1 Bumbesti-Jiu   pentru anul scolar 2021-2022 au fost: 

 

Obiectiv Grad de 
îndeplinire 
(procent 

estimativ) 

Activități organizate în vederea 
atingerii obiectivului. 

Se vor menționa: denumirea 
activității, perioada, locul 

desfășurării, participanți, parteneri, 
rezultate, obs. 

 Asigurarea calităţii actului 

educaţional 

 Elaborarea planului managerial 

anual şi a planului operaţional 

 Personalizarea ofertei educaţionale 

la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi 

interesele partenerilor şi 

beneficiarilor procesului educaţional 

 Valorificarea şi valorizarea în 

procesul educaţional a valenţelor 

formative şi a experienţelor 

individuale de învăţare- formale, 

informale, nonconformale 

 -Dezvoltarea competenţelor 

profesionale, sociale, metodice, 

personale prin consiliere şi sprijin 

acordat cadrelor didactice de toate 

specialităţile(colaborare permanentă 

cu ofertanţii de formare continuă) 

 Controlul documentelor de 

proiectare curriculară – realizat la 

începutul anului școlar/semestrului 

 Colaborarea eficientă cu toţi 

Nivel 
corespun-
zător 

 activtati interactive privind: 
realizarea programului de 
activitati, 

 revizuirea regulamentului 
comisiei; 

 realizarea de chestionare de 
aflare a opiniei 
elevilor/printilor privind 
optiunile CDS pentru anul 
urmator; 

 centralizarea si interpretarea 
chestionarelor; 

 centralizarea proceselor 
verbale de la sedintele cu 
parintii /elevilor claselor I-VIII 
privind disciplinele optionale 
pentru anul scolar 2019-2020; 

 asigurarea bazei logistice 
pentru activitatile curriculare si 
extracurriculare 

 cadrele  didactice au realizat 

planificări anuale şi 

semestriale bine integrate, 

bine structurate, echilibrate, 

care se bazează pe 

cunoaşterea dezvoltării 

copilului, pe o bună 

cunoaştere a elevilor din 



23 

 

reprezentanţii comunitatii locale; 

 Modernizarea bazei materiale din 

şcoală 

 Promovarea unor proiecte focalizate 

pe reducerea abandonului şcolar, 

integrarea elevilor pe piaţa muncii, 

susţinerea elevilor cu dezavantaj 

social şi conduite de risc, susţinerea 

elevilor in pregatirea examenelor de 

absolvire; 

 Orientarea si consilierea  elevilor ; 

 Realizarea ofertei educaţionale – 

conform procedurii interne; 

 Procurarea documentelor curriculare 

oficiale (plan –cadru, programe 

scolare, ghiduri metodologice, 

manuale etc.) 

 Aplicarea planului-cadru de 

invatamant ce se realizeaza prin 

elaborarea ofertei curriculare 

 Asigurarea bazei logistice pentru 

activitatile curriculare si 

extracurriculare 

 

 

 
 
 
 
 

clasa şi pe obiectivele ariilor 

curriculare studiate. 

  elaborarea CDȘ-urilor s-a 

realizat în echipe  formate din 

cadre didactice şi 

reprezentanţi ai  agenţilor 

economici , cu care şcoala 

are convenţii de colaborare . 

 s-a urmărit în special 

realizarea  cerinţelor din  

Standardele de Pregătire 

Profesională referitoare la 

CDS şi Curriculum Naţional . 

 s-a realizat un necesar în 

ceea ce priveşte materialul 

didactic şi s-au comandat 

aceste materiale didactice 

pentru majoritatea  

disciplinelor şcolare: 

a)softuri educaţionale : 

matematică,fizică ,chimie 

,geografie  istorie ; 

b)- planșe didactice ; 

matematică,limba română, 

geografie, istorie, fizica , 

chimie,discipline tehnice ; 

c)- materiale și echipamente 

pentru laboratoare : fizica , 

chimie, biologie  

 s-au întocmit baze de date 

privind:  

-utilizarea manualelor școlare 

la toate disciplinele ;                                                          

pregatirea și perfecționarea 

cadrelor didactice ; 

 -rezultatele elevilor pe ultimii 

3 ani școlari ;                                                                 

-activități de orientare și 

consiliere  

 Comisia pentru întocmirea 

orarului a avut în vedere în 

principal beneficiile acestuia 

pentru elevi  și mai ales s-a 

ținut cont de elevii claselor a 
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V-a ,care vin pentru prima 

dată în această școală ,unii 

dintre ei locuind la 

distanțămare de școala . 

 pe parcursul întregului an 

școlar s-a observant o 

preocupare pentru utilizarea 

autoevaluării elevilor, a 

evaluării formative şi a 

feedbackului, pentru 

optimizarea procesului de 

învăţare  

 activitatile extrașcolare s-au 

proiectat astfel încat sa fie 

cuprinși un număr cât mai 

mare de elevi de la toate 

clasele 

 

Comisia pentru curriculum  a urmărit  realizarea obiectivelor enumerate mai sus, 

prin aplicarea Curriculum-ului Naţional , a Curriculum-ului la Decizia Şcolii şi a 

Curriculum-ului de Dezvoltare  Locală 

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

coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi 

programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor 

didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele 

didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de 

evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire 

suplimentară în vederea examenului național de evaluare clasa a-VIIIa şi pentru 

activităţile extracurriculare. Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările 

realizate pe parcursul semestrului I şi rezultatele obţinute de elevi la clasă 

rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, 

fără probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică 

atentă a planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului 

efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

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

interne elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează 

prin consultarea și implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea 

Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună măsură 

solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. A fost prezentată oferta 

disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, aceştia alegând ceea ce corespunde 

nevoilor, urmând să se întocmescă de catre profesori programa fiecarui optional 

ales. Astfel, CDS de la nivelul Școlii gimnaziale pentru anul scolar 2022-2023 
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este: 

Învățământ primar  

II, III, IV  TIC 

Învățământ gimnazial 

V , VIII   Lectura și abilitățile de viață 

VI,VII Educatie pentru sanatate 

 

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel 

corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode 

moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost 

utilizate laboratoarele..Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bumbesti-Jiu dispune în prezent 

de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: Laborator de ştiinţe 

ale naturii – fizică, chimie şi biologie, laborator de informatică ,teren de sport. 

     Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea 

metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe 

parcursul semestrului. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt 

combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu 

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

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

şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor 

reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se 

bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi 

progresul elevilor. 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal pregătirea specifică pentru 

examenul de evaluare nationala clasa a-VIIIa. 

Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către 

diriginţi/prof. înv. primar sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare. Din evaluarea activităţilor realizate 

pe parcursul semestrului I se consideră că este necesar în continuare un nivel 

de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea 

comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia.  

Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare (dirigenţie) 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare (dirigenţie) 
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3)  Activități dedicate sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de vară (Sf. Nicolae, 

Crăciunul, Paști) 

5) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (29 Noiembrie 

“La Multi Ani Romania, 24 ianuarie) 

6) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- Eminescu-  

7) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (pollitie, 

biserica, familie)si municipal. 

            Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii 

interne au funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la 

realizarea planului managerial semestrial. Direcţiunea a prezentat în detaliu 

fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de 

activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi 

monitorizarea realizată pe parcursul semestrului I evidenţiază realizarea 

majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. 

Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică 

eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza 

efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea 

creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, 

precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi 

sumative. 

           În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constată 

a fost cea a numărului relativ mare de absenţe (în mare majoritate nemotivate). 

Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, 

vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. 

Astfel s-au stabilit şi aplicat sancţiuni(scaderea notei la purtare) pentru situaţiile 

de chiul dovedite, se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu 

număr mare de absenţe etc. Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de 

altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat și de factori 

de natură externă unităţii de învăţământ. 

 

           La toate cadrele didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului şi a 

activităţilor concepute lucrându-se atât în grup cât şi individual sau frontal, iar 

rezultatele obţinute au fost popularizate în lecţoratele cu părinţii. 

Evaluarea formativă cât şi cea sumativă s-au realizat prin diverse teste orale 

sau scrise, probe practice, concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute au fost 

înregistrate în scopul stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi 

de învăţare. 

Puncte tari 

 Școala deține programe școlare actualizate în fiecare an de Comisia de 

Curriculum; sunt întocmite, conform reglementărilor,  integrate/la fiecare 

disciplina planificarile semestriale si anuale ; 
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 Oferta din domeniul Curricumului la Decizia Școlii ține cont de 

cerințele de pe piața forței de muncă, astfel încat limba straină(engleza) și 

informatica sunt de cele mai multe ori selectate de elevii școlii, ca 

discipline opționale. Sunt întocmite în fiecare an programe pentru 

Curriculum la Decizia Școlii ce primesc avizul ISJ Gorj 

 În cadrul comisiilor  s-au întocmit planuri de activitate ce implică toți 

membrii comisiei 

 In vederea optimizării procesului de învățământ, pe parcursul întregului 

an școlar, s-au derulat activități ce au vizat utilizarea autoevaluării elevilor 

și a feedbackului . 

 Orele de educație fizică se desfașoara pe  terenurile de sport, și în sala 

de educatie fizică de 250 mp... 

Puncte slabe 

 Programa școlara este prea încarcată comparativ cu numarul de ore 

alocate unei discipline de studiu. 

 O parte din elevii  școlii provin din medii defavorizate, nu sunt 

încurajati și motivați să frecventeze școala și să obțină rezultate bune. 

 Ritmul lent de implementare a metodelor active de predare/învatare. 

Oportunități 

 Cursuri organizate de CCD ; majoritatea dascălilor școlii au urmat sau 

urmeaza cursuri de initere in utilizarea calculatorului 

 Participarea în numar mare a cadrelor didactice la cursuri de formare 

continua. 

 Curriculum la Decizia Școlii este astfel ales încât să satisfacă dorința 

de informare și cunoaștere în diferite domenii, dezvoltând totodata 

motivarea intrinsecă a elevilor. 

 Orarul școlii a fost astfel realizat încât elevii școlii să desfașoare o 

parte din orele de educație fizică în sala de sport .  

 Școala având o curte generoaasă cu spații verzi favorizează 

desfașurarea unor aplicații la orele de cunoașterea mediului ori alte 

activități extrașcolare 

Amenințări 

 Abandonul școlar al copiilor din familiile cu resurse materiale modeste, 

unde elevii sunt lasati in seama rudelor iar ei lucrează in străinatate 
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                                     RAPORT  
Comisia pentru întocmirea orarului an școlar 2021/2022 

 
Considerații privind întocmirea orarului școlii: 
La alcătuirea orarului s-au avut în vedere următoarele aspecte: 
Procesul educativ se desfășoară în ntr-un schimb în următoarele spații: 
- Săli de clasă, repartizate în 3 corpuri de clădiri: 20 
- Laboratoare și cabinete: informatică – 1, fizică - chimie – 1,  
- Sală de sport – 1 
- Teren de sport – 2 
- CDI (bibliotecă) 
- Cabinet de asistență psihopedagogică+ logopedie  – 1 
- Profesor itinerant 
 
Din punct de vedere al elevilor: 
- Programul elevilor este – 8,00-15,00 
- Orarul elevilor este echilibrat ca număr de ore într-o zi 
- Toate orele de informatica se desfăşoară în laboratorul de informatică 
- Orele de educație fizică  se desfășoaraaa in salade sport sip e cele două 
terenuri. 
- În scop didactic, orele de chimie sau fizică se pot desfăşura în laborator 
- Orele de la disciplinele cu mai multe ore pe săptămână sunt împărţite în mai 
multe zile din   săptămână. 
- Elevii nu au ferestre în program. 
Din punct de vedere al profesorului: 
- Orarul respectă programul de la alte şcoli ale cadrelor didactice care sunt la 
completare de normă. 
- Orarul conţine un număr minim de ferestre. 
Activitățile comisiei: 
- Membrii comisiei au verificat încadrările tuturor cadrelor didactice titular 
/suplinitoare cu continuitate/posturile vacante pe baza planului cadru stabilit de 
lege; 
- Au fost studiate schemele orare ale fiecărei clase; 
- Au fost completate încadrările pentru fiecare profesor/clasă; 
- Membrii comisiei au colaborat cu alte unități școlare, în cazul cadrelor 
didactice care predau în mai multe unități școlare; 
- - Comisia a respectat principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe 
parcursul activităţii şcolare a elevilor; 
- Comisia a corelat specificul spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii 
programate a se desfăşura în aceste spaţii; 
- Membrii comisiei au predat orarul provizoriu valabil primele 2 săptămâni de 
școală, iar orarul definitiv dat spre aprobare directorului școlii în data de 
01.10.2021; 
- Comisia a transmis  orarul pe Whats Up   
- Orarul a fost distribuit profesorilor și elevilor; 
- Comisia a afișat orarul claselor 
- Au fost operate modificări în orar în cazuri obiective. 
ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA SUPLINIRII CADRELOR DIDACTICE 
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Cadrele didactice au fost învoite, în baza unei cereri, aprobată de director, în 
care se specificau orele și profesorii care vor asigura suplinirea, în măsura în 
care a fost posibil. 
În cazul cadrelor didactice aflate în concediu medical, suplinirea a fost făcută pe 
cât posibil de colegii din catedră, și după caz, de către profesorii de serviciu. 
ANALIZA ACTIVITĂȚII 
Puncte tari: 

 Cunoașterea și respectarea orarului; 
 Elevii au un program flexibil în care disciplinele alternează astfel încât să se 

poată pregăti cu ușurință de la o zi la alta. 
Puncte slabe: 

 Din cauza distantelor mari la care stau copii față de școală, unii dintre elevi 
întârzie la ore în mod repetat. 
 

 

                                            RAPORT 
ASUPRA ACTIVITĂȚII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
                      AN ȘCOLAR 2021/2022 
 
             Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă de la Școala Gimnazială 
Nr. 1 Bumbești-Jiu” are o  componenţă, conform prevederilor art. 66 din H.G. 
1425/ 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006: 
 
 Preşedinte: - directorul unităţii –prof. Boghian Marcel Liviu 
 Secretar: - prof. Cazan Catinca 
Membri: - prof. Constantin Loredana – lucrător desemnaat 
-  prof. Dogaru Dumitru 
- pip. Ungureanu Mihaela 
- dr. Lehner Rodica - medic cu atribuții în medicina muncii. 
 
Tematica ședinței CSSM din 26 .09. 2021 a fost: 

1. Raportul directorului unității privind activitatea de S.S.M. din anul școlar 2020/ 
2021; 
2. Încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 
școlar 2021/2022  în conformitate cu prevederile Legii Educației nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr 53/ 2003- Codului Muncii; 
3. Prevederile Ord.MS Nr. 1955/1995, art. 2 și Ord. comun MS/MECT 
nr.1002/5057/2005, privind modificarea și completarea anexei la 
Ord.MS/MECTS nr. 5298/1668/2011 privind examinarea stării de sănătate a 
preșcolarior și elevilor, transmise prin Adresa nr.11539 din 06.09.2021 a  
Inspectoratului Școlar Județean Gorj; 
4. Oferta de programe de instruire a Crucii Roșii Filiala Gorj  privind Însușirea  
noțiunilor fundamentale de igienă și Prevederile H.G. nr. 857/2011 privind 
sancțiunile  aplicabile în cazul nerespectării normelor de igienă. 
5. Discuții și măsuri 
               Ordinea de zi a ședinței CSSM din 16.12.2021 a fost următoarea: 
1. Raportul Medicului de medicina muncii privind supravegherea sănătății 
lucrătorilor de la  Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu 
2. Analiza activității de S.S.M. din anul 2020, de la Școala Școala Gimnazială 
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Nr. 1 Bumbești-Jiu 3. Discuții 
              C.S.S.M a analizat și a făcut propuneri privind politica de securitate și 
sănătate în muncă  pentru asigurarea unor condiții optime de muncă. S-au 
respectat normele privind elaborarea  documentelor C.S.S.M. și transmiterea lor 
la I.T.M. în termenele prevăzute de lege. 
      Pentru anul școlar 2021/2022 s-au procurat fișe de instruire și carnete de 
sănătate. Instruirile și  verificarea stării de sănătate ale angajaților s-au 
desfășurat potrivit normativelor în vigoare. 
Î        ncadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 
școlar 2021/2022, s-a   realizat în conformitate cu prevederile Legii Educației nr. 
1/2011, cu modificările și  completările ulterioare și ale Legii nr 53/ 2003- 
Codului Muncii. S-au efectuat instruirile   introductiv-generale și la locul de 
muncă pentru un număr 6 nou angajați ( 5 profesori, 1 secretar). 
          În luna decembrie s-au aplicat teste pentru verificarea anuală a 
cunoștințelor angajaților  în domeniul S.S.M. S-a constatat o bună pregătire a 
personalului angajat. 
         S-au realizat instruiri colective pentru muncitorii de la firma autorizat care 
a făcut lucrări     de amenajare la clasele de la etajul I al școlii și la parter, 
precum și pentru agentul de pază. Unde    a fost cazul, au fost completate alte 
fișe de traseu la/ de la locul de muncă. 
             S-a ținut seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri ( Art. 35, cap. 
VII , alin. 1  din Legea SSM nr.319/ 2006) și s-a avut în atenție supravegherea 
sănătății lor. 
        D-na dr. Lehner Rodica , medic cu atribuții în medicina muncii a verificat 
starea de sănătate   a angajaților. A prezentat raportul cu concluziile şi 
recomandările medicale privind promovarea  sănătăţii la locul de muncă, potrivit 
Art. 29 din Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007, 
actualizată. A constatat că toți angajații sunt apți de lucru.  
          S-a făcut controlul oftalmologic și angajații care au avut nevoie de o 
corecție a vederii au   luat măsurile necesare. 
         Locurile de muncă au fost amenajate potrivit Art. 36, cap. VII din Legea 
SSM   nr.319/ 2006. Instrucțiunile privind comportarea elevilor în spațiile școlii 
au fost au fost afișate   și prelucrate la fiecare clasă, dar și în cadrul activităților 
educative desfășurate la nivel de  unitate. 
       Și pe parcursul semestrului I s-au făcut lucrări de reamenajare a claselor 
pentru a se    crea cele mai bune condiții de lucru. Muncitorii au respectat 
indicațiile date la instructajul   colectiv. Echipamentul individual de muncă și de 
protecție a fost corespunzător necesarului 
și standardelor.  
Tematica de instruire, realizată, ca în fiecare an, de prof. Constaantin Loredana 
Vasilica- lucrător desemnat, a fost respectată. Lucrătorul desemnat a comunicat 
și comunică direct cu direcţiunea şcolii . 
      Instruirile lucrătorilor în domeniul SSM au fost realizate prof. Constaantin 
Loredana Vasilica- lucrător desemnat  
         Fișele individuale de instructaj au fost completate la timp și au fost 
verificate  periodic de director. 
        S-au avut permanent în vedere: programul de lucru, pauzele, 
supravegherea elevilor  la ore și în recreații. 
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RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  

COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) 

 An școlar  2021 – 2022 
 

 
         În anul şcolar 2021- 2022, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele 
activităţi: 

- În luna septembrie s-a stabilit  componenţa CEAC; 

- S-a întocmit 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; 

- Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

- Realizarea structurii documentelor;  

- 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; 

- S-au aprobat testele de evaluare inițială 

- În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de 

Evaluare Interna RAEI; 

- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de 

progres, Fişe 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; 

- Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii, în 

şedinţa deschisă la care au participat responsabili comisiilor cu caracter 

permanent;  

- S-au aprobat planurile remediale întocmite în urma administrării testelor de 

evaluare inițială 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- S-au stabilit subcomisiile CEAC; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor 

didactice; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor 

- În luna decembrie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor; 
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- Selectarea și elaborarea chestionarelor; 

- În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților; 

- S-a verificat notarea ritmică; 

- Validarea chestionarelor; 

 
       Responsabilul CEAC, a început  codificarea şi  înregistrarea 

documentelor. 
 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 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 și participarea la desfăsurarea unor 
proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor aspecte legate de contextual 
școlar, familial și social în care îsi desfășoară activitatea elevii școlii noastre. 
 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 
- elaborarea de chestionare 
- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul 

scolar 2020- 2021 la termenul stabilit 
- s-a realizat graficul de interasistenţe 
- procedurile elaborate sunt în număr mare 

 PUNCTE SLABE 
- există deficiențe în monitorizarea activităților 

 AMENINŢĂRI 
- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și 

datorită supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare există 
posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 
- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii 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 părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 
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 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și 
funcţionale prin aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a 
îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea și 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 și popularizarea acestora. 

