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5.9 Tehnologii 

1. ARGUMENT 

            Schimbările sociale rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, concurenţa 

atât între sistemul de educaţie şi mass media sau alţi agenţi economici care îşi atribuie funcţii 

educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului public şi privat, 

diferite filiere de formare,..), necesită o activitate managerială bazată pe o “gândire antreprenorială” 

flexibilă, adaptabilă şi creativă. 

            Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul conţinutului 

învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, programele de formare 

a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea sistemului de învăţământ, pentru 

democratizarea şolii. 

Şcoala devine factorul principal în activitatea de proiectare, proiectele dezvoltate de şcoală având rol 

determinant în relaţiile acesteia cu alţi factori interesaţi în educaţie. 

          Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea 

de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din 

economie, din viata comunităţii. Învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul care 

parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a 

şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate. 

 

2. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

2.1 Date de identificare a şcolii 

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” 

Adresa: Str. Prelungirea Tunari nr.4, Slatina, Judeţul Olt 

Tipul şcolii: Şcoală Gimnazială, cursuri de zi 

Orarul şcolii: 8.00-19.00 – două schimburi 

Limba de predare: limba română. 
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2.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE POBORAN 

SLATINA 

ORGANIGRAMA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 
 

CONSILIUL 
PROFESORAL 

 

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE  

asigurarea calitații DIRECTOR 

Comisia pentru 
evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

Comisii metodice* 
 

Comisii pe probleme** 

Comisia diriginților 
 

Cab. Spr. Educațional 

Consiliul clasei 
 

Consiliul Elevilor 

Coordonator proiecte 
și programe școlare 

Compartimentul 

secretariat 

 

Compartimentul 

Personal nedidactic 

 

Compartimentul 

financiar-contabil 

Bibliotecă 

Cadre 

didactice 

Elevi 

*Limbă și comunicare. Matematică-științe, Om și societate, Arte. Sport, Tehnologie, Consiliere și orientare, Învățători clasele 

I, Învățători clasele II, Invățători clasele III, Învățători clasele  IV. 

** Burse, notare ritmică, Circulație rutieră, Corijențe, Curriculum, Disciplină, Inventariere/Casare, Extracurriculară, Formare 

profesională, Încadrare, comisia C.E.S., Imaginea scolii, Orar, P.M, P.S.I, Abateri disciplinare/Etica, Combaterea violentei, 

Proiecte europene, Educație sanitară, Școlarizare, Serviciu  pe școală. 
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2.3 Niveluri de învăţământ 

2.3.1 Efective de elevi pe nivel la începutul anului şcolar 2016-2017 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi 

/copii: 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 3 86 ZI ROMÂNĂ 

cl. I 2 60 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –II-a 3 81 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –III-a 3 74 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –IV-a 2 45 ZI ROMÂNĂ 

Total  13 346   

Secundar 

inferior 

Gimnaziu, 

din care 

cl. a –V-a 3 77 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –VI-a 2 53 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –VII-a 3 68 ZI  ROMÂNĂ 

cl. a –VIII-a 3 74 ZI ROMÂNĂ 

Total 11 272   

 

Nivel Primar Gimnazial Liceal Total 

Semestrul I 

septembrie 2016 

  -  

 

 

 

 

2.3.2 Efective de elevi pe nivel la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 
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Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi 

/copii: 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 3 83 ZI ROMÂNA 

cl. I 2 63 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –II-a 3 79 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –III-a 3 75 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –IV-a 2 44 ZI ROMÂNĂ 

Total  13 344   

Secundar 

inferior 

Gimnaziu, 

din care 

cl. a –V-a 3 79 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –VI-a 2 51 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –VII-a 3 70 ZI ROMÂNĂ 

cl. a –VIII-a 3 75 ZI ROMÂNĂ 

Total 11 275   

 

 

2.4 Resurse umane 

2.4.1 Personal didactic, didactic auxiliar, personal nedidactic, personal de conducere – numeric 

Personalul didactic de predare: ........ cadre didactice, după cum urmează: 

 13 învăţători (11 titulari, 1 cadru didactic suplinitor, 1 cadru didactic detasat) 

 24 profesori (19 titulari, 1 cadru didactic titular în altă unitate, 2 cadre didactice detaşate, 2 cadru 

didactic asociat) 

  

 

 

 

Personal didactic angajat Total Primar  Gimnazial 

Cadre didactice titulare 31 12 19 

Cadre didactice suplinitoare cu norma de 

bază în unitatea de învăţământ 

 1  

Cadre didactice titulare/suplinitoare cu 

norma de bază în altă unitate de 
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învăţământ 

 

 Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii:  

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

 

Contabil 1 1 0 1  

Secretar şef 1 1 - 1 - 

Secretar 1 1 - 1 - 

Administrator 

de patrimoniu 

0 0 - 0 - 

Bibliotecar 1 1 - 1 - 

Ajutor analist 

programator 

0 0 - 0 - 

 

Total 4 4 - 4 - 

 

Personalul nedidactic (număr pe categorii):  

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 

privind  încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

Paznic 0 0 - 0 - 

Îngrijitor 4 4 - 4 - 
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Muncitor 

calificat 

2 2 - 2 - 

Total 6 6 - 6 - 

2.4.2 Distribuţia pe grade didactice 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

necalificat 

Cu 

doctorat 

Cu gradul I Cu gradul 

II 

Cu 

Definitivat 

 

Fără definitivat/ 

debutant 

 

- 32 - 4 1 - 

2.4.3 Distribuţia pe grupe de vechime 

Nr. 

Crt. 

 Funcţia Tranşa de vechime   Nr. persoane 

  PROFESOR  S 6-10 2 

  PROFESOR  S 10-14 2 

  PROFESOR  S 14-18 2 

  PROFESOR  S 18-22 6 

  PROFESOR  S 25-30 2 

  PROFESOR  S 30-35 6 

  PROFESOR  S Peste 35 1 

 INVATATOR 1-6 1 

 PROFESOR 18-22 1 

 INVATATOR 25-30 2 

 INVATATOR 30-35 1 

 INVATATOR 35-40 7 

 INVATATOR Peste 40 1 

 

2.5 Baza materială 

2.5.1 Spaţii şcolare, auxiliare şi administrative 

          Spaţii pentru învăţământ: 17 săli de clasă ( 4 săli de clasă sunt dotate cu videoproiectoare, o sală 

cu tablă interactivă), 1 laborator de informatică, 1 cabinet consiliere, 1 cabinet sprijin educaţional, 

cabinet director, contabilitate, secretariat, cabinet medical. 

2.5.2 Dotări 
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          Biblioteca – dotată cu 9200 volume de carte, cu program  de 8 ore între 10-16, cu un număr de 

500 fişe de cititori. Asigură repartizarea manualelor şcolare şi depozitarea celor neutilizate. Au fost 

achiziţionate cărţi  permanent în funcţie de venituri şi posibilităţi. 

            Laboratorul de informatică dotat cu 28 de calculatoare, toate fiind conectate la reţeaua de 

internet utilizate de elevi la orele de informatică cât şi la celelalte discipline. De asemenea, laboratorul 

de informatică a fost dotat cu o tablă interactivă. Logistica este asigurată prin existenţa  a 2 copiatoare, 

DVD-player la fiecare clasă, 3 video-proiectoare, 2 ecrane portabile şi alte materiale necesare. Şcoala 

dispune de sală de sport şi bază sportivă necesare desfăşurării  unui bun proces instructiv educativ. 

3. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

3.1 Managementul procesului de predare-învăţare-evaluare. Practici şi strategii 

 Realizarea documentelor de proiectare managerială baza conceptuală, acţiuni prioritare 

propuse, motivarea acestora  prin diagnoza activităţii anterioare. 

           În realizarea documentelor manageriale s-a plecat de la analiza realizărilor şi nerealizărilor în 

procesul  instructiv – educativ, probleme economice, probleme de organizare, proiectul de încadrare, 

colaborarea  cu ISJ Olt, primăria Slatina, proiectul de şcolarizare  şi încadrare şi nu în ultimul rând 

situaţia admiterii în licee. 

 Planul de dezvoltare instituţională realizat pe 4 ani a fost îmbunătăţit de la an la an. 

        Planul managerial anual a fost „constituit” şi  pe baza unei experienţe colective, cu o diagnoză 

cât mai bună şi o prognoză aproape de adevăr. Conceperea documentelor manageriale nu  putea fi 

realizată în afara realităţii şi fără a cuprinde toate compartimentele pentru a realiza un învăţământ de 

calitate în unitatea  noastră şcolară. În acest sens s-a lucrat în echipă, există mereu transparenţă, am 

colaborat cu inspectoratul şi ministerul, cu primăria  şi alte organizaţii. Am sprijinit proiectele 

Comenius şi Erasmus +, am colaborat cu grădiniţele arondate și cu alte unități școlare. 

 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

        Primul Consiliu profesoral cu  caracter informativ a avut loc  pe 03.09.2016 când tot personalul 

din şcoală a aflat despre noutăţile anului şcolar, structură , încadrare , servicii, deschiderea anului 

şcolar, data consiliului profesoral pentru alegerea  comisiilor şi a Consiliului de Administraţie. Acest 

lucru a permis o funcţionalitate  foarte bună a comisiilor metodice a responsabilităţilor diferitelor 

comisii, a Consiliului de administraţie, a compartimentelor economice, secretariat, informatizare. 

Conducerea unităţii a conlucrat bine, transparent şi a organizat bine programul şcolar. Repartizarea 

sarcinilor în cadrul comisiilor, a C.A. s-a făcut transparent şi  toate cadrele s-au achitat de sarcinile 

primite. La clasele I-IV a fost ales câte un responsabil pe an de studii. La clasele V-VIII responsabilii 

au fost aleşi pe arii curriculare. La comisia diriginţilor au fost  cuplate clasele a V-a cu a VI-a şi 

clasele a VII-a cu a VIII-a . Acest lucru a permis organizarea de activităţi fără a afecta programul 

şcolar. Celelalte comisii extraşcolare s-au bazat pe continuitate şi experienţă. 
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 Repartizarea responsabilităţilor 

Pentru repartizarea responsabilităţilor s-a pornit de sus în jos: 

- responsabilităţi manageriale 

- responsabilităţile C.A. 

- responsabilităţile C.P. 

- resp. Consilierului educativ 

- resp. Comisiilor 

- resp. Comp. financiar contabil 

- resp. Secretariat. 

 

 Organizarea timpului  

       A fost  realizat  un orar şcolar în două schimburi ținându-se cont de curba de efort. Au fost 

identificate unele probleme în realizarea unui  orar convenabil care să asigure serviciul  în unitatea 

şcolară, datorită suplinitorilor  şi jumătăţilor de normă. Programul şcolar a fost în intervalul orar 8-13 

pentru clasele  I-V şi 13-19 pentru clasele  VI-VIII. Activităţile extraşcolare, concursurile , 

olimpiadele  şcolare au fost organizate sâmbăta şi duminica, precum și în afara orelor de curs. 

 Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

anterioare. 

Acţiunea de monitorizare a fost realizată prin: grafic de asistenţă la clasă ( director). Activităţi 

metodice – prin responsabilii comisiilor , rapoartele comisiilor: 

- verificarea activităţii din fişa postului; 

- rapoarte de autoevaluare; 

- rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare; 

- rezultate la final de ciclu; 

- rezultate  la evaluarea naţională; 

- admiterea în licee; 

- frecvenţa; 

- analiza comisiei  de disciplină; 

- analiza rezultatelor şcolii noastre prin comparare cu rezultatele naţionale şi judeţene; 

- ierarhizarea şcolii în contextul judeţean; 

 

 Plan de dezvoltare personală ca manager: 

- colaborarea cu ISJ Olt şi minister; 

- studierea legislaţiei (Legea 1/2011) şi aplicarea ei; 

- participarea la toate cursurile de formare; 
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- realizarea şi organizarea de parteneriate şi proiecte; 

- o bună promovare a imagini şcolii prin relațiile cu părinții, panouri și mediatizare prin mass-media și 

în spațiul virtual; 

- o bună finanţare conform legii învăţământului; 

- măsuri de menţinere a efectivului şcolar; 

- colaborarea cu grădiniţele; 

- menţinerea sau depăşirea rezultatelor şcolare; 

- înţelepciune, sinceritate – performanţă prin control, organizare eficientă; 

- acţiuni de dezvoltare şi funcţionare a instituţiei. 

 

3.1.1 Oferta curriculară 

           Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe 

pe baza abord[rii transdisciplinare/ transcurriculare/ integrate a conținuturilor programelor școlare. De 

asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite 

din partea inspectorilor de specialitate. 

           Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

          S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire 

suplimentară, discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe  capacități/ 

subcapacități/ obiective curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi 

natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

         Au fost concepute, aplicate şi analizate o serie de probe de evaluare a  elevilor din diverse 

puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la 

nivelul fiecărui colectiv. 

          Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre cadrele didactice să conceapă şi să desfăşoare 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a 

respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

          Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea 

conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii 

concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

          Formarea  deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să 

contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

accentuându-se metoda experimentului. 

          La şedinţele cu părinţii fiecare cadru didactic a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor 

şi elevilor, acestia optând pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.Toate cadrele didactice şi-au 
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ales disciplinele opționale în funcție de propunerea părinților, dar și de necesitățile copiilor și au 

respectat planificarea calendaristică- ,,Educație pentru societate”, Engleză,”Matematică distractivă”, 

Educație pentru sănătate”, Informatică, Educaţie rutieră;  

       Cursul opțional de Educaţie Financiară pentru clasele a III-a şi a IV-a este cursul cu cel mai mare 

impact din tot sistemul de învăţământ, potrivit Ministerului Educaţiei. Disciplina Educație financiară, 

un curriculum realizat cu ajutorul Băncii Naționale a României de către Ligia Goloșoiu, a fost 

introdusă ca materie opțională în școli din septembrie 2013. 

 

3.1.2 Rezultatele învăţării 

3.1.2.1.Promovabilitatea pe niveluri 

PROMOVABILITATE (%),  anul şcolar 2016-2017: 

Promovaţi: 

Clasele pregătitoare, I-IV: elevi  promovaţi -344  (100%) ; 

Corigenți: 0 

Clasele V-VIII:  elevi promovaţi - 275  (100%); 

Corigenti: 1 

 

3.1.2.2 Frecvenţa-Nr de absenţe motivate, nemotivate,total pe niveluri 

         Clasele I-IV: 

Luna Total absenţe Motivate Nemotivate 

septembrie 0 0 0 

octombrie 10 6 4 

noiembrie 0 0 0 

decembrie 7 0 7 

ianuarie 16 0 16 

februarie 19 4 15 

martie 11 9 2 

aprilie 0 0 0 

mai 20 0 20 

iunie 0 0 0 

TOTAL 83 19 64 

 

        Clasele V-VIII: 

Luna Total absenţe Motivate Nemotivate 

septembrie 72 38 34 

octombrie 147 98 49 

noiembrie 155 62 93 

decembrie 126 85 41 
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ianuarie 190 151 39 

februarie 95 58 37 

Martie 139 86 53 

Aprilie 114 51 63 

Mai 238 137 101 

iunie 14 11 3 

TOTAL 1290 777 513 

 

 

         Absenţe an şcolar 2016-2017: 

 Total absente Motivate Nemotivate 

Primar 83 19 64 

Gimnazial 1290 777 513 

 

 

 

3.1.2.3. Situaţia notelor la purtare 

Note la purtare: 

- Cls. I-IV calificativ F.B – 342 elevi  (99,41 %),  elevi cu calificativul B – 2; 

- Cls. V-VIII: media 10 la purtare : elevi – 273 (99,27%) 

- Medii între 7-9.99: cls. V-VIII:   elevi  - 2 ; 

 

3.1.2.4 Situaţii speciale-abandon, exmatriculări: Nu au fost situatii 

 

3.2 Managementul performanţei 

3.2.1 Concursuri 

         Cadrele didactice au pregătit elevii capabili de performanţă, pentru participarea la concursuri şi 

olimpiade şcolare.  

         Cele mai bune rezultate în anul şcolar 2016-2017 au fost:  

 Elevii clasei Pregătitoare A au participat la Concursul ,,Crăciunul, miracol în culoare” la care 

au obţinut următoarerele premii: I – 5elevi; Concursul „Micii exploratori”- 19 premii II, 17 

premii I, 2 premii III , concursul „Vulturul Intelept”,  8 premii II, 23 premii I, 2 premii III. 

 Elevii clasei  Pregătitoare B la Concursul național COMPER COMUNICARE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ-ETAPA I, Premiul I - 7 elevi; Concursul naţional COMPER  MATEMATICĂ–

ETAPA I: Premiul I–6 elevi; Concurs național GAZETA MATEMATICĂ, Premiul I : 1 elev; 
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Concurs județean de limba română ,,SINGURA NOASTRĂ PATRIE”: Premiul I: 2 elevi; 

concursul „Campionii cunoașterii”, EDIȚIA A III-A, obținând  2 mențiuni, 2 premii III și 1 

premiu II,  concursul „Micii exploratori”, obținând 2 premii II, 11 premii I. 

 Elevii clasei I A la CONCURSUL NAȚIONAL  COMPER  - ETAPA a II-a – 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 2 premii I, 13 premii II, 13 premii III, 

CONCURSUL NAȚIONAL  COMPER - ETAPA a II-a MATEMATICĂ, 3 premii I, 12 

premii II, 4 premii III.  

 Elevii clasei I B la CONCURSUL NAȚIONAL  COMPER, ETAPA NAȚIONALĂ – 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 5 premii I, CONCURS ȘCOLAR  NAȚIONAL 

,,COMPER” – ETAPA NAȚIONALĂ  - MATEMATICĂ:  3 premii I, 1 premiu II, 

CONCURS NAȚIONAL GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR – ETAPA NAȚIONALĂ  

1premiu I, CONCURSUL NAȚIONAL MICUL ȘCOLAR:1premiuI, 1premiu II, 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN SPLENDORILE COPILĂRIEI 1premiu I,1premiu II, 

1premiu III, CONCURS NAȚIONAL MICII EXPLORATORI :  3 premii I, 5 premii II, 6 

premii III. 

