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I. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR BUTEAN - DATE STATISTICE 

 

 

I.1. Reţeaua şcolară 
 
 

 
În anul școlar 2018-2019, rețeaua școlară din învățământul preuniversitar de stat a comunei 

Butea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, în baza avizului emis de Inspectoratul Școlar 

Județean Iași. Organizarea rețelei școlare are ca obiectiv central optimizarea procesului educațional, 

ținând cont de structura și repartiția populației școlare, de realitățile socio-economice specifice, precum 

și de restricțiile bugetare și de normare impuse. 

            În anul școlar 2018-2019, semestrul I situaţia populaţiei preşcolare şi şcolare se prezintă astfel: 
 

Învăţământ de masă, zi 

 

 
 

 
Nivelul de 

învăţământ 

Număr clase/ grupe 
 

Număr elevi/preșc. 

 
Preşcolar 

3       62 

Primar clasele I-IV 6 125 

Gimnaziu clasele V-VIII 4 85 

 
 

Reţeaua şcolară din comuna Butea ,  în anul şcolar 2018-2019,semestrul I include o unitate cu 

personalitate juridica . 
 

Anul şcolar 2017-2018 

Unităţi cu personalitate juridica 1 

Locatii invatamant prescolar                    1 

Locatii invatamant primar 

 

 

 

2 

TOTAL 4 

 

               Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2018-2019 Semestrul I 
 

 
Numărul de posturi 

 
TOTAL, din 
care: 

 
Didactic 

 
Didactic 
auxiliar 

 
Nedidactic 

 
finanțate de la M.E.N. 

24,15  
17,15 

 
1 ,5 

 
5,5 

TOTAL 24,15 17.15 1,5 5,5 



 
Analizând tabelele și informațiile de mai sus, se remarcă o serie de trăsături definitorii ale Școlii 

Gimnaziale Butea în anul școlar curent: 
 

 Numărul elevilor/preșcolarilor înscriși la învățământul de masă, zi, a scăzut cu 3  ; 

 

 Numărul grupelor de preșcolari din învățământul de masă, zi, a scăzut cu 1, descreșterea fiind 
generată de micșorarea numărului de preșcolari; 

 

 Se observă o scădere a numărului de clase la nivel gimnazial, au rămas 4 clase de gimnaziu.



 
I.2. Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară 

 
 
 
 
1. Frecvența elevilor 

 

Frecvența elevilor reprezintă un indicator deosebit de important pentru analiza eficienței 

sistemului de învățământ. Evoluția frecvenței elevilor este cercetată prin compararea datelor statistice de 

la sfârșitul semestrului I, anii școlari 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019. 
 

Indicatorii propuși pentru analiză au în vedere: 
 Situația absențelor (total, motivate/nemotivate, pe ciclu/formă de învățământ);  

 

 Numărul de elevi înscriși la începutul anului școlar (total, pe ciclu/formă de învățământ);  

 

 Numărul de elevi existenți la sfârșitul semestrului I (total, pe ciclu/formă de învățământ);  

 

 Numărul de elevi retrași (total, pe ciclu/formă de învățământ);  

 

 Numărul de elevi neșcolarizați (total, pe ciclu/formă de învățământ). 

 

Situația absențelor  
 

An scolar 

Sem I 

Nr absente motivate Nr absente nemotivate Total absente Media absente 

nemotivate/elev 

2012-2013 2088 3852 5940 24,15 

2013-3014 2827 2351 5178 9,77 

2015-2016  

 

  1030      516 1546 2,42 

2016-2017  

 

  558     920 1478 4.28 

2017-2018  

 

  491     790     1281   2.87 

2018-2019  

 

  513     721     1234   3.43 

 
 

Statistica prezentată în tabelul de mai sus evidențiază o diminuare a numărului total de absențe 

începând cu anul școlar 2013-2014. Numărul de absențe per elev înregistrează o creștere la finele acestui 

semestru în comparație cu aceeași perioadă a anului școlar anterior deoarece transferul elevilor de la 

Centrul de Plasament din Butea a durat foarte mult, au fost primate informații despre școlile la care au 

fost transferați foarte tîrziu perioadă în care au fost înregistrate absențe nemotivate. 

Sfârșitul semestrului I, 

  

Numărul de absențe 

  

Număr total 

  

Număr absențe 

      

anul școlar 

          

  

Total 

  

Nemotivate 

  

absențe /elev 

  nemotivate 
/elev 

2018-2019 

        

            

Învățământ primar           360         120     2.88  0.96 

Învățământ gimnazial           648          396  7.50  4.65 

Total școală  1234         721  5.87  3.43 



Tabelul anterior evidențiază un număr mare de absențe per elev în învățământul gimnazial. 

Comparând aceste date cu cele din aceeași perioadă a anului școlar 2017-2018, menționăm faptul 

că numărul absențelor nemotivate per elev a crescut ușor  în învățământul gimnazial deoarece nu s-

a știut situația exactă a elevilor de la Centrul de Palsament Butea , care au fost transferați tîrziu la 

alte școli. 

 
2. Situația numărului de elevi 

 

Nr 

elevi 

inscrisi  

2013 

Nr 

Elevi 

   

inscrisi 

2014 

Nr.

ele

vi 

înscrişi 
2015 

Nr. 

Elev

i 

înscriși 

2016 

Nr 

Elevi 

    

înscriși 

2017 

Nr 

elevi 

ramas

i 

2013 

Nr 

elevi 

ramas

i 

2014 

Nr 

elevi 

ramas

i 

2015 

Nr 

elevi 

ramas

i 

2016 

Nr 

elevi 

ramasi 

2017 

Primar 

123 

 
 
 

85 

 
 

92 

 
 

103 

 
 
 
 

134 
 

 

   121 

 

82 

 

94 

 

103 

 

135 

Gimnazi

u 

126 

 

 

118 

     

      123 
 
123 

 

84 

 

137 

 

  116 

 

121 

 

112 

  

80 

 
Nr 

elevi  

Nr 

Elevi înscriși la începutul anului 

școlar 

2018-2019 

Nr.elevi 
înscrişi înscriși la sfîrșitul 

semestrului I al anului școlar 

2018 2019 

Primar 
 

 
 
 
 

125   

 
 

    118 

Gimnaziu 

 

 

 

85 

     

           79 

 

 

 
Datele din tabelul anterior conduc spre concluzia că populația școlară a comunei este în scădere . 

Astfel, la sfârșitul semestrului I al anului școlar în curs au rămas în evidențele unității școlare 187 elevi și  60 

preșcolari.



 

B. Numărul de elevi retrași la sfârșitul semestrului I 
 

 Semestrul I Semestrul I Semestrul I Semestrul I Semestrul I 

Forma de învățământ Anul școlar Anul școlar Anul școlar Anul școlar Anul școlar 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Învățământ de zi 0 0 0 1 0 

      
 
 

C. Numărul de elevi neșcolarizați la sfârșitul semestrului I 

 

 Semestrul I Semestrul I Semestrul I Semestrul I Semestrul I 

Forma de învățământ Anul școlar Anul școlar Anul școlar Anul școlar Anul școlar 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Învățământ de zi 1 retras medical 1 3             1             0 

      

      
 

Numărul elevilor neșcolarizați a înregistrat o scădere la finele semestrului I al acestui an școlar 

față de cel anterior, de la 1 la 0. 

 
 
3. Rezultatele elevilor 
 

Rezultatele elevilor constituie o imagine elocventă a întregii activități desfășurată în unitățile de 

învățământ, a atitudinii educabilului față de educație, în general, a gradului de implicare a elevului în 

activitatea din școală, precum și a preocupării familiei față de activitatea școlară a copilului, evidențiindu-

se o diminuare a promovabilității . 



Promovabilitatea (%) pe nivele de școlarizare 

raportată la elevii rămași în evidență la sfârșitul semestrului I 
 

Nr.   Nivel de  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  

crt.   școlarizare          

             

1.   Primar, zi  93,9 %  93.6 %  100 %  94,3 %  

             

2.   Gimnazial, zi  82,8 %  59,2 %  70,53%  58,75 %  

              
 
 

Nr.   Nivel de  2018-2019 

crt.   școlarizare   

      

1.   Primar, zi        94.91 % 
      

2.   Gimnazial, zi                                   68.53  % 

      

 

Analiza comparativă a promovabilității pe nivele de studiu reflectă diferențe foarte mari sau 

tendințe diferite față de anul școlar anterior la gimnaziu, o creștere a procentului de promovare pe 

semestrul I cu  9,78%. Diminuarea procentului de promovare odată cu parcurgerea treptelor de școlarizare 

este o tendință ce se menține și la finalul primului 

semestru din acest an școlar.
 
 

Numărul de elevi corigenți la sfârșitul semestrului I 
 
 

Forma de învățământ / 

  

2013-2014 

  

2014-2015 

  

2015-2016 

  

2016-2017 

  

2017-2018 

 

            
 

 

           

                 

Învățământ de zi  32  25  54  33  38  

                 
 

Forma de învățământ / 

  

2018-2019 

  

 
  
   

Învățământ de zi  31 
 

 

Majoritatea elevilor corigenți la sfârșitul semestrului I, anul școlar 2018-2019, frecventează 

cursurile învățământui gimnazial, observându-se o scădere  a acestui număr în comparație cu anul școlar 

anterior cu 7 elevi. 