 
 
 
                                   Întocmit, 
                            Responsabil CEAC, 
                            prof. Popescu Ramona Ionela 

 

 

 

COMISIA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 
        RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 
 

I. Obiective urmărite 
a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare; 
b. Abordarea complementară  a dimensiunii curriculare cu  cea cross-
curriculară  şi  extracurriculară în proiectarea activităţii educative; 
c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate 
de învăţare; 
d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea  
calităţii  rezultatelor învăţării; 
e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare prin prevenirea  şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon 
şcolar, absenteism; 
 
II. Activitatea de proiectare  şi  planificare 

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 
1.Întocmirea Planului  managerial al  activităţii educative  şi  a Planului  
de acţiune    privind  implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2021-2022; 
2. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 
3.Planificarea şedinţelor Comisiei metodice  a diriginţilor:  lecţii  demonstrative,  
referate, informări de specialitate; 
4.Programul activităţilor extrașcolare  şi extracurriculare,  cu graficul  de  
desfăşurare 
cuprinzând termene şi responsabilităţi. 
 
III. Activitatea diriginţilor 
 
 

 În   anul  şcolar 2021-2022, 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 
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modului în  care  elevul 
relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

 Şedinţele Comisiei  metodice a diriginţilor s-au ţinut  conform  graficului  
respectând tematica Planului managerial al activităţii educative. 

 Instruirea a fost făcută  prof. diriginți cu privire  la organizarea activităților 
educative școlare si  extrașcolare, întocmirea  documentelor,  realizarea fisei  
psihopedagogie a elevilor  si a  altor documente necesare dirigintelui. 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice, 
iar temele  dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi 
particularităţile elevilor. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât 
elevul să se  poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

 S-au desfășurat  ședințele cu părinții, consilierea  cu părintii  pe clase, după 
un program   stabilit, în care s-au  prelucrat prevederile școlare în vigoare. 
 
                                                                   Intocmit, 
                                                   Prof. Pătrășcoiu Ileana- consilier educativ 
 

 

 

RAPORT  
DE ANALIZĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE LA  EVALUAREA NAȚIONALĂ  

LA CLASA a VIII-a, 
– 14-16 iunie 2022 – 

 

 

1. Organizare 

 

În anul școlar 2021/2022, la Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu, la 
Evaluarea Națională la clasa a VIII-a s-a organizat în conformitate cu O.M.E.C.   

Comisia de organizare a asigurat toate condițiile necesare bunei 
desfășurări a examenului: întocmirea și afișarea listelor cuprinzând candidații 
repartizați pe săli, respectarea orei de acces în săli a candidaților, instruirea 
supraveghetorilor și a candidaților cu privire la obligațiile ce le revin, 
monitorizarea video a probei scrise, primirea și multiplicarea subiectelor, 
predarea lucrărilor etc.  

În centrul nostru de examen au fost înscriși 31 de absolvenți ai clasei a 
VIII-a, dintre care: 

     –  VIII A: 15; 
     –  VIII B: 16; 

- La proba de limba și literatura română s-a înregistrat o participare de 
100 %.( 31 candidati)  

-  La proba de matematică  s-a înregistrat o participare de 100 %.( 31 
candidati) 

 
2. Cazuri speciale 

 
Nu s-au înregistrat situații speciale în organizarea și desfășurarea probei 

scrise de limba și literatura română a evaluării naționale în școala noastră. 
 

3. Evaluarea lucrărilor  



36 

 

 
Lucrările elevilor au fost evaluate conform prevederilor procedurii de 

organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, la 
nivel national. 

4. Rezultate 
I. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ  

La proba scrisă de limba și literatura română, elevii școlii  au obținut 
următoarele rezultate: 

- note peste 5:  29  (93,55%); 
- note sub 5:      2 ( 6,45 %). 

 
Statistica, pe tranșe de note, este următoarea: 
 
 
 

Nr. elevi Nr. note Note 
peste 5 înscriși prezen

ți 
eliminaț

i 
evaluaț

i 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

31 31 0 31 0 0 0 2 6 7 7 6 3  29 

100
% 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 6,45% 19,35
% 

22,58
% 

22,58
% 

19,33
% 

9,68% 0% 93,55% 

 
II. MATEMATICĂ  

La proba scrisă de matematică , elevii școlii  au obținut următoarele 
rezultate: 

- note peste 5:  28  ( 90,32 %); 

- note sub 5:      3 ( 9,68 %). 
 
Statistica, pe tranșe de note, este următoarea: 
 

Nr. elevi Nr. note Note 
peste 5 înscriși prezen

ți 
eliminaț

i 
evaluaț

i 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

31 31 0 31 0 0 0 3 7 7 7 2 3  28 

100
% 

100% 0% 100% 0% 0% 0% 9,68 % 22,58
% 

22,58
% 

22,58
% 

6,45% 9,68% 0% 90,32% 

 
 Considerăm că aceste rezultate se datorează creșterii interesului unor 

elevi pentru orele de pregătire suplimentară desfășurate în școală și 

responsabilității lor cu privire la propria pregătire pentru examen, dar și 

faptului că unii dintre elevii claselor a VIII-a nu s-au putut înscrie la acest 

examen, întrucât au rămas corigenți sau repetenți. 

 

 

 

 
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN   
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ANUL SCOLAR    2021/2022- ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR 

 

           În anul școlar 2021-2022 structura învățământ preșcolar de la Scoala 
Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu a reunit 10 cadre didactice  : 
-Gătej Loredana-Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - titular 
-Tetileanu Nadia- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - titular 
-Crivățu Sevastiana- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - titular 
-Tomescu Rodica- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu  - titular 
-Buju Angelica- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - titular 
-David Raluca- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - suplinitor 
-Ungureanu Mihaela- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - suplinitor 
-Soșoi Georgiana- Grădinița cu P.P.Bumbești-Jiu - suplinitor 
-Sturzu Nicolița- Grădinița Tetila - titular 
-Gogu Cristinela- Grădinița Curtișoara - titular 
            Toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, 
înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi 
pragmatismul cunoştinţelor predate preșcolarilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al școlii. 

           CURRICULUM 
      Principala preocupare a educatoarelor a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute 

pentru acest an de minister. 

      Proiectarea activităţii la nivelul grupelor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a 

conţinuturilor programei.  De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MECT, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 
    Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor 
operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând 

particularităţile de vârstă ale preșcolarilor, utilizând strategii interactive, participative. 

Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea  în conformitate cu programa activităților 
instructiv-educative în grădiniță. 

 

1. COMUNICARE 
               Prin cunoaşterea diferenţiată a copiilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, 

educatoarele au  reuşit să cunoască specificul fiecărui copil şi particularităţile de vârstă ale acestora. 

Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi 

personalităţii fiecărui preșcolar. 
          Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, 

liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu copiii, favorizând astfel existenţa unui 

climat deschis şi în acelaşi timp responsabil fapt prin care preșcolarii au căpătat încredere în 
propria persoană.  

          În contextul facilitării comunicării copil-copil, munca în perechi, în grup restrâns sau 

lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile 
grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi 

prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul grădiniței cu diverse ocazii. 

          De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegele, colaborând pentru o mai largă 

şi temeinică formare a copiilor. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o 
abordare inter şi transdisciplinară,dar și prin folosirea metodelor interactive de grup. 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- GRĂDINIȚĂ  
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               Pentru obţinerea unor rezultate deosebite s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi 

şi cadrele didactice . Acest aspect   s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate 

la nivelul grupelor, consultaţii săptămânale în cadrul activităților de consiliere cu părinţii . 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

              Evidenţiez consecvenţa educatoarelor  în abordarea centrată pe copil, în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 
remarcate în rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele copiilor. 
              S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea 

iniţială care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările 

iniţiale ale copiilor, dar și evaluarea sumativă pe  semestru I ,rezultate prezentate individual 

părinţilor. 
             

       5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE COPII 

            Pentru mobilizarea copiilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de provocare 

şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului copiilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 
algoritmice, modelatoare, problematice. 

          În activitățile desfăşurate la clasă, educatoarele au folosit tehnici de implicare individuală 

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

efectivă a tuturor preșcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de 
cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de 

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 
     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la copii, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 
problematicii la experienţele copiilor.  

Doamna Gogu Cristinela a participat cu copiii la Concursul Internațional,,Magia 

Sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc” . Deasemenea a participat la 
Simpozionul Internațional :Comunicarea didactică de la competență  la experiențe și 

perspective”;    la Simpozionul Județean: ..Tradiție și identitateromânească-amintiri de Crăciun 

”; la Conferința Națională: ,,Creativitate,inovație, performanță în școala online”; la Schimb de 
experiențăTranfrontalier Iași-Chișinău cu tema,, Dimensiuni europene ale multiculturalismului 

contemporan”; laSeminar internațional ,,Strategii și practicieducaționale pentru prevenirea 

segregării în mediul școlar ”;la Festivalul,,Călătorie în jurul lumii”.Doamna Gogu  Cristinela a 

publicat două articole în revistele: ,,Crăciun văzut prin ochi de copil” și ,,Magistrum”. 
Doamnele Sturzu Nicolița, Gătej Loredana, Tetileanu Nadia, Tomescu Rodica și Crivățu 

Sevastiana au participat la: Concursul regional ,,MuguraȘi de primăvară”,ediția II,martie2022 și 

la Festivalul,,Călătorie în jurul lumii-tradiții și obiceiuri de pe mapamond-11iunie 20022”. 
   În acest an școlar cadrele didactice si preșcolarii au desfășurat activități extracurriculare  

conform planificărilor extracurriculare realizate de educatoare. 

   FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
            Cadrele didactice au fost  preocupate şi în acest an școlar de formarea profesională, de 

folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai 

interesante fiind puse în practică. 

            În anul școlar 2021-2022 doamna  Gogu Cristinela a participat la cursul ,,Dezvoltarea și 
promovarea organizatiei școlare”-25 de credite. 

             Intocmit,                                                              

 Prof. înv. preșcolar   TETILEANU  NADIA – membru Comisie Curriculum 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN INVATAMANTUL 

PRIMAR DE LA ȘC. GIMN. NR.1 B-JIU ȘI STRUCTURILE LĂZĂREȘTI ȘI 

TETILA –   AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
               

PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR: 
 
 Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se 

cont de precizările făcute în ghidurile metodologice, respectându-se planurile 
cadru și programele şcolare. O atenţie deosebită sa acordat continuării 
monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în 
activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria 
formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. Toate cadrele didactice 
au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de 
sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, 
conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum 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. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici de implicare 
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au 
condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, 
aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi 
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de 
asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

 
EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR:  
 
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, 

o atenţie deosebită s-a acordat probelor de evaluare iniţială la clasele Preg.-IV.  
Evaluările sumative, dar şi formative au fost concepute, aplicate şi 

analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. 
Fiecare învăţător de la cls. I-IV a elaborat teste de evaluare însoţite de 
descriptorii de performanţă pe trei nivele: FB, B şi S. 

 În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute 
de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 
învăţarea. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui 
set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, 
stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi 
recuperare.  

S-au folosit strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume 
responsabilitatea pentru propriul proces de formare.  

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine 
cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi 
realizărilor lor. 
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DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAȚIONALE:  
 
Baza materială a școlii este modernizată, în fiecare sală de clasă 

existând câte un echipament format din tablă inteligentă și videoproiector, elevii 
având astfel acces la materialele audio-video prezente în manualele digitale. Se 
utilizează auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ.  

Fiecare cadru didactic are la portofoliul personal lista cu auxiliarele 
utilizate la clasă și acordul părinților pentru a le folosi. Au fost elaborate o 
multitudine de fişe de lucru, de evaluare, ameliorare sau de dezvoltare. Elevii au 
fost implicaţi în alcătuirea de portofolii tematice. 

 
 ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
 
În  anul școlar 2020-2021 activitatea didactică s-a desfășurat fizic. Pe 

parcursul acestui an școlar, fiecare cadru didactic a desfășurat activități 
extracurriculare, după cum urmează:  

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 
 

 Campaniei educationale „Săptămâna toleranței și a integrării”, în 
perioada 16 – 26 noiembrie 2021 sub coordonarea organizatorilor locali, 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și Centrul 
Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj, adeverință Nr. 
248/19.01.2022- Prof. Covrig Rodica 

 Acord de parteneriat cu Cabinetul Școlar/Interșcolar de Asistență 
Psihopedagogică Bumbești-Jiu, reprezentat de profesor consilier școlar 
Tudor Nicoleta Roxana. - Prof. Covrig Rodica 

 Diplomă participare în calitate de Membru în echipa de Evaluare a 
lucrărilor înscrise la Concursul de lucrări artistico-plastice „Bucuriile 
zăpezii”, activitate a Proiectului Educațional „Prin formă și culoare, o 
șansă pentru fiecare”, concurs interjudețean, cuprins în C.A.E.R.I. Anexa 
2 la O.M.E.C., Nr. 5597/2019, poziția 1615, Ediția a V-a, 2021, C.Ș.E.I. 
„Alexandru Roșca” Lugoj, ISJ Timiș, Diplomă Nr. 2821/18.11.2021- Prof. 
Covrig Rodica 

 Publicare articole și studii de specialitate („Predarea online în 
învățământul primar", ,,Rolul comunicării asertive în cadrul relației 
părinte-copil", ,,Un posibil profil al creatorului de RED") în revista 
educațională ABC Didactic, Nr.23/noiembrie 2021, Editura StudIS Iași, 
2021. Revista este înregistrată la Centrul Național ISSN, Biblioteca 
Națională a României având codul ISSN 2501-3335, ISSN-L 2501-3335. 
- Prof. Covrig Rodica 

 Conferința Cultivarea limbii române în ciclul primar, Grup Editorial Litera, 

7 septembrie 2021, Certificat de participare Nr. 334/07.09.2021  
Certificat de participare – Webinarul Repere metodice pentru matematică 
la ciclul primar, Grup Editorial Litera, 22 septembrie 2021, Certificat de 
participare Nr. 344/01.10.2021- Prof. Covrig Rodica 

 Diplomă participare la Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru 
viitor”, CCD București, 5 octombrie 2021, Diplomă Nr. 1128/11.10.2021- 
Prof. Covrig Rodica 
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 Participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL EDUCRATES „INOVAȚIE ÎN 
EDUCAȚIE”, ediția a VIII-a, organizat de Editura EDU și Asociația 
Educrates, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe 
și Tehnologie din Tg. Mureș și Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” 
Tg. Mureș, 17 decembrie 2021, - Prof. Covrig Rodica 

 Acord de parteneriat cu Grup Editorial EDU (SC EDU SOFT 
MARKETING SRL si Asociatia EDUCRATES), Târgu Mures, Nr. 

383/11.10.2021  Adeverinta membru susținător al Asociației EM din 
România, Călărași, an școlar 2021-2022, adeverință Nr. 558/27.06.2022 
- Prof. Covrig Rodica 

 Diplomă pentru participare cu lucrare („Din secretele meseriei de 
dascăl”),   la Simpozionul Național DASCĂLUL, DE PROFESIE ROMÂN, 
organizat în cadrul ediției a XII-a a Proiectului Național ROMÂNIA, TARA 
MEA, Diplomă Nr. 579/63/03.12.2021 - Prof. Covrig Rodica 

 Certificat de participare online (platforma Zoom) la „Al Doilea Simpozion 
Internațional: Modele de Inteligență Emoțională în Leadership 
Educațional” – „The Second International Symposium: Models of 
Emotional Intelligence in Educational”, în data de 03.02.2022, organizat 
de Consorțiul Asociația Transformațional Leadership și „Emotional 
Intelligence Research and Training Institute” SUA, 15.02.2022- Prof. 
Covrig Rodica  

 Certificat participare Conferința „Copilul tău, campion la viață”, ediția a 
VII-a, Tema: Cum îmi regăsesc pacea în relația cu adolescentul meu?, 
organizator Shakespeare School București, durata 2 ore, Nr. 
74/02.12.2021 - Prof. Covrig Rodica 

 Certificat participare Conferința „Copilul tău, campion la viață”, ediția a 
VIII-a, Tema: Lipsa de motivație a copiilor. Cauze și cum îi ajutăm să o 
depășească”, organizator Shakespeare School București, durata 2 ore, 
Nr. 171/24.02.2022- Prof. Covrig Rodica 

 Adeverință desfășurare de activități, la nivelul unității de învățământ, în 
cadrul Campaniei educationale ,,Familia prin ochii copiilor", 14-21 mai 
2021, sub coordonarea organizatorilor locali, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Gorj și Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Gorj. - Prof. Covrig Rodica 

 Activităţi de voluntariat în cadrul Campniei Zâmbește pentru viitor 
desfășurată la nivel național de Crucea Roșie Română cu Suportul 
Colgate-Palmolive România, parte din Programul Școlar global ,,Bright 
Smiles, Bright Futures” – prof. Nistorescu Cristina-Norica 

 Activităţi   la nivelul unității de învățământ, în cadrul Campaniei 
,,Săptămâna toleranței și integrării", 16 - 20 noiembrie 2021, sub 
coordonarea organizatorilor locali, Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Gorj și Centrul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Gorj. – prof. Nistorescu Cristina-Norica 

 5 Octombrie- Ziua Educatiei, Prof. Mamara Daiana  
 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, Prof. Mamara Daiana 
 Mihai Eminescu -Luceafarul poeziei romanesti, Prof. Mamara Daiana  
 24 Ianuarie- Unirea Principatelor, Prof. Mamara Daiana 
 Proiectul ,, Scrisori pentru Mos Craciun"- toate cadrele didactice din 

cadrul acestei catedre 
 1 Martie- ,,Martisor" Prof. Mamara Daiana 
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Programe de formare continuă: 

 

 Lecția în online (LO) - perioada formarii 06.12.2021 – 01.03.2022 

(formare on-line), furnizor FSLI (Federatia Sindicatelor Libere din 

Invatamant), seria II, grupa FSLI/LO11/2021- Prof. Covrig Rodica şi 

prof. Drulescu Luminiţa 

 Dialog social și negociere colectivă – instrumente pentru dezvoltarea 

sustenabilă în educație (DSNC) furnizor FSLI (Federatia Sindicatelor 

Libere din Invatamant) - Prof. Covrig Rodica  

 Strategii puternice pentru succes la clasă – 4 ore, perioada 07.12 – 

10.12.2021, furnizor Total Training Center SRL București- Prof. Covrig 

Rodica 

 Folosește tabla interactivă virtuală VBOARD - aplicații în format 

eLearning și Webinar, 12 ore, furnizor EduMagic – Centrul de Educație 

Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS- Prof. Covrig Rodica şi prof. Covrig 

Alina 

 Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale - 

aplicații în format eLearning și Webinar, 12 ore, furnizor EduMagic – 

Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS- Prof. Covrig 

Rodica 

 Structura unei povești care captează atenția de la început până la 

sfârșit – 90 minute, 17.11.2021, furnizor AtelieR de Cuvinte, Timișoara,  

 Cum îți dezvolți spontaneitatea - 90 minute, 08.12.2021, furnizor AtelieR 

de Cuvinte, Timișoara- Prof. Covrig Rodica  

 Curs gratuit de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat - 

90 minute, 17.01.2022, furnizor AtelieR de Cuvinte, Timișoara- Prof. 