 Elevii clasei a II-a A, la  Concursul COMPER COMUNICARE- ETAPA I, Premiul I-23 

elevi; COMPER MATEMATICĂ,ETAPA I, Premiul I -15elevi; CONCURSUL GAZETA 

MATEMATICĂ JUNIOR, ETAPA I, Diplomă de excelență-4 elevi, Premiul I-4 elevi, 

Concursul Național GAZETA MATEMATICA JUNIOR, etapa II, 6 premii I, 4 premii II, 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER, 

ETAPA II,  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 14 premii I, 6 premii II, CONCURSUL 

ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER,  ETAPA II-

MATEMATICĂ 7 premii I, 12 premii II, CONCURSUL NAȚIONAL ,,FII INTELIGENT 

LA MATEMATICĂ”-8 premii I, 4 premii II, CONCURSUL NAȚIONAL 

,,COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO”-11 premii I, 2 premii II, Concursul Național Micii 

Exploratori, 12 premii I, 13 premii II, CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE 

COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER,  ETAPA NAȚIONALĂ – COMUNICARE 

ÎN LIMBA ROMÂNĂ-9 premii I, 3 premii II, CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE 

COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER, ETAPA NAȚIONALĂ – MATEMATICĂ 

-2 premii I, 4 premii II, Concursul Național GAZETA MATEMATICA JUNIOR,ETAPA 

NAȚIONALĂ -4 premii I. 

 Elevii clasei a II-a B, CONCURS COMPER  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

ETAPA I,  15 premii I, 5 premii II, CONCURS COMPER  COMUNICARE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ ETAPA II, 6 premii I, 7 premii II, 2 premii III, CONCURSUL ŞCOLAR 

NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER,  ETAPA I, 

MATEMATICĂ- 13 premii I,  2 premii II,  3 premii III, CONCURSUL ŞCOLAR 

NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER,  ETAPA II  – 

MATEMATICĂ 7 premii I,  8 premii II,  2 premii III,  Concursul Comunicare ortografie 1 

Premiu I, 1 premiu II, 2 premii III, 2 Menţiune, Concurs ,,FII INTELIGENT…LA 

MATEMATICĂ” 1 premii I,  3 premii II, Concurs Comper Comunicare -  Etapa Națională-  1 

Premiu I, 2 premii II,  1 premiu III, 1 Menţiune, Concurs Comper Matematică - Etapa 

Națională- 3 Premiul  I, 2 premii II.  
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 Elevii clasei  a III-a A Concursul național COMPER - LB. ȘI LIT. ROMÂNĂ– ETAPA I: 

Premiul I: 14  elevi; Concursul naţional COMPER – MATEMATICĂ – ETAPA I: Premiul I: 

3 elevi; Concursul național COMPER - LB. ȘI LIT. ROMÂNĂ– ETAPA a II-a, Premiul I : 

15  elevi; Premiul al II-lea: 4 elevi; Premiul al III-lea: 2 elevi; Concursul national COMPER – 

MATEMATICĂ – ETAPA a II-a: Premiul I: 8 elevi; Premiul al  II-lea: 6 elevi; Premiul al –

III-lea: 5 elevi; Mențiune: 1 elev, Concurs national COMPER-ETAPA NAȚIONALĂ-

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:Premiul I: 9 elevi, Concurs national COMPER-

ETAPA NAȚIONALĂ -MATEMATICĂ: Premiul I: 2 elevi, Concurs național GAZETA 

MATEMATICĂ: Premiul I : 4 elevi; Premiul al II-lea: 1 elev; Premiul al III-lea : 5 elevi.   

 Elevii clasei  a III-a B Concurs național GAZETA MATEMATICĂ: Premiul I : 1 elev; 

Concurs naţional COMPER LB. ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 8 elevi-100 puncte, Concurs 

naţional COMPER MATEMATICĂ: 5 elevi 100 p, Concurs naţional GAZETA 

MATEMATICĂ JUNIOR: 2 elevi 100 p, Concurs național COMPER – ETAPA 

NAȚIONALĂ - LB. ȘI LITERATURA ROMANA: Premiul I: 6 elevi; Concurs national 

COMPER -ETAPA NAȚIONALĂ-MATEMATICA: Premiul I: -4 elevi,  Concurs national 

GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR: Premiul I - 3 elevi; Premiul al II-lea: 2 elevi. Concurs 

național ,,FII INTELIGENT LA … MATEMATICĂ: Premiul I: 2 elevi, Concurs național 

,,MICII EXPLORATORI”: Premiul I:7elevi. Concurs național ,,DEMOCRAȚIE ȘI 

TOLERANȚĂ”: Premiul I, etapa judeţeană : 1 elev. Concurs ,,ARHIMEDE”: ETAPA 

LOCALĂ: premiul al II- lea – 1 elev;  premiul al III-lea: 1 elev; ETAPA JUDEȚEANĂ: 

premiul I – 1 elev; premiul al II- lea 1 elev,  Concurs național ,,DEMOCRAȚIE ȘI 

TOLERANȚĂ”:  Menţiune, Premiu special, Menţiune Drepturile Omului, etapa naţională.     

 Elevii clasei  a III-a C Concurs național ,,COMPER” LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

+ MATEMATICĂ: Premiul I : 7 elevi; Concurs național ,,,COMPER” LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ + MATEMATICĂ: Premiul I : 7 elevi, Premiul al II-lea: 8 elevi, 

Premiul al III-lea: 10 elevi, Mențiune: 10 elevi, Concurs national ,,FII INTELIGENT… LA 

MATEMATICĂ: Premiul I : 2 elevi; Premiul al II-lea: 3 elevi; Premiul al III-lea: 3 elevi, 

Concurs național ,,COMUNICARE.ORTOGRAFIE: Premiul I: 1 elev; Premiul al III-lea : 3 

elevi, Concurs national: ,,IA ATITUDINE – SPUNE NU DROGURILOR!”: Premiul al III-

lea: 1 elev; Mențiune: 1 elev.  

 Elevii clasei a IV-a A ,,Trepte în matematică’’ – concurs interjudeţean 1 menţiune,  ,,Ramuri’’ 

– concurs interjudeţean 1 menţiune, ,,Bucuriile iernii’’ – concurs naţional de literatură 3  

premii I ,,ProEdu’’ – concurs interjudeţean, 1  premiul I, ,,Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat!’’ – 

concurs naţional de cultură generală  1  premiul I. 

 Elevii clasei  a IV-a B Concurs național ,,Trepte în matematică”: Mențiune: 1 elev; Concurs 

regional: ,,Bucuriile iernii”: Premiul al III-lea: 1 elev; Concurs județean de Matematică și 

Informatică: Premiul al II-lea : 1 elev.  

 Premiul II la Festivalul –concurs de teatru francofon, concurs interjudeţean, 7 elevi. 

Concursul naţional “Orthofrancais”- 1Premiu I, 2 Premii II; 2 Premii III, 2 Menţiuni (5).   

 La Concursul  național COMPER etapa I : faza judeţeană, 1 premiu III, La concursul 

,,Lumina Math,,  etapa I, 1premiu III, Concursul ,,PHI,, faza naţională fizică,  1 premiu II, 
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Concursul judeţean ,,Mărţişorul Ecologic,, 1  premiu I, 1  premiul II, 1 premiul III, Concursul 

judeţean ,,SIDA o provocare la solidaritate” 1  premiu III, 1 men’iune.  

 La disciplina Istorie Premiul I şi 4 premii III la Concursul Naţional ,,La Şcoala cu Ceas”,  

Concurs Naţional ,,Călători prin istorie”-proba teoretică , premiul I- Calificat la etapa 

naţională  proba practic-aplicativă , premiul I- Calificați la etapa naţională, proba teoretică 1 

menţiune la etapa naţională,  Concurs Naţional ,,Memoria Holocaustului”, etapa judeţeană 1 

premiu I, 1 premiu II, 1  premiu III, 3menţiuni. 

 La disciplina Cultură civică Concurs Naţional ,,Democraţie şi Toleranţă” Premiul I Faza 

Județeană-echipaj calificat pentru Faza Națională, Concurs național ,,DEMOCRAȚIE ȘI 

TOLERANȚĂ”: Menţiune, Premiu special, Menţiune Drepturile Omului , etapa naţională. 

 Echipa de baschet-etapa judeţeană a O.N.S.S,  locul I, la etapa pe zonă,  locul III. La etapa 

judeţeană a O.N.S.S,echipa de fotbal (primar)  locul IV.                                                                    

3.2.2 Olimpiade 

 La clasa a IV-a la Olimpiada de limba şi literatura română 3 menţiuni, 1 echipaj calificat la 

Olimpiada de educație civică – etapa județeană.  

 La disciplina limba și literatura română s-au calificat la fazele superioare ale olimpiadei 4 

elevi. 

 La faza județeană a  Olimpiadei de lingvistică- 1 Premiu I , 1 premiu  II, 2 mențiuni. 

 La Olimpiada judeţeană de limba germană - 1premiul II. 

 Elevi calificaţi pentru faza judeţeană la disciplina Biologie – 4 elevi şi au obţinut 2 menţiuni.          

 Elevi calificaţi pentru faza judeţeană la disciplina Cultură civică - 2 echipaje, Premiul I –

calificat pentru faza Națională,  1 premiu III.  

 Elevi calificaţi pentru faza judeţeană la disciplina Istorie – 2. 

 Premiul III la etapa judeţeană la Olimpiada de Religie; 

 

3.3 Managementul carierei 

3.3.1 Formarea continuă a personalului didactic 

           Perfecţionarea/ formarea continuă a reprezentat o componentă esenţială a activităţii cadrelor 

didactice  din şcoală şi în anul şcolar 2016-2017. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale; 

 prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de               

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice. 

          În  anul şcolar 2016- 2017 formarea şi perfecţionarea continuă a însemnat: 

 difuzarea permanentă a informaţiei stiinţifice de specialitate psihopedagogice, metodica 

predării şi de cultură generală ( consfătuiri, catedre sau comisii metodice); 
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 pregătirea temeinică în domeniul evaluării rezultatelor învăţării; 

 perfecţionarea tehnicii didactice în educaţie, a practicilor şi deprinderilor de lucru, creşterea 

capacităţii de creaţie şi inovaţie didactică; 

 elaborarea unor proiecte, modele, instrumente necesare promovării unui învăţământ  cu 

prioritate formativ-educativ; 

 pregătirea şi susţinerea unor lecţii, referate, activităţi şcolare sau extraşcolare; 

 organizarea şi desfăsurarea unor activităţi formativ-educative extraşcolare; 

 participarea cadrelor didactice la acţiunile metodice şi de  perfecţionare la nivelul judeţului; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri de formare; ,,Teorie și metodică în abordarea 

interdisciplinară a activităților didactice preuniversitare, ,,Management strategic în domeniul 

educaţional”-curs internațional - Bulgaria; Curs ,,Comunicarea și negocierea conflictelor în 

managementul educațional”, ,,Utilizarea tablei interactive în procesul educaţional”, 

,,Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip A DOUA ȘANSĂ, 

ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ, ALFABETIZAREA FUNCȚIONALĂ în unitățile de învățământ 

preuniversitar”,  ,,Mediator școlar”; ”Manager al sistemelor de management al calității”, 

,,Educația prin teatru și tehnici dramatice”,  ”Evaluator competențe profesionale”, 

 participarea la simpozioane: 

Județene: ,,Educația prin valori prin cunoașterea tradițiilor populare românești”, 

Interjudețene: ,,Învățământ de calitate în școala românească”; 

Naționale: ,,Citește, copile! Lectura este calea spre viață 

Internaționale: ,,Implică-te, copile în comunitatea ta”, ,,Sărbătoarea Învierii – lumina sufletelor 

noastre”; ,,The Beauty of the fourth Seasons”; ,,Sănătatea înainte de toate” , ,,Modalităţi şi mijloace 

de includere”, ,,Educația  interculturală – abordare  pedagogică  și  teologică”. 

         Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ la 

începutul anului şcolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul şcolii s–au desfăşurat lecţii 

demonstrative, mese rotunde sau susţinere de referate cu scopul de a împărtăşi din cunoştinţele 

acumulate şi celorlalţi colegi de catedră. Tot ca activitate de perfecţionare poate fi considerată şi 

organizarea de activităţi extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente-1Decembrie, Crăciunul, 24 

Ianuarie, activităţi din cadrul parteneriatelor cu Muzeul Judeţean de Istorie, Biblioteca Judeţeană, 

Arhivele Naţionale-Filiala Olt, Judecătoria Slatina, care au fost organizate cu profesionalism şi s-au 

obţinut rezultate remarcabile.  

3.3.2 Perfecţionarea prin grade didactice 

S-au înscris pentru obtinerea gradului didactic II prof. Stancu Luminiţa şi a obtinut definitivarea in 

invatamant prof.dr. Stan Marian. 

3.3.3 Perfecţionarea personalului didactic auxiliar 

 

3.4 Planificarea şi implementarea strategiilor manageriale în cadrul orientării şcolare şi 

profesionale. Sistem organizaţional şi decizional 
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          Un obiectiv important ale şcolii l-a reprezentat planificarea şi implementarea strategiilor 

manageriale în cadrul orientării şcolare şi profesionale în vederea unei bune cunoaşteri de către elevi 

şi părinţii acestora a relaţiei dintre rezultatele obţinute în timpul anului şcolar la evaluări interne şi 

externe şi orientarea şcolară şi profesională. 

         Profesorii diriginţi şi conducerea şcolii au avut numeroase întâlniri şi discuţii cu elevii şi părinţii 

acestora pentru o mai bună cunoaştere şi evidenţiere a particularităţilor intelectuale şi aptitudinale a 

elevilor. Astfel, s-a realizat o concordanţă între opţiunile elevilor, capacităţile intelectuale şi orientarea 

lor şcolară şi profesională. 

3.5 Managementul educaţiei nonformale 

          Educaţia nonformală a fost realizată şi în acest an şcolar prin numeroase activităţi diverse şi 

atractive care au contribuit la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a elevilor, 

punând accentul pe aplicabilitate şi antrenând noile tehnologii comunicaţionale.    

         Educaţia nonformală s-a concretizat în: concursuri pe discipline şi de cultură generală, cercuri pe 

discipline-cercul de istorie, de pictură, excursii tematice care au cuprins obiective naturale, istorice, 

arhitecturale, religioase, literare, acţiuni socio-culturale (vizite la muzee, arhive, teatru etc), activităţi 

de educaţie ecologică, civică şi rutieră. 

3.6 Strategii educaţionale. Dezvoltare,coordonare şi colaborare prin parteneriate 

3.6.1 Parteneriate pentru dezvoltare instituţională şi pentru formare profesională: 

 Proiectul “Let’s Do It, Romania!”;   

 Proiectul „Tinerii construiesc prezentul”;  

 Proiectul ,,TRADITII ȘI OBICEIURI STRĂMOȘEȘTI”;  

 Proiectul ,,ȘCOALA PĂRINȚILOR”; 

 Proiect educativ interjudețean ,,Flori albe, dalbe flori…”; 

 Proiect educaţional ,,1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României”;  

 Proiect tematic  ,,5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI”;  

 Proiectul ,,Tehnici moderne de predare”; 

 Proiect Județean: ,,Mereu aproape de aproapele tău” ;  

 Simpozion Național ,,Citeşte, Copile! Cartea este calea spere viață!”; 

 Program Internațional ,,Ziua Ștafetei”;  

 Proiect educaţional ,,FLOAREA -  simbol şi  inspiraţie;   

 Simpozion Internațional: Implică-te, copile, în comunitatea ta!; 

 Proiectul educaţional ,,Fii curajos, cunoaşte legea!" în parteneriat cu Judecătoria Slatina, 

parteneriat încheiat în baza protocolului semnat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Justiţiei; 

 PROIECT EDUCAŢIONAL ,,ÎN LUMEA CĂRŢILOR ŞI A DOCUMENTELOR” în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Olt ,,Ion Minulescu” şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor 

Naţionale Olt, Slatina; 
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 Continuarea planului de valorizare a rezultatelor proiectului Erasmus+, Dimensiunea 

europeană a şcolii noastre, încheiat în 2016, prin activităţi de clasă, proiecte în parteneriat cu 

alte şcoli şi ONG-uri; 

 Constituirea unui grup de iniţiativă pentru conceperea proiectului Erasmus+, acţiunea K A1, 

cu titlul ,,Natură, Artă, Istorie, Educaţie. Proiectul a fost depus online, la termenul din 2 

februarie 2017; 

 Constituirea unui grup de initiativă pentru depunerea proiectului de parteneriat, Erasmus+, 

acţiunea KA2, cu titlul ,,Învăţarea prin cultură, artă, muzică, sport şi TIC”. Proiectul a fost 

depus online la termenul din 29 martie 2017, cu şcoli partenere din Spania, Italia şi Grecia;  

 Pregătirea unui proiect de parteneriat în domeniul tineretului, cu termen la 4 octombrie 2017, 

având ca parteneri şcoli şi ONG-uri din Italia, Franţa şi Bulgaria;  

 GDF SUEZ, devenit ENGIE, în parteneriat cu Asociaţia Hands Across România şi Ministerul 

Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, a lansat în perioada aprilie – mai 2017 cea de a XI 

a ediţie a programului educaţional „Întâlnire cu energia”, ai cărui beneficiari vor fi peste 2500 

de copii din zonele rurale și urbane mici ale județelor București, Constanța, Galați, Brăila, Olt, 

Vâlcea, Vrancea și Dâmbovița; 

 Proiectul ,,INFOPEDIA ”, proiect educațional de parteneriat județean, Ediția a IV-a; 

 Proiectul educațional  Lectura, călătorie interioară; 

 Proiectul județean Tradiții și obiceiuri strămoșești; 

 Program Internațional ,,Ziua Ștafetei”;  

 Proiectul educativ ,,Viaţa departe de părinţi”. 

 

3.6.2 Activităţi extraşcolare 

I. DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative  

 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.  

 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

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

proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.  

 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de 

experienţă.  

 Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament 

civilizat în şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea 

elevilor.  

 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  

 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.  

 Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.  
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 Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  

 Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în 

acte antisociale.  

 

 Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii 

naţionale).  

 Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în 

muncă.  

 Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).  

 Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în 

comportament , atitudine de respect faţă de mediu).  