 
 

 

 
 

 



Numărul de elevi cu situația școlară neîncheiată la sfârșitul semestrului I 
 
 

Forma de învățământ / an 
  

2013-2014 

  

2014-2015 

  

2015-2016 

  

2016-2017 

  

2017-2018 

 
            

 

școlar 

            

                  

Învățământ de zi   0  0  1  0  0  

                  

Forma de învățământ / 

  

2018-2019 
  

 

  

   

Învățământ de zi  0 
 

 

Analizând comparativ datele cu privire la numărul de elevi cu situația școlară neîncheiată la 

sfârșitul semestrului I, în anii școlari 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 și 

2018-2019, în anul școlar curent  nu se constată existența elevilor cu situația școlară neîncheiată. 

Elevi cu abateri disciplinare - în semestrul I din acest an școlar, comparativ cu aceeași perioada a 

anului școlar anterior, în învățământul de zi se constată o diminuare cu  a numărului de elevi cu abateri 

disciplinare, continuându-se tendința descendentă evidentă după valoarea din anul școlar 2016-2017. 

Această scădere poate fi atribuită atât programelor educaționale implementate în școală, cât și scăderii 

numărului de elevi școlarizați în comuna Butea. 

 



 
 
 
 

Număr de elevi cu abateri disciplinare la sfârșitul semestrului I 
 
 

Forma de învățământ 

  

2013-2014 

  

2014-2015 

  

2015-2016 

  

2016-2017 

  

2017-2018 

 

            

 
 

           
                 

 Învățământ de zi  0  0  1  8  0  

                  
 
 

Forma de învățământ / 

  

2018-2019 
  

 

  

   

Învățământ de zi  0 

 

Din analiza comparativă a datelor statistice înregistrate la finalul semestrului I din acest an școlar 

cu aceeași perioadă a anului școlar anterior, se constată că nu au fost elevi sancționați pentru abateri 

disciplinare. 

Numărul notelor, la purtare, scăzute sub 7 pentru absențe nemotivate și pentru abateri disciplinare, la 

finalul semestrul I, anul școlar 2018-2019 

 
 

 

Nr. 

  

Nivel de școlarizare/ an școlar 

  

Pentru absențe 

 

 Pentru abateri 

 

       

 
crt. 

      
disciplinare 

 
          

1.   Primar, zi 0  0  

        

2.   Gimnazial, zi 0  0  
 
 

 



 
II. CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

 

II.1. Controlul calității prin inspecția școlară 
 
 
 

Școala Gimnazială Butea a organizat activitatea de evaluare, monitorizare şi consiliere a 

colectivului didactic, auxiliar și nedidactic prin Graficul de control al directorului pentru semestrul I al 

anului şcolar 2018-2019, aprobat în Consiliul de Administraţie al instituţiei . Demersurile specific 

activității de control a directorului unității școlare a avut în vedere asigurarea coerenţei serviciilor 

educaţionale și didactic şi s-au desfăşurat conform prevederilor Regulamentului de inspecţie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5079/2016. 

 

 Conform acestui grafic au fost monitorizate și evaluate următoarele compartimente : 

 

- Administrativ 

 

-  Secretariat 
 

-  Comisiile metodice 

 

-  Comisia pentru curriculum 

 

-  Comisia pentru întocmirea orarului 

 

-  Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
 

- Comisia pentru dezvoltare profesională și formare continuă 

 

-  Compartimentul securitate și sănătate în muncă 

 

 
COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

                               

           În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 6 

cadre didactice – 5 cadre didactice titulare şi un cadru didactic suplinitor necalificat – toate s-au dovedit a 

fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul 

dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor. 

     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. 

 

1. CURRICULUM 

 Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute de 

legislația școlară în vigoare. In acest sens, s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activităţii  

ciclului primar. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor 

şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările 

primite din partea inspectorilor de specialitate. 



Ca punct de plecare, s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare 

pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

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

stabilite conform programei şcolare, respectând-o întocmai. Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a 

conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând particularităţile de vârstă 

ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea 

calendaristică, cât şi cea pe unităţi de învăţare pentru fiecare disciplină şcolară. 

 

Activități desfășurate 

Nr. crt. Denumirea activitatii Data/perioada 
desfășurării 

Responsabili  

 

1 

 
 

 

   Sedinta metodica 

    - Analiza activitatii comisiei metodice pe anul scolar 2017- 
2018; 

    - Prezentarea planului managerial  al comisiei metodice pe 

anul scolar 2017-2018. 
     - completarea fiselor de evaluare a invatatorilor 

 

 

Septembrie 2018 
 

 

 

Resp. Tudorache Marius 
 

 

 

 
2 

 

Dezbatere: ,,Metode tradiționale și moderne de predare / 
învățare în învățământul primar” 

Analiza testelor initiale; întocmirea planului de măsuri pentru 

remedierea greșelilor tipice;  

 
Octombrie 

2018 

 

 
      Toți invatatorii 

 

 
 

 

 

3 

Participarea la cerc pedagogic - Școala Gimnazială  A.I Cuza 

,,Dezvoltarea competentelor de comunicare la elevii din ciclul 
achizitiilor fundamentale (clasele CP, I, a II-a) 

Promovarea valorilor europene in randul elevilor de varsta 

scolara mica (pace, toleranta, diversitate, multiculturalitate, 
implicare in viata comunirtatii, drepturile copiilor... (clasele a 

III-a, a IV-a)" 

 

Noiembrie 
2018 

 

 

Toti învățătorii 
 

4 Demersuri educative în vederea  asigurării egalității de șanse în 

educație- dezbatere în cadrul mesei rotunde 
- Programe artistice de Crăciun și Anul Nou 

 

Decembrie 2018 

 

Înv. Petrișor Monica 
     Toți învățătorii 

5 Importanța evaluării  în activitatea didactică-evaluare interactivă 

-referat 

- prezentarea modelelor  de teste de evaluare la sf. de semestru 

Ianuarie 

2019 

 

PIP Muraru Maria Mirela 

Toți învățătorii 

 

2. COMUNICARE 

Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, 

învăţătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel, 

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

fiecărui elev. 

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită 

păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în 

acelaşi timp responsabil fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria persoană.  

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 

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

specific unor domenii conexe. 

 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin şedinţe 

şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. În 

multe activităţi formativ-educative  a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: 

serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare.  

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

colectivului abateri grave 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. 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe, 

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

testărilor iniţiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în 

achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

 S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială care s-

a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale elevilor, 

notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative propuse. 

Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic, 

rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. 

 

       5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

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

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

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

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

          În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a 

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

activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi 

asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 

individuale şi colective, a iniţiativei. 

 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 

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

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

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

În acest semestru, cadrele didactice si elevii ciclului primar de la Şcoala Gimnazială Butea au 

desfăşurat activităţi extracurriculare ca: 

 "Festivitatea deschiderii anului școlar 2018-2019; 

 " Ziua Mondiala a Educatiei "- marcare la nivelul scolii;  

 " Ziua Nationala a Romaniei " -realizarea unui scurt program artistic; miniexpozitie de desene -  

"Tara mea"; 



 Manifestari dedicate Craciunului si Anului Nou /Expozitie de desene - ,,Bradul de Crăciun", 

,,Iarna "; 

 Mihai Eminescu - Luceafarul poeziei romanesti; 

 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române. 

 

7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an şcolar de formarea profesională, de folosirea unei 

metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în 

practică. 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. 

  

               Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activităţi  de remediere a lacunelor; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul; 

- implicarea în proiecte care combat absenteismul școlar. 

Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de şcoală; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare 

si extrascolare; 

- lipsa unui psiholog în şcoală; 

- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi  pregătesc  lecţiile; 

Oportunităţi:  

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.; 

- parteneriatele cu comunitatea locală; 

- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară. 

Ameninţări: 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- lipsa unor investitori în zonă; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor  

şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- scăderea numărului de elevi; 

 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR  

 
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. Principalele activităţi derulate: 
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in 

vigoare pentru clasele VI-VIII 



 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform noii programe 

pentru clasa a V-a 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale 
ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe 

 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 

 
Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în şcoală:  

 

 Ziua educaţiei 

 Saptamana Scoala altfel 
 Excursii tematice si de relaxare 

 Săptămâna legumelor şi fructelor (donare de fructe, legume, alimente unor familii 

defavorizate din comunitate) 
 Ziua naţională 1 Decembrie, Ziua Unirii 24 Ianuarie 

 Sărbătoarea Crăciunului 

 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu 
 Lecţie demonstrativă cu tema Vulnerabilitatea la stress  susţinută la clasa a VIII-a A de 

prof. Crîșmăriuc Iulian în cadrul Comisiei metodice a diriginţilor 

 

Activitatea desfăşurată 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, 

activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la 
consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii 

- diriginţii au beneficiat de machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor lor 
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului 

de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;  diriginţii au 

desfăşurat 1 activitate extraşcolară / lună 
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

Puncte slabe: 
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării. 