Covrig Rodica 

 Pandantul comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau 

faci o prezentare – 90 minute, 15.02.2022, furnizor AtelieR de Cuvinte, 

Timișoara- Prof. Covrig Rodica  

 Arta povestirii. Scena și culisele ei – 90 minute, 20.03.2022, furnizor 

AtelieR de Cuvinte - Prof. Covrig Rodica 

 Cum să faci o activitate memorabilă de ziua copilului – 90 minute, 

11.05.2022, furnizor AtelieR de Cuvinte, Timișoara- Prof. Covrig Rodica 

 Cum interpretezi interactiv o poveste – 75 minute, 21.06.2022, furnizor 

AtelieR de Cuvinte, Timișoara - Prof. Covrig Rodica 

 Parteneriat educaţional încheiat cu Şcoala Gimnazială Bumbeşti-Piţic - 

,,Ion Creangă-mărţişorul literar” - prof. Butan Cristina 

 Coordonator Club Lectură Arthur- prof. Butan Cristina 

 Proiect educaţional ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României, Ziua 

tuturor românilor” - prof. Butan Cristina 

 Publicare articol în revista ISJ ,,Un parteneriat special în condiţii 

speciale” - prof. Butan Cristina 

 Participare Conferinţă Internaţională ,,Învăţarea prin joc” – soluţii 

inovatoare în educaţie- prof. Butan Cristina 
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 Participare Simpozion Național  Educrates ”Inovație în educație”(ed.EDU 

și Asociația Educrates)-prof. Drulescu Luminiţa 

 Webinar ,,Primul pas pentru a avea incredere” prof. Covrig Alina 

 Participare Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională ,,dezvoltarea 

personală şi integrarea social a actorilor educaţiei” prof. Covrig Alina 

 Participare Simpozion ,,Promovarea imaginii şcolii” (Esenţial în educaţie) 

prof. Covrig Alina 

 Participare Proiect educaţional Internaţional ,,Surprize de Crăciun 2021” 

prof. Covrig Alina 

 Conferinţă Naţională ,,Captivează prin educaţie” prof. Covrig Alina 

 Conferinţă ,,Copilul tău, campion la viaţă” (Shakspeare School) prof. 

Covrig Alina 

 Participare program de formare on-line cu tematica ,,Dosarul CEAC” 

prof. Covrig Alina 

 Participare Simpozion Naţional ,,Magia sărbătorilor de iarna” – Editura 

D`Art 

  Proiect Ed. Nat "Activitățile extrașcolare - Tradiții și obiceiuri de Paste" - 

publicare articol și coord. revista școlară și carte în format electronic cu 

ISBN;-prof. Avram Andreea 

 Participare Simpozion Național "Activitatile extrascolare- Tradiții și 

obiceiuri de Paste; organizator și evaluator activitate aplicativa" Bucuriile 

iepurașului ", Ed. D'art, aprilie 2022 prof. Avram Andreea 

  Proiect Ed. Inter." Educație fără frontiere "- publicare articol și 

coordonator revista școlară cu același nume; participare simpozion 

internat cu același nume; organizare activitate aplicativa" Zâmbet de 

copil", Ed. Esențial, mai 2022  prof. Avram Andreea  

  Simpozion nat "Dezvoltarea personala a copilului-rezultat al unui demers 

didactic" organizat de As. Învățătorilor constănțeni + lucrare prezentata în 

cadrul simpozionului : "Profesorul" creativ", mai 2022 prof. Avram 

Andreea   

  Concurs nat "Mesaj pt pace", premiile 1, 2, 3, mai 2022, organizat tot de 

Aș Înv. Constănțeni prof. Avram Andreea 

  Concurs internațional "Dreptul la pace", organizat de Gr. P. P. Nr. 4 

Lugoj - adev coord și voluntariat + concurs diplome participare, 2 

mențiuni, 1 premiu 1 prof. Avram Andreea  

  Publicare articole în Rev "Învățământul gorjean" nr 1 și 2, câte doua sau 

chiar 3. prof. Avram Andreea  

 Certif. participare Conf. SuperTeach Tg-Jiu, "Provocările viitorului", iunie 

2022 prof. Avram Andreea  

 Curs 12 ore "Folosirea tablei interactive virtuale VBoard, Edumagic, febr 

2022 prof. Avram Andreea 

  Curs formare ,,Comunicarea și tehnici psihologice de influențare a 

comportamentului” organizat de către Asociația Română de Cercetare și 
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Inovație desfășurat în perioada 22.10.2021 – 06.12.2021 – 18 credite – 

Prof. Nistorescu Cristina-Norica 

 Webinar ,,Comisia pentru Curriculum”- 15.07.2022– Prof. Nistorescu 

Cristina-Norica 

 Webinar ,,Elaborarea/revizuirea procedurilor în învățământul 

preuniversitar”- 07.07.2022– Prof. Nistorescu Cristina-Norica 

 Webinar ,, Regulament intern și ROF în învățământul preuniversitar”- 

15.07.2022– Prof. Nistorescu Cristina-Norica 

 Webinar ,,Strategie de Dezvoltare Instituțională” – 25.02.2022– Prof. 

Nistorescu Cristina-Norica 

 Susținerea unei sesiuni educaționale „Introducere în Reducere-

Reutilizare-Reciclare și Harta Reciclării”, la creată în cadrul proiectului 

„Eco-ambasadorii reciclării”, derulat prin fonduri UE, proiectul fiind o 

componentă a programului național Harta Reciclării. – prof. Nistorescu 

Cristina-Norica 

REZULTATE CONCURSURI 

 
COMPER Limba și literatura română ETAPA I  
Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
PREMIUL I 
Bularda Ania-Alexandra 
Căciularu Lucas-Andrei 
Eftenoiu Damaris-Ranya 
Popescu Luca-Nicolas 
Predoiu Clara-Andreea 
 
Premiul II. 
Badea Maria-Rebeca 
Ciocan Rareş-Andrei 
Creţan Mario-Andrei 
Muraru Ionuţ-Teodor 
Săvoiu Emma-Maria 
Premiul III. 
Ion-Bercea David-Constantin 
Jitianu Ana-Daria 
Rovenţa Dragoş-Constantin 
 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 

Premiul I Bărculeanu Andrei-Carlo 
Premiul I Popescu David-Ștefan 
Premiul II Adamcenco David–Ionuț 
Premiul II Vulpescu Adriana 
Premiul II Olaru Nicole-Melissa 
Premiul II Stafie Constantin-Nicolas 
Premiul III Borcan Andra-Elena 
Premiul III Gălan Emeea-Dalia 
Premiul III Iriza Antonia-Sofia 
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Premiul III Mărculescu Adriana-Nicoleta 
Premiul III Tărău David-Andrei        
Premiul III Udrea Ștefan-Ayan  
Premiul III Vrâncuți Natalia  
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls.I B 
 
Lascu Antonia-Maria- Premiul I 
Pirtea Georgeta Maria Miruna- Premiul I 
Porojnicu Eduard-Gabriel- Premiul I 
Vîță Thomas Daniele- Premiul I 
Arșanu Ștefania-Maria- Premiul I   
Beligan Elena-Izabela - Premiul I                                                                                         
Comarlă Carla-Andreea - Premiul I    
Puica Rareș- Nicușor-Premiul II 
Toropu Angelo Florin-Premiul II 
Vîlceanu Maia Andreia-Premiul II 
Vîță Thomas Daniele-Premiul II     
Jianu Denis-Andrei -Premiul II       
Puica Rareș- Nicușor – Premiul III 
Șerbescu Mihai-Ionuț– Premiul III 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești 
premiul 1 : Palita Anastasia Maria  -CP  
                  Bonculescu Lucas Andrei - CP  
                  Vaduva Iulian Andrei- cls. a II-a   
                  Vaduva Ianis Ionut  cls. a II-a   
                    Contras Denisa Maria cls. a II-a   
 
 
Limba și literatura română Etapa a II-a 
 
Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
Premiul I. 
 Bularda Ania-Alexandra 
Eftenoiu Damaris-Ranya  
Popescu Luca-Nicolas 
Premiul II. 

Căciularu Lucas-Andrei 
Creţan Mario-Andrei 
 
Premiul III. 

Ciocan Rareş-Andrei 
Jitianu Ana-Daria 
Muraru Ionuţ-Teodor 
Săvoiu Emma-Maria 
 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 
Premiul I Popescu David-Ștefan 
Premiul II Bărculeanu Andrei-Carlo 
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Premiul II Iriza Antonia-Sofia 
Premiul II Vulpescu Adriana 
Premiul III Cătuțoiu Ștefan-Bogdan 
Premiul III Dorin Ștefan-Emanuel 
Premiul III Olaru Nicole-Melissa 
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls.I B 
Beligan Elena-Izabela- Premiul I 
Comarlă Carla-Andreea- Premiul I    
Pirtea Georgeta Maria Miruna - Premiul I 
Arșanu Ștefania-Maria- Premiul II 
Porojnicu Eduard-Gabriel- Premiul II 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești 

Premiul 1 - Vaduva Ianis Ionut cls. a II-a   
Premiul 2 Palita Anastasia Maria  -CP  
                 Clasa a 2-aVaduva Andrei Iulian cls. a II-a   
                 Contras Denisa Maria cls. a II-a   
 
 
 
 
Limba și literatura română ETAPA NATIONALA 
Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
 
Premiul I.  

Bularda Ania-Alexandra 
Căciularu Lucas-Andrei 
Popescu Luca-Nicolas 
 
Premiul II. Eftenoiu Damaris-Ranya  
 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 
Premiul II Popescu David-Ștefan 
Premiul III Vulpescu Adriana 
 
Prof. Cazan Catinca – cls.I A 
Premiul II – etapa națională – Popescu Roberta Gabriela 
Premiul III – etapa națională – Vitejanu Maya Mihaela 
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls. I B 
Beligan Elena-Izabela- Premiul I 
Comarlă Carla-Andreea- Premiul I    
Pirtea Georgeta Maria Miruna - Premiul I 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești 
Premiul I : Palita Anastasia Maria  CP 
 
Comper Matematica ETAPA I 
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Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
Premiul I. 
 Bularda Ania-Alexandra 
Eftenoiu Damaris-Ranya  
 
Premiul II. 
 Căciularu Lucas-Andrei  
Ciocan Rareş-Andrei 
Creţan Mario-Andrei 
Popescu Luca-Nicolas 
 
Premiul III. 
 Badea Maria-Rebeca 
Jitianu Ana-Daria 
Muraru Ionuţ-Teodor 
Rovenţa Dragoş-Constantin 
Săvoiu Emma-Maria 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 

Premiul I Vulpescu Adriana 
Premiul I Popescu David-Ștefan 
Premiul II Adamcenco David–Ionuț 
Premiul II  Bărculeanu Andrei-Carlo 
Premiul II Melinte Roberta-Elena 
Premiul II Ochian Daniela-Maria 
Premiul II Olaru Nicole-Melissa 
Premiul II Udrea Ștefan-Ayan  
Premiul II Vrâncuți Natalia 
Premiul III Gălan Emeea-Dalia 
Premiul III Iriza Antonia-Sofia 
Premiul III Stroie Eliana-Nicoleta 
Premiul III Borcan Andra-Elena  
 
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls. I B 

Vîță Thomas Daniele-Premiul I 
Porojnicu Eduard-Gabriel-Premiul I   
Pirtea Georgeta Maria Miruna-Premiul I   
Comarlă Carla-Andreea -Premiul I  
Beligan Elena-Izabela-Premiul I 
Puica Rareș- Nicușor-Premiul II 
Arșanu Ștefania-Maria-Premiul II 
Vîlceanu Maia Andreia-Premiul III 
Puica Rareș- Nicușor-Premiul III 
Oncică Dragoș-Valentin-Premiul III                                                                                                                       
 Lascu Antonia-Maria-Premiul III 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești 

Premiul 1 : Palita Anastasia Maria CP   
                   Bonculescu Lucas Andrei CP  
                  Vaduva Ianis Ionut  cls. a II-a   
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                  Contras Denisa Maria cls. a II-a   
 Premiul 2 : Vaduva Iulian Andrei cls. a II-a     
 
Comper Matematica ETAPA A II-A 
Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
Premiul I. 
Bularda Ania-Alexandra 
Căciularu Lucas-Andrei  
Ciocan Rareş-Andrei 
Eftenoiu Damaris-Ranya  
Ion-Bercea David-Constantin 
Oproiu David-Constantin 
Popescu Luca-Nicolas 
Predoiu Clara-Andreea 
Săvoiu Emma-Maria 
 
Premiul II 
 Badea Maria-Rebeca 
Creţan Mario-Andrei 
Căciularu Lucas-Andrei  
Jitianu Ana-Daria 
Modoianu Denisa-Georgiana 
Muraru Ionuţ-Teodor 
Igoianu Aida-Maria 
Pînişoara Giulia 
Rovenţa Dragoş-Constantin 
 
Premiul III. 
Oltean Georgian-Ionut 
 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 
 

Premiul I Adamcenco David–Ionuț       
Premiul I Bărculeanu Andrei-Carlo 
Premiul I Cătuțoiu Ștefan-Bogdan 
Premiul I Olaru Nicole-Melissa 
Premiul I  Vrâncuți Natalia  
Premiul I Vulpescu Adriana       
Premiul II Borcan Andra-Elena       
Premiul II  Dorin Ștefan-Emanuel 
Premiul II  Iriza Antonia-Sofia       
Premiul II  Iriza Patrick-Andrei 
Premiul II  Stafie Constantin-Nicolas       
Premiul II  Stroie Eliana-Nicoleta       
Premiul II Tărău David-Andrei       
Premiul II  Toader-Ionici Sofia-Maria  
Premiul II Udrea Ștefan-Ayan      
Premiul III  Dănășel Nectarie-Leonardo       
Premiul III  Gălan Emeea-Dalia       
Premiul III  Mărculescu Adriana-Nicoleta     
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Premiul III  Ochian Daniela-Maria       
Premiul III  Popescu David-Ștefan  
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls. I B      

Toropu Angelo Florin-Premiul I 
Porojnicu Eduard-Gabriel-Premiul I 
Pirtea Georgeta Maria Miruna -Premiul I                                            
Jianu Denis-Andrei -Premiul I  
Beligan Elena-Izabela -Premiul I 
 Vîlceanu Maia Andreia-Premiul II 
Arșanu Ștefania-Maria-Premiul III                                                                                                                       
Lascu Antonia-Maria-Premiul III 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești  

Premiul 1 : Palita Anastasia Maria CP 
                   Bonculescu Lucas Andrei CP  
                   Vaduva Andrei Iulian cls. a II-a     
                   Vaduva Ianis Ionut cls. a II-a   
                   Contras Denisa cls. a II-a    
 
Comper Matematica ETAPA NATIONALA. 
 
Prof. Dicu Simona – Cls. Preg. A 
Premiul I Popescu Luca-Nicolas 
Premiul II. 
Bularda Ania-Alexandra 
Căciularu Lucas-Andrei  
Premiul III. 
Ciocan Rareş-Andrei 
Creţan Mario-Andrei 
 
Prof. Nistorescu Cristina-Norica – Cls. Preg. B 

Premiul I Vulpescu Adriana 
Premiul I Bărculeanu Andrei-Carlo 
Premiul II Udrea Ștefan-Ayan  
Premiul III Vrâncuți Natalia  
Premiul III Adamcenco David–Ionuț 
 
Prof. Cazan Catinca – cls.I A 
Premiul I – etapa națională – Vitejanu Maya Mihaela 
 
Prof. Dodenciu Oana – Cls. I B 
 
Beligan Elena-Izabela-Premiul I 
Porojnicu Eduard-Gabriel-Premiul I  
Vîță Thomas Daniele-Premiul I     
Pirtea Georgeta Maria Miruna-Premiul II   
   
Prof. Popescu Constantin – Cls. a IV-a C 

Locul II Cozac Ianis Andrei 
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Locul  III  Caciularu Ana Nicoleta   
Locul  III  Vatafu Eduard Stefan 
 
Prof. Mamară Daiana – Structura Lăzărești 

Premiul 1 : Palita Anastasia Maria  Cp  
Premiul 2 : Vaduva Ianis Ionut cls. a II-a   
Premiul 3 : Contras Denisa Maria cls. a II-a     
 
 
 
CONCURS-CULORILE PRIMAVERII 
Premiul II.-Savoiu Emma-Maria- Prof. Dicu Simona 
Premiul III.-Badea Maria-Rebeca- Prof. Dicu Simona 

Premiul III - Ștefu Patricia Elena – secțiunea creație artistico-plastică-Prof. 