 

II. ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINŢILOR  

 

  Comisia metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar 2016-2017, respectându-se de către diriginţi atât 

planificările cât şi desfăşurarea orelor de dirigenţie planificate, ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Comisia metodică a diriginţilor a organizat activităţi şcolare şi extraşcolare 

care au avut ca scop, afirmarea personalității elevului în plan şcolar şi comunitar. 

Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: 

excursii, vizite la muzee, parteneriate cu alte şcoli, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile etc., 

introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

           Comunicarea între diriginți şi părinţi s-a realizat atât în cadrul şedinţelor cu părinţii organizate 

semestrial, sau în cadrul lectoratelor cu părinţii sau întâlniri lunare cu părinţii prin care să se 

stabilească o srtânsă relaţie şcoală- familie – comunitate. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în 

vigoare; 

 Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între 

şcoală, elev şi părinte; 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;  

 Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte;  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

 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; 
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 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată 

pe : 

 Competenţe generale; 

 Valori şi atitudini; 

 Competenţe specifice şi conţinuturi; 

 Sugestii metodologice. 

                 Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, a 

căror dezvoltare este preconizată pe durata gimnaziului, în timp ce competenţele specifice (derivate 

din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecărui an şcolar, au fost corelate cu 

conţinuturi ale învăţării şi prezentate distinct, pentru fiecare clasă de gimnaziu în parte. 

             Activitatea Ariei Curriculare ,,Consiliere şi Orientare” a început odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la începutul anului şcolar în şedinta comisiei metodice în care au fost 

nominalizaţi toţi prof. diriginţi.  

             Semestrul I a avut planificate umătoarele activităţi : 

- Raportul activităţii pe anul şcolar 2015 -2016,  

- Stabilirea comisiei diriginţilor,  

-,,Cunoaşterea temeinică a colectivului clasei” – referat, prof. Vasile Elena, diriginte al clasei a VI-a 

B,  

- „Ziua Mondială a Toleranţei sau Cum trăim cu toţii sub acelaşi soare”-referat, prof. Prună Lavinia, 

responsabil comisie,diriginte al  clasei a VIII-a B, 

-,,Rolul activităţilor extracurriculare în formarea personalităţii elevului” – lecţie demonstrativă, Prof. 

Nedelcu Carmen, diriginte al clasei a V-a A, 

-Chestionar aplicat elevilor în vederea investigării intereselor elevilor pentru activităţile destinate 

săptămânii „Scoala Altfel”. 

            Semestrul al II lea a debutat cu întrunirea diriginţilor şi analiza raportului de activităţi pe 

semestrul I. In luna martie au avut loc manifestări dedicate zilei de 8 martie organizate de doamna 

profesor Nedelcu Carmen. Pe 31 martie a avut loc Simpozionul Internaţional ,,Implică-te, copile, în 

comunitatea ta”, ocazie cu care diriginţii au organizat diferite activităţi cultural-artistice pentru 

invitaţii străini. Luna mai a fost presărată cu diferite activităţi dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, 

iar doamna profesor Iordana Maria a susţinut o lecţie demonstrativă dedicată lui Constantin Brancuşi. 

In luna iunie, responsabilul comisiei a susţinut un referat cu tema ,,Generaţia Z-o nouă schimbare”, iar 

elevilor li s-au oferit de ziua copilului surprize organizate de diriginţii lor cu această ocazie (vizite, 

afişe şi mesaje transmise copiilor din întreaga lume). 

           In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns şi  de asemenea 

în colective eterogene, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte 

regulile grupului. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea 
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unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii : activităţi şcolare cu 

ocazia Zilei Naţionale  a României, sărbătorilor de Crăciun, ziua poetului neamului- Mihai Eminescu, 

ziua unirii-24 ianuarie, ziua limbilor străine – 26 septembrie, ziua internaţională a nonviolenţei în 

şcoală, ziua mondială a toleranţei, ziua naţională a tineretului, ziua internaţională a copilului. 

          De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi 

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor, completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat 

fiind specific unor domenii conexe.  

            La clasa a V- a, s-a pus mare accent pe activităţile de consiliere, ca parte integrantă a 

activităţilor de învăţare, dar şi ca mijloace de consolidare şi de recreere, trezire a interesului, 

dezvoltare a imaginaţiei creatoare. Se pot enumera colaborările în diferite acţiuni ale elevilor de la 

diferite clase, atât curriculare, cât şi extracurriculare.  

           In vederea implicării cât mai active a părinţilor în viaţa şcolii, în cadrul  şedinţelor cu părinţii 

au fost împărtăşite experienţe personale în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar şi 

pentru părinţi. 

          Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar şi dezbaterile cu diverse teme şi 

referatele sau lecţiile deschise ce au fost susţinute în cadrul întâlnirilor lunare din cadrul comisiei. 

 

III. ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR  

 

             Activitatea Consiliului elevilor a debutat în anul şcolar 2016- 2017, în luna octombrie 2016 cu 

şedinţa CŞE, unde preşedintele elevilor Bărbulescu Octavian, a prezentat raportul de activitate pe anul 

anterior 2015-2016,  scoțând în evidenţă implicarea CŞE în diferite activităţi şcolare şi extraşcolare. 

            Tot în luna octombrie 2016, s-a reales CŞE pentru anul şcolar 2016- 2017, având următoarea 

componenţă:  

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Funcția 

1 RĂDOI ALBERT a VII-a A Preşedintele C.Ş.E. 

2. POPA ALEXANDRA a VII-a A Vicepreşedinte C.Ş.E. 

3. PIRINGĂ ANDREEA MĂDĂLINA a V-a B Secretarul C.Ş.E. 

 

          În cadru şedinţelor  s-au dezbătut şi propus următoarele activităţile pe care membrii CŞE, le vor 

desfăşura în anul şcolar 2016- 2017.  

 Participarea la activităţile dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei- 5 octombrie 2016;  

 Participarea la activităţi în ”Săptămâna prevenirii traficului de persoane”, pentru a marca ” 

Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane-18 octombrie;” 

 Implicarea în desfăşurarea activităților din  campania „Ziua Ştafetei - Acum decid eu!””; 

 Participarea la concursurile școlare; 
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 Participarea la activitățile de voluntariat în colaborare cu Asociația de părinți a școlii ”George 

Poboran - pentru copiii noștri”; 

 Participarea la activitățile  din proiectul ” Fii curajos,cunoaște legea!”; 

 Colinde de Crăciun – Primăria oraşului Slatina și Centrul Cultural ”Eugen Ionescu”; 

 Implicarea în activitatea dedicată poetului Mihai Eminescu- 15 ianuarie 2017 ; 

  Întâlniri în cadrul CJE, şi participarea la alegerile preşedintelui CJE . 

 Implicarea în activitatea ”Săptămâna legumelor și a fructelor donate” -elevii voluntari din 

școala noastră au donat  legume şi fructe  copiilor cu situatie materiala precara din scoala 

 Implicarea în activitatea”Dăruind vei dobândi” -elevii voluntari din școala noastră sub 

îndrumarea profesorilor voluntari au donat haine și  jucării copiilor cu situație materială 

precară atât din școala noastră cât și celor de la Școala Gimnazială nr. 1 Slatina. 

 

 

IV. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ  

         Conform Planului de Activităţi extracurriculare şi extraşcolare, au fost organizate o serie  de 

activităţi la care au participat elevii şi profesorii şcolii noastre.  

           Elevii școlii noastre s-au implicat în cea mai mare acțiune națională de voluntariat – Let’t do it, 

Romania! – cunoscută și sub denumirea de “Ziua Națională a Curățeniei”. Acțiunea și-a propus nu 

doar curățarea unor zone în care turiștii sau localnicii neglijenți lasă deșeuri în urma lor ci și să dea un 

puternic mesaj de respectare a naturii. Elevii școlii noastre au crezut că stă în puterea lor să avem un 

oraș mai curat, un aer mai sănătos şi spaţii turistice care ne încantă privirile. De aceea au participat în 

data de 24 septembrie 2016, la ora 9:00, la cea mai mare acțiune de voluntariat.  

          In 2016, Kaufland oferă cea mai mare mişcare socială din România şi din Republica Moldova. 

Kaufland este alături de “Let`s Do It, Romania!” încă din 2010, devenind un partener cu tradiţie, pe 

care întreaga echipă se poate baza în fiecare an. In plus, în cadrul fiecărei Zilei de Curăţenie 

Naţională, angajaţii Kaufland au dat dovadă de grijă, implicare și responsabilitate față de mediu, prin 

sute de ore de voluntariat. 

         “Let’s Do It, Romania!” continuă „Ziua de Curățenie Națională” şi în 2016, pentru a cincea 

oară, eveniment ce a avut loc pe 24 septembrie  în aceeaşi zi în Romania şi în Republica Moldova la 

Chişinău. Kaufland s-a implicat în organizarea acţiunii, oferind saci şi mănuşi pentru echiparea tuturor 

voluntarilor şi contribuind la cartare într-un mod neconvenţional: în luna aprilie, echipa “Let’s Do It, 

Romania!” a primit o maşina electrică din partea Kaufland pentru a identifica mormanele de deşeuri 

într-un mod eco. La acțiune au participat elevii claselor P B, I B, a II-a A, a VII-a A, a VIII-a B, 

însoțiți de doamnele profesoare: Stancu Luminița, Firescu Maria, Ivan Daniela, Boboc Cristina, Jianu 

Carmen și Vlad Eugenia. 

           Acţiunea, denumită generic"Verde la educaţie pentru circulaţie!" a avut loc în parcările 

magazinelor unui supermarket în data de 24.09.2016  şi a fost susţinută de poliţişti rutieri şi poliţişti ai 

Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. Prima parte a lecţiei de educaţie rutieră a 

fost reprezentată de secţiunea teoretică, în care cei mici au aflat toate informaţiile despre semnele de 

circulaţie, ce înseamnă fiecare, dar şi cât de important este să fie atenţi la trafic. Cea de-a doua parte a 

cuprins o sesiune interactivă, unde copiii au fost invitaţi să aplice cunoştinţele proaspăt dobândite, 
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printr-un joc de circulaţie rutieră în cadrul unui orăşel miniatural. La final, toţi participanţii au fost 

răsplătiţi cu premii. Evenimentul a avut loc simultan, în sectoarele special amenajate, în parcările 

magazinelor respective, din întreaga ţară. Din școala noastră au participat elevii claselor P A și clasa a 

III-a A însoțiți de doamnele învățătoare Sterie Valentina și Cîrstea Elena. 

            Miercuri, 5octombrie 2016, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „George Poboran” 

Slatina, au sărbătorit Ziua Mondială a Educaţiei. Activitatea a avut ca scop evidenţierea rolului 

dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, 

valorilor şi moralei unei societăţi. Momentele desfăşurării activităţii:Prezentarea pe scurt a istoricului 

acestei zile(PPT);Evidenţierea unor mari personalităţi ce şi-au pus amprenta asupra educaţiei; 

Filmulețe educative: ,,Tortul’’,,Oița’’,,Pantofii mei’’,”Cupa educației” - handbal băieți. 

           Din PPT-ul prezentat elevii au aflat că această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 

200 de ţări. Aşadar, în întreaga lume, această zi, sărbătorită în peste 200 de ţări, este consacrată 

personalului didactic, celor care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei fiind 

World Teachers’ Day în engleză sau Journée Mondiale des Enseignants, în franceză. În ultima parte a 

activității, elevii au urmărit un meci de handbal susținut de elevii claselor a VIII-a, pregătiți de 

domnul profesor Barbu Valentin.  

          Cu ocazia Zilei Europene de Lupta impotriva Traficului de Persoane, în data de 18 octombrie, 

în şcoala noastră s-au desfăşurat activităţi creative prin implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a 

specialiştilor. Marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane este un exerciţiu de 

creştere a gradului de conştientizare a tinerilor asupra riscurilor acestui fenomen. Necesitatea 

concentrării eforturilor pe linia prevenirii traficului de persoane reprezintă un aspect de maximă 

actualitate. 

            La 25 octombrie este marcată, anual, Ziua europeană a justiției civile, destinată tuturor 

cetățenilor europeni care activează în domeniul justiției. Pentru a marca aceasta zi, în baza 

parteneriatului educaţional încheiat între Şcoala Gimnazială "George Poboran" şi Judecatoria Slatina, 

elevii claselor a VIII-a au desfăşurat o actvitate chiar în sălile de judecată, în compania domnului 

Preşedinte al Judecătorei şi a altor domni judecători. Elevii au avut ocazia să cunoască specificul 

justiţiei civile, care este sfera relaţiilor sociale pe care dreptul civil le ocroteşte, de asemenea prin ce 

se deosebeţte dreptul civil de dreptul penal, precum şi elemente de bază privind organizarea judiciară. 

           ,,Ziua Holocaustului” este titlul activității desfășurată în cadrul Școlii Gimnaziale ”George 

Poboran”, comemorare organizată de d-na profesoară de istorie Istrate Viorica. Au participat elevii 

școlii din clasele a VII-a și a VIII-a. D-na profesoară a prezentat un material în Power-point în care a 

punctat istoria și semnificația Holocaustului. După prezentare, elevii au pus întrebări pe baza 

materialului și au discutat despre importanța comemorării și despre prevenirea și evitarea unor 

asemenea fenomene negative în viitor. Începutul simbolic al Holocaustului este marcat anual la data 

de 9 noiembrie (declarată Ziua internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului), 

aducând aminte de 9 noiembrie 1938 când s-au luat primele măsuri fizice împotriva evreilor pe tot 

cuprinsul Germaniei, ziua intrând în istorie sub denumirea de 'Kristallnacht'' ('Noaptea de cristal').  

Ziua Holocaustului în România a fost marcată pentru prima oara în anul 2004, pe 9 octombrie, fiind 

instituită printr-o hotărâre de guvern, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea 

Holocaustului în România, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel și a 

Federației Comunităților Evreiești din România. 
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           În cadrul proiectului educațional "Fii curajos, cunoaște legea!" s-au desfășurat activități în 20 

noiembrie 2017, care au marcat Ziua Universală a Copilului. Ziua de 20 noiembrie 1989 este una 

deosebit de importantă pentru copiii din întreaga lume. Atunci a fost semnată Convenţia ONU cu 

privire la drepturile copilului, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, 

definitivând acţiunea începută în 1924 de către Englantyne Jebb, fondatoarea organizaţiei “Salvaţi 

copiii”, ale cărei idei au fost cuprinse în Carta Bunăstării copiilor, adoptată de Liga Naţiunilor, la 

Geneva. In România, Convenţia ONU a fost ratificată în data de 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 

18/1990. Prevederile Convenţiei au stat la baza elaborării Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

          20 NOIEMBRIE este ziua în care ar trebui să ne amintim că drepturile copilului încă sunt 

încălcate. Copilul, ca persoană, trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile recunoscute tuturor 

fiinţelor umane, dar şi de drepturi şi libertăţi speciale, justificate de vulnerabilitatea şi particularităţile 

vârstei lor. 

           În semn de recunoaştere a acestor drepturi, în luna noiembrie a fiecărui an (începând din 2012), 

Fundaţia „Terre des hommes” desfăşoară campania „Ziua Ştafetei - Acum decid eu!” 

(www.ziuastafetei.ro) prin care copii şi tineri din întreaga ţară sunt sprijiniţi de adulţi să-şi afirme 

aspiraţiile pentru viitor şi să încerce, pentru o zi, profesiile la care visează.  

            În calitate de coordonator local al campaniei, Şcoala Gimnazială „George Poboran” şi 

Asociaţia „Learn for you!” a selectat copii şi tineri cu vârste între 12-18 ani, care au preluat ştafeta 

profesiilor de medici, profesori, designer, jurnalişti, psihologi, poliţişti, mergând la sediul ISU, 

Baroului Olt, cabinetelor medicale, Poliţiei, şcoli, Inspectoratului Şcolar Judeţean. În cadrul unei 

activităţi de predare-preluare a ştafetei, specialiştii delegaţi de instituţiile de mai sus le-au prezentat 

copiilor şi tinerilor în ce constau sarcinile lor de zi cu zi, oferindu-le totodată şansa de a participa în 

mod activ la practicarea acestora. 

           În luna noiembrie a fost un real succes și evenimentul "Ziua porţilor deschise". Dovada este 

prezența  a peste 120 de preşcolari care ne-au vizitat, alături de doamnele educatoare sau de părinţii 

lor.  

Elevii școlii noastre au sărbătorit în 29 noiembrie 2016, Ziua Națională a României, 1 

Decembrie. Ei au participat la un concurs pe teme de istorie a României, au urmărit un PPT cu 

informații despre semnificația și importanța acestei zile. Elevii au fost pregătiți și îndrumați de 

doamna profesor de istorie Istrate Viorica. Elevii clasei a II-a A au confecționat stegulețe, pe care le-

au oferit cu drag. Doamnei Denisa Guțică, muzeograf la Muzeul Județean Olt, a participat la activitate 

oferind informații prețioase elevilor școlii noastre, despre unirea de la 1 Decembrie 1918. 

          Este al doilea an în care întreaga echipă a şcolii George Poboran,  a oferit un spectacol de înaltă 

ţinută. Dacă în 2015 au pus în scenă spectacolul de teatru si muzical “Povestea lui Mos Craciun” 

dedicat marii sarbatori crestine a Nasterii Domnului, de data aceasta sceneta „Îngerul Crăciunului” a 

fost momentul de deschidere  şi cel care a dat numele evenimentului. Nu au uitat însă nici de 

însemnătatea istorică a zilei de 22 decembrie. Ei au urcat pe scena Centrului Cultural Eugen Ionescu 

acolo unde au oferit tuturor celor prezenţi în sală un spectacol deosebit, prin care au dorit să atragă 

atenţia tuturor ca măcar în această perioadă a anului să fim mai buni şi mai atenţi cu semenii noştri. 

Din program nu au lipsit nici colindele şi momentele de dans, la care au contribuit aproape toţi elevii 
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şcolii, de la cel mai mic până la cel mai mare. A fost un spectacol impresionant prin jocul actorilor, 

regie, costume, recuzită, sunet, aplaudat îndelung. 