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului 

comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 
Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative 

Puncte slabe: 
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună 

cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii 

reprezentative pentru clasă) 
Puncte forte: 

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

grupului şi ritualuri de socializare  
Puncte slabe: 

- activități derulate în acest an școlar într-un spațiu foarte mic; 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al 

relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 
Puncte forte: 

- diriginţii au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al școlii la clasă; 



- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel 

de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 
tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă  

- dirigintii au prelucrat la clasa pe baza de proces-verbal modificarile privind folosirea telefoanelor mobile 
la scoala, privind absentele  

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 
- nu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică a 

elevilor; 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 
Puncte forte: 

-  a existat o bună colaborare cu Poliţia în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină  

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor 
conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor 
inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi  

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a 

VIII-a) privind programa si calendarul examenului de evaluare naţională, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor.  
 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Existenţa personalului didactic calificat din care 50% 
cu gradul didactic I, permite realizarea unui învăţământ 

de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, 

director-profesori, profesori-părinţi, profesori-
profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

 Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul, Căminul 

cultural, Biserica. 
 

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la 

fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă puţine 
alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în 

funcţie de nevoile şi specificul claselor, pentru 

alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere; 

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se 
manifestă încă reticenţă în susţinerea unor lecţii 

deschise; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 
 Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor 

favorizată de numărul mic de elevi; 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, 

Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural); 
 Implicarea in proiecte precum Impreuna pentru copii, 

Erasmus – Local treasures etc. 

 

 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 
mass media etc.; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii 

locale duce la pierderea pe parcurs a unor relaţii de 

cooperare. 



 

 

COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 
 

      În cadrul Școlii Gimnaziale Butea, activitatea de orientare școlară și profesională este realizata atât de 

învățători și diriginți.  

       Activitățile sunt în concordanță cu Programa școlară privind Orientarea în carieră. 

     Diriginții claselor a VIII-a și-au propus pentru dezbatere 4 teme de orientare școlară și profesională și 

anume: 

1. Deciziile mele; 

2. Planul meu de viata; 

3. Cariera intre dorinta si realitate; 

4. Factorii succesului; 

         Pentru o orientare scolara si profesionala in concordanta cu aptitudinile elevilor s-au aplicat 

chesionare de OSP, care au fost centralizate si trimise institutiilor in cauza. 

        La inceputul anului scolar, elevii au fost  chestionati in legatura cu optiunile scolare, actiune ce a 

avut drept scop definitivarea planului de scolarizare a liceelor. 

       In luna mai, odata ce liceele isi vor prezenta oferta de profile, acestea  vor fi prelucrate elevilor si 

parintilor. Tot in aceasta perioada, elevii clasei a VIII-a, vor participa la ,,Zilele portilor deschise”, 

organizate de liceele din orasele apropiate. 

        Pentru a veni in sprijinul elevilor care doresc sa urmeze cursurile scolilor profesionale, se vor 

organiza vizite de catre dirigintele clasei a VIII-a, la diferite unitati industriale, fabrici, ateliere etc. 

 

RESPONSABILULUI DE RELAȚIA CU PĂRINȚII 
 

 Şcoala Gimnazială Butea are în componența ei 2 grupe de preşcolari la Grădinița cu PN, Butea și 

o grupă combinată la Grădinița PN Miclăușeni; 5 clase la învăţământul primar, Școala primară Butea şi 

un simultan cu clasele:P, I, a II-a și a III-a, la Școala primară Miclăușeni; 4 clase la nivel gimnazial. 

Fiecare grupă /clasă a ales un comitet al părinţilor, iar preşedinţii desemnaţi fac parte din lectoratul pe 

şcoală. Lectoratul este format din 12 părinţi, unul reprezentând două clase.  

 Activitatea lectoratelor cu părinţii din şcoala noastră a fost centrată pe activităţile incluse în 

planul managerial din semestrul I.  

În prima activitate desfăşurată în luna septembrie: 

-  s-au făcut alegeri pentru  preşedinte, d-na Dămătăr Simona, un vicepreşedinte, d-na Mărtinică 

Georgina, în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor care fac parte din Consiliul de Admnistrație al școlii;  

- s-a ales un membru CEAC, d-na Dămătârcă Emilia;  

- s-a prelucrat Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru 

stabilirea responsabilităţilor; 

- s-a prelucrat Statutul Elevului. 
       - tema: Școală- familie-comunitate, referat 

Activitatea din luna noiembrie a cuprins: 



 tema:  Prevenirea abandonului școlar – o prioritate a învățământului românesc 

Referatul a abordat cauzele care pot determina abandonul școlar; acţiuni practice şi de cercetare 

pentru prevenirea şi combaterea excluderii de la reuşita şcolară, pentru valorificarea 

potenţialului fiecărui elev la nivelul proximei dezvoltări, pentru egalizarea şanselor de acces şi 

a activităţilor şcolare prin cunoaşterea şi adaptarea curriculum-ului şcolii la caracteristicile 

evoluţiei psihologice a elevilor. 

În luna ianuarie a avut loc dezbaterea cu tema:  

 Violența în şcoală- prezentare ppt 

Acest material a fost prezentat în Power Point şi a trezit interesul părinţilor care au făcut 
schimb de informaţii, păreri.  

 În școala noastră se urmărește depistarea cauzelor de violență școlară şi  aplicarea  planului  de  

combatere a acestui fenomen, conform reglementărilor în vigoare, prin monitorizarea şi descoperirea la 

timp a unor fapte, dar şi printr-o strânsă legătură cu familiile copiilor predispuşi la manifestarea unor 

acţiuni de acest gen. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- Colaborarea părinţilor cu educatoarele, învăţătorii şi diriginţilor claselor în intocmirea 

schemelor orare, a tematicii sedinţelor cu părinţii, a activităților propuse pentru Școala Altfel din luna 

octombrie, a obiectivelor pentru semestrul I; 

-  Implicarea părinţilor si a elevilor în parteneriate, proiecte educaţionale la nivel de grupă/clasă, 

cât şi la nivelul şcolii; 

- Participarea activă a părinţilor la activităţi demonstrative, practice, serbări cu prilejul unor 

evenimente organizate de cadre didactice: 1 Decembrie, Moş Nicolae, Moş Crăciun;  

- Aducerea la cunoștință părinților despre evenimentele, activitățile școlare, extrașcolare 

desfășurate în semestrul I pe clasă /grupă/ școală, a concursurilor și a rezultatelor obținute de elevi;  

Importanţa  actului învăţării,  pentru prevenirea eşecului şcolar. 

PUNCTE SLABE: 

- Părinţii au sesizat scăderea interesului elevilor pentru  

învăţătura,  prin rezultatele slabe obtinute de către elevi la teze, simulări la clasa a VIII-a; 

-Absenteismul unor elevi de la ore dar și a părinţilor , în mod nemotivat de la şedinţele organizate 

pe clase. 

Propuneri pentru semestrul al II-lea: 

- Părintii doresc îmbunătăţiri, dotări ale sălilor de clasă/ grupă ), a curţii şcolilor/grădiniței; 

- Realizarea planului de acţiuni propus pentru perioada următoare. 

Inspecțiile efectuate de ISJ Iași în primul semestrul au avut ca recomandări urmatoarele: 

-organizarea  concursului pentru ocuparea posturilor vacante după data de 11.09.2018 
-afișarea orarului școlii pe site-ul unității școlare 

-înscrierea la cursuri de formare a cadrelor didactice  

-aplicarea la ore a metodelor active-participative 

-utilizarea la clasă a auxiliarelor aprobate de MEN 



-alcătuirea portofoliilor personale în așa încât să cuprindă inclusive modele de teste, teste inițiale, 

fișe de lucru, alte material relevante 

-programarea unor activități extracurriculare relevate pentru studiul limbilor străine 
 

 Prin asistențele la ore efectuate de directorul școlii s-a pus accentul pe: 

 
 calitatea documentelor de proiectare (planificări calendaristice, proiectarea unităților de învățare) 

existente în portofoliul cadrelor didactice;   
 

  modul în care s-a proiectat şi s-a realizat evaluarea iniţială a elevilor; 

 

 modul în care se desfășoară pregătirea elevilor pentru simularea examenelor naționale și/sau 
olimpiade și concursuri școlare; 

 

 consilierea profesorilor debutanți, pentru optimizarea șanselor de succes la examenele de definitivat 
și/sau titularizare. 

 
Fișele de asistență reţin următoarele situaţii care necesită remediere şi impun monitorizarea activităţii  

cadrelor didactice şi pe parcursul semestrului al II-lea: 
 
 existenţa unor deficienţe privind elaborarea documentelor de proiectare 

 

 existenţa unor deficienţe în ceea ce priveşte gestionarea evaluării iniţiale a elevilor  

 

 lecţii cu un nivel de calitate scăzut, evidenţiat prin caracterul improvizat al activităţilor / pregătirea 

ştiinţifică şi metodică slabă a unor  cadre didactice 

 

 existenţa unor deficienţe privind managementul clasei 

 

 elevi slab pregătiţi, cu numeroase lacune la nivelul cunoştinţelor de specialitate 

 

 resurse educaţionale inadecvate / insuficiente pentru grupele de elevi vizate 

 

 lipsa elementelor de tratare diferenţiată pe parcursul lecţiilor 

 

 existenţa unor deficienţe privind gestionarea documentelor pe parcursul activităţii didactice 

 
 

II.2. Evaluări de etapă – examene naționale 

 

Simularea Examenului de Evaluare Națională 
 

 

În vederea optimizării rezultatelor obținute de elevi la finalul studiilor gimnaziale și a 

familiarizării acestora cu rigorile evaluărilor naționale s-a stabilit, pentru elevii din județul Iași, în acest an 

școlar, desfășurarea a două simulări ale Evaluării Naționale, prima la nivel județean,  

programată pentru luna decembrie 2018 și a doua asumată de M.E.N., la nivel național (martie 2019). 
 