Cazan Catinca 
Premiul al III-lea: Beligan Elena-Izabela secțiunea creație artistico-plastică – 
Prof. Dodenciu Oana 

Locul  I Luben Miruna Petruta secțiunea creație artistico-plastică – prof. 

Popescu Constantin 

Locul  II  Bijnea Roberta Stefania secțiunea creație artistico-plastică – prof. 

Popescu Constantin 

Premiul I – Gălan Emeea Dalia secțiunea creație artistico-plastică – prof. 

Nistorescu Cristina-Norica 

Premiul II – Borcan Andra secțiunea creație artistico-plastică– prof. Nistorescu 

Cristina-Norica 

 
 

 Prof. Covrig Rodica- Cls. A IV-a B 

 Expoziția-Concurs „Bucuriile zăpezii”, activitate a Proiectului Educațional 

„Prin formă și culoare, o șansă pentru fiecare”, concurs interjudețean 

 Premiul special – CURCANU ANDRADA ELENA,  

Premiul I – HÎRSU SONIA MARIA,  

Premiul II – CIMPU ELIZA DIANA,  

Premiul III – BĂLTĂREȚU ALBERT DUMITRU, STROE IANIS GABRIEL, 

Diplomă de participare – HURGOI ERIC NICOLAE,  

Mențiune – Sichitiu Andrei Constantin 

  Diplomă de merit PENTRU COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ LA 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, Premiul II - HÎRSU SONIA MARIA, 

Etapa Națională a concursului Comper  

  Diplomă de merit PENTRU COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ LA 

MATEMATICĂ, Premiul II - HÎRSU SONIA MARIA, Etapa Națională a 

concursului Comper 

 Concursului Județean „Culorile primăverii”, ediția I  

Premiul I - HÎRSU SONIA - MARIA – pentru participare la Concursul 

Județean „Culorile primăverii”, secțiunea creație literară 

Premiul II – BĂLTĂREȚU ALBERT - DUMITRU – pentru participare la 

Concursul Județean „Culorile primăverii”, secțiunea creație literară 



51 

 

Premiul II – CIMPU ELIZA - DIANA – pentru participare la Concursul 

Județean „Culorile primăverii”, secțiunea creație literară, 

 Proiectului Educațional „Împreună suntem mai puternici” 

Premiul I - HÎRSU SONIA MARIA,  

Premiul II - CIMPU ELIZA DIANA,  

Premiul III – CURCANU ANDRADA ELENA,  

Mențiune – STROE IANIS GABRIEL,  

Premiul special – HURGOI ERIC NICOLAE 

 Participare Internaționala Micii Olimpici, etapa inițială, noiembrie 2021 

PREMIUL I: Hîrsu Sonia Maria; Curcanu Andrada Elena   

PREMIUL II:, Cimpu Eliza Diana, Stroe Ianis Gabriel   

PREMIUL III: Crivet Alexandru Daniel, Fudulache Maria Lavinia 

 

Serbari scolare 

 
  
 8 Martie - serbare ,, La multi ani, maicuta mea! - prof. Mamară Daiana 
 ,, Vine vacanta mare" - serbare de final de an - prof. Mamară Daiana 
 Il asteptam pe Mos Craciun-Serbare de Craciun - prof. Mamară Daiana 
 Uite, vine Moş Crăciun! – prof. Covrig Alina 
 Uite, vine Moş Crăciun! – prof. Nistorescu Norica 

 
Excursii scolare 
 

 
 ,, Excursie " de cateva ore la cinema Tg-Jiu, vizionare film 3 D- Daiana 
 Excursie școlară tematică „Pe drumurile patriei” cu elevii cleselor a IV–a 

A, B. C, traseu: Bumbești-Jiu – Drobeta Turnu Severin – Orșova și reur, 
5 iunie 2022 

 Excursie pe ruta Bumbești-Jiu – Crasna ,,Fabrica de ciocolată belgiană” 
– Mănăstirea Icoana – Muzeul de la Curtișoara. – prof. Nistorescu 
Cristina-Norica 

 
  
 
CONCLUZII:  

 
Munca depusă în anul școlar 2021-2022 de către profesorii pentru 

învățământ primar se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare. Participarea 
activă la acțiuni şi proiecte educative la diferite niveluri, precum și promovarea 
optimă a exemplelor de bune practice au condus către o relaţie constructivă cu 
părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

 
Intocmit, 

Nistorescu Norica Cristina – reprezentant in comisia de curriculum 
 
 
 

R A P O R T 
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privind activitatea comisiei metodice de limba şi literatura română  
în anul şcolar 2021-2022 

 
În anul şcolar 2021-2022, comisia metodică de limba şi literatura română 

de la Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu a fost alcătuită din două profesoare 
titulare, Ionescu Ionela Milvia și Pătrășcoiu Ileana, fiecare având gradul didactic 
I, alături de bibliotecarul  şcolar Cilibiu Codruța Păpușa, d-na Daia  și Popescu 
Mădălina.  

Catedrele au fost constituite conform normelor în vigoare. Astfel, prof. 
Ionescu Ionela Milvia – 16 de ore de limba și literatura română, 2 ore disciplina 
opțională „Lectura și abilitățile de viață”; prof. Pătrășcoiu Ileana – 16 ore de 
limba și literatura română și 2 ore disciplina opțională „Lectura și abilitățile de 
viață”, Popescu Mădălina 4 ore de română, două de limba latină, o oră 
disciplina opțională „Lectura și abilitățile de viață”, d-na Daia 2 ore disciplina 
opțională „Lectura și abilitățile de viață”. La repartizarea orelor s-a respectat, 
unde a fost posibil, principiul continuităţii la clasă, pentru menţinerea unui stil de 
muncă unitar şi pentru creşterea responsabilităţii fiecărui cadru didactic față de 
nivelul de pregătire al elevilor. Bibliotecara Cilibiu Codruța Păpușa a avut normă 
întreagă și și-a desfășurat activitatea în cadrul Centrului de Documentare și 
Informare din unitate. 
 

I. Curriculum – instruire – evaluare  
 
 În acord cu ținta nr. 2 din Planul de Dezvoltare Instituțională al unității 

noastre școlare: creșterea calității procesului instructiv-educativ, prevenirea 
eșecului școlar și îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili de performanță, în 
anul școlar 2021-2022 principala preocupare a profesoarelor de limba şi 
literatura română a fost pregătirea orelor de curs. A fost asigurată o bună 

pregătire metodică şi de specialitate a fiecărui cadru didactic, prin studierea 
planului cadru, a programei şcolare, a planificărilor-model elaborate de MEN 
sau de către autorii noilor manuale școlare, a ghidului metodologic şi a altor 
lucrări de specialitate, în conformitate cu care au fost întocmite planificările 
calendaristice semestriale şi pe unităţi de învăţare. La fiecare clasă au fost 
distribuite manualele şcolare necesare şi s-a discutat despre utilizarea în mod 
selectiv a conţinutului celor pentru clasele a VII-a și a VIII-a, în raport cu 
planificarea calendaristică propusă de minister, pe baza programei şcolare 
revizuite în 2009, încă în vigoare, în timp ce la clasele a V-a și a VI-a s-a lucrat 
pe baza noii programe școlare, aprobate în 2017.  

Pentru disciplinele opționale „Lectura și abilitățile de viață”, profesoarele 
care le-au predat au obținut avizarea programei și a suportului de curs de către 
conducerea unității, și au întocmit la timp documentele de proiectare necesare. 

Pe parcursul anului școlar, fiecare cadru didactic din catedra noastră a 
urmărit integrarea în lecţie a mijloacelor de învăţământ: planşe, fişe de lucru 
sau de evaluare, dicţionare, volume ale autorilor studiaţi, dischete ale verbelor, 
audiobook-uri ori videoproiectorul. Prin efort material propriu, profesoarele au 
pus la dispoziția elevilor fișele de lucru necesare parcurgerii materiei, dar și fișe 
de evaluare predictivă, sumativă ori destinate pregătirii suplimentare pentru 
evaluarea națională. După aprobarea de către MEN a listei auxiliarelor 
didactice, elevii din clasele a VIII-a și a VI-a şi-au procurat volume cuprinzând 
modele de teste pentru acest examen, cu sprijinul material al părinţilor. 
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În atenția membrelor catedrei a stat, de asemenea, asigurarea 
succesului la învăţătură al elevilor. Astfel, la fiecare clasă a fost urmărit 
obiectivul reducerii absenteismului, în acord cu ținta nr. 3 din PDI – reducerea 
fenomenului de absenteism și abandon școlar, prin responsabilizarea părinților 
și a elevilor, a comunității locale – şi a fost organizată evaluarea iniţială cu 
scop de orientare şi optimizare a învăţării.  

Considerăm că, pentru optimizarea rezultatelor școlare, nu este suficient 
ca profesorii să se implice în a lucra diferențiat la clasă sau a susține ore 
suplimentare, ci este nevoie și de implicarea activă a părinților, pentru a asigura 
frecvența elevilor la ore și a le urmări acestora programul zilnic, adaptat vârstei, 
deoarece avem elevi care nu-și fac temele în mod constant și nu citesc nimic 
acasă, dar sunt foarte activi pe rețelele de socializare și pe site-uri cu jocuri sau 
sunt văzuți în oraș în locuri sau la ore nepotrivite.  

În atenţia profesorilor de limba şi literatura română a stat, pe parcursul 
întregului an școlar, și pregătirea elevilor pentru evaluarea naţională, atât la 
clasa a VIII-a, cât și la clasa a VI-a. În vederea susţinerii acestor evaluări, 

fiecare profesoară a prezentat elevilor, în timp util, programa de examen şi a 
desfăşurat, săptămânal, câte o oră suplimentară, conform graficului stabilit după 
consultarea elevilor şi părinţilor.  

Pentru a determina stadiul de pregătire a elevilor, s-a organizat 
simularea examenului de evaluare națională pentru elevii din clasa a VIII-a. 

 
 

II. Activităţi extracurriculare şi extraşcolare 
 

Catedra noastră a urmărit atingerea țintei strategice nr. 2 din PDI, 
amintită mai sus, și prin intermediul activităților extracurriculare și extrașcolare. 
Astfel, între activităţile prioritare ale comisiei metodice de limba și literatura 
română s-a înscris și îmbunătăţirea competenţelor de lectură. În acest scop, 
periodic, au fost verificate portofoliile de lecturi particulare ale elevilor din fiecare 
clasă gimnazială, iar săptămânal, în unitatea noastră s-au desfășurat activitățile 
cercului de lectură al elevilor din clasele I – a IV-a, coordonat de bibliotecara 
Cilibiu Codruţa Păpușa, și cel al elevilor din clasele a V-a – a VIII-a, coordonat 
de prof. Pătrăşcoiu Ileana, în cadrul CDI. Cu sprijinul material al părinților, 
membrii cercului de lectură al elevilor din clasele gimnaziale și-au achiziționat 
diverse volume din literatura contemporană română și universală pentru copii, 
pe care le-au citit și le-au prezentat apoi colegilor. 

De asemenea, în acord cu ținta nr. 4 din PDI, dezvoltarea și 
îmbunătățirea bazei materiale a școlii, în vederea asigurării unor condiții optime 
de desfășurare a activității, la nivelul catedrei au existat preocupări atât pentru 
creșterea fondului de carte al bibliotecii, prin includerea auxiliarelor didactice și 
a altor volume promoționale primite de la diverse edituri, cât și pentru 
recondiționarea celui existent.  

În vederea optimizării rezultatelor la învățătură – profesoarele de 
limba și literatura română au desfăşurat ore de pregătire suplimentară cu 
caracter remedial, pentru elevii cu ritm lent de învățare sau pentru cei care se 
pregăteau pentru evaluările naționale. Alături de acestea, catedra noastră a 
desfășurat și ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de 
performanţă.  
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Spre deosebire de anul școlar anterior, au fost suspendate activitățile 
extrașcolare desfășurate cu elevii cu prezență fizică. De aceea, pentru a marca 
date importante, s-au desfășurat activități de lectură împreună, cele mai multe 
dintre acestea în mediul on-line, între care se înscriu Scrisoare profesorului meu 
(de Ziua Mondială a Educației – 5 octombrie 2021), Mândru că sunt român! (de 
Ziua Națională a României – 1 Decembrie 2021), Dor de Eminescu (de Ziua 
Culturii Naționale – 15 ianuarie 2022), Tu ce mai citești? (de Ziua Cititului 
Împreună – 11 februarie 2022, de Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și 
Adolescenți – 2 aprilie 2022, de Ziua Internațională a Poeziei – 21 mai 2022, de 
Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor – 23 mai 2022), am 
organizat momente festive, în sala de clasă, cu prilejul Zilei Copilului– 1 iunie 
2022, respectiv al încheierii anului școlar – 16 iunie 2022, le-am recomandat 
vizionarea unor spectacole de teatru transmise la TVR sau la posturile TV 
locale ș.a. 

 
III. Activitatea metodico-ştiinţifică 

 
În conformitate cu ținta strategică nr. 1 din PDI, Ridicarea nivelului de 

pregătire de specialitate și psiho–pedagogică a cadrelor didactice, în anul școlar 
2021-2022, membrele catedrei de limba și literatura română au participat la 
următoarele activităţi:  

 la nivel local, în cadrul comisiei metodice:  
o şedinţe de lucru, în care s-a actualizat baza de date, s-au realizat 

documentele de proiectare, respectiv de analiză a activităţii comisiei ori a 
rezultatelor obţinute de elevi la evaluarea iniţială, la olimpiadele și 
concursurile școlare sau la evaluarea națională; 

o ateliere de lucru, în cadrul cărora s-au realizat instrumente de evaluare 
(teste/subiecte, bareme de corectare şi de notare ș.a.) pentru evaluarea 
iniţială, pentru lucrările scrise semestriale din semestrul I și pentru 
evaluările sumative pe unităţi de învăţare, au fost evaluate lucrările elevilor 
înscriși la etapa pe școală a olimpiadei de limba și literatura română, au 
fost confecţionate fișe de lucru, planşe, mape tematice, portofolii şi alte 
materiale didactice necesare procesului instructiv-educativ. 

 
 
 

 la nivel județean: 
o participare on-line la consfătuirile cadrelor didactice, în 21 

septembrie 2021;  
o participare la cercurile metodice: 

a) al profesorilor de limba și literatura română, organizate on-line, pe 
platforma Google Meet – profesoarele: Ionescu Ionela Milvia, 
Pătrășcoiu Ileana și Popescu Mădălina:   
- la Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, în 14 decembrie 2021; 
- Școala Gimnazială Nr.1 Dăneşti, 15 Martie 2022. 

 
Conform țintei nr. 4 din PDI al unității noastre, promovarea imaginii școlii 

în comunitatea locală/regională, și întrucât lucrez de 31 de ani în această 
unitate şcolară, prin activitatea membrilor catedrei s-a contribuit la păstrarea 
prestigiului de care se bucură în 
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În anul școlar 2021-2022, întreaga catedră a contribuit la dezvoltarea 
unor parteneriate prin înscrierea și participarea elevilor la concursuri de creație 
literară desfășurate on-line, cu Asociația Culturală „Ars Poetica” Brăila, cu 
Asociația Culturală „Nicolae Băciuț” Târgu-Mureș, cu Cenaclul Columna Târgu-
Jiu, cu Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj ș.a. 

S-a promovat oferta educațională a unității la nivelul instituției, elevilor 
și părinților din clasa la care sunt dirigintă, și a fost făcută cunoscută la nivel 
județean, colegilor din cercul metodic.  

Ca în fiecare an școlar, și în perioada evaluată s-a acordat o mare 
atenție descoperirii și punerii în valoare a aptitudinilor creative ale elevilor în 
domeniul literaturii, fapt inovator în învățământul contemporan centrat pe elev.  

 
În acest an școlar am realizat: 
 
1. Prof. IONESCU IONELA MILVIA 

 
I. PARTICIPARE LA ACȚIUNI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 
A. La nivelul unității școlare, în cadrul comisiei metodice: 

 
1) Participare la ședințele de lucru, în cadrul cărora a fost actualizată baza 

de date a catedrei, au fost aprobate documentele de proiectare a activității 
anuale și semestriale a comisiei metodice, a fost analizată activitatea 
desfășurată și rezultatele obținute de elevi la evaluarea inițială, la  
evaluarea națională la clasa a VIII-a, la olimpiade și concursuri școlare 
ș.a.; 
 

2) Participare la atelierele de lucru, în cadrul cărora au fost redactate 
instrumente de evaluare (subiecte și bareme de corectare și de notare) 
pentru evaluarea inițială, pentru lucrările scrise semestriale sau pentru 
etapa pe școală a olimpiadei de limba și literatura română, respectiv au 
fost realizate diverse materiale didactice: fișe pentru orele de curs sau 
pentru portofolii tematice, materiale pentru expozițiile omagiale sau pentru 
alte activități educaționale ș.a.; 

 
3)  Efectuarea unor interasistențe 
 Având în vedere că membrele catedrei au gradul didactic I, 
interasistențe au fost realizate doar cu prilejul susținerii lecțiilor și 
activităților demonstrative, în cadrul comisiei metodice, respectiv de către 
conducerea școlii, semestrial.   

 

B.  La nivel județean: 

 

o Participare  online  la cercurile metodice: 

- 14 dec. 2021: a) lecția- Tehnici de abordare și înțelegere a textelor literare, 

text liric: „Decembre” de George Bacovia 

                          b) referat- „ Abordări transdisciplinare la orele de literatură 

română” 

- 15 martie2022-Dănești 
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o Participare ca profesori evaluatori la examene, olimpiade și concursuri 

școlare: 

-la Olimpiada de limba și literatura română: 
    =etapa județeană. 

            -la Simularea Evaluării Naționale la clasa a VI-a, proba scrisă de 
limba și literatura română. 

 
Concursuri și olimpiade școlare    

 
I.Rezultate la nivel județean: 

1. OLLR: 
o Mențiune- Marinoiu Laura, cls. a V-a B 

 
II.Rezultate la nivel internațional: 
 

1. Iosif Andreea Sânziana, VI B:  Premiul I -recitare, Festivalul 
Internațional de Creație și Interpretare,, Ana Blandiana” 

2. Iosif Andreea Sânziana, VI B: Premiul SPECIAL ,,Eugenio Montale", 
Festivalul Internațional de Creație și Interpretare,, Ana Blandiana” 

 

 

II. AUTOPERFECȚIONARE 

 

1. Studierea noilor lucrări de specialitate și popularizarea acestora la 

nivelul catedrei: de exemplu, studierea noilor Programe școlare de 

limba și literatura română  și a Ghidului profesorului pentru clasele  a V-

a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

 

2. Participare, cu lucrări, la simpozioane/sesiuni de comunicări: 

 
a)  Modele de Inteligență Emoțională în Leadership Educațional” – „The 

Second International Symposium: Models of Emotional Intelligence in 

Educational Leadership", în data 03.02.2022 intervalul 19:00-21:00, organizat 

de Consorțiul Asociația Transformational Leadership și „Emotional Intelligence 

Research and Training Institute” SUA. 