           La 167 de ani de la nașterea celei mai importante voci a poeziei românești, am desfășurat un 

proiect tematic întitulat ”Eminescu- poet nepereche” Activitățile desfășurate în proiect au fost foarte 

variate. Activitatea” Să ne amintim de Eminescu”  a marcat lansarea proiectului. Proiectul a continuat 

cu activitatea ”Operele lui Eminescu-izvor de inspirație”care a cuprins realizarea de desene inspirate 

din poeziile poetului.A urmat un concurs  literar  despre opera și viața poetului. Dupa o incursiune 

prin biografia lui Mihai Eminescu, s-a prezentat un material Power Point. Proiectul s-a încheiat cu un 

spectacol omagial susținut de elevii clasei a II-a A, îndrumați de d-na învățătoare Ivan Daniela. Copiii 

au participat cu multă nerăbdare, cu multe emoţii...iar finalul a avut o încărcătura emţională deosebită.  

           Școala noastră s-a înscris anul acesta la Festivalul Național al Cărții pentru Copii „Bucuria 

Lecturii”, ediția a XIII-a, 2017. Inițiat de FICE România în anul 2004, de-a lungul celor 12 ediții până 

în prezent, Festivalul a devenit o manifestare emblematică a învățământului românesc, care 

promovează cartea, lectura, creativitatea și originalitatea în rândul copiilor și al tinerilor. Ediția a XIII-

a a Festivalului se desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 96 (București) și în colaborare 

cu Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, inspectoratele 

şcolare judeţene, Biblioteca Naţională a României, Palatul Naţional al Copiilor, Asociaţia Editurilor 

Pedagogice şi Culturale, Uniunea Editorilor din România, Secţia Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor 

şi Bibliotecilor Publice din România, Universitatea Titu Maiorescu, revista Tribuna Învăţământului.  

          Festivalul este structurat în două secţiuni: I. Lectură şi Creaţie; II. Evenimente dedicate Cărţii, 

Lecturii şi Creativităţii.  

Secţiunea I, Lectură şi Creaţie, cuprinde realizarea următoarelor tipuri de lucrări: Un eseu inspirat din 

universul lecturilor, Scrisoare către un personaj sau autor favorit, O poveste originală, Desene, picturi 

inspirate de lumea lecturilor, Reviste şcolare, Cărţi pentru copii şi tineri, scrise de copii, tineri. 

Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate Cărţii, Lecturii şi Creativităţii, cuprinde: Concursuri pe diverse 

teme, inspirate de universul lecturii, Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor, Întâlniri cu scriitori 

şi autori îndrăgiţi, Lecturi publice, Dezbateri pe tema lecturii şi a cărţii, Piese de teatru, Recitaluri de 

poezie, Poezia şi muzica – tărâmul magic al artelor, Şezători literare. Școala noastră a participat la 

cele două secțiuni cu mai multe activități. 

            În data de  23.02.2017 s-a desfășurat  la Școala Gimnazială ,,George Poboran” activitățile 

Caragiale  și  copiii și Caragiale, dramaturgul, activitate la care au participat elevii claselor a VII-a B 

și a VIII-a B  însoțiți de doamnele profesoare Iuliana Dorobanțu,Vlad Eugenia și de domnul profesor 

Alexandru Bîscoveanu. 

            Activitățile fac parte din proiectul educațional  Lectura, călătorie interioară, proiect ce are ca 

scop o cât mai bună aprofundare a materiei limba și literatura română dar și atragerea elevilor la 

bibliotecă descoperind, prin lectură, un univers magic, bogat în idei și caractere. 

În data de 01.03.2017 s-a desfășurat la Școala Gimnazială ,,George Poboran” activitatea Rolul 

educativ al poveștilor.  

  La activitatea Rolul educativ al poveștilor au participat elevii clasei a II-a A  însoțiți de 

doamna profesor pentru învățământul primar Ivan Daniela și de doamna bibliotecar Buga Codruța. 



28 

 

    Activitatea a constat în urmărirea filmului de desene animate Pinocchio , după opera cu același 

titlu de Carlo Collodi. Apoi, elevii au discutat cu doamna profesor și cu doamna bibliotecar despre 

rolul moralizator al poveștii. 

            În data de 08.03.2017 s-a desfășurat la Școala Gimnazială ,,George Poboran” activitatea 

Figura mamei în literatura pentru copii, activitate la care au luat parte elevii clasei P A însoțiți de 

domnișoara învățătoare Valentina Sterie. 

 Prin această activitate, cei mai mici dintre elevii școlii noastre au ales să celebreze Ziua Femeii 

și sosirea primăverii. Astfel, micii școlari au urmărit filmul Dumbrava minunată, ecranizare după 

opera cu același titlu de Mihail Sadoveanu. 

              În data de 27.03.2017 s-a desfășurat la Școala Gimnazială ,,George Poboran” activitatea 

Pedagogia basmului, activitate la care au luat parte elevii claselor a V-a A și a V-a B însoțiți de 

doamnele profesoare Carmen Nedelcu și Eugenia Vlad.  

  Având drept scop fixarea cunoștințelor legate de basm, ca specie literară, activitatea s-a 

derulat în trei etape și anume: vizionarea filmului De-aș fi … Harap-Alb, povestirea basmului propriu-

zis de către elevi cu ajutorul doamnelor profesoare și a doamnei bibliotecar Codruța Buga și 

rezolvarea unei fișe de lucru privind aspectele teoretice ale basmului. 

 La  final, elevii, ajutați de cadrele didactice, au desprins învățăminte din basm, realizând 

numeroase conexiuni între evenimentele din operă și cele din viața reală. S-a discutat de asemenea și 

despre personaje, fiecare din ele având semnificatia lui. 

             Elevii clasei a II-a A,îndrumați de profesoara lor, Ivan Daniela, au pregătit și prezentat pe 

scena Centrului Cultural ”Eugen Ionescu” din Slatina, sceneta intitulată ”Fabula ,înțeleaptă doamnă”, 

în 25 martie 2017. Distribuția a fost următoarea: Prezentator 1,elevul Cîrstea Erik; Prezentator 2,eleva 

Mocan Iulia; Vulpea: eleva Dolocan Dana;Corbul: elevul Dicu Laurențiu; Șoarecele de la oraș:elevul 

Podaru Eduard; Șoarecele de la țară: elevul Boștină Luca; Lupul: elevul Neacșu Cătălin; Mielul: 

elevul Szocs Matei. Elevii și-au confecționat costume potrivite pentru rolurile interpretate , au dovedit 

calități scenice deosebite și au fost aplaudați de părinții și colegii lor aflați în sala de spectacol. 

            La prima secțiune, elevii au participat și cu desene, picturi inspirate de lumea lecturilor.La 

această secțiune s-au obținut și două premii. 

             Proiectul educațional ,,FII CURAJOS,CUNOAȘTE LEGEA!” este un proiect derulat în 

parteneriat cu Judecătoria Slatina, având ca obiectiv educația juridică a elevilor pentru înțelegerea 

noțiunii de lege în general, dar mai ales pentru respectarea  legii,pentru aplicarea condițiilor ei 

restrictive. Proiectul oferă elevilor de gimnaziu ocazia implicării active, utile și conștiente într-o 

activitate în care experiențele pozitive trăite pot fi definitorii pentru dezvoltarea personalității lor. În 

lunile februarie și  martie 2017 au desfășurat activități prin participarea specialiştilor la orele de 

educaţie civică, cultură civică şi dirigenţie. Elevii clasei a VII-a A au desfășurat o activitate cu 

participarea specialiștilor Judecătoriei Slatina la ora de educație civică.Tema lecției a fost”Autoritatea 

Judecătorească”. La activitatea au participat doamnele judecătoare Dicu Mirela și Gheorghe Cristina. 

Invitatele noastre le-au vorbit elevilor despre respectarea legilor țării, despre autoritate judecătorească, 

despre judecători ca funcționari ai statului care au obligația de a soluționa procesele în cadrul unei 

instanțe judecătorești. 

             Elevii au aflat că una dintre principalele condiții pentru ca o țară să fie democratică și să 

funcționeze spre binele tuturor este aceea ca, atât cetățenii, cât și conducătorii să respecte legile. 
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Pentru aceasta este necesar ca ea să funcționeze separat, independent de puterile legislativă și 

executivă, de eventualele influențe ale unor politicieni sau partide. Pentru ca un judecător să ia o 

decizie justă trebuie să nu-i fie teamă că ar putea fi pedepsit sau agresat. De aceea, potrivit 

Constituției, judecătorii se supun numai legii, sunt independenți și inamovibili. 

           Sub sloganul "Împreună pentru educație", Campania Globala pentru Educație din acest an a 

dorit să reamintească autorităților din întreaga lume că promisiunile asumate de state trebuie 

respectate, iar educația gratuită și de calitate pentru toți copiii este una dintre aceste promisiuni. Prin 

activitățile desfășurate în ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație, ne-am propus să 

reamintim opiniei publice și factorilor de decizie importanța educației pentru dezvoltarea fiecărui 

copil.Săptămâna aceasta le-a oferit elevilor nostri un cadru în care să-și poată exprima opinia cu 

privire la importanța educației de calitate, barierele care stau în calea accesului tuturor copiilor la o 

educație de calitate și soluțiile care ar putea ajuta la îndepărtarea acestor obstacole. S-au desfăşurat 

activităţi la clasele: a II-a A, a V-a A, a VII-a A, a VII-a B, sub îndrumarea doamnelor prof. Ivan 

Daniela, Istrate Viorica, Davidoiu Monica, Nae Aurelia, Dorobanţu Iuliana, Jianu Carmen,Vlad 

Eugenia. 

           În cadrul programului „Școala Altfel” 2017, s-au desfășurat activități care: au vizat stimularea 

şi valorizarea creativităţii elevilor prin proiecte educative nonformale; au promovat conceptul de 

voluntariat şi cel de parteneriat educaţional dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale; au 

condus la creşterea respectului faţă de valorile culturale naţionale şi europene; au motivat elevii 

pentru a participa la viaţa şcolii. 

             În cadrul proiectului ”INFOPEDIA ”, proiect educațional de parteneriat județean, Ediția a IV-

a , sub coordonarea prof. Vizonie Mirela și a Coordonatorului de Programe și Proiecte Educative, 

prof. Ivan Daniela, având ca parteneri Palatul Copiilor ”Adrian Băran”, Școala Postliceală Sanitară 

”Christiana”,Colegiul Tehnic ”Alexe Marin”,Colegiul Național Agricol ”Carol I”, Colegiul Economic 

”P.S.Aurelian”s-au desfășurat activități cu caracter:  creativ (Magia Florilor), educativ ( Enciclopedia 

sănătății) și recreativ/educativ ( Activitate practică – Să ne cunoaștem orizontul local! ). 

Rezultate înregistrate:Elevii s-au implicat cu plăcere în activități de creație. Elevii au aflat cum ar 

trebui să abordeze un stil de viață sănătos. Elevii au învățat cum se acordă primul ajutor. Elevii au 

aflat informații despre mediul, relieful și istoria Dealului Grădiște, dar și a orașului Slatina. 

            Simpozionul internațional "Implică-te, copile, în comunitatea ta!", desfășurat în data de 31 

martie 2017, a fost un real succes, o acțiune din care toți am avut de învățat, dascăli și elevi, 

deopotrivă, despre importanța voluntariatului, a filantropiei, ca expresie a naturii umane. Multumim 

tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, precum și invitaților care au fost 

alături de noi, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Olt, Casei Corpului Didactic Olt, 

oaspeților noștri din Turcia și Bulgaria, doamnelor Hilal Kaya, Tatyana Tanova-Peni și Tzvetomira 

Angelova, domnilor Mehmet Ali Yasa, Ismail Kocak și Sinan Inan. 

             La unitatea de învăţământ George Poboran, ziua școlii este sărbătorită în fiecare an, prin 

spectacole tematice diverse. Elevii au fost actori la șezătoare, au cântat, au dansat și au încondeiat 

ouă, spre admirația oaspeților de peste hotare și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor.  A 

devenit deja o tradiție pentru elevii și profesorii de la George Poboran să celebreze ziua școlii, în 

apropierea zilei de Sfântul Gheorghe. Anul acesta, organizatorii au vrut să le arate invitaților tradițiile 

și obiceiurile oltenești. În altă sală de clasă, copiii au decorat ouă de Paște. La toate aceste activități au 
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luat parte și profesori din Turcia și Bulgaria, care au venit în România pentru simpozionul 

internațional organizat tot de Școala „George Poboran”. 

            Pentru ziua de 9 mai s-au desfășurat acţiuni diverse pentru marcarea zilei şi cunoaşterea 

drepturilor ca cetăţeni europeni sub îndrumarea doamnei profesoare de istorie Istrate Viorica. 

           GDF SUEZ, devenit ENGIE, în parteneriat cu Asociaţia Hands Across România şi Ministerul 

Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, A lansaT în perioada aprilie – mai 2017 cea de a XI a 

ediţie a programului educaţional „Întâlnire cu energia”, ai cărui beneficiari vor fi peste 2500 de copii 

din zonele rurale și urban mic ale județelor București, Constanța, Galați, Brăila, Olt, Vâlcea, Vrancea 

și Dâmbovița.  

           Programul „Întâlnire cu Energia “ are ca scop stimularea interesului elevilor din clasele a IV-a 

faţă de sursele de energie şi, în special, faţă de gazul natural. Acest curs completează interactiv orele 

de ştiinţe ale naturii din programa şcolară. În cadrul proiectului vor fi descrise elevilor concepte cu 

privire la producerea, distribuţia şi utilizarea gazelor naturale, insistând pe aspectele de mediu, 

siguranţă şi prevenirea accidentelor.Programul constă în două lecţii de câte 50 de minute susținute de 

către angajaţii Engie Romania și Asociația Hands Across Romania. Elevii care  beneficiază de 

program sunt elevii celor două clase  a IV-a din școala noastră. 

           Activităţile extracurriculare din semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 au fost 

complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat un număr mare  

de elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale.    

 

3.6.3 Colaborarea cu părinţii 

                Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a 

celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice 

neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se 

cont de unele opinii formulate: serbările şcolare.  

            Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost 

îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au 

reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului 

de elevi . 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin şedinţe cu părinţii , 

consultaţii săptămânale cu părinţii, antrenarea părinților în acțiunile extrașcolare. Se manifestă o 

colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între conducerea şcolii şi Comitetul de 

părinţi pe şcoală, care se implică în organizarea şi buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, 

mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare necesare bunului mers al vieţii şcolii. 

          Principalele acţiuni au fost: 

 sprijinirea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională a 

elevilor; 

 sprijinirea unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;  
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 iniţiative şi implicare în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei; 

 atragerea de persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;  

 sprijinirea conducerii unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. 

 

3.6.4 Colaborarea cu comunitatea  

PARTENERII SOCIALI ai unităţii noastre în  anul şcolar 2016-2017, au fost: 

 Primăria Municipiului Slatina; 

 D.G.A.S.P.C Olt; 

 Palatul Copiilor și Elevilor ”Adrian Băran”, Slatina; 

 Şcolile şi grădiniţele învecinate prin realizarea unor activităţi metodice comune; 

 C.N.A. Carol I Slatina; 

 Biserica ”Înălțarea Domnului” și ”Sf. Trei Ierarhi” din Slatina; 

 Politia Municipiului Slatina; 

 Jandarmeria şi Poliţia Comunitară; 

 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt; 

3.7 Programe de protecţie socială 

             Săptămâna legumelor și a fructelor donate”- elevii voluntari din școala noastră au donat  

legume şi fructe  copiilor cu situaţie materială precară din şcoală; 

         Activitatea ”Dăruind vei dobândi”- elevii voluntari din școala noastră sub îndrumarea 

profesorilor voluntari au donat haine și  jucării copiilor cu situație materială precară atât din școala 

noastră cât și celor de la Școala Gimnazială nr. 1 Slatina; 

         Activitatea ” Fii Moș Crăciun pentru un copil”. 

        De asemenea, a fost întocmită documentația privind sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învațământul de masă, conform H.G.423/2016. 

 

4.MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

4.1 Proceduri interne de asigurare a calităţii-opis 

OPIS PROCEDURI OPERAȚIONALE 

Nr. crt. Denumirea procedurii Tip procedură 

1.  Sistemul calității   PS 

2.  Managementul riscului   PS 

3.  Controlul documentelor   PS 

4.  Controlul neconformităților   PS 

5.  Elaborarea procedurilor operaționale   PO1 

6.  Întocmirea statelor de salarii PO2 
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7.  Întocmirea și actualizarea fișelor de post PO3 

8.  Managementul conflictului de muncă PO5 

9.  Elaborarea deciziilor PO4 

10.  Întocmirea pontajului PO6 

11.  Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor PO7 

12.  Completarea și transmiterea REVISAL PO8 

13.  Întocmirea statelor de personal PO9 

14.  Plata burselor și a ajutoarelor sociale PO10 

15.  Aplicarea testelor de evaluare inițială PO11 

16.  Modul de completare a Registrului matricol PO12 

17.  Monitorizarea, prevenirea și combaterea absenteismului școlar PO13 

18.  Organizarea activității comisiilor PO14 

19.  Întocmirea statelor de salarii EDUSAL PO2 

20.  Controlul intern conform CFI PO15 

21.  Organizarea și conducerea contabilității PO16 

22.  Completarea Registrului de casă PO17 

23.  Organizarea și funcționarea casieriei PO18 

24.  Inventarierea elementelor de activ și pasiv PO19 

25.  Gestionarea materialelor și a obiectelor de inventar PO20 

26.  Control intern privind angajamentele bugetare PO21 

27.  Întocmirea situațiilor financiare PO22 

28.  Organizarea și desfășurarea admiterii PO23 

29.  Lapte-corn PO24 

30.  Școală după școală PO25 

31.  Desfășurarea întrunirilor CP și CA PO26 

32.  Fundamentarea cheltuielilor cu salariile PO27 

33.  Securitatea și siguranța elevilor în școală PO28 

34.  Actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea contabilă PO29 

35.  Activitatea de PSI PO30 

36.  Alegerea secretarului CP PO31 

37.  Alegerea secretarului CA   PO32 

38.  Constituirea și funcționarea CEAC PO33 

39.  Întocmirea, aplicarea, interpretarea testelor sumative PO34 

40.  Evidența dosarelor profesionale PO35 

41.  Activitățile sistemului informatic PO36 

42.  Organizarea și desfășurarea unui simpozion PO37 

43.  Gestionarea riscurilor pentru activitatea de secretariat PO38 

44.  Circuitul documentelor PO39 

45.  Atribuirea contractelor de achiziție prin cerere de ofertă PO40 

46.  Completarea registrului Cartea mare PO41 
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47.  Completarea Registrului de inventar PO42 

48.  Constituirea de garanții materiale PO43 

49.  Prevenirea și combaterea violenței PO44 

50.  Comunicarea externă PO45 

51.  Evaluarea personalului didactic și auxiliar PO46 

52.  Prevenirea corupției PO47 

53.  Evaluarea rezultatelor elevilor PO48 

54.  Evaluarea personalului nedidactic PO49 

55.  Organizarea și desfășurarea taberelor/excursiilor PO57 

56.  Organizarea examenelor de corigență PO58 

57.  Determinarea stilurilor de învățare PO51 

58.  Evaluarea și revizuirea ofertei educaționale PO52 

59.  Asigurarea serviciilor medicale de prim ajutor PO53 

60.  Activitatea bibliotecii PO50 

61.  Gestionarea SIIIR la nivelul școlii PO54 

 

4.2 Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare 

Şcoala Gimnazială „GEORGE POBORAN” are în proiectul de dezvoltare  obiectivele: 

 obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; 

 stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor, formarea 

capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, asimilarea tehnicilor de muncă 

intelectuală; 

 educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre. 