Astfel, în perioada 5 și 6 decembrie 2018, în toate unitățile școlare cu elevi în clasa a VIII-a s-a 

desfășurat prima simulare pentru Evaluarea Națională 2018 (5 decembrie 2018 - proba scrisă la limba și 

literatura română; 6 decembrie 2018 – proba scrisă la matematică). Aceasta a fost organizată de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, subiectele fiind elaborate de echipe de lucru, desemnate prin decizii 

I.S.J., în concordanță cu modelele oficiale în vigoare ale M.E.N. S-au respectat cu strictețe prevederile 

Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, aprobate prin O.M.E.N. nr. 

4793/31.08.2017, iar pregătirea, organizarea și derularea au fost monitorizate prin tematica de 

îndrumare și control I.S.J. Iași. 
 

La nivelul Școlii Gimnaziale Butea sunt școlarizați în anul școlar 2018-2019 un număr de  37 

elevi de clasa a VIII-a ce pot susține Evaluarea Națională 2019. 



 I. Prezența elevilor  
Prezența la simularea examenului de Evaluare Națională a fost foarte bună, date fiind atât 

interesul crescut al candidaților cât și condițiile meteo ce nu au împiedicat deplasarea către unitățile de 

învățământ a elevilor și a cadrelor didactice: 

 

Clasa a VIII-a 

  

Prezenta la simulare 

  

% prezență 

 

      

         

Total elevi 

 
37 

                     37 
 100 %  

     

        

II. Rezultatele simulării 
 

 

PUNCTAJ REALIZAT LA SIMULAREA 
TESTĂRII NAŢIONALE  - MATEMATICĂ 2018 

 

Nota obţinută 1-4,99 5,00-5,99 6.00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10 

Număr elevi    28    5    2    2          - 

Calificativ Nesatisfăcător           Satisfăcător         Bine Foarte bine 

Procente 75,68%      18,91   %    5,38%    0% 

 

           
Conform graficelor, rezultatele la matematică nu sunt îmbucurătoare, procentul de 

promovabilitate, la nivelul şcolii, fiind de 24,32 %. Asta în condiţiile în care, în afara orelor de 

matematică, elevii au făcut şi ore de pregătire suplimentară, săptămânal, ore în care materia din clasele V-
VIII a fost reluată, pe baza fişelor şi după nivelul de înţelegere al fiecărui elev.  

În urma analizării lucrărilor, s-au constatat următoarele: 

 Elevii nu citesc cu atenţie textul problemei; 

 nu ştiu să utilizeze în exerciţii notiuni simple de geometrie ; 

 nu ştiu sa calculeze corect operatiile in multimea R. 

 

MĂSURI CE SE IMPUN A FI LUATE: 

 
Având în vedere rezultatele elevilor clasei a VIII-a în urma simulării evaluării naţionale din 

perioada  decembrie 2018, la nivelul Scolii gimnaziale Butea, la disciplina matematică, s-au luat, în 

continuare, următoarele măsuri: 

 Informarea părinţilor în legătură cu nivelul de pregătire al elevilor; 

 Se va urmări progresul/regresul fiecărui elev; 

 Fiecare elev va avea în portofoliul său materiale care să conţină teoria; 

 Tema pentru acasă va fi individualizată, în funcţie de deficienţele elevului şi/sau 

progresul/regresul său; 

 Se va urmări implicarea directă a elevilor în propria pregătire 

 Se va continua pregătirea suplimentară: 

 elevii vor primi fişe de recapitulare a materiei din clasele V-VIII pe capitole şi adaptate 

fiecărui elev, astfel încât să fie acoperite lacunele; 

 se vor lucra, la clasă, exerciţii din fişe care nu au fost înţelese de elevi şi modele de teste 
conform modelului prezentat  de MECTS; 



 se vor aloca sarcini de lucru diferenţiate, se va identifica şi exploata potenţialul de lucru al 

fiecărui elev; 

 se vor corecta şi testa periodic fişele de lucru al elevilor pentru a depista eventuale lacunele. 
 

LIMBA ROMANA, DECEMBRIE 2018 

 
Tabelul notelor obtinute la simularea din decembrie 2018: 

 

Nr. 

crt. 

Note 1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 

1 Nr. de note 24 7 5 1 

2 procente 64,9 % 18,9% 13,5 % 2,7% 

 

Din totalul de  37 de elevi participanti la simularea Evaluarii Nationale, 14 elevi au obtinut note peste 5, 
adica  35,1 %. 

Puncte slabe: 

- Nivel foarte scazut in ceea ce priveste insusirea cunostintelor necesare 
- Abordarea examenului cu superficialitate 

- Dezinteres ridicat in privinta scolii, a examenului, a propriului viitor 

- Lipsa de motivatie, de vointa 

- Tratarea cu prea mare usurinta a subiectelor de examen, care in aparenta sunt accesibile, dar, in 
realitate, situatia este alta (lipsa de atentie, de concentrare) 

- Elevii sunt indiferenti fata de examen pentru ca se poate intra la liceu si cu note sub 5 si, ca 

urmare, nu inteleg de ce trebuie sa mai studieze, de vreme ce vor ajunge la un liceu oricum, cu 
orice nota. 

- Elevii sunt lipsiti de interes in privinta examenului de evaluare si din cauza faptului ca vor sa 

urmeze cursurile unei scoli profesionale unde se pot inscrie indiferent de nota de la Evaluarea 
nationala, inscriere care se face cu mult timp inainte ca examenul de evaluare sa se desfasoare, 

deci elevii prefera calea mai accesibila care nu presupune mult efort. 

- Elevii intampina greutati in ceea ce priveste intelegerea exacta a cerintelor si rezolvarea acestora 

conforma cu ceea ce se cere (elevii doar cred ca inteleg cerinta si ca stiu cum sa o rezolve). 
- Elevii intampina probleme la subiectele de creatie, de exemplu la exercitiile care presupun analiza 

literara, demonstratii, argumentari. 

- Elevii au dificultati in rezolvarea exercitiilor de gramatica (exercitiile care testeaza notiunile de 
vocabular, morfologie si sintaxa). 

Puncte tari: 

- Elevii percep, in general, simularea ca pe un exercitiu binevenit de formare, de testare si 

imbunatatire continua a nivelului de achizitie a informatiilor necesare si asteapta urmatoarea 
simulare pentru a vedea ce aspecte trebuie ameliorate. 

- Elevii, in general, au constientizat lipsa de pregatire constanta si consistenta pentru examen. 

Masuri ameliorative: 
- elaborarea unui subiect unic pentru teza semestriala, respectandu-se modelul evaluarii nationale 

- rezolvarea unui numar cat mai mare de teste conform modelului evaluarii nationale, cu scopul 

familiarizarii elevilor cu acest tip de subiect 
- responsabilizarea elevilor in legatura cu pregatirea pentru evaluarea nationala prin activitati de 

invatare care sa vizeze rezolvarea unor cerinte specifice de tipul: 

a) identificarea corecta a propozitiilor subordonate intr-un text 

b) aprofundarea elementelor de morfologie, sintaxa, lexic etc. 
c) recunoasterea, exemplificarea si interpretarea figurilor de stil si a elementelor de versificatie 

d) argumentarea apartenentei unui text la un anumit gen literar sau la o specie literara 

e) dezvoltarea exprimarii, a logicii si a coerentei 
 

 
 

 
 

 



II.3. Educația la vârstele mici 
 

În primul semestru al anului școlar 2018-2019  Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o 

activitate bogată conform  planului managerial și graficului de activități aprobat în prima ședintă a 
Comisiei Metodice de  la sfârșitul lunii septembrie. În cadrul ședințelor C.M.s-au elaborat planificări 

anuale pe teme de studii , s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale. În luna septembrie am stabilit 

modalitatea de completarea documentelor școlare, materialele necesare pentru  portofoliul educatoarei, la 

structura anului școlar,etc.  Planificarea activităţii în cadrul comisiei metodice s-a realizat ţinând cont de 
nevoile de perfecţionare ale cadrelor didactice, în acord cu noutățile privind aplicarea noului curriculum.  

  La sfârșitul lunii septembrie în cadrul ședinței comisiei metodice am întocmit Planificările anuale 

pe teme de studiu și pe nivele de vârstă si am anlizat mai multe auxiliare din diferite edituri pentru a le 
procura pe cele mai acesibile grupei . 

În luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat Planificarea evaluarii inițiale pe cele două 

săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale, precum și  
dificultățile pe care le-a intâmpinat în desfășurarea probelor și testelor de evaluare. 