 

3. Participare la activități de voluntariat: 

 activități de voluntariat  – colectă și donație  

 

4. Inițierea/realizarea unor proiecte/parteneriate educaționale 
 
a) PARTENERIAT EDUCAȚIONAL„Cu Hristos pe drumul Crucii prin 

tainele Spovedaniei și Împărtășaniei” cu Biserica ” Sf. Ilie” Parohia 

Sadu II-Bumbești-Jiu, Gorj 
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b) PROIECT EDUCAȚIONAL „CITEȘTE ȘI DĂRUIEȘTE” cu  Colegiul 

Național Sportiv Cetate, județul Hunedoara 

 

În anul şcolar curent  am participat la programe sau stagii de formare 

continuă şi reconversie profesională: 

 

1. CRED -30 de credite  

2. „Diolog social și negociere colectivă-instrumente pentru dezvoltare 

sustenabilă în educație”-20 de credite; 

3. Participare webinar ,, Profesorul viitorului-inovare în educație”-4 ore 

4. ,, Comunicare organizațională la nivelul instituției școlare”-24 ore 

 

În întreaga mea activitate, am respectat normele şi procedurile de 

sănătate şi securitatea muncii, PSI şi ISUJ şi i-am instruit şi pe elevii mei în 

acest sens, ori de câte ori a fost nevoie. 

La toate activităţile la care am participat am promovat un stil de muncă 

serios, mi-am dezvoltat capacitatea de comunicare şi de relaţionare atât cu 

echipele manageriale de cadre didactice din care am făcut parte, cât şi cu 

beneficiarii din cadrul comunităţii: familiile elevilor sau reprezentanţii altor 

instituţii locale sau judeţene. 

 Îmi asum cu responsabilitate sarcinile ce îmi revin, conform fişei 

postului, şi mă străduiesc să le îndeplinesc în mod corespunzător. 

                                                                                                                

 
2.Prof. Pătrășcoiu Ileana: 

- organizarea şi susținerea evaluărilor inițiale și implicarea în organizarea și 

desfășurarea  

Simulării Evaluării Naționale la clasa a VIII-a și a Evalărilor Naționale la clasele 
a VI-a și a VIII-a; 
- verificarea și notarea fiecărei teme primite sub diverse forme de la elevi 

(poze, PDF,  

docx) pe diferite grupuri de lucru sau pe contul personal al fiecăruia, 
interpretarea și comunicarea rezultatelor obținute și realizarea unor planuri 
remediale; 
- participare/implicare în activități de dezvoltare profesională: consilii 

profesorale, ateliere  

de lucru, cercuri metodice, programe/cursuri de perfecționare/formare continuă 
organizate de CCD Gorj, precum și prin proiectarea și elaborarea activităților din 
cadrul programelorde formare continuă a cadrelor didactice: Leadership 
transformațional și performant axat pe inteligență emoțională (ElitEI), acreditat 
cu O.M.E.N. 6285/22.12.2021,,,Integritate și etică în școala românească”, 
acreditat de Ministerul Educației Naționale,  prin OMEN nr. 5046/06.09.2018, Al 

Doilea Simpozion Internațional: Modele de Inteligență Emoțională în Leadership 
Educațional, Consorțiul Asociația Transformational Leadership și „Emotional 
Intelligence Research and Training Institute SUA,  Strategii pentru școli fără 
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bullying – Asociația Dascăli Emeriți, CCD Bacău, cursuri virtuale organizate de 
Centrul de Educație Digitală EduMagic Solutions etc. 
 
 
Rezultatele evaluărilor inițiale la Limba și literatura română au avut rolul de 
orientare în organizarea demersului didactic pentru a reuşi să faciliteze 
dezvoltarea competenţelor și a obține o eficiență sporită a învățării. 
La evaluările inițiale, rezultatele obținute la Limba și literatura română au fost 
următoarele: clasa a V-a A, media clasei – 6,50, a VI-a C, media clasei – 6,30;,  
a VII-a A – media clasei – 7,58, clasa a VIII-a B - media clasei – 5,86, IAR LA 
Simularea EN- media clasei – 5,05. 

La Evaluarea Națională, elevii clasei a VIII-a B au înregistrat următoarele 
rezultate: media clasei la proba de limba și literatura română - 7,04;  

La testările inițialeși la simularea Evaluării Naționale, la clasa a VIII-a 
B au fost prezenți 22 de elevi, darșase elevi au înregistrat la sfârșitul anului 
școlar, fie repenteție (4 elevi), fie corigențe la finalul semestrului al II-lea la 

Matematică. 

Astfel, rezultatele obținute la Evaluarea Națională oglindesc munca susținută, 
seriozitatea susținerii orelor suplimentare de consolidare și recapitulare a 
cunoștințelor, rezolvarea modelelor de subiecte și a testelor de antrenament 
propuse de Minister și de C.N.P.E.E., oferirea de modele pentru rezolvarea 
fiecărui item în parte. 
 

Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

 
Am participat la toate activităţile desfăşurate la nivel local: şedinţe, 

consilii profesorale, comisii metodice din cadrul catedrei sau la nivel județean - 
cercurile metodice ale profesorilor de limba și literatura română în cadrul căruia 
am susținut activitatea didactică „Tehnici de abordare și înțelegere a textelor 
literare”, cu aplicabilitate pe textul dramatic și prezentarea cărții „Prejudecăți 
literare - Opțiuni comode în receptarea literaturii române” de Ioana Pârvulescu 
și am promovat activităţi din cadrul cercului de lectură, al cursului opțional 
„Lectura și abilitățile de viață” și ale proiectelor educaționale desfășurate:Am 
susținut activități demonstrative în cadrul comisiei metodice şi am organizat o 
serie de activități în cadrul CDI, în colaborare cu profesorii şi bibliotecara şcolii, 
în funcție de posibilitatea desfășurării orelor cu prezența fizică a elevilor. 
Perfecţionarea profesională am continuat-o prin absolvirea cursurilor de formare 
profesională, organizate de CCD Gorj sau alte instituții școlare, după cum 
urmează: 
Articole de specialitate: 
- Metode şi tehnici de evaluare a progreselor şi rezultatelor şcolare într-o 
societate bazată pe cunoaştere – carte în format electronic „Evaluarea în 
învăţământul preuniversitar - Importanța evaluării inițiale în activitatea didactică: 
Metode. Tehnici. Strategii”, ISBN GENERAL 978-606-065-000-3 ISBN VOL.II 
978-606-065-002-7, Editura Arabela, noiembrie 2021; 
„Evaluarea în mediul on-line. Metode. Tehnici. Strategii”, Esenţial 
ProiectEducaţional, Ed. Arabela, noiembrie 2021; 
Certificat de membru în comunitatea Didactic Premium”, ianuarie 2022; 
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- Proiectul Educaţional Naţional: „Rolul activităţilor extraşcolare în procesul 

educaţional”  

organizat de Esenţial Proiect Educaţional Piteşti-Argeş – studiu de specialitate: 
„Importanţa activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii 
elevului şi în dezvoltarea instituţională”, martie 2022; 
- cursurile programelor de formare continuă, Leadership transformațional și 

performant 

axat pe inteligență emoțională (ElitEI), acreditat cu O.M.E.N. 6285/22.12.2021 
(22 CPT), 
,,Integritate și etică în școala românească”, acreditat de Ministerul Educației 
Naționale,  prin OMEN nr. 5046/06.09.2018(27 CPT), .în cadrul cărora am 
învăţat să valorizez o serie de contexte reale, care prin caracterul lor integrat 
apropie disciplina predată de perspectiva pragmatică a competențelor cheie 
(organizez învățare în cadrul unui context semnificativ pentru elevi – nu între 
copertele unei cărți!) 
- Am participat la derularea tuturor activităților desfășurate în mediul on-line 

sau a  

proiectelor educaţionale internaționale: Uniunea Internațională a Femeilor din 
România – UNIFERO; Festivalul Internațional „Ana Blandiana”, ediția a X-a;  
interjudețene (Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Județul Neamț, Școala 
Gimnazială Nr. 1 Hilișeu-Horia, județul Botoșani – Proiectul Educațional „Chipul 
învățătorului meu”),Colegiul Național Sportiv Cetate, Deva, județul Hunedoara – 
Proiectul Educațional „Citește și dăruiește”), judeţene în parteneriat cu 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” – Proiectul „Conectează-te cu o carte”), 
Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” – 
Simpozionul Național „Aforismele lui Brâncuși – izvor al exprimării artistice”, 
Cenaclul Columna, Târgu-Jiu, locale, în parteneriat cu Biblioteca Orășenească, 
CDI: Proiectul Educațional „Poveștile Iernii”, „Dor de poezie”(Ziua Culturii 
Naționale și aniversarea nașterii scriitorului Mihai Eminescu), „Doar o poveste” 
(Zilele Internaționale ale Cititului Împreună și Ziua Națională a Lecturii) şi am 
propus elevilor o serie de întâlniri virtuale cu scriitori contemporani sau vizite 
virtuale prin diferite biblioteci şi muzee din ţară şi din lume. 

Consider că am un rol important în dezvoltarea unui mediu școlar 
incluziv, pentru că am încercat mereu să fie respectate regulile jocului: 
relaţionare armonioasă, comunicare asertivă, respectarea drepturilor, depăşirea 
situaţiilor dificile sau conflictuale, spiritul de echipă; am oferit elevilor posibilitea 
de a se pune în „papucii personajului” pentru a înţelege interesele, nevoile sau 
motivaţia acestuia şi pentru a învăţa empatia. 
Utilizez în activitatea didactică și resurse educaționale deschise: fişe de lucru, 
chestionare, filmuleţe educative, metode interactive, prezentări power point, fișe 
cu citate, scheme, jocuri, diferite platforme educaţionale/ aplicații în funcţie de 
activitatea desfăşurată. 

Astfel, elevii mei au posibilitatea de a se exprima, de a colabora şi 
interacţiona creativ, de a-şi dezvolta abilităţi, deprinderi, capacităţi necesare 
rezolvării diverselor situaţii.  

 
 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii 

unităţii şcolare  
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În urma analizei obiective a elaborării şi susţinerii activităţilor educative 
propuse mi-am manifestat dorinţa continuă de autoperfecţionare didactică şi 
metodică, de selectare şi comunicare a informaţiilor corespunzătoare fiecărei 
clase de elevi, de modelare a caracterului uman.Am contribuit la promovarea 
imaginii instituției școlare prin înscrierea elevilor la diferite concursuri susținute 
în mediul on-line, obținând rezultate deosebite. Astfel, abilitățile dezvoltate la 
cursul opțional au fost valorificate prin creații literare răsplătite cu diverse 
diplome și premii, chiar dacă unele concursuri școlare au fost suspendate.  
De exemplu, la OLLR, eleva Sârbu Elena Mara (a VIII-a B) a obținut Premiul al 
II-lea și a participat la Concursul Național de Lectură și Interpretare 
Transcurriculară „Ionel Teodoreanu”, Iași, iar eleva Popescu Josephine de la 
clasa a VII-a A a obținut Premiul al III-lea. 
Din Proiectul Educațional „Chipul dascălului meu”, ediția I 2022, elevele 
Pătrășcoiu Andrada (a V-a A) și Popescu Josephine (a VII-a A) au obținut 
Premiul al II-lea, respectiv, Premiul I, pe când la Concursul Național de 
Creație „Calistrat Hogaș”, cu tema „Tinerețea – necunoscutul devenirii 

spirituale”, ediția a XII-a 2022, elevele înscrise au obținut următoarele premii: 
Popescu Josephine – Premiul I, Pisc Teodora Alexia – Premiul I, Dobrescu 
Ioana-Teodora – Premiul al II-lea și Puiu Anda – Mențiune. 
La Simpozionul Național „Aforismele lui Brâncuși – izvor al exprimării 

artistice” au primit diplome elevele: Popescu Josephine (a VII-a A), Pisc 
Teodora (a VII-a A) și Puiu Anda (a VIII-a B).Cenaclul Columna, Târgu-Jiu  a 

premiat elevele: Popescu Josephine, Sârbu Elena Mara și Puiu Anda, ale 
căror lucrări au fost publicate în cartea cenaclului. Lumi posibile, editura 
Măiastra, 2021, ISBN 978-606-042-150-4 
La UNIFERO au fost înscriși: Pătrășcoiu Andrada (a V-a A), Iriza Denisa Maria 
(aVI-a C), GhigulescuLucian (a VI-a C), Popescu Josephine (a VII-a A), ale 
căror lucrări așteaptă încă rezultatele jurizărilor.. 

 
 

 
Pe baza celor prezentate, putem realiza următoarea analiză SWOT: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- asigurarea pregătirii metodice și de 
specialitate a membrelor catedrei, 
întrucât toate sunt calificate și 
preocupate de obținerea creditelor 
profesionale transfe-rabile, iar 
profesoarele de limba și literatura 
română au gradul didactic I;   

- realizarea la timp şi conform 
normelor în vigoare a documentelor 
de proiectare a activităţii didactice și 
a activității biblio-tecii/CDI; 

- preocuparea pentru asigurarea 
condiţiilor corespunzătoare de 
desfăşurare a activi-tăţii, pentru 
procurarea manualelor şcolare şi a 
altor auxiliare didactice, pentru 

- scăderea continuă a numărului de 
elevi ai școlii; 

- implicarea unui număr însemnat 
de elevi în mobilități de la o unitate 
școlară la alta, unii în mod repetat, 
în decursul unui singur an școlar; 

- slaba frecvenţă la cursuri a 
elevilor care au rămas corigenţi 
sau repetenți; 

- insuficienta implicare a unor elevi 
în frecventarea bibliotecii/în actul 
lecturii, respectiv în pregătirea 
temelor sau a evaluărilor 
naţionale; 

- timp limitat pentru verificarea 
caietelor elevilor; 
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sporirea fondului de carte al 
bibliotecii, precum şi pentru 
introducerea unor metode moderne 
activ-participative de predare-
învăţare-evaluare; 

- preocuparea pentru notarea ritmică; 
- desfăşurarea ritmică a orelor de 

pregătire suplimentară a elevilor cu 
ritm lent de învățare sau a celor 
capabili de perfor-manţă; 

- participarea cadrelor didactice la 
olimpi-ade şi concursuri şcolare în 
calitate de 
însoțitori/asistenți/evaluatori; 

- obţinerea de premii/menţiuni la 
olimpiade şi concursuri şcolare; 

- obținerea unor rezultate foarte bune 
la evaluarea naţională; 

- buna colaborare a catedrei cu 
conducerea unităţii, cu celelalte 
catedre din şcoală, cu comunitatea; 

- implicarea catedrei în parteneriate şi 
proiecte educaţionale; 

- participarea catedrei la cercuri 
metodice, la activități de dezvoltare  
profesională; 

- implicare în activitatea publicistică și 
de diseminare a exemplelor de bune 
practici; 

- insuficienta motivare a elevilor și a 
cadrelor didactice pentru 
obținerea unor rezultate de 
excepție, datorită restricționării 
numărului de elevi participanți la o 
olimpiadă/un concurs școlar și 
valorii scăzute a fondurilor 
materiale destinate premierii celor 
merituoşi;  
 

Oportunităţi Ameninţări 

- posibilitatea de a participa la cursuri 
de formare, inclusiv online, 
organizate de ISJ și CCD Gorj, 
respectiv de alți furnizori naționali; 

- implicarea familiei în procurarea 
unor auxiliare didactice, în 
asigurarea fonduri-lor materiale 
necesare participării elevilor la 
spectacole, la olimpiade şi 
concursuri şcolare; 

- buna colaborare cu conducerea 
şcolii, cu celelalte catedre, cu 
reprezentanţii comu-nităţii sau altor 
instituții de cultură și educație din 
țară la activităţile desfăşurate; 

- necesitatea asigurării normelor 
didactice ale profesorilor titulari de 
limba și literatura română din 
catedra noastră  determină 
introducerea în CDȘ a unor 
discipline opţionale sau 
completării normei într-o altă 
unitate școlară;  

- nivelul de trai scăzut conduce la 
plecarea în număr tot mai mare a 
părinţilor unor elevi la muncă în 
străinătate sau în alte localităţi 
decât cea de domiciliu, respectiv 
la scăderea implicării acestora în 
viaţa elevilor sau la absența 
colaborării lor cu şcoala. 

 
Având în vedere activităţile prezentate şi rezultatele obţinute, fiecare 

membru al catedrei a primit calificativul Foarte bine pentru anul şcolar 2021-
2022. Considerăm că este necesar să se păstreze preocuparea pentru 
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asigurarea succesului la învățătură al tuturor elevilor, pentru continua 
perfecţionare metodică și de specialitate a cadrelor didactice, precum și pentru 
popularizarea activităţilor deosebite desfăşurate.   

 
Responsabil arie curriculară, 

Prof. Ionescu Ionela Milvia 
 

RAPORT DE ACTIVITATE ARIA CURRICULARA  

LIMBĂ ŞI COMUNICARE  2021-2022 

 

 
Catedra de  Limbă şi comunicare-limbi moderne şi-a propus să desfăşoare activităţi 
instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al 

rezultatelor deosebite la evaluarea naţională. 

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, 
bazate pe :  

 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative 

cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- 
cadru didactic; 

5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre 

furnizoare de educaţie; 
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 

 
 

DOMENII/ MONITORIZARE 

 

 Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in 
funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

 Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, 

conform procedurilor de implementare a programei scolare; 

 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare; 

 
 

 

   În anul scolar 2021-2022, CATEDRA DE LIMBI MODERNE a avut în centrul activităţii  

obiective  precum  : 
                    - discutarea programei si a bibliografiei ; 

                    - elaborarea testelor initiale si finale 

                    - selectarea manualelor ; 
                   - asigurarea unui bogat material documentar; 

                     -pregatirea cercurilor de profil atat la limba engleza si lb, franceza 

 
    

  S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit masuri 

de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative , s-au organizat si 

desfasurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII  
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     CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  si-a propus spre atingere urmatoarele  obiective 

majore  : 

      - dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si in scris; 

     -dezvoltarea unor reprezentari culturale; 
      - cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze si a civilizatiei 

          spatiului cultural anglofon. 

      S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare 
si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de 

lucru individuale, in functie de nivelul 

real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de predare-învaţare-evaluare. 
 

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ  si-a propus urmatoarele obiective   

 - dezvoltarea abilitatii de exprimare in scris si exprimare orala; 

- dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive fata de conceptul 
   de “francofonie”; 

- dezvoltarea capacitatii de a intelege , exprima ganduri,sentmente si fapte in limba franceza;- 

dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala. 
 