       Strategiile stabilite de Şcoala Gimnazială „George Poboran”, pe baza diagnozei mediului intern şi 

extern, având ca reper misiunea şcolii, sunt: 

 Dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii; 

 Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive de grup şi a noilor tehnologii; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare la evaluările interne şi externe şi susţinerea elevilor aflaţi în 

situaţia risc şcolar pentru a termina şcolaritatea obligatorie; 

 Atragerea tuturor elevilor în activităţile extracurriculare; 

 Dezvoltarea parteneriatelor şcolii cu comunitatea. 

      Pornind de la realitatea mai sus menţionată şi de la ţintele strategice; acceptând că nivelul de 

formare atins în şcoală reprezintă un mijloc puternic de integrare socială, că eşecul şcolar generează 

eşecul social; considerând că, în acest moment, combaterea eşecului şcolar şi a excluderii sociale a 

tinerilor proveniţi din medii defavorizate reprezintă o provocare serioasă pentru construcţia României 

democratice şi integrarea europeană, opţiunile strategice ale Proiectului de dezvoltare a Şcolii sunt: 

 Dezvoltarea curriculară  

-Intensificarea şi diversificarea formelor de comunicare cu MEN şi ISJ în vederea actualizării 

documentelor curriculare; 

-Diversificarea ofertei  CDS în conformitate cu interesele copiilor; 
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-Stabilirea unor reţele de comunicare şi colaborare cu instituţii de profil; 

-Organizarea, în continuare, a programului „Şcoală după Şcoală”; 

-Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi sociale ale elevilor;  

-Identificarea şi diagnosticarea potenţialelor de învăţare ale elevilor ; 

-Valorizarea interdisciplinară a obiectelor de învăţământ şi programelor educative în formarea 

personalităţii beneficiarilor; 

-Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activitatea şcolară; 

-Crearea şi desfăşurarea de programe şi activităţi extraşcolare pentru copiii cu aptitudini deosebite şi 

pentru cei capabili de performanţe superioare;  

-Identificarea şi elaborarea de Programe Intervenţie Personalizate pentru copiii cu CES; 

-Crearea de proiecte şi programe ecologice, de educaţia părinţilor, de consilierea carierei, de 

intercunoaştere individuală/instituţională; 

-Deschiderea şcolii către receptarea şi promovarea valorilor naţionale şi universale; 

-Promovarea instituţiei ca centru de formare şi dezvoltare a valorilor civice de factura democratică la 

nivelul comunităţii; 

-Încurajarea şi recompensarea rezultatelor foarte bune la învăţătură şi la concursurile şcolare; 

-Implicarea permanentă în îmbunătăţirea şi adaptarea programelor şcolare în raport cu valorile şi 

obiectivele propuse în documentele şcolii; 

-Realizarea programelor de activităţi anuale şi semestriale de la nivelul catedrelor si comisiilor de 

lucru în acord cu planul managerial; 

-Prezentarea, dezbaterea şi aplicarea celor mai noi teorii şi instrumente de diagnosticare şi evaluare a 

potenţialului de învăţare al elevilor; 

-Operaţionalizarea procedurilor de apreciere a performanţelor didactice în conformitate cu Fişa 

postului; 

-Evaluarea corectă a performanţelor şi competenţelor cadrelor didactice;  

-Respectarea legislaţiei cu privire la mişcarea personalului didactic. 

 Dezvoltarea resurselor umane  

-Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionale;  

-Participarea cadrelor didactice la programe de formare specifice noilor specializări;  

-Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi de specialitate ale elevilor; 

-Valorizarea tuturor elevilor indiferent de vârstă, sex, etnie, stare materială etc. 

-Întărirea sentimentului de apartenenţă faţă de clasă şi şcoală; 

-Implicarea crescândă a personalului didactic în crearea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii 

la elevi; 

-Colaborarea cu Direcţia de Resurse umane: profesor de sprijin, itinerant; 

-Popularizarea culturii normative oficiale a şcolii; 

-Stimularea şi recompensarea colectivelor şi a elevilor care manifestă un ethos şcolar pozitiv; 

-Monitorizarea permanentă a disciplinei şcolare; 

-Corectarea devierilor de comportament prin consiliere şi aplicarea unor sancţiuni în mod 

individualizat; 

-Analiza nevoilor de formare pentru diferitele categorii de personal didactic ; 
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-Valorificarea potenţialului personalului didactic al şcolii prin crearea de proiecte şi programe 

ecologice, de educaţia părinţilor, de consiliere etc. 

-Asigurarea consultanţei şi organizarea activităţii profesionale; 

-Sprijinirea dezvoltării profesionale; 

-Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea personală; 

-Identificarea şi popularizarea oportunităţilor de formare continuă; 

-Consilierea cadrelor didactice debutante şi a celor mai putin performante, în activitatea la clasă şi în 

autoformare; 

-Identificarea modalităţilor optime de motivare a personalului şcolii; 

-Recrutarea unui personal auxiliar şi nedidactic competent şi performant. 

 Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

-Crearea unui Centru de Documentare şi Informare; 

-Atragerea de sponsori pentru desfăşurarea activităţilor  extraşcolare; 

-Dotarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător (scaune); 

-Atragerea de surse de finanţare (ONG, asociaţii) pentru acordarea de burse de studiu; 

-Premierea din fonduri extrabugetare a elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

-Elaborarea unor proiecte de grant şi accesarea de surse de finanţare structurale; 

-Stabilirea în bugetele anuale a unor fonduri necesare formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice; 

-Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală; 

-Identificarea unor surse suplimentare necesare formării continue a cadrelor didactice. 

 Dezvoltarea organizaţională, a relaţiilor sistemice şi comunitare  

-Crearea unei reţele fiabile de prospectare a nevoilor cultural-educative ale comunităţii locale; 

-Stabilirea de schimburi de experienţă cu instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate; 

-Diversificarea reţelei de parteneriat cu primăria, ISJ, Palatul copiilor, ONG etc. 

-Creşterea numărului de elevi implicaţi şi a parteneriatelor pe baza de voluntariat ; 

-Intensificarea relaţiilor cu organele de autoritate publică, Centrul de Resurse Educaţionale şi cu  

ONG-uri; 

-Stabilirea unei bune comunicări cu instituţii supraordonate MEN, ISJ, ARACIP; 

-Stabilirea de parteneriate cu CCD, Centrul de Resurse Educaţionale ; 

-Identificarea şi atragerea unor parteneri pentru derularea programelor iniţiate; 

 

4.3 Structurile responsabile cu evaluarea internă a calităţii; 

ORGANIGRAMA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

1. ORGANIGRAMA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 
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5.2 Învăţământ primar 

În anul şcolar 2016 - 2017, la nivelul comisiei metodice a învățătorilor  conținuturile 

demersului didactic și, în egală măsură, activitățile de perfecţionare continuă sub diverse forme, au 

fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calității în învățământ. 

  Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional 

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

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

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

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  

la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare iniţială și finală la toate  clasele. Evaluările sumative, dar şi 

formative au fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la 

nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  

privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi 

conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

       Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la 

parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui 

compartiment. 

I.COMUNICARE 

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a 

selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.  În activitatea de formare şi educare au 

fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: activităţi de 

formare, de informare, experimentare, interpretare, aplicare în diverse situaţii… 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi 

alternative. 

     În contextul facilitării comunicării elev-elev, 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 şcolii cu diverse ocazii. 

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

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 
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demersului didactic s-a realizat printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind 

specific unor domenii conexe.  

II.  RELAŢIA  FAMILIE - ŞCOALĂ  

     Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor 

de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă 

de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se cont de 

unele opinii formulate: serbările şcolare.  

Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost 

îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au 

reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului 

de elevi . 

   III. CURRICULUM 

        Problematica specifica claselor CP - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste 

clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor din diverse 

puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la 

nivelul fiecărui colectiv. 

       Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de 

învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba 

de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

        Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor 

proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel 

încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

       Formarea deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să 

contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

accentuându-se metoda experimentului cu precădere la clasa a IV a . 

IV.FORMAREA ELEVILOR 

      Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţător a amenajat spaţiul 

de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, 

estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform 

particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am 

consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor 

directe sau a experienţei de viaţă personală . 



39 

 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de 

învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, R.A.I., observaţiei directe, 

fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.În acest 

fel, elevii claselor primare au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea 

competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

V.EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru 

unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, 

stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  în 

urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii 

şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  

 La sfârșitul anului școlar toți elevii din ciclul primar au promovat clasa. 

VI.FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma 

autoevaluării obiective, dar şi subiective.Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul 

la nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. Participarea la cursuri de formare, 

conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate educaţionale, participarea la concursuri au constituit 

mijloace eficiente de formare continuă. 

VII.ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au 

implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare: 

 1 Decembrie -  spectacol;  

 Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou; 

 Activități realizate în cadrul Proiectului județean ,,Tradiții și obiceiuri strămoșești; 

 Activitate realizată în cadrul Concursului Județean ,,Ghetuța lui Moș Nicolae 

 Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou;  

 15 ianuarie – prezentarea unui pps cu viaţa lui Eminescu - concurs de poezie, finalizat cu 

diplome; 

 24 ianuarie – Hora Unirii 

 8 Martie 2016, de Ziua Mamei; 

 Activități dedicate sărbătorilor Pascale – aprilie 2017; 
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 Săptămâna ”Școala altfel – Să știi mai multe să fii mai bun!”; 

 1 Iunie – Ziua Copilului; 

 Activitate realizată în cadrul Programului ”School after school” 

 Activități la Biblioteca Județeană ,,Ion Minulescu”, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 

la Mănăstirea Clocociov; 

 Vizionarea de filme educative la Centrul Cultural ,,Eugen Ionescu„; 

 Activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului ; 

 Activități extracurriculare - excursii tematice: ,,Patrula școlară”; 

 Serbarea de sfârşit de an şcolar; 

 

 

 

 

Activităţi  şi rezultate:  

CLASA PREGĂTITOARE  A –  STERIE VALENTINA: 

               În anul şcolar 2016-2017, elevii clasei Pregătitoare A au participat la Concursul “Crăciunul, 

miracol în culoare” organizat de Colegiul Ion Minulescu şi au obţinut următoarele rezultate: premii I – 

5elevi; premiul II – 2 elevi; premiul III – 1 elev. La concursul „Micii exploratori”, au obținut 19 

premii II, 17 premii I, 2 premii III. La concursul „Vulturul Intelept”, obținând 8 premii II, 23 premii I, 

2 premii III. 

             S-au desfășurat următoarele activități: participare la cercul pedagogic al ȋnvățătorilor din zona 

Slatina,participareca organizator/evaluator la simpozionul internațional „Implică-te, copile, ȋn 

comunitatea ta!, participare  ca organizator/evaluator la concursul Interjudetean „Ramuri”. 

    

ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

            S-au organizat activităţi extracurriculare judicios selectate și proiectate : drumeţii, vizite în 

împrejurimile şcolii; concerte de colinde desfăşurate la Primăria şi Prefectura Municipiului Slatina 

;“Eminescu – poet național”, recitare de  poezii; “Hai să dăm mână cu mână” -  desene, confecționare 

de stegulețe  și cântece. Activităţile de donaţii către copiii din mediul rural, ( hăinuţe şi jucării) au fost 

alte forme prin care  elevii claselor pregătitoare au transpus într-o manieră practică conceptul de a 

dărui.  

           

CLASA PREGĂTITOARE  B  - STANCU MARIA LUMINIŢA    

           Elevii clasei pregătitoare A au participat  la: concursul „Campionii cunoașterii”, EDIȚIA a III-

a, obținând  2 mențiuni, 2 premii III și 1 premiu II, concursul „Micii exploratori”, obținând 2 premii 

II, 11 premii I. 

 

CURSURI DE FORMARE:                                                                                                                               
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Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune (certificat); 

Curs Atelierul Digital organizat de Fundaţia Leaders şi susţinut de Google România; (diplomă participare); 

Curs Evaluator competenţe profesionale(certificate); 

 

PARTICIPARE  LA REALIZAREA DE PROIECTE: 

        Participare ca voluntar la proiectul “Let’s Do It, România!”  (diplomă de participare), Participare 

la proiectul „ Tinerii construiesc prezentul”  (diplomă de participare) Am participat la cercul 

pedagogic al ȋnvățătorilor din zona Slatina Am participat ca organizator/evaluator la simpozionul 

internațional „Implică-te, copile, ȋn comunitatea ta!, Participare la proiectul „Tinerii construiesc 

prezentul”, Participare la proiectul ”Săptămana Europeană a Tineretului 2017/ European Youth Week 

2017 Proiectul internațional "Exchange bookmarks"-România ȋn parteneriat cu Polonia, Portugalia  

și Croația. 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

 Serbare de Crăciun „ In aşteptarea lui Moş Crăciun” 

,,Mica Unire” - Expoziție de desene  

Lecție demonstrativă în cadrul Comisiei metodice  „ Sunetul şi litera m şi M”;      

 

CLASA PREGĂTITOARE C – PREDUȚ  LUCIA 

 

       Ȋn anul scolar 2016/ 2017 a desfășurat următoarele activități: participare la cercul pedagogic al 

ȋnvățătorilor din zona Slatina, participare ca organizator/evaluator la simpozionul internațional 

„Implică-te, copile, ȋn comunitatea ta!”. 

 

CLASA  I A –  CÎRSTEA IULIA: 

 INIȚIATOR,  COORDONATOR  ȘI  ORGANIZATOR  DE PROIECTE: ,,TRADITII ȘI 

OBICEIURI STRĂMOȘEȘTI” - PROIECT EDUCATIV  CULTURAL-ARTISTIC JUDEȚEAN. - 

Inițiator și coordonator.”ȘCOALA PĂRINȚILOR” - PROIECT EDUCATIV ȘTIINȚIFIC ȘI DE 

VOLUNTARIAT -Inițiator și coordinator, ”GHETUȚA LUI MOȘ  NICOLAE” - CONCURS 

JUDEȚEAN - Inițiator și coordinator, Participare simpozion international: ,,Implică- te, copile, în 

comunitatea ta” 

AUXILIAR DIDACTIC: 

 

 ,,Ne jucăm şi învăţăm”. 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

Activitate extrașcolară  ” 1 Decembrie - Ziua României”  

”Vine Moș Crăciun!” -  Serbare școlară 

Activitate extracurriculară ” Unirea lui Cuza” 



42 

 

 

CLASA  I B – MARIA FIRESCU 

 

PARTICIPARE CONCURSURI: 

Concursul național COMPER  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ-  ETAPA I, 20 ianuarie 2017 

Premiul I  - 7   elevi; Premiul al II-lea  - 3  elevi; Premiul al III-lea - 5  elevi; Mențiune - 3 elevi. 

Concursul naţional COMPER – MATEMATICĂ – ETAPA I: 27 ianuarie 2017, Premiul I – 6 elevi; 

Premiul al  II-lea - 3  elevi; Premiul al –III-lea -   5elevi; Mențiune - 5 elevi. 

Concurs național GAZETA MATEMATICĂ:Premiul I : 1 elev;Mențiune: 2 elevi; 

Concurs județean de limba română ”SINGURA NOASTRĂ PATRIE”: Premiul I: 2 elevi; Premiul al  

II-lea: 2 elevi; Premiul al –III-lea: 1 elev;  Mențiune: 1 elev. 

 

  PROIECTE: 

Proiect educativ interjudețean ”Flori albe, dalbe flori…” inițiator, coordonator și organizator; 

Concurs județean de limba română ”SINGURA NOASTRĂ PATRIE” – coordonator; 

Proiect educaţional ”1 Decembrie1918 – Ziua Națională a României” – membru în echipa de proiect 

Proiect tematic  ”5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” - inițiator, coordonator și 

organizator; 

Participare ca voluntar la proiectul “Let’s Do It, Romania!”  (diploma participare); 

Participare ca voluntar la proiectul ”Tehnici moderne de predare” ; 

Proiect educativ local ”Copilărie –dulce minune”;   

Proiect educativ  ”1 IUNIE – ZIUA COPILULUI”; 

Proiect educational ”Cartea – Comoara sufletelor noastre” ;    

Proiect de activitate extrașcolară ”Fantezie din material reciclabile” ; 

Proiect de activitate extrașcolară ”Copilărie, lumea poveştilor”. 

 

 

CURSURI DE FORMARE: 

”Mediator școlar” ; 

”Manager al sistemelor de management al calității” ;  

”Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip A DOUA ȘANSĂ,   

ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ și ALFABETIZARE FUNCȚIONALĂ în unitățile de învățământ 

preuniversitar”; 

”Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional” ; 

”Utilizarea tablei interactive în procesul educational” ; 

”Educația prin teatru și tehnici dramatice”. 