În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic care s-a 

desfășurat la Şcoala Gimnazială Alecu Russo - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10, IaşiCentru de 

resurse și a avut ca temă  
,,Paradigma curriculară centrată pe competenţe în viziunea noii Programe școlare pentru educație 

timpurie. Forme de realizare: 1. analiză de conținut 2. ateliere de lucru 3. dezbateri metodologice          

  În luna decembrie d-na educatoare Tudorache Liliana  a prezentat referatul cu tema “Importanţa 
activităţilor extraşcolare în grădiniţă – mijloace de realizare”. Toate grupele de preşcolari constituite la 

nivelul grădinițeii prezintă programe artistice specifice sărbătorilor de iarnă. Programele sunt derulate în 

conformitate cu proiectarea realizată de fiecare educatoare în parte 
 ( proiecte didactice de activitate extracuriculară). Sunt prezentate modele de proiectare a activităţilor 

extracurriculare. 

          În luna ianuarie, preșcolarii de la grupa mare Grădinița Butea și Grădinița Miclăușeni, împreună cu 

clasa pregătitoare Școala Miclăușeni au desfășurat o activitate integrată, copiii au realizat o lucrare 
artistico-plastică cu tema ,,Iarna – anotimpul bucuriilor".  

Un accent deosebit s-a pus și pe educația timpurie având în vedere faptul ca în acest an școlar în gradinița 

noastră avem foarte mulți copii sub trei ani, ceea ce presupune o mai mare atenție cu privire la adaptarea 
și integrarea lor în colectivitate.  

ACIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul semestrului I preșcolarii însoțiți de doamnele educatoare și părinți au participat la 

diverse activități practice și  programe artistice.  
Evaluarea proiectului ” Toamna” a fost realizată prin prezentare de programe artistice , concursuri 

de ghicitori și expoziție de lucrări tematice .Toți copiii au primit diplome. 

Pe 1Decembrie, preșcolarii de la toate grupele au prezentat un montaj artistic –au cântat, au 
recitat poezii și au dansat dansuri populare închinate Zilei României. 

Pe 6 decembrie doamnele educatoare împreună cu părinții copiilor au pregătit cadouri cu ocazia 

sosirii lui Moș Nicolae. 
  Cu prilejul sarbătorilor de iarnă toate educatoarele au participat activ la pregătirea programelor 

de serbare .Serbările prezentate au fost la un inalt nivel calitativ și au incântat auditoriu. Părinții au fost 

antrenați in confecționarea costumelor  și a acesoriilor de care au avut nevoie. 

Cu prilejul zilei de 24 Ianuarie copiii îndrumați de doamnele educatoare  Tudorache Liliana, 
Cichi Mihaela și doamna învățătoare  Bucur Elena au prezentat un program artistic format din cântece, 

dansuri și prezentarea scenetei ,,Moș Ion Roată și Unirea" 

 
SIMPOZIOANE LA CARE AU PARTICIPAT CADRELE DIDACTICE SI PREȘCOLARII 

Preșcolarii de la grupa mare, conduși de doamna educatoare Tudorache Liliana au participat la: 

Concursul internațional  de activitate integrată   ” Timtim-Timy”, Concursul internațional Discovery, 
Concursul Regional - Proiectul cultural-artistic organizat de Școala Buruienești cu tema ,,În așteptarea lui 

Moș Nicolae". Copiii au rezolvat cu succes sarcinile din fișele de concurs și au primit diplome,  premii și 

jucării. 

Doamna educatoare Cichi Mihaela a participat ca fiind supraveghetor la concursul național 
Proeducația, organizat la  clasele I - IV.  

 



PROIECTE SI PARTENERIATE 
 

La nivelul unității am derulat mai multe activități in cadrul proiectelor și parteneriatelor existente 

. 
Activitați desfășurate în cadrul parteneritelor cu părinții. 

Doamna educatoare Cichi Mihaela a desfășurat activitați demonstrative cu părinții ,,Ne jucăm cu 

numărul 4", ,,Surprizele toamnei". 

Activitate în parteneriat cu poliția: ,,Știm să circulăm?" 
În cadrul parteneritelor cu părinții doamna educatoare Tudorache Liliana a desfășurat activități 

demonstrative cu tema: ,,Voluntari în acțiune", ,,Moș Nicolae și darurile sale", ,,Sunt un pui de românaș". 

Parinții copiilor au participat  cu plăcere și curiozitate la activitățile organizate sprijininid educatoarea de 
la grupă. 

 

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR  DIDACTICE 
 

   Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregatirea profesională  în 

vederea creșterii calității actului educațional prin: 

- participarea activă la activitatea metodică desfașurată la nivelul unitații; 
-  realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; 

- întocmirea corectă a documentelor școlare; 

- planificarea activităților in conformitate cu domeniul de cunoaștere si centrul de interes corespunzător; 
- procurarea si studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții editoriale; 

- confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse; 

- intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul ședintelor comisiei metodice; 
- pregătirea si susținerea activităților cu copii; 

- ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui invățământ diferențiat și individualizat . 

Nu am participat la cursuri de formare și pregătire profesională organizate de C.C.D deoarece cursurile la 

care noi ne-am înscris nu s-au desfășurat în această perioadă. 
 

II.4. Activitatea educativă extrașcolară 

 
În anul 2018-2019, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe 

educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi 

partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia,  Biblioteca, factori economici etc.). 
 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

1.  Dezvoltarea comunicării şi folosirea dialogului în vederea apropierii elevilor de profesori şi 
părinţi; 

2.  Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii locale; 
3.  Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare şi extracurriculare, în parteneriat; 

4.  Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi a absenteismului  şcolar. 

5.  Ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 
6.  Complementarizarea educaţiei formale şi non-formale prin iniţierea de activităţi educative 

interdisciplinare diverse. 

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat 
procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera educaţiei pentru 

sănătate, educaţiei religioase, educaţiei pentru dezvoltare personală, educaţiei pentru receptarea valorilor 

culturale, educaţiei estetice, educaţiei pentru valorile democraţiei, educaţiei civice, educaţiei pentru 
drepturile copilului, educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev), educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Parohia Romano-Catolică Butea, Asociaţia 

Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus Butea, Biblioteca săteasca, Parohia Ortodoxă Miclăuşen, 

Parohia catolică Butea, Cabinetul medical, UAT Butea şi alte unităţi şcolare din judeţ şi ţară, care au 
diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite 

elevilor. 



Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative proprii 
fiecărui colectiv de elevi, întocmit de educatoare, învăţători şi profesori diriginţi, programelor altor acţiuni 

educative derulate în şcoală (Proiect Erasmus KA2 "Local treasures",  Proiectului “Împreună pentru 

Copii!”- PEC062, Proiectului “Împreună pentru Copii!”- PEC062 componenta PLUS, implementat de 
Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF în 

cadrul programului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program 

Fondul Român de Dezvoltare Socială –FRDS etc., alte proiecte educative încheiate cu Biblioteca 
comunală, Bisericile din comună, alte organizații).  

 

Activităţi  cuprinse în programele activităţilor educative la nivelul grupelor/colectivelor de 
preşcolari/elevi 

Activitățile extrașcolare planificate în acest semestru au vizat implicarea unui număr cât mai mare 

de elevi cu participarea la diverse activități organizate în școală cât și în afara ei. 
 

Nr.crt. Activitatea Tipul activitatii/Locul 

desfăşurării 

Data Responsabil 

1 Festivitatea de deschidere a noului an şcolar  Festivitate 10 septembrie Toate cadrele 
didactice 

2 Ştim să circulăm corect? Învăţarea unor reguli 

de circulaţie 

Septembrie Cichi Mihaela 

3 Reguli de comportament-acasă și la școală 
 

conversații: Cum ne 
comportăm acasă şi la 

şcoală? 

 

Septembrie Bucur Elena 

4 Deschiderea noului an şcolar! Informare cu privire la 
noutăţile anului şcolar 

2018-2019 

Septembrie Elevii, profesorul 
diriginte  al clasei 

 

5 LET’S DO IT ROMANIA! 
 

Acţiune de ecologizare Septembrie Pauliuc Mihai 

6 ,,TOAMNA”- frumuseţe, bogăţie şi culoare 

 

Vizită Octombrie Educatoare 

Părinți 

Copii 

7 " Ziua Mondială a Educaţiei "- Concurs de desene 

"Şcoala mea "; 

Comemorare – dascălii 
Școlii Butea 

Octombrie Cadrele didactice – 

Scoala Primară Butea 

8 Facem o salată de legume Concurs reţete culinare Octombrie Cichi Mihaela 

9 Ziua Internațională a Educaţiei-“Şcoala mea” - conversaţii: Ce 

înțelegi tu prin 
educație? 

Octombrie Bucur Elena  

10 „Mens sana in corpore sano!” 