 

 
 

2.Perfecționarea continuă : 

 
. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv în rândul elevilor: 

(participarea susţinută la viaţa şcolii) 

Proiecte educative: 

 

-proiectul educaţional HALLOWEEN 

-proiect educativ FRANCOFONIE 

- ziua  Educatiei 
- ziua Invatatorului 

 

             În anul scolar 2021-2022, întreaga activitate a profesorilor de limbi moderne a fost 
focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial, prin 

raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 

         Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea 
elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă în 

limba engleza, în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de 

argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. 

         La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor 
din catedră. Aceştia au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul 

managerial, cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat 

proiecte didactice.. În primele două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat procurarea 
manualelor şcolare.        În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, 

au fost realizate scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de 

progres. 

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

dezbaterea, problematizarea).  

         Pe tot parcursul anului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare. Elevii au fost 
evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, studii de caz, referate. 

           La limba engleza s- au organizat olimpiade  la nivelul scolii unde au participat 13 elevi 

care au obtinut note intre 8.50-9,50 si anume :  
 Avramescu Stefania-VII A 
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 Dobrescu Teodora-VII A 

 Toropu Alexia-VII A 

 Tatomirescu Ioana-VII A 

 Pisc Teodora-VII A 
 Caprita Ilona-VII A 

 Sarbu Mara-VIII B 

 Dimulescu Cristiana-VIII A 
 Borcan Luca-VIII A 

 Candrea David-VIII A 

   S au calificat sa mearga la etapa judeteana care s a desfasurat la tg jiu- Avramescu 
Stefania- VIIA- 95p si aobtinut mentiune si Dobrescu Teodora- 95p. 

 

        

 

                                  ACTIVITATI  METODICE  

 

la limba franceza s-au desfasurat activitati metodice -martie VIVE LA 

FRANCOPHONIE   -sustinut de dna prof. Ungureanu Olimpia -prof. Limba franceza. 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 

• S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi 

şi mai hotărâţi spre reuşită; 

• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate 

promova si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de 
performanţe. 

 

 
 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate 
pe elev; 

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 

înţelegerii conţinutului specific; 

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare; 

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

- rezultate bune la concursuri. 

                                                            Responsabil arie curriculară, 
                                                      Popescu Ramona Ionela 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDRELOR DIN ARIA CURRICULARĂ  
„OM ŞI SOCIETATE” 

AN ŞCOLAR 2021– 2022 
 
 
 
          În anul școlar 2021 – 2022, catedra  „Om şi societate” și-a desfășurat 
activitatea în următoarea componenţă:  

 Mircescu Cristina Maria, profesor de Istorie, Educație Socială și Cultură 
Civică, titular, gradul didactic I, membru in comisia de curriculum;  

 Boghian Marcel Liviu, profesor de Istorie, Educație Socială, Cultură 
Civică,gradul didactic I, titular. In present director al unității școlare. 

 Dinulescu Bianca Violeta, profesor de Religie, gradul didactic I, titular.  

 Sîrbu Dorel, profesor de Geografie, grad didactic I, titular. 

 Tudor Nicoleta, psiholog școlar. 
 I. Obiective  
         În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia 
metodică „Om si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :  

 proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din 
perspectiva noilor roluri ale profesorului : creator de curriculum, creator 
de situaţii de învăţare, consilier, moderator, partener sau evaluator  

 identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi 
însuşească temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea 
metodelor de învăţare activă  

 dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor 
necesare unei bune încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, 
gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii 
contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii 
complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori 
universal  

 creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup 

 monitorizarea progresului şcolar  

 educarea spiritului de disciplină şi colaborare  

 imparțialitatea și promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi 
elevii  

 organizarea de activităţi extracurriculare  

 cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării 
(tipuri de evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea 
feed-back-ului către elevi)atât în forma sa clasică dar şi în cea 
complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare  

 realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei  

 perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice  

 ameliorarea bazei materiale 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de 
toleranţă religioasă 

 Integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală 
 De la începutul anului şcolar 2021-2022 membrii comisiei s-au preocupat de 
proiectarea şi elaborarea documentelor specifice: planificare calendaristică, 
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planificarea unităţilor de conţinut, proiecte de lectie; realizarea proiectării 
activităţilor în format electronic (documente word, prezentări power point); 
proiectarea activităţii în funcţie de programa şcolară dar şi de nivelul 
educaţional al elevilor; utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze 
gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu; utilizarea tehnicilor şi 
mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector, internet, platforme 
educaţionale, platforme e-learning); realizarea şi actualizarea portofoliului 
profesional; promovarea și creşterea prestigiului scolii.  
În ședința comisiei metodice din data de 18/09/2020 au fost dezbătute o serie 
de probleme organizatorice. Ordinea de zi a ședinței a cuprins:  

          1. Stabilirea planului de activităţi pe anul şcolar 2020-2021. 

          2. Sugestii și recomandari. 

          3. Discutii. Referate 
II. Activitate 
             Comisia Metodică,,Om şi societate„ şi-a desfăşurat activitatea în anul 

școlar 2021 – 2022 ,pe baza unui program bine stabilit la început de an scolar, 
la care şi-au adus contribuţia toţi membrii comisie. 
Cadrele didactice au făcut propuneri de activităţi ce au fost cuprinse în planul de 
activităţi ale comisiei în anul şcolar 2020-2021.  
La începutul anului școlar au fost întocmite planificările anuale şi semestriale 
conform curricumului naţional, în urma studierii programelor analitice de către 
fiecare profesor. Proiectarea activităţii a fost realizată în funcţie de programa 
şcolară dar şi de nivelul educaţional al elevilor. 
Cadrele didactice s-au axat pe folosirea eficientă a bazei materiale în vederea 
creşterii eficienţei activităţi didactice cu realizarea de feed-back, adaptarea 
limbajului la nivelul elevilor, folosirea metodelor care presupun acivităţi in grup 
al elevilor, colaborare cu psihologul scolii, consilierea permanentă şi tratarea 
diferenţiată a elevilor. La clasele a V-a au fost administrare teste inițiale la 
disciplinele istorie, geografie și religie. Rezultatele au fost analizate de fiecare 
profesor la clasă. 
Pe parcursul anului școlar, cadrele didactice din cadrul acestei comisiei au 
desfășurat și o serie de activități ce au urmărit îmbunătățirea procesului de 
învățământ, precum și unele activități educative extracurriculare după cum 
urmează: 

 proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor 
şcolare în vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective 
privind rolul profesorului în procesului instructiv-educativ;  

 a fost dezbatut și adoptat planul managerial;  
 au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea 

ameliorării procesului instructiv-educativ;  
 activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-

se pe promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de 
nivelul elevilor;  

 au fost organizate activități metodice demonstrative și activități de 
marcare a unor evenimente importante. 

Toți membrii comisiei s-au preocupat de : 
 eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare;  
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 utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare 
sumativă,cât și a celor de evaluare formativă,construirea unui sistem 
unitar de evaluare,pornind de la competențele specifice;  

 obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare; 
 îmbunătățirea bazei materiale a școlii; 
 participarea la concursuri şi competiții care să permită valorificarea 

creativității şi a calităţilor motrice ale elevilor.  
S-a urmărit atingerea obiectivelor din planul managerial pe anul şcolar 
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost 
întocmite conform programelor şcolare ale fiecărei discipline şcolare, au fost 
predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite pentru fiecare disciplină din 
cadrul comisiei metodice, folosindu -se de materiale didactice diverse şi metode 
participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au 
fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesori. 
Cadrele didactice din comisie au participat la cercurile pedagogice pe 
discipline,unde s-au discutat aspecte particulare fiecărei discipline. 

Au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din 
istoria nationala prin organizarea unor manifestări :  

 9 octombrie – Comemorarea Holocaustului- activitate realizată în 
colaborare cu catedra de Limba și literature română și Educație 
muzicală. 

 Ziua Mondială a Toleranței – 16 noiembrie eseuri și discuții la care au 
participa elevii și profesorii de Religie, Istorie, Limba și Literatura română, 
consilier școlar. 

 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României – prezentare 
power-point realizată de profesorul de Religie, Dinulescu Bianca,în data 
de 18 noiembrie;  

 1 Decembrie – Ziua Marii Uniri – activitate realizată cu ocazia Zilei 
Naționale a României, în colaborare cu CDI , Primăria Bumbești Jiu, 
diriginții, învățători și profesori ai școlii, activitate la care au participat 
incluziv părinții elevilor; .Cu această ocazie au fost depuse coronae de 
flori la monumental gen. Ion Dragalina, din localitate. 

 Ziua mondială a drepturilor omului - sesiune de comunicări ale elevilor de 
clasa a VII-a;  

 24 Ianuarie – Mica unire: sesiune de referate ale elevilor de clasa a VIII-
a;  

 30 Ianuarie – Ziua Mondială a nonviolenței în școli: eseuri și dezbateri 
organizate cu elevii claselor V-VIII.  

 9 Mai – Zi cu triplă semnificație istorică  

 16 Mai – Ziua internațională a familiei  
Formarea continuă: 

         Prof. Dinulescu Bianca a participat la programul de formare continua: 
„Managementul eficient al utilizarii resurselor educationale la Religie„, la 
webimnarul „Tranzitia de la ciclul primar la cel gimnazial„ si la conferintele 
online organizate de Erasmus pe tema Digital Education. De asemenea, 
doamna profesor a initiat si coordonat parteneriatul educational :„Trairea 
postului Invierii Domnului de catre micul crestin prin taina Impartasaniei„ si a 
coordonat si indrumat elevii de la ciclul primar, care au participat cu lucrari la 
Concursul judetean„ Culorile primaverii„, desfasurat la Scoala Gimnaziala Nr. 1 



68 

 

Bumbesti Jiu, unde Eleva Gârbea Miruna din clasa a II-a B a obtinut premiul al 
II-lea la sectiunea Creatie artistica. 
III. Analiza  
În urma unei scurte analize a activității comisiei metodice în anul școlar 2021 – 
2022 pot fi evidențiate următoarele aspecte : 
A.Puncte tari :  

 Toți membrii comisiei sunt titulari ai școlii  

 Respectarea planului operațional propus ;  

 bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte 
comisii metodice;  

 Disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul 
de predare învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe 
grupe );  

 Evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă; 
B. Puncte slabe :  

 Lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor;  

 Nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la 
religie şi cultură civică la toţi elevii 

 Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, 
geografie şi religie 

 Nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la 
iscarea unor conflicte 

C.Oportunităţi:  

 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;  

 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea 
ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

D.Ameninţări:  

 Numărul mare de elevi cu probleme de comportament;  

 Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în 
general.  
 
 

Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de 
şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului 
şcolar 2021-2022, toţi membrii catedrelor  şi-au adus contribuţia la activităţile 
propuse la nivelul şcolii.                                             

 
Întocmit 
                                                                                                                      , 
Prof. Mircescu Cristina Maria 

RAPORTUL ACTIVITATII  PE CATEDRELE DE  „ARTE, 
SPORT SI TEHNOLOGII” 
AN SCOLAR 2021 – 2022 

 
Componența catedrelor :  
 1. Constantin Loredana- Vasilica – prof. Ed. tehnologică și aplicații practice – 
reprezentant in comisia de curriculum 
 2. Dumitrescu Florentina – prof. Ed. fizică și sport  
 3.Vulpe Mihaela– prof. Ed. plastică  
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 4. Ion Victoria – prof. Ed. plastică  
 5. Dogaru Dumitru – prof. Ed. fizică și sport  
 6.Geamănu Constantin– prof. Ed. muzicală  
 7. Georgescu Doina– prof. Ed. fizică și sport  
 8.  Munteanu Roxana – prof. Ed. fizică și sport  
  
 

Membrii acestor caatedre , în anul școlar 2021– 2022, au încercat să-și atingă 
toate  obiectivele propuse în planul managerial al comisiei. Au desfășurat atât activități 
școlare cât și extrașcolare. Toți membrii comisiei, în vederea sporirii eficienței actului 
didactic, au studiat aprofundat curriculum școlar, au selectat judicios materialele și 
mijloacele didactice, au întocmit corect planificările calendaristice, în acord cu 
metodologia recomandată,  au elaborat planificările calendaristice și proiectele pe 
unități de învățare, au studiat documentele didactice și au întocmit programele la 
disciplinele opționale.  
  In ceea ce privește evaluarea elevilor, membrii comisiei au încercat să realizeze 
o evaluare cât mai corectă. Notarea fiind corectă și ritmică.  

Planul de activități al comisiei metodice a fost realizat la începul anului. A fost 
prezentat raportul de activitate pe anul școlar precedent,  s-au planificat activitățile pe 
anul școlar în curs de către  responsabilul comisiei prof.  Constantin Loredana.  

  
In cadrul ariei curriculare Tehnologii s-a urmărit realizarea unei focalizări a 

procesului didactic pe următoarele aspecte dominante: 
- înțelegerea dezvoltării tehnice și a implicațiilor ei asupra mediului și a 

societății; 
- dezvoltarea capacitații de analiza și interpretare a proceselor tehnologice; 
- dezvoltarea competențelor de realizare și evaluare a produselor; 
- dezvoltarea competentelor de comunicare și cooperare în contexte 

interactive. 
Aria curriculara oferă elevilor experiențe care permit dezvoltarea unor 
cunoștințe, concepte,  

competențe, valori și atitudini specifice. 
 Elevii au fost evaluați la începutul anului școlar în vederea cunoașterii nivelului 
de pregătire, astfel încât să se poată lucra diferențiat la clasă.  
 Elevii cu aptitudini tehnice deosebite au fost selectați și pregătiți suplimentar 
pentru Olimpiadă, unde s-au obținut rezultate mulțumitoare. 
 
 In cadrul ariei curriculare de Arte s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

- dezvoltarea capacitaților interpretative vocale si de exprimare plastica 
utilizând materiale, instrumente si tehnici variate; 

- dezvoltarea capacitații de receptare a muzicii si a mesajului vizual - artistic; 
- cunoașterea si utilizarea elementelor de limbaj muzical si de limbaj plastic; 
- cultivarea sensibilității, a imaginației si a creativității artistice. 
La nivel de școala, domnul profesor Geamănu Constantin, a înființat un cor  

reprezentativ la nivelul claselor a V-a, VI-a, VII-a și a VIII-a  participând la diferite 
spectacole de colinde organizate de comunitatea locală.  

Au fost dedicate activități zilei de 1 Decembrie. S-a realizat un montaj muzical și 
o expoziție de desene –Geamănu Constantin, Ion Victoria și Vulpe Mihaela. 

Au fost dedicate activități sărbătorilor de iarna. Domnul  profesor Geamănu 
Constantin a închinat sărbătorilor de iarna concerte de colinde la nivel local și județean 
iar doamna prof. Vulpe Mihaela a organizat un concurs de desene pe aceasta temă.  
Prof.Geamănu Constantin a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus 
ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul 
anului școlar. 
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In cadrul ariei curriculare de Ed. fizică și sport s-au desfășurat multiple activități 
ce au antrenat o masă largă de elevi având ca obiective principale: 

- menținerea stării de sănătate și creșterea capacității de adaptare la condiții 
variate; 

- dezvoltarea capacității motrice generale și a celei specifice ramurilor de 
sport; stimularea interesului pentru practicarea independentă a exercițiilor 
fizice și a sportului; 

- dezvoltarea spiritului de echipă și a celui competitiv în scopul integrării 
sociale a elevilor.  

Catedra de Ed. fizica și sport sub îndrumarea profesorilor Dumitrescu 
Florentina, Dogaru Dumitru, Georgescu Doina și Munteanu Roxana a organizat 
campionate de volei, fotbal, atletism și șah pregătind elevii selecționați cu aptitudini 
sportive pentru competițiile de la nivel judetean și regional.  Astfel s-au alcatuit echipe 
reprezentative de volei, atletism și de fotbal atât la nivelul claselor cât și la nivel de 
școală participând și obținând rezultate remarcabile la nivel județean, regional și 
național și anume: 

-locul III- etapa județeană de handbal fete; 
- locul I- etapa județeană de tetratlon băieți – Bojincă Raul VII A; 
-locul IV- etapa județeană de tetratlon fete – Iriza Denisa VI C; 
-locul 21- etapa națională tetratlon băieți- Bojincă Raul VII A; 
-locul III- etapa județeană de atletism-viteză 50 m – Hîrsu Sonia IV B; 
-locul VI- etapa județeană de atletism-rezistență 600 m – Hîrsu Sonia IV B 

  In ceea ce priveste perfecționarea continuă pot spune ca toți membrii comisiei 
au participat la consfătuirile ce au avut loc la începutul anului școlar, la cercurile 
pedagogice organizate la nivelul Inspectoratului Școlar iar doamna prof. Constantin 
Loredana a organizat Cercul de Ed.tehnologică și aplicații practice la școala noastră.  

Ca o concluzie a întregii activități a comisiei, în  perioada anului școlar 2021-2022, 
aceasta  s-a desfășurat în bune condiții, membrii comisiei preocupându-se pentru creșterea 
calității și eficienței procesului de învățământ.  
  
.    
                                                                 Întocmit, 
     Prof. Constantin Loredana  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
Raport privind activitatea de formare și perfecționare  a personalului didactic și 

didactic auxiliar din unitatea școlară  

anul şcolar 2021-2022 
 
 

1. Câte cadre didactice din instituţia dvs. au participat în anul şcolar în curs la 
programe de formare?  

a. furnizate de Casa Corpului Didactic Gorj  
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Denumirea programului de 

formare 
Locul de 

desfăşurare 
 

Nr. participanţi 
Impact asupra activităţii 

didactice 
 

Manegementul eficient al 
utilizării RED la disciplina 
religie. 

Liceul Tehnologic 
Nr.2 Tg - Jiu 

 
1 

Accesul la noile tehnologii 
conduc la stabilirea unui 
context de instruire și 
educație continuă care să 
beneficieze de cele mai 
noi informații. RED 
constituie primul „bun 
comun”, la care profesorii, 
elevii ar trebui să aibă 
acces. 
 

    
 

    
 

 
b. alţi furnizori de formare  

 
 

Denumirea programului 
de formare 

 
Furnizorul 

 
Locul de 

desfăşurare 

Nr. 
parti-

ci-
panţi 

 
Impact asupra activităţii 

didactice 

Lecția în online (LO) 
Categorie: 2, Tip de 
competențe: Dobândirea 
unor competențe 
complementare prin care 
se extinde categoria de 
activități ce pot fi prestate 
în activitatea curentă, 
Domeniul tematic: 
Competențe TIC/digitale 

Federația 
Sindicatelor Libere 
din Învățământ 
(FSLI) 

On-line: 
(on-line 
meeting/on-line 
e-learning) 
Federația 
Sindicatelor 
Libere din 
Învățământ/platf
orma e-learning 
G SUITE FOR 
EDUCATION 

 
2 

Proiectarea, implementarea, 
evaluarea și îmbunătățirea 
lecției (în online). 
Conducerea și monitorizarea 
secvențelor de învățare 
autentice (implementarea 
măsurilor specifice în 
activitățile online). 
Evaluarea activităților 
educaționale cu scopul 
îmbunătățirii lor prin prisma 
interacțiunii și sănătății 
emoționale a elevilor. 
Dezvoltarea instituțională a 
școlii și a parteneriatului 
școală-familie. 
Managementul carierei și al 
dezvoltării personale 
(schimbarea mentalității și 
organizarea eficientă și 
eficace, colaborativă a 
activității în online). 
 