 

CONCURSURI, EXPOZIȚII: 
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Concurs județean  ”Singura noastră patrie” – elaborator de subiecte, corector; Concurs interjudețean 

”Flori albe, dalbe flori…” – coordonator, organizator; Expoziția ”România- patria mea” – organizator. 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

Activitate de voluntariat – Festivalul ”BUCURIE ÎN MIȘCARE” ; 

Activitate de voluntariat – ”Săptămâna fructelor și legumelor” ; 

Activitate extrașcolară  ”Să ne unim cu țara!”  1 Decembrie – Ziua Națională a  României;  

”Uite, vine Moș Crăciun! -  Serbare școlară; 

Activitate extracurriculară – ”Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești ” ; 

”PE-AL NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE!” prezentare pps-uri. 

 

 

PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE:  

Simpozion național : ,,Nașterea Domnului – renașterea bucuriei”; 

Conferința ”Tinerii construiesc prezentul” ;   

Simpozion Regional ” Tradiții și obiceiuri la români”; 

Simpozion Internațional ”Educația  interculturală – abordare  pedagogică  și  teologică; 

Simpozion Național: ,,Parteneriatul  Școală – Familie – Comunitate – o  premisă a succesului 

educațional”; 

Simpozion Național: ”CITEȘTE, COPILE!” ;  

Simpozion Internațional  ”Implică-te, copile, în comunitatea ta!”. 

 

PARTICIPARE LA: 

Olimpiada de limba și literatura română – în calitate de evaluator și organizator; 

Concursul Județean PROEDU - în calitate de evaluator; 

Concursul Interjudețean RAMURI - în calitate de evaluator; 

Concursul Național  MICUL ȘCOLAR  - în calitate de evaluator și organizator; 

Concursul Interjudețean SPLENDORILE COPILĂRIEI - în calitate de evaluator și organizator; 

Concursul Național ” GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR”  –  în calitate de evaluator și organizator; 

Concurs Național  ” MICII EXPLORATORI” ; 

Concursul Național ”Comper” – în calitate de evaluator; 

Concursul Național ”Comper” – în calitate de mentor; 

Festivalul interjudețean ”În lumea copilăriei” -  în calitate de organizator; 

Expoziția  interjudețeană  ”În lumea copilăriei” -  în calitate de organizator; 

Evaluare Națională la clasa a II-a - în calitate de evaluator. 

 

PUBLICAȚII:  

Articol ”Stimularea creativității la clasele I-IV”; 

Articol  ”Valenţe educative ale metodelor interactive”; 
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Articol”Nicolae Petrulian, bălşeanul care a pus bazele şcolii române de inginerie geologică şi 

geofizică”; 

Articol ”Obiceiuri străvechii din Oltenia”. 

ALTE ACTIVITĂȚI: 

activitate realizată în cadrul Programului ”School after school”; 

activitatile din cadru programului „Scoala altfel”; 

activitate de metodist. 

CLASA a II-a  A – IVAN  DANIELA 

REZULTATE CONCURSURI: 

COMPER COMUNICARE- ETAPA I , 20 ianuarie 2017 Premiul I  = 23 elevi; Premiul II  =5 elevi; 

Premiul III =  4 elevi. COMPER MATEMATICĂ, ETAPA I , 27ianuarie  2017 Premiul I  =15  elevi; 

Premiul II = 9  elevi; Premiul III =  5 elevi. CONCURSUL GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, 

ETAPA I ,27IANUARIE  2017, Diplomă de excelență =4 elevi Premiul I= 4 elevi, Premiul II = 3 

elevi; Premiul III =  3 elevi. 

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ LUMINAMATH, EDIȚIA aXX-a, 26.XI.2016 

Premiul II = 1 elev (BOȘTINĂ LUCA); 

Premiul III =  2 elevi (CÎRSTEA ERIK ȘI SZOCS MATEI). 

 

SIMPOZIOANE: 

Simpozion național ”Realități multiculturale în societatea noastră”,ediția a III-a, 3 noiembrie 2016, 

Filiași, Dolj;  

Simpozion național edu”Proiectare didactică și management european în spațiul românesc”, ediția a 

III-a, 17 decembrie 2016; 

Liceul cu Program Sportiv – Slatina; 

Simpozion judeţean „Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor româneşti” ,Ediţia a VII-a ,2017 Referatul 

cu titlul PROIECTUL" TRADIȚII DE FAMILIE , TRADIȚII ALE  ŞCOLII” ;  

SIMPOZION  INTERNAȚIONAL“IMPLICĂ-TE ,COPILE, ÎN COMUNITATEA TA!-31MARTIE  

2017,Șc.”G.Poboran”. 

 

PUBLICAȚII ÎN REVISTE:  

”Educația modernă prin interdisciplinaritate, transdisciplinaritate și multidisciplinaritate ”- articol 

Revista Cutezătorii, nr.73,2016, Editura Explorator SRL, Ploiești, Prahova. 

 

INIȚIATOR, COORDONATOR ȘI ORGANIZATOR: ”Eminescu – poet nepereche ”- proiect tematic 

( activitate demonstrativă  la clasa a II-a ), ianuarie 2017. 

 

CURSURI DE FORMARE: 

”Evaluator competențe profesionale”,mai-iunie 2017,100 ore. 
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ALTE ACTIVITĂȚI: 

 

Activitate la Cercul pedagogic al consilierilor educativi,25 mai 2017,”Exemple de bună practică”, 

Biblioteca Județeană Olt; 

 Festivalul Național al Cărții pentru Copii „Bucuria Lecturii”, ediția a XIII-a, 2017,secțiunea desen, 

premiul I , eleva Popa Larisa; 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE TEATRU PENTRU COPII”SE CAUTĂ 

UN…….ACTOR”,EDIȚIA A V-A, 25 MARTIE 2017, Organizator:Palatul Copiilor ”Adrian Băran”, 

Slatina , cu trupa ”Licuricii”, mențiune; 

Activități desfășurate în săptămâna Educației Globale , sub sloganul ”Împreună pentru educație", 

Campania Globala pentru Educație, mai 2017; 

Activități cu  caracter  creativ: Magia Florilor  în cadrul proiectului INFOPEDIA – proiect educațional 

de parteneriat județean –Ediția a IV-a . 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 

 

La testul ”Citit-Lb.Română”,rezultatele elevilor clasei a II-a A au fost: 

                - Itemii 1,2,3,4,5, 7 rezolvati integral de cei 32 elevi; 

                - Itemul 9 a fost rezolvat integral de 31 elevi; 

                - Itemii 6,10 au fost rezolvati integral de 30 din cei 32 elevi; 

                - Itemul 11 a fost rezolvat  integral de 27 elevi,unul parțial și 4 incorect; 

                - Itemul 8 a fost rezolvat integral de 17 elevi,parțial de 10 elevi și incorect de 5 elevi. 

 

La testul ”Scris-Lb.Română” ,rezultatele elevilor clasei a II-a A au fost: 

Itemul 1: 

      - conținut,21 elevi cu răspuns corect,9 elevi cu răspuns parțial corect și 2 elevi cu răspuns 

incorect; 

     - scrierea corectă a cuvintelor: 26 elevi cu răspuns corect,5 elevi cu răspuns parțial corect și 1 elevi 

cu răspuns incorect; 

    - semne de punctuație: 31 elevi cu răspuns corect,1 elev cu răspuns parțial corect; 

    - complexitate: 30 elevi cu răspuns corect și 2 elevi cu răspuns incorect; 

Itemul 2: 

    - alcătuirea corectă a propozițiilor:31 elevi cu răspuns corect, 1 elev cu răspuns incorect; 

    - scrierea corectă a cuvintelor: 26 elevi cu răspuns corect,5 elevi cu răspuns parțial corect și 1 elevi 

cu răspuns incorect; 

    - semne de punctuație: 29 elevi cu răspuns corect,3 elevi cu răspuns parțial corect; 

    - complexitate/originalitate/titlu: 25 elevi cu răspuns corect, 7 elevi cu răspuns parțial corect; 

 

La testul ”Matematică” ,rezultatele elevilor clasei a II-a A au fost: 

Itemii 1, 6 rezolvati integral de cei 32 elevi; 

Itemii 2,3,8,11 au fost rezolvati integral de 31 elevi; 

Itemii 7 ,10 au fost rezolvati integral de 30 elevi; 
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Itemul 4 a fost rezolvat integral de 26 elevi, parțial de 4 elevi și incorect de 2 elevi. 

Itemul 12 a fost rezolvat integral de 28 elevi și incorect de 4 elevi. 

Itemul 9 a fost rezolvat integral de 23 elevi și incorect de 9 elevi. 

Itemul 5 a fost rezolvat integral de 16 elevi, parțial de 13 elevi și incorect de 3 elevi. 

 

CLASA a II-a B – LUNGU CRISTINA 

REZULTATE CONCURSURI: 

 CONCURS COMPER  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ETAPA I,  15 premii I, 5 premii II, 

CONCURS COMPER  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ETAPA II, 6 premii I, 7 premii II, 2 

premii III, CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ 

COMPER,  ETAPA I, MATEMATICĂ- 13 premii I,  2 premii II,  3 premii III, CONCURSUL 

ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER,  ETAPA II  – 

MATEMATICĂ 7 premii I,  8 premii II,  2 premii III,  Concursul Comunicare ortografie 1 Premiu I, 1 

premiu II, 2 premii III, 2 Menţiune, Concurs ,,FII INTELIGENT…LA MATEMATICĂ” 1 premii I,  

3 premii II, Concurs Comper Comunicare -  Etapa Națională-  1 Premiu I, 2 premii II,  1 premiu III, 1 

Menţiune, Concurs Comper Matematică - Etapa Națională- 3 Premiul  I, 2 premii II.  

 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ  

Comunicare –citit 

 

Nr. itemului din 

test  

 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect răspuns lipsă 

I.1. 24 - - - 

I.2. 24 - - - 

I.3. 24 - - - 

I.4. 24 - - - 

I.5. 24 - - - 

I.6. 22 - 2 - 

I.7. 23 - 1 - 

I.8. 15 5 4 - 

I.9. 22 - 2 - 

I.10. 23 - 1 - 

I.11. 24 - - - 

I.12. 24 - - - 

 

Comunicare – scris 

Nr. itemului  

din test 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect lipsă 

I.1.     
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conținut 20 4 - - 

scrierea corectă a cuvintelor  20 4 - - 

semnele de punctuație 15 9 - - 

complexitate 23 - 1 - 

I.2.     

alcătuirea corectă a propozițiilor 24 - - - 

scrierea corectă a cuvintelor 15 9 - - 

semnele de punctuație 21 3 - - 

complexitate/originalitate/titlu 18 6 - - 

 

 

Matematică  

Nr. itemului 

din test 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect lipsă 

I.1. 23 - 1 - 

I.2. 23 - 1 - 

I.3 20 - 4 - 

I.4. 7 15 2 - 

I.5. 0 16 7 1 

I.6. 24 - - - 

I.7. 22 - 2 - 

I.8. 22 - 2 - 

I.9. 18 - 6 - 

I.10. 20 - 4 - 

I.11 24 - - - 

I.12. 15 5 4 - 

 

 

CLASA a II- C – MATACHE  ION 

Prezentare de referat în cadrul comisiei metodice Participant /colaborator la activitățile  Proiectului 

Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”; 

Voluntar  pentru promovarea culturii, a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești;  

Participare la workshop-ul ,,Identitate și promovare națională prin tradiții și obiceiuri’’; 

Organizator  expoziție  la nivel național  în cadrul  Proiectului  Național „Nașterea Domnului – 

Renașterea Bucuriei” ; 

Membru în echipa  Proiectului  Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” ; 

Articol revistă  în revista Proiectului  Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” ; 

Simpozion Național: ,,Parteneriatul  Școală – Familie – Comunitate – o  premisă a succesului 

educațional”.       
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  ACTIVITĂȚI  PENTRU  MARCAREA  DIFERITELOR  EVENIMENTE 

”1 Decembrie – ,,Unirea tuturor românilor”! - Activitate extrașcolară;   

”Crăciunul românilor” -  Serbare școlară. 

 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ  

 

Comunicare –citit 

 

 

Nr. itemului din 

test  

 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect răspuns lipsă 

I.1. 22 - 1 - 

I.2. 22 1 - - 

I.3. 20 - 3 - 

I.4. 22 - 1 - 

I.5. 19 - 4 - 

I.6. 21 - 2 - 

I.7. 13 - 10 - 

I.8. 13 9 1 - 

I.9. 16 - 7 - 

I.10. 20 - 3 - 

I.11. 16 4 2 1 

I.12.     

 

Comunicare – scris 

Nr. itemului  

din test 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect lipsă 

I.1.     

conținut 7 10 5 - 

scrierea corectă a cuvintelor  12 8 2 - 

semnele de punctuație 10 9 3 - 

complexitate 9 -         13 - 

I.2.     

alcătuirea corectă a propozițiilor 7 - 15 - 

scrierea corectă a cuvintelor 7 10 5 - 

semnele de punctuație 7 10 5 - 

complexitate/originalitate/titlu 7 8 7 - 

Rezultate EvalMatematică  

Nr. itemului 

din test 

Numărul elevilor cu răspuns 

corect parțial corect incorect lipsă 

I.1. 20 - 3 - 

I.2. 22 - 1 - 

I.3 18 - 5 - 

I.4. 18 3 2 - 

I.5.  2 13 6 2 
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I.6. 22 - 1 - 

I.7. 20 1 2 - 

I.8. 21 - 2 - 

I.9. 11 - 11 1 

I.10. 14 - 9 - 

I.11 22 1 - - 

I.12. 6 9 7 1 

 

 

 

 

CLASA a III-a A – CÎRSTEA ELENA: 

PARTICIPĂRI CONCURSURI: 

Concursul național COMPER - LB. ȘI LIT. ROMÂNĂ– ETAPA I: Premiul I : 14  elevi; Premiul al 

II-lea: 6 elevi; Premiul al III-lea: 2 elevi; Concursul naţional COMPER – MATEMATICĂ – ETAPA 

I:Premiul I: 3 elevi; Premiul al  II-lea: 6 elevi; Premiul al –III-lea: 2 elevi; Mențiune: 3 elevi.Concurs 

național GAZETA MATEMATICĂ:Premiul I : 1 elev; Premiul al II-lea: 2 elevi; Premiul al III-lea : 3 

elevi.Concurs naţional ,,TREPTE ÎN MATEMATICĂ”: Premiul III: 1 elev; Mențiune: 4 elevi. 

SIMPOZIOANE: 

Simpozion Internațional: ,,Implică-te, copile în comunitatea ta”; 

Simpozion Național: ,,Citește, copile! Lectura este calea spre viață!”. 

 

CLASA a III-a B – ALESU SILVIA 

 

PARTICIPARE CONCURSURI: 

Concurs naţional COMPER LB. ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:8 elevi- 100 puncte, 5 elevi - 90-95 p, 

10 elevi- 70-85 puncte,Concurs naţional COMPER MATEMATICA: 5 elevi 100p, 5 elevi- 90-95p, 6 

elevi- 80-85p, Concurs naţional GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR: 2 elevi 100p, 8 elevi-90-95p, 9 

elevi 80-85p 

 

CURSURI DE FORMARE: 

Formarea profesorilor sub exigenţele prezentului şi perspectivele viitorului- 4-6 noiembrie 2016; 

Probleme actuale ale educaţiei naţionale - 4-6 noiembrie 2016; 

Regulă şi excepție -4-6 noiembrie 2016. 
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ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

Vizionare film "Marele uriaș prietenos, Activitate" Clubul de lectură", Săptămâna fructelor şi 

legumelor,1 Decembrie- ziua României,Crăciun- participare la serbarea școlii- moment de lb. 

germană- realizarea fursecurilor de Crăciun, participarea elevei Năstase Alessia la realizarea scenetei 

" Îngerul Crăciunului", Dor de Eminescu, Mica Unire. 

 

CLASA a III a C- POPESCU NICOLETA: 

 

SIMPOZIOANE:   

Naționale: ,,ProEdu Olt” , ,,Strategii funcționale de prevenire și combatere a abandonului școlar”, 

,,Educația copiilor cu cerințe educative special sau acceptarea diferenței”, Interjudețene: ,,Nașterea 

Domnului – renașterea bucuriei”, Județene: „După datini colindăm”. Internaționale: ,,Implică-te, 

copile în comunitatea ta”, ,,Sărbătoarea Învierii – lumina sufletelor noastre”; ”The Beauty of the 

fourth Seasons”; ,,Sănătatea înainte de toate”, ,, Citește, copile! Lectura este calea spre viață!”, 

,,Modalităţi şi mijloace de includerea  problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii curriculare” 

Interjudețene:,,Învățământ de calitate în școala românească”; 

Județene: ,,Educația prin valori prin cunoașterea tradițiilor populare românești”, 

 

COORDONATOR ȘI ORGANIZATOR: 

Cu Școala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” și G.P.P. nr. 7 Slatina: Proiect județean de educație civică: 

,,Școala părinților”,Cu Școala Gimnazială,,Eugen Ionescu”-Slatina + G.P.P. nr. 7 Slatina: Proiect 

județean:,,Tradiții și obiceiuri strămoșești”,Concurs județean ,,Ghetuța lui Moș Nicolae”; Simpozion 

Județean: „Educația timpurie pentru valori- prin cunoașterea tradițiilor populare”. 

PUBLICAȚII ÎN REVISTELE: 

„Educația timpurie pentru valori- prin cunoașterea tradițiilor populare”;,,PIP – educația copiilor cu 

cerințe educative special sau acceptarea diferenței”;,, Educația interculturală – soluție pentru 

integrarea socială a grupurilor minoritare”. 

REZULTATE CONCURSURI: 

Concurs național  COMPER” LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ + MATEMATICĂ: Premiul I : 

7 elevi, Premiul al II-lea: 8 elevi, Premiul al III-lea: 10 elevi, Mențiune: 10 elevi, Concurs județean 

,,GHETUȚA LUI MOȘ NICOLAE”: Premiul I: 3 elevi; Premiul al II-lea: 2 elevi; Premiul al III-lea: 1 

elev; Mențiune: 1 elev. 

CURSURI DE PERFECȚIONARE: 

,,Teorie și metodică în abordarea interdisciplinară a activităților didactice preuniversitare”- 28 

ianuarie – 4 februarie 2017; 

,,Consilierea părinților”- 7-14 decembrie 2016; 
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,,Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”-octombrie 2016. 