 

Prezentare de referate, 

articole din reviste de 
specialitate 

 

Octombrie Ursache Ionela  

 

11 Poveste de Halloween Concurs de costume şi 

creaţii literare 

Octombrie Pîrău Alexandra 

12 ORIENTAREA ÎN NATURĂ Excursie Octombrie Crîşmăriuc Iulian 

13 SĂRBĂTORIM HALLOWEEN-UL Concurs de măşti şi 

dovleci 

Octombrie Pauliuc Mihai 

14 ,,DIN OBICEIURILE NOASTRE ȘI ALE 
ALTOR POPOARE”  

Dragobete și Halloween, Sfântul Andrei 

Grădiniţa Noiembrie Educatoare 
Copii 

15 " Ziua Naţională a României " -realizarea unui 

scurt program artistic; 

Activitate practică – 

stegulețe 

Noiembrie Cadrele didactice – 

Şcoala Primară Butea 



miniexpoziţie de desene -  "Ţara mea" 

Creaţie literară adecvată temei 

Expoziţie de desene 

Montaj literar 

 

16 Facem o salată de fructe Concurs reţete culinare Noiembrie Cichi Mihaela 

17 Prieteni dragi –plante și animale -vizionarea unei 

prezentări ppt despre 

plante și animale 

Noiembrie Bucur Elena  

18 Nu violenței  
în şcoli! 25 Noiembrie 

Ziua internaţională pentru combaterea violenţei 

Planșă tematică 

 

Noiembrie Ursache Ionela  
 

19 Ziua Mondială a Toleranţei Lecturi educaţionale Noiembrie Pîrău Alexandra 

20 ROLUL SPORTULUI ÎN VIAŢA COPIILOR Dezbatere, prezentare 

de materiale 

Noiembrie Crîşmăriuc Iulian 

21 CUM REACŢIONĂM ÎN SITUAŢII DE 

URGENŢĂ? 

Simularea unui 

incendiu în şcoală, 
simularea unui 

cutremur 

Noiembrie Pauliuc Mihai 

22 1DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ  A 

ROMÂNIEI 
„MOȘ NICOLAE ȘI DARURILE SALE“  

,,IATĂ, VINE MOŞ CRĂCIUN!” 

Grădiniţa Decembrie Educatoare 

Părinți 
Copii 

23 ,,Bradul de Crăciun", ,,Iarna " Serbare şcolară 

Expoziţie cu produsele 

copiilor (felicitări, 

ornamente, măști) 

Decembrie Cadrele didactice – 
Şcoala Primară Butea 

24 Să învăţăm o rugăciune Moment poetic Decembrie Cichi Mihaela 

25 1 Decembrie- Ziua Națională a României - discuții despre 

semnificația zilei de 1 

Decembrie 
- citirea unor poezii cu 

conținut patriotic 

Decembrie Bucur Elena  

26 1 Decembrie 

„Unire-n cuget și-n simțire” 

Prezentare de referate, 

scenete 

Decembrie Ursache Ionela  

 

27 Ziua Naţională a României Dezbatere 

 

Decembrie Pîrău Alexandra 

28 Crăciunul – Darul bucuriei Spectacol festiv, 
Secret Santa 

Decembrie Pîrău Alexandra 

29 TRADIŢII ŞI SĂRBĂTORI DE IARNĂ Dezbatere, prezentare 

de materiale 

Decembrie Crîşmăriuc Iulian 

30 LA MULŢI ANI ROMÂNIA! 
 

Expoziţii de desene, 
recital de poezii şi 

cântece patriotice 

Decembrie Pauliuc Mihai 

31 E VREMEA COLINDELOR! 
 

Spectacol festiv. 
Tradiţii şi obiceiuri 

Decembrie Pauliuc Mihai 

31 MIHAI EMINESCU ȘI PRIETENUL SĂU 

ION CREANGĂ  

  ,,HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ” 
„MOȘ ION ROATĂ ȘI UNIREA“ 

Grădiniţa Ianuarie Educatoare 

Copii 

33 Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti Concurs de recitare a 

unor versuri ale 

poetului Mihai 

Eminescu 

Creaţii plastice 

Ianuarie Cadrele didactice – 

Scoala Primară Butea 

34 Ghici, ghicitoarea mea! Concurs de dezlegări Ianuarie Cichi Mihaela 



ghicitori 

35 ,,Luceafărul poeziei româneşti” - vizionarea unui ppt 

despre Mihai 

Eminescu 

Ianuarie Bucur Elena  

36 Dor de Eminescu! 
 

Recitări din poeziile 
marelui poet 

Audiţie muzicală pe 

versuri eminesciene 

Ianuarie Ursache Ionela  
 

37 La ce sunt bun? Prezentare PPT Ianuarie Pîrău Alexandra 

38 SPORTURI DE IARNĂ Competiţii Ianuarie Crîşmăriuc Iulian 

39 UNIREA ÎN SUFLET DE COPIL 

 

Sărbătorirea Zilei 

principatelor române 
printr-o expoziţie şi 

recitări 

Ianuarie Pauliuc Mihai 

 
La acestea se adaugă cele 6 activități de educație nonformală , 3 de tip Grădinița de familie, 8 ședințe de 

educație parentală și activitățile derulate în cele 4 cluburi Erasmus. 

 

1. Activităţi pentru timpul liber 

  

Denumirea activităţii de timp 

liber 

Data  Număr preşcolari /elevi 

participanti 

Cadre didactice 

implicate/părinţi 

Excursie  Ceahlău 30 oct. - 01 nov. 

2018 

Elevi din clasa a VIII-a A 

si B  

Prof. Crîșmăriuc Iulian si 

Pauliuc Mihai 

 

Excursie Iaşi (Gradina Botanică 

şi Bojdeuca lui Ion Creangă) 
29 oct. 2018 Elevii cls a VII-a Prof. Pîrău Alexandra, 

Ursache Ionela, Dumea 

Maria 

Excursie Castelul de la 
Ruginoasa şi Casa Memorială 

Vasile Alecsandri din Mirceşti 

30 oct. 2018 Elevii cls a VII-a Prof. Pîrău Alexandra, 
Ursache Ionela, Dumea 

Maria 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere 

ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate; 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice; 
- colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare; 

 

PUNCTE SLABE:     

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii; 

- starea materială precară a multor familii; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare si 

extraşcolare. 
 

OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se 

implica în viaţa şcolii; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 



- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în 
interes reciproc; 

- postarea pe internet (didactic.ro, alte site-uri educationale) a tot mai multor activităţi educative 

privind consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul cadrelor didactice. 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare; 

- impactul nefast al mass-mediei; 

- slaba motivaţie a personalului din învăţământ; 
- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi 

la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- scăderea numărului de elevi; 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice. 
NEVOI   IDENTIFICATE:  

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de 

formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la 

viaţa şcolii; 
- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale; 

- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi 

pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 

 

 

III. RESURSE UMANE 

III.1. Managementul resurselor umane 

În anul școlar 2018/2019, în cadrul comisiei de perfecționare și formare continuă am întocmit 

dosarul comisiei (elementele constitutive ale acestuia s-au realizat cu sprijinul cadrelor didactice și în 

conformitate cu sugestiile ISJ Iași). 
   Am participat la întâlnirile organizate de ISJ / consfătuire în data de 11.X.2018 la 

Colegiul,,Dimitrie Cantemir” Iași, coordonată de inspector: Aura Țabără și CCD  cu privire la cursurile 

acreditate ce se vor desfășura pe parcursul anului școlar. Informațiile obținute au fost transmise în cadrul 
Consiliului Profesoral din octombrie 2018.    În cadrul comisiilor la nivelul școlii au fost desfășurate până 

acum următoarele activități: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea activității Nume cadre didactice Nr. 
participanți 

1. Activități la comisia metodică a educatorilor, 
învățătorilor și a profesorilor: 
 Toate cadrele didactice au realizat în luna 
septembrie dezbateri cu privire la noutățile ce au 
fost prezentate la Consfătuirile cadrelor didactice 
/ analiza activității pe anul școlar 2018/2019 / 
prezentarea planului mamagerial 2018/2019/ 
completarea fișelor de evaluare a cadrelor 
didactice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cichi Mihaela 
Gîrleanu A. Eugenia 
Tudorache Liliana 
Muraru Maria-Mirela 
Tudorache Marius 
Bejan Maria 
Popa Gheorghe 
Petrișor Monica 
Bucur Elena 
Greta Predoi 
Ursache Ionela 
Pauliuc Mihai 
Dumea Maria 
Pușcașu Cătălin 
Crîșmăriuc Iulian 
Pîrâu Alexandra Diana 
Folescu Elena 
Minea Irina Iulita 
Marcu Alina 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
În luna octombrie toate cadrele didactice au 
prezentat și analizat în cadrul unor ,,Mese 
rotunde”  rezultatele evaluărilor inițiale, 
interpretare acestora și măsurile ameliorative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspecție educativ în brigadă, Școala Răchiteni, 
26.10.2018; 
 
Inspecție educativ în brigadă, Școala Mircești, 
23.10.2018; 
 

 
Activitate ,,Magia sărbătorilor de iarnă” , Ed. 
D”ART, 11.XII.2018; 
 
 
Activitate ,,Evaluarea în înv. preuniversitar”, 19-
21.11.2018, Ed. Esențial, Proiect Educațional; 
 

 
Lecție demonstrativă - educatori: 
,,Iarna – anotimpul bucuriei” / Grupa mare 
Butea/Miclăușeni /cl. pregătitoare - 
Miclăușeni/23.I.2019. 
 