Dialog social și 
negociere colectivă – 
instrumente pentru 
dezvoltarea sustenabilă 
în educație (DSNC) 
Categorie: 2, Tip de 
competențe: Dezvoltarea 
și extinderea 
competențelor transversal 
privind interacțiunea și 
comunicarea cu mediul 

Federația 
Sindicatelor Libere 
din Învățământ 
(FSLI) 

On-line: 
(on-line 
meeting/on-line 
e-learning) 
Federația 
Sindicatelor 
Libere din 
Învățământ/platf
orma e-learning 
G SUITE FOR 
EDUCATION 

 
2 

Proiectarea activității 
educaționale (în viziunea 
implementării activităților de 
dialog social și de negociere 
colectivă) 
Conducerea și monitorizarea 
procesului educațional 
(implementarea măsurilor de 
dezvoltare a dialogului social 
și de negociere colectivă) 
Evaluarea activităților 
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social și cu mediul 
pedagogic,asumarea de 
responsabilități privind 
organizarea, conducerea 
și îmbunătățirea 
performanței strategice a 
grupurilor profesionale, 
autocontrolul și analiza 
reflexivă a propriei 
activități,  
Domeniul tematic: 
Dezvoltare durabilă și 
provocările globalizării 

educaționale (evaluarea 
nivelului rezultatelor 
obținute) 
Dezvoltarea instituțională a 
școlii și a parteneriatului 
școală-comunitate 
(colaborarea cu partenerii 
locali în luarea anumitor 
decizii privind îmbunătățirea 
performanței) 
Managementul carierei și al 
dezvoltării personale 
(schimbarea mentalității și 
de a fi). 
 

Leadership 
transformational și 
performant axat pe 
inteligență emoțională 
(ELITEI): 
Categorie: 1, Tip de 
competențe: c), Domeniul 
tematic: D 13. 
Management și leadership 
în educație 
 
 

Asociația 
Transformațional 
Leadership, CCD 
Gorj și Institutul 
„Emoțional 
Intelligence 
Training and 
Research 
Institute” SUA 
 

On-line: 
(on-line 
meeting/on-line 
e-learning) 
https://elearning.l

eadforelite.com/lo

gin/index.php; 
https://zoom.us/ 

 
2 

Dezvoltarea competențelor 
de leadership educațional și 
valorificarea acestora în 
activitatea specifică, 
desfășurată în cadrul 
sistemului de învățământ 
preuniversitar. Dezvoltarea 
și valorificarea unor resurse 
educaționale deshise în 
domeniul leadership. 
Implementarea unui model 
de leadership 
transformațional în educație. 
Transpunerea competențelor 
didactice specifice a 
achizițiilor și deprinderilor 
dobândite pe parcursul 
programului de formare în 
domeniul leadership 
educațional în demersul 
didactic și în alte activitați 
specifice desfășurate în 
cadrul sistemului de 
învățământ preuniversitar. 
 

Curs online Intensiv de 
Educație Digitală 
 

Asociația 
Techsoup cu 
sprijinul 
Google.org (prin 
Fundația Tides) și 
SAP România 
 

Online – 
platforma 
Îndreptar digital 

 
1 

Cursul și-a propus să ajute 
profesorii să integreze 
instrumente de tehnologie și 
să construiască activități 
educaționale interactive 
bazate pe investigație și 
creativitate, gândire critică, 
lucru în echipă și 
interdisciplinaritate. 
Facilitează accesul la 
activități online relevante 
explicate pas cu pas, care 
să crească interesul pentru 
școală și implicarea elevilor, 
părinților și a comunității. Ne 
echipează cu intervenții 
sustenabile în clasă care au 
la bază pedagogia din 
spatele integrării tehnologiei. 
 

https://elearning.leadforelite.com/login/index.php
https://elearning.leadforelite.com/login/index.php
https://elearning.leadforelite.com/login/index.php
https://zoom.us/
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Strategia de Dezvoltare 
Instituțională 
 
 
 
 
 
 

SC Vivid 
Education & 
Management SRL 

Online – 
webinar, 
platforma Cisco 
Webex 
Meetings 

 
1 

Valorificarea experienței 
personale pentru 
îmbunătățirea practicilor 
privind structura Strategiei 
de Dezvoltare Instituțională, 
corelarea cu documentele 
de prognoză managerială 
prevăzute de ROFUIP 
(PDI/PAS, Plan managerial), 
cerințe specifice fiecărui 
nivel de învățământ, 
exemple, bune practici, 
cuvinte „cheie” folosite în 
elaborarea strategiei, criterii 
de evaluare a strategiei. 
 

Comunicarea 
organizațională la nivelul 
instituției școlare  
 

Asociația Dascăli 
Emeriți 

Online  
1 

Alături de motivație și de 
competența profesională, 
comunicarea reușește să se 
constituie în condiția 
necesară asigurării eficienței 
în cadrul instituției școlare, 
atât în ceea ce privește 
rezultatele obținute de elevi 
și profesori, cât și calitatea, 
dar și motivarea resursei 
umane care participă atât la 
activitatea didactică, cât și la 
activitatea instituției, în 
general. 
  

Comunicarea și tehnici 
psihologice de 
influențare a 
comportamentului  
 
 

Asociația Română 
pentru Cercetare 
și Inovație (ARCI) 

Online  
1 

Valorificarea experienței 
personale pentru 
îmbunătățirea practicilor 
curente de comunicare în 
procesul de învățământ, a 
tehnicilor psihologice de 
influențare a 
comportamentului.  
Strategii și tehnici de 
comunicare eficientă menite 
să producă modificări ale 
comportamentului și a 
modului de viață sănătos. 
 

Folosește tabla 
interactivă virtuală 
Vboard - aplicații în format 
eLearning și Webinar 
 
 
 

EduMagic – 
Centrul de 
Educație Digitală 
EDUMAGIC 
SOLUTIONS 

Online  
2 

Integrarea în predarea la 
clasă și la distanță a tablei 
virtuale Vboard pentru a 
facilita desfășurarea cât mai 
eficientă, ușoară și 
interactivă a orelor online 
(integrăm instrumente 
digitale în actul de predare). 
Monitorizăm activitatea 
elevilor în timp real, dăm 
teste și verificăm cu ușurință 
cum performează elevii în 
timpul testului, corectăm în 
timp real activitatea fiecărui 
elev, oferim feedback și 
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„scoatem elevii la tablă” prin 
afișarea caietului de lucru, 
creăm o bibliotecă cu fișele 
de lucru ce pot fi accesate la 
nevoie. 
 

Evaluarea formativă 
modernă cu ajutorul 
standardelor 
educaționale - aplicații în 
format eLearning și 
Webinar 
 

EduMagic – 
Centrul de 
Educație Digitală 
EDUMAGIC 
SOLUTIONS 

Online  
1 

Realizarea evaluării pornind 
de la standarde, parametrii 
la care elevii ar trebui să 
ajungă. Strategiile prin care 
profesorii pot forma 
competențe specifice și 
tranziția de la un ciclu de 
învățământ la altul. 
Experiențe de evaluare ale 
profesorilor și metode de a 
readuce starea de bine, 
soluții identificate pentru a 
face evaluarea mai eficientă 
sau atractivă, relația cu elevii 
și cum percep elevii 
evaluarea.  
 

Strategii puternice 
pentru succes la clasă  

Total Training 
Center SRL 

Onilne  
2 

Programul are ca obiectiv să 
pună la dispoziția 
profesorilor strategii, idei și 
materiale didactice care îî 
vor ajuta să: îmbunătățească 
relația cu părinții, obțină 
implicarea maximă a 
copiilor, afle tehnici de 
comunicare cu colegii, 
descopere cine le poate fi 
aliatul lor în predare. 
 

Prevenirea bullyingului 
și a cyberbullyingului în 
mediul școlar  
 

Eduland 
Publishing SRL 

Online  
1 

Dezvoltarea competențelor 
și abilităților de identificare a 
fenomenelor de bullying și 
cyberbullying pentru o 
abordare și intervenție 
adecvată în prevenirea și 
soluționarea cazurilor de 
bullying care apar în 
instituțiile de învățământ din 
care fac parte. 
 

Structura unei povești 
care captează atenția de 
la început până la sfârșit 
 

AtelieR de Cuvinte  Online  
1 

Vizează atât aspectele 
didactice-pedagigice cât și 
latura psihologică. 
Integrează povestea și 
improvizația în activitatea de 
predare-învățare și de 
evaluare a cunoștințelor 
astfel încât să câștigăm 
implicarea și participarea. 
Îmbogățirea repertoriului de 
povești. Te învață pas cu 
pas care este tehnica prin 
care introduci un moment 
comic într-o 
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poveste/prezentare și astfel 
să cucerești publicul de la 
început până la sfârșit.  
 

Cum îți dezvolți 
spontaneitatea 
 

AtelieR de Cuvinte Online  
1 

Te învață să-ți exersezi 
spontaneitatea prin arta 
povestirii, cum să scapi de 
frica de a fi penibil, cum 
trezești interesul auditoriului 
atunci când ești o persoană 
spontană, ce se întâmplă la 
nivelul creierului când 
apelăm la spontaneitate, 
cum să-i implici pe copii 
(chiar și în situații 
neprevăzute).   
Interesantă și ideea unui 
opțional de artă teatrală prin 
care se  dezvoltă abilitatea 
de a dezvolta jocul de rol și 
de asemeni, este un 
exercițiu foarte bun pentru 
dezvoltarea limbajului 
corpului și a dicției. Va fi un 
impuls pentru copiii cu talent 
actoricesc.  
 

Pandantul comic. Cum 
stârnești situații comice 
când spui o poveste sau 
faci o prezentare  
 

AtelieR de Cuvinte Online  
1 

Un eveniment deschis 
tuturor celor care doresc să 
se inspire cum să relaxeze 
atmosfera de învățare, cum 
să capteze atenția și să 
transmită bucurie (să 
păstreze limita între comic și 
ridicol, să se folosească de 
umor în predare, să știe ce 
să facă atunci când au o 
audiență ostilă, ce exerciții 
pot să facă pentru a fi o 
persoană spontană și care 
se folosește de comicul de 
limbaj, de situație sau de 
personaj.  
 

Arta Povestirii, Scena și 
Culisele ei 
 

AtelieR de Cuvinte Online  
1 

Arta Povestirii – o metodă 
interactivă în Arta Educației, 
atât din punct de vedere al 
artei spectacolului, cât și al 
artei educației.Te învață cum 
să te inspiri, cum să te simți 
bine, să te încarci cu energie 
pozitivă. Povestea educă, 
influențează și bine dispune.  
 

Curs gratuit de Pregătire 
pentru Examenul de 
Titularizare și Definitivat 
 

AtelieR de Cuvinte Online  
1 

Modalități prin care să ne 
organizăm materia pentru a 
învăța cât mai ușor și rapid. 
Sfaturi pentru pregătirea 
Dosarului de înscriere (+ 
Portofoliu personal), 
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respectiv sfaturi pentru 
pregătirea inspecției la 
clasă, jocuri didactice, 
strategii și exerciții pentru 
rezolvarea subiectelor. 
Exersezi jocuri didactice  
(de rol și de improvizație) 
prin care câștigi atenția, 
implicarea și aprecierea. 
 

Educație digitală pentru 
profesori 
 

EduAltfel Online  
1 

Utilizarea eficientă a 
platformelor digitale în 
predarea online. 
 

 
 
2. Enumeraţi activităţile de metodice, științifice și culturale desfășurate la nivelul 

unităţii de învățământ, care vizează dezvoltarea profesională: 
 

Denumirea activităţii Nr. participanţi Impact asupra activităţii didactice 
 

 
Participare la ședințele de lucru 
 
 

 
Toți membrii 

comisiilor 
metodice 

 
 

 
Actualizarea bazei de date a 
catedrelor, aprobarea documentelor 
de proiectare a activității 
anuale/semestriale, analizarea 
activității desfășurate/rezultate elevi 
evaluare inițială, olimpiade, 
concursuri școlare etc. 

 
Participare la ateliere de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecții/activități demonstrative: „Monologul-
text descriptiv”, „Sărbătorile de iarnă în 
literatura română și universală pentru 
copii”, „Identitate națională”, 
 „Criterii de divizibilitate”, „Ochiul-organul 
văzului”, „Oxigenul-proprietăți fizice și 
chimice”, „Densitatea corpurilor” etc. 
 
Prezentarea unor referate: 
„Jocul didactic în activitățile din ciclul 
primar”, „Lectura în ciclul primar”, 
 „Modalități de dezvoltare la elevi a 
competențelor de comunicare eficientă”, 
„Cunoașterea tradițiilor locale prin 
intermediul activităților educative 
extracurriculare și extrașcolare”, „Abordări 
transdisciplinare la orele de limba romănă”,  
etc. 
 
„Parteneriatul școală-părinți”, „Abordarea 
transdisciplinară a sărbătorilor de iarnă. 

 
Toți membrii 

comisiilor 
metodice 

 

 

4 

 

5 

                        

13 

 

 

 

10 

 
 
 
 

7 

 
Redactarea instrumentelor de 
evaluare pentru evaluare inițială, 
lucrări scrise, realizarea diverselor 
materiale didactice: fișe pentru orele 
de curs, pentru portofolii tematice, 
materiale pentru expoziții omagiale 
sau alte activități educaționale. 
 
 
Valorificarea experienței personale 
pentru îmbunătățirea practicilor 
curente de 
predare/învățare/evaluare. 
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Organizarea serbărilor școlare”, „Metode și 
instrumente de evaluare în ciclul primar”, 
„Predarea integrată”, „Jocul didactic în 
activitățile din ciclul primar”, „Necesitatea 
unui programm zilnic al elevului”,  
 
„Metode pentru rezolvarea problemelor de 
aritmetică”, „Rețele de calculatoare. 
Rețeaua internet”, Factorii de risc. Eurile 
alimentare”, „Violența în școală”, „Metode 
moderne în cadrul orelor de matematică” 
etc. în cadrul comisiilor metodice. 
 
Efectuarea unor interasistențe 
 

 
 

1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2022 ... 
104 ani de istorie. Program artistic, 
expoziție de desene. 
 

 
45 

Dezvoltarea, consolidarea și 
promovarea cunoștințelor referitoare 
la Unire – ca ideal permanent al 
românilor de pretutindeni, a valorilor 
naționale și a sentimentului patriotic. 

 
Ateliere de lucru: Felicitări și mărțișoare 
pentru mama 
 
 

 
22 

 
Dezvoltarea sentimentelor de 
dragoste și prețuire pentru valorile 
naționale, mama fiind considerată 
una dintre acestea, pentru că 
„Mama înalță sau îngenunchează 
națiunea, căci sufletul fiilor îl dă 
mama”. 

 
Magia spectacolului de teatru – Teatrul 
Dramatic Elvira Godeanu, Tg-Jiu 

 
100 

 
Teatrul educă prin oferirea unui 
câmp de acțiune și de afirmare a 
personalității, iar copilul are 
satisfacția exprimării conduitelor 
achiziționate și a vieții social-
afective. 

 
România în zi de sărbătoare: Nu uita că 
ești român! 
 

 
62 

 
Cunoașterea, păstrarea și 
transmiterea portului popular 
românesc, a tradițiilor și obiceiurilor 
specifice poporului nostru, 
dezvoltarea dragostei față de țară și 
de tot ce are valoros poporul nostru, 
păstrarea ființei naționale prin artă. 

 
Să-l cunoaștem pe Eminescu! 
 

 
60 

 
Cunoaşterea operei şi a vieţii 
poetului Mihai Eminescu; 
dezvoltarea dragostei pentru 
literatura română clasică şi 
contemporană. 
 

 
Ziua Internațională a Educației 

 
25 

 
Familiarizarea elevilor cu 
semnificația zilei de 5 octombrie, 
evidenţierea rolului dascălilor în 
dezvoltarea noilor generaţii şi 
recunoaşterea meritelor acestora în 
formarea culturii, valorilor şi moralei 
unei societăţi. 

 
Scumpă mamă, te iubesc! 

 
25 

 
Valorificarea potenţialului artistic şi 



78 

 

creativ al copiilor prin intermediul 
activitӑţilor artistico-plastice şi 
practice, stimularea curiozității şi 
interesului copiilor pentru 
manifestările ce exprimă ziua 
mamei. 

 
Suntem copiii Europei! 
 

 
50 

 
Educarea elevilor în vederea 
cunoașterii semnificației și a 
simbolurilor Uniunii Europene. 

 
Proiect educațional „Zâmbetul, jocul, 
veselia … îmi colorează copilăria!” 

 
25 

 
Desfăşurarea unor activităţi menite 
să sărbătorească copiii şi afirmarea 
lor prin limbajul universal al artei: 
muzică, dans, creaţie plastică; 
 

Proiect educațional județean „Culorile 
primăverii”- Ediția I, avizat ISJ Gorj nr. 
7462/01.04.2022, înscris la C.A.E.J.Gorj la 
Poziția 29. 
 
 
 
 
 
 
 

100 Afirmarea și stimularea potențialului 
creativ, artistic și plastic al elevilor. 
Promovarea dialogului și a 
comunicării între elevii proveniți din 
medii diferite (urban-rural), 
dezvoltarea cooperării și a 
colaborării între aceștia. Stimularea 
imaginației creatoare a  elevilor 
pentru elaborarea unor creații 
literare și artistico-plastice.  

 
Proiectul „Prietenii sistemului imunitar” în 
cadrul Programului Național de 
Îmbunătățire a Sănătății 

 
37 

 
Promovarea în rândul elevilor a unui 
stil de viață sănătos, luarea deciziilor 
corecte în privința obiceiurilor legate 
de stilul de viață. 

 
Concurs sportiv „Școlăreii voinicei” 

 
35 

 
Dezvoltarea dragostei pentru 
mișcare în vederea fortificării 
organismului și întăririi sănătății, 
dezvoltarea trăsăturilor pozitive de 
caracter, a deprinderilor de 
comportare civilizată și a spiritului de 
fair-play în competiții sportive. 