 

ACTIVITĂȚI PENTRU MARCAREA DIFERITELOR EVENIMENTE: 

Decembrie – ,,Unirea națiunea a făcut-o”!,,,Să colindăm, se-apropie Crăciunul!”- spectacol de colinde 

tradiționale;,,Eminescu – poetul nepereche” – marcarea zilei de naștere a marelui poet prin recitarea 

de poezii scrise de acesta; ,,24 Ianuarie – Unirea lui Cuza” – prezentare pps-uri. 1 Iunie – Ziua 

Internațională a Copilului”;Ziua porților deschise: I.S.U.;Activitate cu Biblioteca Județeană ,,Ion 

MInulescu”: ,,Să-i comemorăm pe Elena Farago și pe Ion Creangă”;Vacanță în siguranță” – activitate 

cu Compartimentul de Prevenire și Combatere a Criminalității – Olt și Poliția Municipală 

Slatina;,,Inocență fără violență” – proiect desfășurat în parteneriat cu C.P.C.C – Olt;,,Și noi suntem 

copii” – proiect desfășurat în colaborare cu C.J.R.A.E. – Olt;  ,,Parada florilor și a fructelor”- 

activitate de sfârșit de an școlar. 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE: 

 

,,Teorie și metodică în abordarea interdisciplinară a activităților didactice preuniversitare’’ 

 

 

CLASA a IV-a  A – STERIE OTILIA: 

REZULTATE CONCURSURI: 

Calificare echipaj la Olimpiada de educație civică – etapa județeană; 

 

Olimpiada de limba şi literatura română 3 mentiuni; 

 

,,Trepte în matematică’’ – concurs interjudeţean 1 mentiune; 

 

,,Ramuri’’ – concurs interjudeţean 1 mentiune; 

 

,,Bucuriile iernii’’ – concurs naţional de literatură 3 premii I; 

 

,,ProEdu’’ – concurs interjudeţean ,Stoian Miruna – 95, 5 puncte;  

 

,,Stiu, vreau să ştiu, am învăţat!’’ – concurs naţional de cultură generală -1 elev locul I. 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE: 

 

CEAC – 24 de ore prin CCD 

 

CLASA a IV-a B – POPA LAURENȚIA: 
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REZULTATE CONCURSURI: 

Concurs național ,,Trepte în matematică”: 

Mențiune: 1 elev; 

 

Concurs regional: ,,Bucuriile iernii”: 

Premiul al III-lea: 1 elev; 

 

Concurs județean de Matematică și Informatică: 

Premiul al II-lea : 1 elev. 

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE: 

,,Teorie și metodică în abordarea interdisciplinară a activităților didactice preuniversitare”- 28 

ianuarie – 4 februarie 2017; 

 ,,Management strategic în domeniul educational” – curs Internațional – Bulgaria. 

 

PROTOCOALE DE COLABORARE: 

Asociația ,,Learn for You”: 

Asociația Edupurtu Slatina ,,Școala Părinților”. 

 

SIMPOZIOANE:   

Simpozion internaţional: ,,Implică-te, copile în comunitatea ta!” 

 

COORDONATOR PROIECTE EDUCAȚIONALE: 

  Județean: ,,Mereu aproape de aproapele tău” ; 

,,Eminescu – moment aniversar” – cu Școala Gimnazială ,,Vlaicu- Vodă”. 

 

5.3 Limba şi literatura română 

            În contextul actual al sistemului de învăţământ românesc, analizele activităților pe care le 

efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru depăşirea 

disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.  

           Reforma curriculară axată pe factorul formativ, perfecţionarea sistemelor de finanţare, 

creşterea rolului comunităţii locale, modernizarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ, extinderea 

informatizării etc., presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele 

educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea lor 

temeinică pentru integrarea într-o societate dinamică, aflată într-o permanentă schimbare şi, mai ales, 

competitivă.  
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   A. Aplicarea curriculumului național                

  În cadrul comisiei metodice limbă și comunicare în ceea ce privește modul de aplicare a 

curriculumului național și calitatea activităţilor extracurriculare realizate de membrii comisiei în 

semestrul I, al anului școlar 2016-2017, cadrele didactice au folosit schemele orare astfel încât 

curriculumul a fost  implementat eficient, luându-se în considerare nevoile tuturor grupurilor de 

interese, astfel încât să permită derularea activităţilor educaţionale şi a altor activităţi extraşcolare 

la parametrii normali. 

Membrii comisiei limbă și comunicare și-au derulat documentele de proiectare, evaluare, 

reglare/remediere, în special la disciplina de examen limbă și literatura română și au lucrat în 

concordanță cu cerințele curriculumului. 

            Profesorii au luat la cunoștință noutățile privitoare la examenul  de Evaluare Națională. De 

asemenea, s-au făcut precizări în legătură cu procentul de promovare la examenul de Evaluare 

Națională. 

            Elevii claselor a VIII-a au participat la Simularea Evaluării Judeţene şi Naţionale, 

rezultatele acestora fiind mulțumitoare având în vedere faptul că materia se mai poate fixa până la 

examen, fapt dovedit de rezultatele obținute de aceștia la testarea inițială. Din raportul de analiză a 

Simulării Naționale  următoarele informații sunt relevante pentru disciplina limba și literatura 

română, care se încadrează în această comisie: subiectele propuse au avut un nivel mediu de 

dificultate, ele au vizat evaluarea competenţelor elevilor dobândite pe parcursul ciclului gimnazial, 

şi anume: receptarea unui mesaj scris, din text literar şi nonliterar, utilizarea adecvată a limbii 

române în producerea de mesaje scrise, exprimarea corectă. 

 

 Greşeli întâlnite:  

              În urma aplicării testului am constatat că elevii clasei a VIII-a nu stăpânesc cum ar trebui 

părţile de vorbire şi de propoziţie și categoriile gramaticale ale acestora, percepându-le în mod confuz. 

Dificultăţi au apărut şi la identificarea mijloacelor de formare a unor cuvinte. Am observat faptul că 

elevii nu au reuşit să identifice propoziţia subordonată atributivă, în schimb au creat subordonata 

predicativă. Itemii destinaţi înţelegerii textului literar au creat, de asemenea, probleme. Elevii nu au 

reuşit să identifice figura de stil cerută, iar formularea răspunsului privind relaţia dintre titlul textului 

literar şi conţinutul acesteia a fost una schematică, confuză. În ceea ce priveşte redactarea 

compunerilor, am remarcat faptul că se respectă structura textului de tip narativ, însă nu se ţine seama 

de părţile compunerii, iar exprimarea a fost una ezitantă, vocabular banal, fraze lipsite de 

expresivitate. Oprindu-ne asupra redactării lucrării nu au fost respectate limita de spaţiu cerută şi 

regulile de ortografie şi punctuaţie, exprimarea nu a fost întocmai corectă (construcţii pleonastice, 

repetiţii, dezacorduri, discontinuitatea discursului).  

Recomandări de optimizare: 
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        Dificultăţile întâmpinate la rezolvarea testului impun câteva măsuri de remediere: rezolvarea de 

exerciţii prin intermediul cărora elevii pot aplica regulile de ortografie şi punctuaţie;  recapitularea 

părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie; activităţi de lectură ce cuprind exerciţii de înţelegere şi 

abordare a textului literar, de identificare a mijloacelor limbajului poetic, de receptare a unor procedee 

de expresivitate artistică; prezentarea spre lectură a unor cărţi pentru ca elevii să-şi îmbogăţească 

limbajul; redactarea unor compuneri pentru a deprinde părţile componente ale acestora, în care să 

îmbine informaţiile conform propriului univers afectiv; efectuarea pregătirii în mod diferenţiat; 

intensificarea programului de pregătire suplimentară. administrarea testelor tip conforme cu cele 

publicate de MEN. 

În urma acestor analize s-a întocmit un plan de îmbunătățire  a rezultatelor la aceste teste 

pentru ca elevii să fie pregătiți să facă față Examenului de Evaluare Națională dat la nivelul disciplinei 

limba și literatura română. Astfel membrii comisiei limbă și comunicare au colaborat pentru a-i 

determina pe elevi să dobândească cunoștinte temeinice. În cadrul unei şedinţe cu părinții elevilor de 

clasa a VIII-a s-a stabilit achiziționarea unor culegeri  cu teste conforme cu cele date la EN. 

În ceea ce privește Evaluarea Națională de la clasa a VI-a, prof. de limba și literatura română 

Iuliana Dorobnțu le-a administrat elevilor o serie de teste asemănătoare cu modelul publicat de MEN, 

astfel elevii au fost familiarizați din timp cu itemii și cu modul de structurare a răspunsurilor. 

B. Activități metodice: 

             În urma consiliului profesoral în care s-au stabilit responsabilii comisiei metodice s-a stabilit 

un grafic de desfășurare a unei lecții demonstative în cadrul comisiei metodice, după cum urmează:  

Semestrul I 

-,,5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei” – pregătirea şi prezentarea unor activități-toți membrii 

comisiei; 

-Activitate educativă: 25 octombrie –Ziua Internațională a Bibliotecilor Școlare IASL. Crearea unui 

colț metodic în cadrul activității.-prof. Vlad Eugenia Ioana 

-“Biblioteca – altar, nu închisoare a cărților !”-prof. Iuliana Dorobanțu 

-Referat: Educația formală, non-formală și informală și rolul lor în însușirea  limbii române -Eugenia 

Ioana Vlad. 

-Participarea cadrelor didactice la activităţile de cerc  pedagogic şi diseminarea informaţiilor în cadrul  

comisiei metodice. 

-Discutarea activității demonstrative cu titlul “WebQuest- Around the Europe”-clasa a  VIII-a-prof. 

Carmen Nedelcu. 

-Modalităţi de pregătire a elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor 

de  teste propuse de M.E.N. 

-Implicarea în organizarea serbării de Crăciun; 

-Teza la limba și literatura română – discutarea subiectelor şi a rezultatelor obţinute; 

-Cadrele didactice de limba  și literatura română vor aplica, la clasa a VIII-a, simulări ale E.N 
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-Activitate susţinută de elevi şi profesorii de limba şi  literatura română: 167 de ani de la naşterea  -

Luceafărului  poeziei româneşti – recitarea de poezii  şi expoziţie de desene inspirate de opera marelui 

poet;  

Semestrul al II-lea 

-Vlad Eugenia Ioana- dezbatere pe tema necesităţii cunoaşterii si utilizarii DOOM 2, DEX,  etc. 

-Carmen Nedelcu, Iuliana Dorobantu,Vlad Eugenia Ioana- activitate cultural-artisticǎ -UN OMAGIU 

ADUS LUI CARAGIALE -1 Februarie; 

-Vlad Eugenia Ioana-Referat: “ Constructivismul  in predarea limbii si literaturii romane.” 

- Carmen Nedelcu, Iuliana Dorobantu,Vlad Eugenia Ioana, Pruna Lavinia-  activitate susţinută de 

elevi şi profesorii de limba şi  literatura română 1 MARTIE-180 de ani de la naşterea  Marelui 

povestitor al literaturii române-Ion Creangă 

-Dorobanţu Iuliana-Referat limba şi literatura română: „Necesitatea lecturii” 

-Activităţi dedicate zilei de 1 Iunie 

-Evaluarea activităţii din cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare în semestrul al II-lea precum şi 

a rezultatelor şcolare obţinute. 

-Participarea cadrelor didactice la activităţile de cerc  pedagogic şi diseminarea informaţiilor în cadrul  

comisiei metodice. 

-Modalităţi de pregătire a elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor 

de teste propuse de M.E.N. pregătirea subiectelor pentru simularea Examenului  de Evaluare 

Naţională la limba şi literatura română; 

-Cadrele didactice de limba si litertura română vor aplica, la clasa a VIII-a, simulări ale E.N. 

-Întalnirea  membrilor Clubului de lectură 

-Teza la limba și literatura română – discutarea subiectelor şi a rezultatelor obţinute; 

-Desfășurarea de activități cu elevii în vederea pregătirii pentru participarea la concursuri școlare și 

olimpiade la nivel județean și stabilirea măsurilor necesare ce se impun pentru  obţinerea unor 

rezultate cât mai bune ; 

  Conținutul portofoliului comisiei fiind prezentat membrilor comisiei la începutul anului 

școlar și  afişat în cancelarie la panoul comisiei metodice, urmând ca fiecare membru să contribuie la 

reorganizarea şi completarea acestuia cu documentele specifice. De asemenea, comisia s-a întrunit în 

numeroase sedințe unde s-au stabilit anumite măsuri ce vor fi aplicate in timpul orelor, dar și în timpul 

semestrelor: profesorii se vor ocupa permanent de propria formare şi prin lecturarea materialelor 

difuzate de IŞJ şi M.E.N., în diferite forme: scrisori metodice, ghiduri metodice, informaţia de pe site-

ul www.edu.ro. Pe baza acestora se vor organiza dezbateri şi se vor stabili măsuri concrete de aplicare 

în cadrul comisiei ; vor fi atraşi elevii spre biblioteca şcolară prin acţuni variate, cum ar fi prezentări 

de carte, aniversări, comemorări etc ; participarea elevilor la concursurile şcolare, faza judeţeană- 

analiza rezultatelor obţinute; măsuri; cadrele didactice vor participa la ședințele cu părinții. 

            Dat fiind faptul că a avut loc inspecția la clasa pe fiecare specialitate toti membrii comisiei și-

au realizat portofoliile într-un mod exemplar și au pregătit lecții interactive. S-au  realizat și 

interasistenţe la ore, în vederea observării accesibilităţii şi atractivităţii orelor de curs, finalizate cu 

discuţii colegiale de consiliere a celor asistaţi şi la orele cărora se poate vorbi despre fenomenul de 

absenteism. 

http://www.edu.ro/
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            Prof.Vlad Eugenia Ioana –a susținut lecție deschisă în cadrul Cercului de limba și literatura 

română, iar prof.Nedelcu Carmen –a susținut referat în cadrul Cercului de limba și  literatura română. 

C. Activitățile extracurriculare 

             Încă de la începutul anului școlar în cadrul comisiei s-a urmărit implicarea tuturor cadrelor 

didactice în  iniţierea şi implementarea de proiecte şi parteneriate educaţionale care să pună 

accentul pe activităţi interdisciplinare.Comisia metodică limbă și comunicare a urmărit ca unitatea 

de învăţământ să beneficieze de o ofertă de activităţi, proiecte educaţionale şi programe 

extracurriculare adecvată nevoilor elevilor.  

     Scopul  acestor  activităţi  constă  în   consolidarea  relaţiilor  parteneriale, găsirea  unor  

modalităţi  viabile  de  colaborare  între  parteneri  pentru  integrarea  şcolară  a  copiilor, 

promovarea  ofertei  educaţionale  a şcolii, reducerea  impactului  cu  cerinţele  şcolii, antrenarea  

resurselor  umane  în  scop unitar, antrenarea  preşcolarilor  şi  şcolarilor  în  activităţi  comune, 

familiarizarea  familiilor  acestora  cu  cerinţele  şcolii.  Prin conţinutul lor, activitățile 

extracurriculare  au oferit numeroase  prilejuri de a forma şi dezvolta la elevi, trăsături morale, 

pozitive,cum ar fi: patriotismul, dragostea faţă de muncă, spiritul de prietenie, spiritul colectivităţii, 

voinţei, disciplină, iniţiativă, etc.  

     Activitatea extracurriculară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei 

generaţii în actul decizional în contextul respectării  şi al asumării responsabilităţilor sociale, 

realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. La 

nivelul comisiei metodice limbă și comunicare s-au derulat activități extracurriculare ce fac parte 

din parteneriatele educaționale încheiate de membrii comisiei;  Inițiator: Proiect Național “Citeste, 

Copile! Cartea este calea spere viață!”-Slatina, Aplicant-Program Internațional “Ziua Ștafetei” 

pentru clasa a VII-a  și a VIII-a, în urma căruia s-au efectuat vizite la diferite instituții pentru a se 

prezenta elevilor anumite profesii în vederea orientării profesionale! Proiect Internațional: Implică-

te, copile, în comunitatea ta!-Slatina, Participarea la simpozioane naționale și internaționale. 

Profesori însoțitori și îndrumători al elevilor la Olimpiada de limba și literatura română-etapa 

locală. Profesori evaluatori în cadrul Simulării Județene a Examenului de Evaluare. Profesori 

evaluatori în cadrul unor concursuri județene. Participarea cu elevii la concursuri școlare și 

extrașcolare. 

       Organizarea unor activități comemorative și aniversare:  

           Colț metodic, Predarea unor lecții de  limba română utilizând mijloacele IT, întocmirea de 

portofolii cu elevii claselor V-VIII la disciplina limba și literatura română, înscrierea copiilor  la 

concursuri. 

          La disciplina limba și literatura română prof. Carmen Nedelcu, prof. Eugenia –Ioana Vlad și 

prof. Iuliana Dorobanțu au pregătit elevi pentru Olimpiadele școlare. Astfel, elevii au participat la 

Olimpiada de Lingvistică, Olimpiada-Lectura ca abilitate de viață, Olimpiada de limba și literatura 

română. S-au obținut rezultate bune și foarte  bune deoarce au fost elevi care s-au calificat la fazele 

superioare ale Olimpiadei de limba și literatura română, după cum urmează: Jianu Ionuț 105p -prof. 
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Eugenia Vlad, Ciobanu Cristina-111p, Rădoi Anamaria-102p, Gîlcă Larisa 104,5p-prof. Carmen 

Nedelcu. Eleva Gîlca Larisa a fost premiată cu mențiune la faza județeană a Olimpiadei de 

lingvistică. De asemenea, în școala au fost organizate Concusurile Comper- Lectura și Limbă și 

comunicare-2016-2017, la care au participat elevi din toate clasele. 

 D. Formarea continuă și perfecționarea periodică a membrilor comisiei 

        În ceea ce privește colaborarea membrilor comisiei limbă și comunicare cu  IŞJ Olt, cu 

CCD Olt, cu alţi parteneri educaţionali, cu instituţiile de cultură din zonă şi din judeţ, mentionez 

că exista o relație permanentă, toți membrii fiind la zi cu toate modificările intervenite în 

activitatea didactică. Un alt aspect căruia membrii comisiei limbă și comunicare îi acordă o 

importanță sporită este implicarea lor în activităţi de formare continuă şi perfecţionare periodică.  