Referat: ,,Importanțaevaluării în activitatea 
didactică – evaluare interactivă” – ianuarie 2019; 
 
 Referat - dezbatere: ,,Demersuri educative în 
asigurarea egalității de șanse în educație” – 
decembrie  2018; 
 
Dezbatere: ,,Metode tradiționale și moderne de 
predare  /  învățare în înv. primar” octombrie 
2018; 

 
 
 
 
Lecţie demonstrativă, disciplina Ed. Fizică, cu 
tema ,,Vulnerabilitatea la stres”Clasa a VIII-a A, 
ianuarie 2019; 

 
Cichi Mihaela 
Gîrleanu A. Eugenia 
Muraru Maria-Mirela 
Tudorache Liliana 
Tudorache Marius 
Bejan Maria 
Popa Gheorghe 
Petrișor Monica 
Greta Predoi 
Ursache Ionela 
Pauliuc Mihai 
Dumea Maria 
Pușcașu Cătălin 
Crâșmăriuc Iulian 
Minea Irina Iulita 
Folescu Elena 
Pîrău Alexandra Diana 
Marcu Alina 
 
Greta Predoi 
 
 
Greta Predoi 

 
 
 
Greta Predoi 
Girleanu Eugenia 
Muraru Maria Mirela 
 
Greta Predoi 

 
 
 

Cichi Mihaela 
Tudorache Liliana 
Bucur Elena 
 
 
Muraru Maria Mirela 
 
 
 
Petrișor Monica 
 
 
Muraru Maria-Mirela 
Tudorache Marius 
Bejan Maria 
Popa Gheorghe 
Petrișor Monica 
Bucur Elena 

 
 
Crâșmăriuc Iulian 
 

 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



Lecţie demonstrativă, disciplina Matematică, cu 
tema ,,Pregătirea pentru Evaluarea Națională 
Clasa a VIII-a A, Noiembrie 2018; 
 
Referat  – Lb. engleză ,,Storytelling”/ sem. I  

Referat:  ,,Rolul competențelor în predarea 
istoriei”; 
 

 
Referat:  Lb. română -  ,,Educația” – ianuarie 
2019; 
 
 Referatul cu titlul:Principii şi metode folosite 

în geografie/ Decembrie 2018; 
 
 Referat  –  Lb. engleză ,,Storytelling”/ sem. I  

 
Pauliuc Mihai 
 
 
 
Pîrău Alexandra Diana 
 
Minea Irina Iulita 
 
 
Ursache Ionela 
 

 
Marcu Alina 
 
 
Pîrău Alexandra Diana 

 
7 
 
 
 
7 
 
7 
 
 
7 
 
 
7 
 
 
7 
 

2. Participare la cercul  pedagogic al învățătorilor  
 Școala Gimnazială  A. I. Cuza - ,,Dezvoltarea 
competențelor de comunicare la elevii din ciclul 
achizițiilor fundamentale” – cls. Pregătitoare, I, a 
II-a -   noiembrie 2018; 
 

 
 
 
Participare la cercul  pedagogic al educatoarelor 
/  Grădinița  cu Program Prelungit Nr. 10 – Iași – 
29 noiembrie 2018 cu tema: ,,Paradigma 
curriculară centrată pe competențe în viziunea 
noii Programe școlare pentru educație timpurie” 
 
Participare la Cercul pedagogic de geografie, 
Școala Gimnazială „Garabet Ibrăileanu” Târgu-
Frumos, Noiembrie 2018; 

 
 
Participare la cercul pedagogic  al profesorilor de 
matematică  

 
Participare la  Consfătuirea responsabililor de 
formare și dezvoltare profesională, sub egida 
,,Întâlnirea responsabililor cu dezvoltarea 
profesională”,  în data de 11.X.2018 / Colegiul 
,,D. Cantemir”. 
Participare la  Consfătuirea profesorilor de 
biologie desfășurată în septembrie 2018; 
Participare la  Consfătuirea profesorilor de istorie 
Iași – Colegiul ,,Costache Negruzzi”  /  
septembrie 2018; 

 
Participare la cercul metodic ale profesorilor de 
Religie cu tema ,,Provocările noii programe 
școlare la disciplina religie” – prof. Dim Tereza – 
Școala Iugani – 10.11.2018; 
 

Muraru Maria-Mirela 
Tudorache Marius 
Bejan Maria 
Popa Gheorghe 
Petrișor Monica 
Bucur Elena 

 
 
 
Cichi Mihaela 
Gîrleanu A. Eugenia 
Tudorache Liliana 

 
 
 
 
Marcu Alina 
 
 
 
Pauliuc Mihai 

 
 
Gîrleanu Eugenia 
 
 
 
 

Folescu Elena 

 
Minea Irina Iulita 
 
 
 
 
Dumea Maria 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 



Partipare la cercul pedagogic al profesorilor de  
Ed. Fizică –  zona Tg. Frumos –  sem. I /2018; 

 
Participare la cercul pedagogic ( BCU) al 
profesorilor de istorie ,,Școala românească în 
anul centenar” /Iași – noiembrie 2018; 

 
 
Participare la cercul pedagogic al profesorilor de 
chimie / Școala Gimnazială Lungani – 
14.11.2018; 

Crîșmăriuc Iulian 
 
 
 
Minea Irina Iulita 

 
 
 
Greta Predoi 

 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

3. Perfecționarea prin urmarea cursurilor unei 
facultăți 

Universitatea A. I. Cuza 
Iași / specializarea 
Pedagogia Înv. primar și 
preșcolar / anul I / Bucur 
Elena 

1 

4. Înscrierea la 
cursuri de 
formare prin 
CCD și ISJ Iași 

,,Centrarea jocului didactic pe 
competențe curriculare,,ce a avut 
o durată de 42 ore /11 CPT / 
CCD Iași / OCT. – DEC. 2018; 
 
,,10 Axiome ale educației 
parentale –ghid pentru educația 
intergenerațională și dezvoltare 
personală”  o durată de 60 ore și 
15 credite profesionale /CCD Iași 
/ octombrie – noiembrie 2018; 
 
Aplicarea Tic în procesul 
depredare – învățare – evaluare 
în învățământul primar ți 
gimnazial  - 60 ore / 15 CPT / 
ARMAT – București, dec. 2018; 
 
Implementarea tic în programe 
educaționale inovative de 
prevenire a abandonului școlar – 
70 ore / 17 CPT /ARMAT / 
București /dec. 2018; 
 

 
Management educațional 
participativ /89 ore /22 CPT/ 
CCD Iași / dec. 2018; 
 
Jocul didactic /42 ore / 11CPT / 
CCD Iași / decembrie 2018. 

Greta Predoi 
Muraru Maria Mirela 
Petrișor Monica 
 
 
 
Gîrleanu Eugenia 
Muraru Maria Mirela 
Petrișor Monica 
 
 
 
 
 
Greta Predoi 

 
 
 
 
Greta Predoi 

 
 
 
 
 

Greta Predoi 

 
 
 

Pîrău Alexandra Diana 

 

 

5. Perfecționare 
prin grade 
didactice 
(preinspecții, 
inspecții pentru 
definitivat, gr. II 
și gr. I ) 

Inscriere la inspectia pentru 
definitivat 
 
Inscriere pentru Inspecție 
curentă I - gr. I 

Marcu Alina 
 
 
Minea Irina Iulita 

 

6. Manifestări 
Științifice 
 

Participare la Simpozionul 
Internațional ,,UNIVERSUL 
ȘTIINTELOR” - 11.XI.2018, 

Predoi Greta 
 
 

 



articol publicat ,,Solar energy – 
științe exacte”; 
 
Participare la Simpozionului 
Internațional ,,Universul 
Științelor” – 4.XI.2018, articol 
publicat ,,România-i țara 
mea!”,cu I.S.B.N; 
 
„Bucuria Sărbătorilor de iarnă” - 
proiect didactic integrat în cadrul  
Simpozionului Internațional 
,,Repere educaționale în spațiul 
European intercultural” înscris în 
C.A.E.R. 2019, cu ISBN., 
 
,,Bucuria Sărbătorilor de iarnă, la 
Butea” articol ce va  fi publicat in 
Revista ,,Educaţia face 
diferenţaʺ. 
 
Transnațional Project Meeting, 
Grecia, 17 – 21.09.2018. 
 

 
 
 
Gîrleanu A. Eugenia 
Muraru Maria-Mirela 
 
 
 
 
Gîrleanu A. Eugenia 
Muraru Maria-Mirela 
 
 
 
 
 

Gîrleanu A. Eugenia 
Muraru Maria-Mirela 
 
 
 

Greta Predoi 

 

 Articole/studii 
de specialitate 

Europe-powered by energy, 
Proiect Erasmus, 2014-2017, 
publicat în Culegere de lucrări 
prezentate în cadrul 
Simpozionului Național Gustă 
Știința 190, ISBN 978-973-0-
28383-9, tipar executat la 
tipografia Aureo Oradea, Bihor 
Solar energy – proiect școlar 
internațional, publicat pe dvd-ul 
cu ISBN 978-606-576-727-0 și în 
volumul Simpozionului 
Internațional Universul științelor, 
ediția a IX-a, 4 noiembrie 2018, 
ISBN 2285-8407, Editura PIM 
Iași acreditată CNSIS 66/2010 
privind publicațiile pentru 
cercetare științifică 

  

 

 

III.3. Management și dezvoltare instituțională 
 
 

În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, activitatea de management instituţional s-a desfăşurat 

în baza Programului managerial şi a Planului operațional, fiind fundamentate pe legislaţia în vigoare şi pe 

direcţiile de acţiune ale inspectoratului şcolar, cu măsurile şi acţiunile specifice. 
 