 
Activitate aplicativă „Zâmbet de copil” 

 
22 

 
Educarea atitudinilor şi 
comportamentelor copiilor în 
vederea acceptării diversităţii, a 
toleranţei şi nediscriminării 

 
„Pe drumurile patriei” – excursie școlară 

 
58 

 
Conexarea cunoştinţelor dobândite 
la orele de curs cu cele aflate în 
excursie; 
 

 
 

3. Cum aţi realizat monitorizarea impactului produs prin participarea cadrelor 

didactice ți didactice auxiliare la programele de formare la nivelul instituţiei? 

 Experiența de formare are un impact pozitiv, în primul rând, asupra activității 
didactice de la nivelul clasei, reflectată în îmbunătățirea practicilor de 
predare/învățare/evaluare, dar și asupra activităților de la nivelul școlii sau resurselor 
umane din organizația școlară a participanților la programe de formare. Responsabilii 
cu activitatea de formare pot juca un rol de interfață și de catalizator astfel încât ceea 
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ce învățăm să fie valorificat. Relația unitate școlară – participanți la formare este 
consolidată, e necesar să existe un cadru organizat  prin care participanții la formare să 
poată împărtăși colegilor lor experiențele de învățare parcurse (comisii metodice, 
cercuri pedagogice, sesiuni de comunicare etc.) sau prin punerea la dispoziție a 
resurselor primite la cursuri (suporturi de curs, literatură de specialitate, referințe etc.)
         Există și o serie de 
bariere în aplicarea la clasă a ceea ce este învățat la cursuri de formare: limitări în 
ceea ce privește nivelul de dotare presupus de unele cursuri și realitatea din 
școală/clasă, insuficienta adaptare a unor cursuri la specificul/particularitățile elevilor, al 
unei discipline sau chiar al procesului didactic, în general. 

 
 

                                                                Întocmit, 

Responsabil cu dezvoltarea profesională 

Prof. înv. primar COVRIG MARIA - RODICA 

 

 

Raport cu privire la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru 
fundamentarea ofertei a CCD Gorj în anul școlar 2022-2023 

 
 

 Impactul programelor de formare 
 

Ce schimbări aţi constatat că s-au produs asupra calităţii educaţiei în instituţia dvs. în urma 
parcurgerii programelor de formare? 

 
Parcurgerea programelor de formare are un impact pozitiv, în primul rând, asupra activității 

didactice de la nivelul clasei, reflectată în îmbunătățirea practicilor de predare/învățare/evaluare, 
dar și asupra activităților de la nivelul școlii sau resurselor umane din organizația școlară a 
participanților la programe/stagii de formare. 
 
 

 Analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei CCD Gorj 2022-2023 
 
Precizaţi domeniile în care aţi identificat nevoi de formare ale colegilor dvs. pe parcursul anului 
şcolar  

 
A. Priorităţile de formare pentru cadrele didactice debutante: 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Domeniul 

 

Nr. solicitanţi 

 Învăţători/ institutori Educatoare Profesori 

1.   
TIC şi iniţiere în utilizarea 
calculatorului 
 

 
2 

 
2 

 
- 

 
 

B. Priorităţile de formare pentru cadrele didactice care nu sunt înscrise la grade 
didactice sau programe de perfecţionare periodică: 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Domeniul 
 

Nr. solicitanţi 

Învăţători/ 
institutori 

 
Educatoare 

 
Profesori 

Personal didactic cu 
funcţii de conducere 
îndrumare şi control 
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1.  Didactica specialităţii 
 

7 4 6 2 

2.  Consiliere şi orientare 
 

4 5 4 2 

3.  Educație pentru dezvoltare 
durabilă 
 

4 5 2 1 

4.  Educație interculturală 
 

3 5 5 1 

5.  Educație pentru noile mass-
media audiovizuale 
 

 
10 

 
5 

 
6 

 
2 

 
 
 

C. Nevoi de formare ale personalului din instituţie (care nu sunt incluse la punctele 
A şi B): 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Domeniul 
 

 
Nr. solicitanţi 

 

 
Învăţători/ 
institutori 

 
Educatoare 

 

 
Profesori 

Personal didactic 
cu funcţii de 
conducere 
îndrumare şi 
control 

 
Personal 
didactic 
auxiliar 

 
Personal 

nedidactic 

1.  Management 
educaţional/instituţional 
 

 
5 

 
4 

 
5 

 
2 

 
2 

 
- 

2.  Management de proiect 
 

 
4 

 
5 

 
5 

 
2 

 
1 

 
- 

3.  Tehnici de 
documentare în CDI 
 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

4.  Educaţia pentru 
egalitatea de şanse 
 

 
4 

 
5 

 
6 

 
- 

 
- 

 
2 

5.  Educaţie pentru 
integrare europeană 
 

 
3 

 
3 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
 

 
Domenii de dezvoltare profesională prin formare (conform recomandărilor MEN): 

1. Didactica specialităţii 10. Educație pentru egalitatea de gen 

2. Management educaţional/instituţional 11. Educație anticorupție 

3. Management de proiect 12. Educație pentru noile mass-media 
audiovizuale 

4. Consiliere şi orientare 13. Educaţie pentru integrare europeană 

5. TIC şi iniţiere în utilizarea calculatorului 14. Educație interculturală 

6. Tehnici de documentare în CDI 15. Educație antreprenorială 

7. Educaţie pentru drepturile omului 16. Educație antidrog 

8. Educație pentru dezvoltare durabilă  17. Educație pentru calitate  

9. Educaţia pentru egalitatea de şanse Alte programe (precizaţi tema)   

 



81 

 

 
 
 

Responsabil RDP,                                                                                         

 Prof. înv. primar COVRIG MARIA - RODICA        

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
I. DATE DE IDENTIFICARE 

NUMELE ȘI PRENUMELE: TUDOR NICOLETA ROXANA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUMBESTI-JIU 

MEDIUL DE PROVENIENȚĂ AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:    U      x      R        

REȚEAUA ȘCOLARĂ (COMISIA METODICĂ) NR. : 2 

GRAD DIDACTIC: I                  ANUL OBȚINERII: 2017 
Număr TOTAL de 

elevi școlarizați în 

unitatea de 

învățământ 

An școlar 2020-2021 

PREȘCOLARI / ELEVI 

Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel liceal Nivel postliceal 

625 177 243 205 _ _ 

 

II. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

II.1. Număr total de ședințe de consiliere individuală: 107 

II.2. Număr de beneficiari: 58 
  PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Nivel 

postliceal 

Număr de 

PERSOANE 

DISTINCTE 

care au 

beneficiat 

de consiliere 

individuală 

5 15 11 _ _ 15 12 

TOTAL 31 

 

II.2.  Date statistice   

Nr. 

crt. 
Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi de la cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 
Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

X
X 
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Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  4 3 4 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare 
(se include prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

23 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Orientarea carierei  1 5 2 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se includ şi  prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de ființe)    

-ALTELE-    

 

 

3 
Copii cu CES (cu certificat de 

orientare școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea 
şcolară (+structuri) 

 

Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

 

10 4  

AS 

SA

Z 

Copii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+structuri) 

 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

 

108 4 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+structuri) 

0 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

0 

 
 

 

 

III. CONSILIERE DE GRUP 

III.1. Activități de consiliere de grup în cabinet 
 

III.1.1. Număr total de activități de consiliere de grup în cabinet: 0 

 

III.1.2. Număr de beneficiari 

Consilier

e de grup în 

CABINE

T 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Nivel 

postliceal 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

preș

c. 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

ele

vi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

părin

ţi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

cadre 

didacti

ce 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

III.2. Activităţi de consiliere de grup la clasă 

 
Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup LA CLASĂ CU ELEVII   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități  

Număr 

total 

beneficiari 

Observa

ţii/ 

rezultate 
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1. CALITATEA STILULUI DE VIATA 2 48  

2. PREVENIREA VIOLENTEI 4 70  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup LA CLASĂ CU CADRELE 

DIDACTICE 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observa

ţii/ 

rezultate 

 

1. - - - - 

2.     

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup LA CLASĂ CU PĂRINȚII 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observa

ţii/ 

rezultate 

 

 1. IMPREUNA PENTRU EDUCATIA COPIILOR 1 13  

2.     

 

III.3.  Programe, proiecte, campanii și concursuri  
 

III.3.1. Tematica abordată  
Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  1 
13 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de 

comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței 

domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

2 

191 
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          

(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 
 

 
Orientarea carierei  1 46 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului 

de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
1 

21 

 

III.3.2.  Detalierea programelor, proiectelor, campaniilor și concursurilor (altele decât cele din 
oferta C.J.A.P.): 

 
Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 
Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 1. Impreuna pentru educatia copiilor           U elevi 2 13  

2.       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 
Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Impreuna pentru educatia copiilor U parinti 1 13  

2.       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr ore) 
Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.       

2.       
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III.3.3. Implementare programe, campanii educaționale și concursuri din oferta C.J.A.P.  

 
Tematica 

programelor, 

campaniilor și 

concursurilor 

Titlul / 

Program/Campanie 

/Concurs 

Implementa

t (se bifează cu 

„X”) 

Locul de 

desfășurare 
(se bifează cu 

„X”) 

Grup țintă* 
(se bifează cu „X”) 

Dur

ata 

(nr. 

ore) 

Nr. beneficiari* 

 

DA NU U R E P C.D 
E P C.D 

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  

Părinte-copil: duet sau 
duel! 

  

         

Invăţaţi să fiţi un bun 

părinte! 

  

         

Managementul 

emoţiilor  şi 

dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de 

comunicare (se include 

prevenirea bullyingului 

în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a 

dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

Prevenirea violenței în 

școală!/Program 

  

         

Să facem pace!/Program 
  

         

Puternici, dar nu 

violenţi!/Program 
X  

x  X   3 23  2 

Spunem împreună 

STOP VIOLENŢA!/ 

Program 

  

         

Zâmbet de copil! 

Program 

  

         

Cuvântul-punte sau zid!/ 

Program 
  

         

Dialog/Proiect            

Conştientizez! 

/Campanie 
  

         

Ziua mondială a 

autismului ,,Împreună să 
înţelegem autismul” 

  

         

Uşi închise violenţei! 
  

         

Copilărie fără violenţă! 
  

         

Să înțelegem educația 

incluzivă! 
  

         

Înțelege și acceptă 

diferențele! 
  

         

Fii informat! 
  

         

Managementul 

învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea 

creativității          (se 

include prevenirea 

eșecului școlar, a 

absenteismului/abando

nului școlar) 

Cartea mea dragă, carte 

în dar! 

  

         

Prezenţa ta contează!/    
         

Împreună!/ Campanie   
         

Săptămâna toleranței și 

integrării! 

X  

x  x   8 168  9 

Învățăm pentru viață, nu 

pentru școală! 
  

         

Orientarea carierei  Vreau să fiu mare!            

Managementul 

carierei!/Program 
  

         

Paşi spre viaţa de liceu!/ 

Program 
X  

x  x   2 46  3 
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Educaţia pentru  un stil 

de viaţă sanogen  (se 

include prevenirea 

consumului de 

substanțe cu risc, a 
traficului de ființe) 

Start pentru o viaţă 

sănătoasă!/ Program 
  

         

Internetul în viața 

noastră! 
X  

x  x   1 21  2 

Vreau să trăiesc liber!            

Nu eşti singur! 

 
  

         
 

IV. SITUAȚIA CAZURILOR DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ VIOLENȚĂ 

ȘCOLARĂ 

  
Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   3 
Număr de elevi consiliaţi individual 0 
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 23 
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / 

violente) 0 
Număr de cadre didactice consiliate 0 
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere  

 

V. IMPLICAREA ÎN STUDII PSIHOSOCIOLOGICE LA NIVEL DE ȘCOALĂ, 

JUDEȚ, CJRAE, ALTE INSTITUȚII: 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea studiului Grup țintă Coordonator Participant Instituția  

1.       

2.       

 

 

VI. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR 11 ȘI 12 DIN STRATEGIA PRIVIND 

REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII  
Perioada Nr. elevi  

clasa  a VIII-a 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei  

 

 

 

Nr. elevi  

din ÎPT 

(învățământ 

profesional 

și liceu 

tehnologic) 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei 

Buget alocat pentru activitatea 

de consiliere psihopedagogică 

(lei) 

Tipurile de activităţi 

de consiliere a 

carierei derulate cu : 

Observații/ 

comentarii  

 

(inclusiv 

informații cu 

referire la 

sursele de 
finanțare) 

elevii de 

clasa a 

VIII-a 

elevii  

din ÎPT 

Total DIN CARE: 

buget alocat 

pentru 

orientarea 

carierei 

elevilor de 

clasa a 

VIII-a 

buget 

alocat 

pentru 

orientarea 

carierei 

elevilor 

din ÎPT 

Sem. I  

An școlar 201      2021 

45 45 

  

   

 
 

VII. FORMARE CONTINUĂ  

VII.1.  Activităţi metodico-ştiinţifice (cercuri pedagogice, schimburi de experiență, comisii 

metodice): 

Nr. 

Crt. 

Tipul activităţii* 

(cerc pedagogic, 

schimb de 

Denumirea 

activităţii** 

Locul de 

desfăşurare 
Calitate (se bifează cu „X”) 
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experienţǎ, 

comisii metodice) 

 
Participant Susţinător 

1.  Cerc pedagogic Stabilitatea 

emotionala la 

adolescenti 

CTHC Targu-jiu x  

2.       

 

VII.2. Activități  metodico-ştiinţifice (participare la cursuri, simpozioane, 

dezbateri, conferințe, seminarii, ateliere de lucru etc): 

Nr. 

Crt. 

Tipul 

activităţii 

(participare 

cursuri, 

simpozioane, 

dezbateri, 

conferințe, 

seminarii, 

ateliere de 

lucru etc.) 

 

Denumirea 

activităţii 

Locul de 

desfăşurare/ 

Instituția 

organizatoare  

Calitate (se bifează cu „X”) 

Participant Formator  

1.  curs Dezvoltare 

personala 

Academia 

britanica de 

afaceri si 

comunicare 

x  

2.  curs Comunicarea in 

organizatii 

Academia 

britanica de 

afaceri si 

comunicare 

x  

 
    

VII.3.  Elaborare de articole, participări la emisiuni radio / tv, editare cărți: 
 

Nr. crt. Articole, participări la emisiuni radio / TV, 

editare cărți 
Titlul / Tema Instituția / Editura 

1.    

 

VII.4. Realizarea de materiale suport pentru activitatea de consiliere școlară (se 

precizează tipul: fișe de lucru, pliante, planșă didactică și denumirea materialului). 
Nr. 

crt. 

Denumirea materialului Tipul (fișe de 

lucru, pliante) 

Grupul țintă căruia 

se adresează 

Observații 

1.  Promovare cabinet casp Pliant Parinti, cadre 

didactice 

 

2.      
3.      

 

VIII. COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ:    
Nr.crt. 

Instituţii și autorități 

NR. RECOMANDĂRI NR. CARACTERIZĂRI 

PSIHOPEDAGOGICE 

1.  
DGASPC 

8 4 
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2.  
I.P.J. 

  

3.  
Serviciul de Neuropsihiatrie 

  

4.  
Tribunal 

  

5.  Autoritatea Tutelară (Primăria)   

6.  CJRAE – serviciul SEOSP   

7.  Alte institiții*   

 

 

 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

- Serviciul secretariat a desfăşurat activitatea incluzând acţiuni specifice, 

răspunzând cu  promptitudine tuturor solicitărilor conducerii şcolii, permiţând 

astfel rezolvarea eficientă a problemelor şcolii.  

- Biblioteca şcolii a stat în permanenţă la dispoziţia elevilor prin fondul de 

carte  (cărţi de specialitate şi manuale) şi recondiţionarea volumelor intens 

solicitate de elevi, dar şi  participând la activităţi extraşcolare. 

-  Serviciul contabilitate îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului în mod 

eficient  colaborând cu conducerea şcolii, cu ISJ Gorj, cu Primăria Bumbesti-Jiu 

întocmind corect şi la timp documentele aferente. 

- În ceea ce priveşte personalul de întreţinere şi îngrijire se poate menţiona că 

spaţiul destinat  procesului instructiv - educativ a fost bine întreţinut, dar mai 

sunt probleme în privinţa respectării atribuţiunilor din fişa postului: se impune o 

mai atentă monitorizare a acestui sector din partea echipei manageriale 

 

                     DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 
.           Pentru o bună dezvoltare și relații comunitare care să vină în sprijinul 
activităților din scoală, a fost elaborat  planul managerial  al  directorului, care  
are  ca obiectiv  și satisfacerea  nevoilor proprii şi ale comunităţii locale.                       
         Acesta se bazează pe identificarea nevoilor de educaţie  ale comunităţii 
locale şi pe identificarea posibilităţilor de satisfacere, în cadrul normativ 
existent şi cu resursele disponibile.  
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          Au existat planurile anuale de inspecţie pentru cadrele 
didactice înscrise la:  grade didactice. 
             Școala are o permanentă  colaborare  cu autorităţile  locale  alese 
(Consiliul Local  şi  Primăria,  prin reprezentanții  acestora  în  Consiliul de 
Administrație)  în  ceea ce  priveşte repartizarea  şi utilizarea  fondurilor  
pentru funcţionarea,  întreţinerea şi  repararea unităţilor  şcolare.  
         La  nivelul scolii  este  stabilit un parteneriat cu Poliția orașului 
Bumbești-Jiu privind   derularea unor întâlniri cu elevii pe tema prevenirii şi 
combaterii delicvenţei juvenile. 
           Tematica  orelor de  dirigenţie,  întâlnirile elevilor cu agenţi ai 
departamentului  de proximitate din  cadrul   Secției  de poliţie școlară , au 
drept scop participarea elevilor la programe/activităţi în domeniul educaţiei  
pentru cetăţenie democratică, cu formarea unor deprinderi de comportament 
civilizat. 
      .Relaţia  cu  părinţii la  nivel  de clasă şi de unitate  de învăţământ  a fost 
asigurată  prin   structurile reprezentative ale  părinţilor, prin activitatea 
curentă a diriginţilor şi prin activităţile  organizate de consilierul  şcolar. 
 Au fost organizate  şedinţe  cu părinţii la nivel  de clasă şi de unitate, 
consultaţii  pe probleme specifice  (evaluări/examene naţionale, concursuri, 
admiteri), precum  şi   „lectorate”  pentru  părinţi,  prin  grija consilierului  
şcolar, pe teme de  interes şi  de  actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, 
orientarea şcolară şi profesională etc.).  
       Reprezentanții părinţilor în Consiliul de Administraţie au fost prezenți la 
toate ședințele şi s-a implicat efectiv în  rezolvarea problemelor şcolii. 
      Scoala  se bucură  de un climat  de lucru favorabil,  de înțelegere  între  
personalul didactic  și beneficiarii direcți și indirecți ai procesului instructiv 
educativ. 
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