5.4 Limbi străine 

       În luna noiembrie, toţi membrii catedrei au luat parte la cercurile pedagogice din judeţ. În unitatea 

noastră școlară  prof. Nae Aurelia –a susținut lecție deschisă în cadrul Cercului de limbi străine-limba 

germană. 

        Stabilirea activităților ce se vor  desfăşura cu ocazia zilei de 26 septembrie - Ziua Europeană a 

Limbilor Străine. 

      Activitate demonstrativă dedicată Limbilor Străine-“Panou de promovare a elevilor/premiile 

activităților francofone”-prof. Maria Iordana,  

      ,,5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei” – pregătirea şi prezentarea unor activități-toți membrii 

comisiei;  

 Discutarea activității demonstrative cu titlul “WebQuest- Around the Europe”-clasa a  VIII-a-prof. 

Carmen Nedelcu.  

Referat-limba engleză: Howard Gardner Multiple Intelligence-Test-prof. Prună Lavinia                  

Discutarea referatului la limba germană: Metode inovative folosite în predarea limbii germane-prof. 

Nae Aurelia  

Maria Iordana-Ziua Francofoniei -24 martie: activitate susţinută de elevi şi profesorul de limba 

franceză. 

Pruna Lavinia-Referat- limba engleza: „Encouraging Creative Thinking” 

Iordana Maria –Premiul II la Festivalul –concurs de teatru francofon, concurs interjudeţean, clasa a 

VI-a, 7 elevi.  

Iordana Maria- Concursul national “Orthofrancais”- Premiul I, clasa a V-a, Premiul II, clasa a V-a, a 

VI-a; Premiul III, clasele a V-a si  a VI-a, Mentiune (5), clasa a V-a si a VI-a. 

Nae Aurelia-Olimpiada judeţeană de limba germană –Rădoi Ana Maria-premiul II. 

 

5.4 Matematică 

          Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 membri comisiei metodice au realizat activităţile propuse 

la începutul  semestrului: 

-au întocmit la timp planificările calendaristice anuale/semestriale, conform  programelor şcolare în 

vigoare; 
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-au elaborat şi aplicat testele iniţiale la fiecare clasă, la nivel de catedră s- au dezbătut rezultatele şi s- 

a luat un plan de măsuri-în luna octombrie 2016 

-în cadrul comisiei metodice s- au analizat rezultatele obţinute de elevii cls. a VIII-a la simularea 

Evaluării Naţionale; 

-lecţie demonstrativă ,,Teste în power point,, susţinută  de  doamna Vasile Elena; 

-toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice;                                                     

-membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico- educativă; au pregătit suplimentar elevii 

pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din cunoştinţele 

elevilor la matematică; 

 -s-au parcurs integral programele şcolare de toţi membri comisiei conform planificărilor şi în 

corelaţie cu manualele alternative; 

-s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, teste însoţite 

de bareme de evaluare şi notare, lucrări scrise semestriale; 

-s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor la matematică, prin administrarea 

periodică a testelor de progres; 

-s-a întocmit, încă de la începutul anului graficul de pregătire suplimentară a elevilor; 

-fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul individual;-toţi membri comisiei au participat la toate 

acţiunile organizate le nivelul şcolii 

-pentru obtinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permenantă 

părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa managerială. 

           La concursul naţional ,,COMPER,, etapa I, elevii claselor V-VIII, îndrumaţi de d-le profesoare 

VASILE ELENA si RUICA VIORICA, au obţinut următoarele premii: MUŞA RALUCA -premiul 

III(VA) MEHEDINŢU ADRIANA-menţiune(VC), CIOBANU CRISTINA-menţiune(VIIIA) 

         La concursul ,,Lumina Math,,  Musa Bianca premiul III,etapa I. 

 

5.6 Ştiinţe 

           Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la 

început de an şcolar şi a planificării pe sem. I.             

  -a fost susţinut referatul ,,Portofoliul- metodă modernă de evaluare, de  doamna profesoară Jianu 

Carmen  

   -Proiect educaţional  aflat în derulare -,,FLOAREA  simbol şi  inspiratie,,  în parteneriat cu Colegiul 

Agricol ,,Carol I,, 

Evaluarea a urmărit următoarele rezultate: 

-cunoştinte acumulate (date, fapte, concepte, definiţii); 

-capacităţi de aplicare a cunoştintelor în realizarea unor activităţi practice; 

-capacităţi intelectuale-puterea de argumentare şi de independenţă în gândire; trăsături de 

personalitate, conduita formată.  

          Evaluarea elevilor s-a realizat iniţial, formativ şi sumativ prin:  probe orale;  probe scrise; probe 

practice;  testul docimologic şi utilizând metode alternative de evaluare : observarea sistematică a 

comportamentului elevului; investigaţia; proiectul;  portofoliul.  
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 Elevi calificaţi pentru faza judeţeană la disciplina biologie: Calotă Adrian –VIIA, Lemnaru Alina-

VIIA, Şerban Nicolae –VIIA, Trandafir Andrada –VIIA- Prof.Jianu Carmen  

Elevi premiaţi faza judeţeană la obiectul fizică: Mocanu Alexandru- premiul III, VI A  Prof.STOICA 

EUGEN 

La Concursul ,,PHI,, faza naţională fizică- Mocanu Alexandru locul II  

Elevi premiaţi la  faza judeţeană la obiectul biologie:Calotă Adrian   menţiune –VIIA, Neacşu Ştefan  

menţiune -VIB 

La Concursul judeţean ,,Mărţişorul Ecologic,, Cîrstina Alexandru premiul I, Neacşu Andreea premiul 

II, Berechet Andreea premiul III 

La Concursul judeţean SIDA-o provocare la solidaritate, Ene Simina premiul III, Zanfir Denisa 

menţiune. 

                                                   

5.7 Om şi societate 

      În  anul școlar 2016-2017 au avut loc în cadrul Comisiei ” Om și societate” următoarele activități : 

 

Geografie- prof. Chiriță Aura 

Dezbatere la clasa a VIII-a C cu titlul ” Marea Neagră, considerații istorice, geografice și economice” 

în data de 31 octombrie 2016; 

Pregătire suplimentară cu elevii din clasele a VIII-a A, B,C, care au mers la Olimpiada de Geografie 

și Concursul Național Terra la clasa a VI-a B; 

La Olimpiada de Geografie din clasa a VIII-a A au participat : Guță Dan, Spiridon Octavian, Abagiu 

Andreea, de la clasa a VIII- a B au participat : Ciobanu, Șerban Maria, Scarlat Gabi, Cochinescu Ana 

și de la clasa aVIII-a C Gîlcă Ana; la Concursul Național Terra a participat elevul Neacșu Ștefan de la 

clasa a VI-a B; 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă a pregătit cu elevii clasei a VIII-a C un program de colinde și cântece 

de stea; 

Activitate cu ocazia Zilei Naționale a României la clasa a VIII-a C; 

A pregătit suplimentar a elevii pentru Concursul Național Terra –clasa a VI-a; 

A susținut la clasele a VIII-a dezbaterea cu tema ” Zonele umede pe Glob” și ” Ziua Internațională a 

Pădurilor” în martie 2017; 

A susținut la clasele a V-a dezbaterea cu tema ” Ziua Pământului” în 23. 04.2017. 

 

 Istorie- prof. Istrate Viorica 

În data de 7 octombrie 2916 a pregătit activitate a ” Ziua Holocaustului”; 

În cadrul comisiei metodice a prezentat referatul ” Armata în istoria românilor” la data de 25 

octombrie 2016; 

Activitate în colaborare cu Judecătoria Slatina ” Ziua justiției civile” la data de 25 octombrie 2016; 

Tot în colaborare cu Judecătoria Slatina a susținut activitatea ” Ziua Universală a copilului UNICEF” 

la data de 20 noiembrie 2016; 

Cu ocazia Zilei Naționale a organizat cu elevii vizite tematice la Muzeul Județean Olt la data de 28 

noiembrie 2016; 
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Tot în colaborare cu Judecătoria Slatina a organizat activitatea ” Ziua Internațională a Drepturilor 

Omului” la data de 10 decembrie 2016; 

Cu ocazia Micii Uniri a susținut activitatea ” Întâiul Domn al României și Mica Unire„; 

A susținut activitatea dedicată zilei de 9 Mai, ” Ziua Europei”; 

A pregătit și îndrumat următorii elevi: 

Dogaru Mihai Adrian, cls. a V-a A Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” premiul I 

Bercea Cătălin Andrei, cls. a V-a A Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” premiul III 

Bimbirică Denis Ionuţ, cls. a V-a A Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” premiul III 

Ciubuc  Costin Adrian cls. a V-a A Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” premiul III 

Spiridon Octavian Alin cls. a VIII-a  Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” premiul III 

Piţur Eduard George cls. a VIII-a  Concurs Naţional,,La Şcoala cu Ceas” mențiune 

Spiridon Octavian Alin  cls. a VIII-a Concurs Naţional,,Călători prin istorie”-proba teoretică , premiul 

I- Calificat la etapa naţională-Menţiune 

Lunganu Denisa Ştefania- Piţur Eduard George -cls. a VIII-a Concurs Naţional ,,Călători prin istorie”-

proba teoretică , premiul I- Calificați la etapa naţională 

Peagu Cătălin – cls. aVII-a -Concurs Naţional ,,Memoria Holocaustului” locul I (Concursul are etapă 

naţională din doi în doi ani. Anul acesta nu are) 

Dolocan Laura– cls. aVII-a -Concurs Naţional ,,Memoria Holocaustului” locul II 

Şerban Nicolae– cls. aVII-a -Concurs Naţional ,,Memoria Holocaustului” locul III 

 

Religie-prof. Slujitoru Luciana 

A susținut în cadrul comisiei metodice  referatul cu titlul ” Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; 

A  pregătit colinde cu elevii clasei a V-a B ce au fost prezentate în cadrul spectacolului școlii noastre 

la Centrul Cultural” Eugen Ionescu” cu titlul ” Îngerul Crăciunului” cu ocazia Nașterii Domnului, la 

data de 22 decembrie 2016; 

A pregătit eleva Nițu Maria de la clasa a VII-a A, care a obținut Premiul III la Olimpiada de Religie, 

Faza Județeană din 18 martie 2017; 

 A susținut referatul cu tema ”Buna Vestire - Neprihănita zămislire a lui Hristos ” în 24 martie 2017; 

A susținut lecția deschisă ” Sarbatoarea Sf. Paști in Oltenia”  la clasa a V-a B în 11. 04. 2017; 

A îndrumat elevii care au participat la Expoziția Națională de la CCD Iași unde au obținut 

următoarele premii: 

-Pohață Ștefania ( VII A)–Premiul I 

-Zanfir Andreea Denisa ( VIIA)- Premiul I 

-Olteanu Angelo (VI A)-Premiul II 

-Calotă George Adrian (VII A) –Premiul III 

 

Religie- prof. Bîscoveanu Alexandru 

A participat la activitatea în colaborare cu Judecătoria Slatina ” Ziua justiției civile” la data de 25 

octombrie 2016; 

A participat la activitatea care se află tot în colaborare cu Judecătoria Slatina a susținut activitatea ” 

Ziua Universală a copilului UNICEF” la data de 20 noiembrie 2016; 
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A particiapat la activitatea în colaborare cu Judecătoria Slatina a organizat activitatea ” Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului” la data de 10 decembrie 2016; 

A  pregătit secenta ” Îngerul Crăciunului” cu micii actori ai școlii noastre, scenetă ce a fost prezentată 

în cadrul spectacolului școlii noastre la Centrul Cultural” Eugen Ionescu” cu acelașii titlu ” Îngerul 

Crăciunului” cu ocazia Nașterii Domnului, la data de 22 decembrie 2016; 

A organizat și a participat la Simpozionul internațional ”Implică-te, copile, în comunitatea ta!”; 

A organizat și a participat la Simpozionul național ”Lectura este calea spre educație”; 

A pregătit elevi pentru participarea la olimpiada de religie; 

 

Cultură –civică- prof. Istrate Viorica 

        A pregătit următorii elevi: 

Ene Simina Maria cls. a VII-a A- Olimpiada de Cultură civică- Faza Județeană –Premiul III 

Muşea Raluca Ioana cls. a VII-a A- Olimpiada de Cultură civică- Faza Județeană –Premiul III 

Dumitrescu Ioana cls. a VIII-a - Olimpiada de Cultură civică- Faza Județeană –Premiul I –Calificată 

pentru faza Națională 

Grosu Gabriela Cătălina a VIII-a - Olimpiada de Cultură civică- Faza județeană –Premiul I –Calificată 

pentru Faza Națională 

Dumitrescu Ioana cls. a VIII-a  Concurs Naţional ,,Democraţie şi Toleranţă” Premiul I Faza 

Județeană-calificată pentru Faza Națională, unde a obţinut menţiune, menţiune specială şi un premiu ,, 

Drepturile omului”. 

Grosu Gabriela Cătălina cls. a VIII-a  Concurs Naţional ,,Democraţie şi Toleranţă” Premiul I Faza 

Județeană-calificată pentru Faza Națională, unde a obţinut menţiune, menţiune specială şi un premiu ,, 

Drepturile omului”. 

 

Cultură –civică- prof. Davidoiu Monica 

A participat la activitatea în colaborare cu Judecătoria Slatina ” Ziua justiției civile” la data de 25 

octombrie 2016; 

A participat la activitatea care se află tot în colaborare cu Judecătoria Slatina a susținut activitatea ” 

Ziua Universală a copilului UNICEF” la data de 20 noiembrie 2016; 

A participat la activitatea în colaborare cu Judecătoria Slatina a organizat activitatea ” Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului” la data de 10 decembrie 2016; 

 

5.8 Educaţie artistică şi educaţie fizică 

          Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului 

managerial stabilit la început de an şcolar şi a planificării pe semestrul I. Astfel, pe parcursul 

semestrului I al anului şcolar 2016-2017 membrii comisiei metodice  au realizat următoarele: 

- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale şi semestriale, conform programelor şcolare în 

vigoare;  

- au fost susţinute referate cu teme diverse:  în data de 21.10.2016, doamna Boboc Cristina  a susţinut 

referatul cu tema : ,,Importanţa educaţiei fizice şcolare şi rolul profesorului în definirea elevului”;   în 
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data de 25.11.2016, în cadrul comisiei, domnul Ivănescu Valentin a sustinut referatul cu tema: ,, 

Imnul”. 

-în cadrul comisiei metodice s-au susţinut şi lecţii deschise: în data de 21.10.2016, domnul Barbu 

Valentin a susţinut lecţie deschisă cu tema : ,,Viteza” . 

- membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătit suplimentar elevii 

pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din cunoştinţele 

elevilor; 

 - s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, teste. 

- s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin administrarea periodică a testelor 

de progres;  

- fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul individual; 

- toţi membrii comisiei au participat la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii.  

- Boboc Cristina s-a înscris şi a obţinut gradul II ,  

-membrii comisiei metodice au participat la consfatuiri si cercuri pedagogice.   

 - au participat la cursuri de formare continua: 

             Prof. Boboc Cristina: Participare la Simpozionul Internaţional: ,,Implică-te, Copile, în 

comunitatea ta!, organizat de Şcoala Gimnazială ,, George Poboran”, Slatina. 

- au fost susţinute referate cu teme diverse: prof.Săndulescu Constantin, prof. Barbu Valentin. 

- toţi membri comisiei au participat la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii şi la competiţii în 

cadrul O.N.S.S. la nivel de centru Slatina şi etapa judeţeană:  

          Prof. Barbu Valentin a participat la etapa judeţeană a O.N.S.S  cu echipa de baschet, obţinând 

locul I, la etapa pe zonă desfăşurată în localitatea Vâlcea, echipa de baschet( băieţi) ocupând locul III. 

La etapa judeţeană a O.N.S.S,echipa de fotbal (primar) s-a clasat pe locul IV. 

-desfăşurarea de activităţi în cadrul săptămânii "Şcoala altfel"în colaborare cu elevii şcolii. 

-participare la cros, centrul Slatina- prof. Boboc Cristina, Barbu Valeentin; 

-organizarea campionatului de handbal fete – prof. Barbu Valentin; 

-organizarea campionatului de  baschet băieţi V-VIII – prof. Săndulescu Constantin, prof. Barbu 

Valentin, prof. Boboc Cristina;  

-organizarea campionatului de fotbal III-IV-prof. Boboc Cristina, prof. Barbu Valentin, 

prof.Săndulescu Constantin; 

-organizarea campionatului de fotbal V-VIII - prof.Barbu Cristina, prof.Boboc Cristina; 

-pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă 

părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa managerială. 

- au participat la cursuri de formare continuă: Stan Marian s-s înscris la definitivat şi l-a obţinut. 

-domnul Iăanescu Valentin a susţinut referatul cu tema: ,,Imnul”.  

 

5.9   Tehnologii 

- membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătit suplimentar elevii 

pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din cunoştinţele 

elevilor; 

- s-au parcurs integral programele şcolare de către toţi membri comisiei conform planificărilor şi în 

corelaţie cu manualele alternative; 
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 - s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, teste 

însoţite de bareme de evaluare şi notare, lucrări scrise semestriale; 

- s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin administrarea periodică a testelor 

de progres;  

- fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul individual; 

-membrii comisiei metodice au participat la consfatuiri si cercuri pedagogice. 

 - membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătit suplimentar elevii 

pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din cunoştinţele 

elevilor; au-desfăşurat activităţi în cadrul săptămânii "Şcoala altfel". 

 - s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, teste.  

 - s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin administrarea periodică a testelor 

de progres;  

- fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul individual; 

 - în data de 16.12.2016, în cadrul comisiei, doamna Popescu Anica a susţinut referatul cu tema: ,, 

Sărbătorile de iarnă la români”; Jianu Carmen ( curs de prim ajutor; curs de accesare fonduri 

europene; curs C.D.L), Participare la Simpozionul Internaţional: ,, Implică-te, Copile, în comunitatea 

ta! - 31.03.2017, organizat de Şcoala Gimnazială ,, George Poboran”, Slatina.  

- pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă 

părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa managerială. 

       Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi cele negative, ca o concluzie a întregii activităţi a 

comisiei metodice aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membri comisiei preocupându-se permanent 

de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. 
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Prof. Alexandru BÎSCOVEANU 

 