Activitatea managerială a fost prezentată în CP și validată în CA . Pentru o analiză obiectivă a 

activităţii manageriale au fost utilizate o serie de surse de informare, precum: documentele manageriale 

din portofoliul directorului, rapoartele întocmite în urma inspecţiilor tematice/generale, discuţiile 

formale/informale cu elevii şi părinţii/tutorii legali ai elevilor, discuţiile informale cu personalul 



didactic/didactic auxiliar şi nedidactic, discuţiile cu reprezentanţii autorităţilor locale, chestionare. 

Apreciem că, prin acţiunile şi măsurile întreprinse, obiectivele propuse au fost atinse. 

  
Obiectivele prioritare ale compartimentului pentru anul şcolar 2018–2019 

 
1. Creșterea eficienței funcțiilor manageriale și distribuirea acestora; 

2. Dezvoltarea sistemului de management al calității; 
3. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de organizare și functionare și Regulamentul de 

ordine internă)   
 
Activitățile realizate 

 

Management școlar 

-Refacerea organigramei scolii in functie de noile prevederi in vigoare 

-Elaborarea planului managerial pentru anul scolar 2018-2019  

-Elaborarea documentelor comisiilor metodice si celorlalte comisii din scoala 

-Revizuirea si elaborarea procedurilor pe baza carora se desfasoara activitatea in scoala 

-Revizuirea/intocmirea regulamentelor scolii 

-Intocmirea schemelor orare ale claselor primare si gimnaziale 

-Elaborarea graficului sedintelor C.P. si a C.A. si a tematicii acestora 

-Elaborarea planului managerial al coordonatorului de proiecte si programe si al profesorului 

documentarist 

-Elaborarea proiectului C.D.S 

-Elaborarea planului de asistente la lectii si activitati ectrascolare 

-Elaborarea planului de activitati pentru cluburile din scoala 

-Elaborarea fisei postului personal scoala 

-Elaborarea fisei de evaluare a personalului pentru anul scolar 2017-2018 

-Pregatirea scolii pentru deschiderea noului an scolar 

-Asigurarea resurselor umane, financiare si materiale necesare 

-.Numirea educatoarelor, invatatorilor si dirigintilor la grupe si clase 

-Constituirea grupei mici, a clasei pregatitoare 

-Constituirea si organizarea comisiilor metodice si a comisiilor cu caracter permanent din scoala 

-.Numirea comisiei de intocmire a orarului scolii, verificare si aprobarea acestuia de catre director 

-Completarea Consiliului de Administratie 

-Alocarea burselor 

-Elaborarea si transmiterea in timp util a statisticilor, rapoartelor, informarilor 

-Stabilirea concediilor de odihna pentru personalul didactic, auxiliar si nedidactic 

-Prelucrarea ROI elevi, parinti, c.d 

-Asigurarea resurselor necesare derularii in bune conditii a activitatilor comisiilor 

-Asigurarea sigurantei elevilor -acces interzis in afara curtii scolii in timpul cursurilor, 

indeplinirea sarcinilor profesor serviciu, grafic insotire c.d. microbuz 

-Stabilire program scoala si microbuz scolar 

-Monitorizarea realizarii planului managerial 

-Aprobarea planului manangerial si al programului de activitati al comisiilor 

-Monitorizarea realizarii planului managerial al comisiilor metodice, alte comisii 

-Monitorizarea frecventei, starii disciplinare, situatiei la invatatura 

-Monitorizarea activitatii desfasurata in cluburile din scoala 

-Valorificarea rezultatelor inspectiilor unor organe de indrumare si control in scopul realizarii 
unor programe de remediere a unor aspecte negative 

-Urmarirea fenomenului de absenteism si stabilirea unor masuri de ameliorare 

-Urmarirea fenomenului de violenta in scoala si transpunerea in practica a planului de 

preintampinare 

-Urmarirea activitatii comsiei de disciplina pentru elevi si cadre didactice 

-Monitorizarea evaluarii ritmice 



-Avizare fisei de evaluare a personalului 

- Aprobarea fisei de evaluare 

-Verificarea si avizarea planificarilor si proiectarii pentru unitatile de invatar 

-.Realizarea asistentelor la orele de curs 

-Realizarea asistentelor la sedintele comisiilor metodice 

-Evaluare activitatii coordonatorului proiecte si programe 

-Realizarea evaluarii personalului nedidactic pentru anul 2018 

-Prezentarea exemplelor de buna practica – activitati demonstrative, metode interactive, folosirea 

TIC in lectii, alte activitati din scoala 

-Intocmirea recomandarilor CP pentru inscrierea la gradele didactice 

-Participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate in cadrul cercurilor pedagogice 

-Participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate in cadrul comisiilor metodice 

-Participarea cu lucrari la simpozioane si conferinte judetene, interjudetene, nationale si 

internationale 

-Publicarea de articole sau carti de specialitate cu ISSN sau ISBN 

-Monitorizare, negocierea si rezolvarea disfunctionalitatilor pentru preintampinarea conflictelor 

majore

 

 
V. RELAȚII COMUNITARE 

 

V.1. Proiecte europene 

 

Proiectele europene derulate in anul scolar 2018-2019 sunt: 

 

1.Proiect Erasmus KA2 " Local treasures" – coordonator profesor Greta Predoi , perioada de 

implementare 2017-2020 ,  
 

2.Sustenabilitatea Proiectului “Împreună pentru Copii!”- PEC062 implementat de Inspectoratul Școlar 

Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF în cadrul programului 
RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale pentru reducerea inegalităților 

naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program Fondul Român de 

Dezvoltare Socială –FRDS  , educator parental Predoi Greta , coordonator proiect in scoala Predoi Greta, 

perioada de sustenabilitate 2017 
 

3.Sustenabilitatea Proiectului “Împreună pentru Copii!” – componenta Plus - PEC062 implementat de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF în 
cadrul programului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program 

Fondul Român de Dezvoltare Socială –FRDS  , educator parental Petrișor Monica , coordonator proiect in 

scoala Predoi Greta, perioada de sustenabilitate 2017 
 

4.Sustenabilitate Erasmus KA2 " Europe-powered by nature", – coordonator professor Greta Predoi 

 
Activităţi suport realizate:  

 
a) Activităţi de informare 

 
Informarea zilnică a grupului de cadre didactice din scoala pe grupul de discutii yahoo , despre 

oportunităţile de formare, colaborare, accesare de fonduri, de la surse de maximă credibilitate 

(Erasmus + , alte surse) 

b) Activităţi de diseminare 
- organizarea de prezentări ale proiectului Erasus KA2 Local treasures pentru elevi, cadre didactice și 
părinți 

 
 



c) activități de implementare Erasmus 
- intocmirea Raportului intermediar penru proiectul Erasmus KA2 Local treasures 
-intocmirea programului de diseminare pentru Local treasures 
-aplicarea si interpretarea chestionarelor de feed-back in urma activitatilor organizate in cadrul proiectului 
Local treasures 
-intocmirea procedurilor de selectie a elevilor si cadrelor didactice participante la mobilitati 
-organizarea activitatilor ce se vor  desfasura in cluburile Erasmus 
-organizarea celor 4 cluburi in care vor lucra elevii in perioada 2017-2020 
-selectarea cadrelor didactice si a elevilor care vor participa la project meeting in Grecia,Letonia  
-pregatirea documentelor necesare bunei implementări a proiectului. 
 
 d) Implementarea proiectului Proiectului “Împreună pentru Copii!”- PEC062 implementat de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF în 
cadrul programului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program 

Fondul Român de Dezvoltare Socială –FRDS  , educator parental Predoi Greta , coordonator proiect in 

scoala Predoi Greta, perioada de implementare 2018 
Activitati organizate: 

- 4 cursuri de educatie parentală cu părinții elevilor clasei a V-a  , educator parental Predoi Greta 

-6 tipuri de activitati educative cu elevii clasei a V-a – Pauliuc Mihai, Pîrău Alexandra,Marcu Alina, 
Predoi Greta, Minea Irina, Crîșmăriuc Iulian 

 

- 4 cursuri de educație parentală cu părinții elevilor din clasa pregătitoare , educator parental Petrișor 
Monica 

-3 tipuri de activitati Grădinița de familie prof Dumea Maria 
 

Activităţile în curs de realizare/ urmează să fie realizate: 

 activităţi de diseminare pentru proiectele în derulare – ateliere de lucru; 

 informarea permanentă a reprezentanţilor din şcoli despre noi oportunităţi de parteneriate și 

finanțare; 

 derularea activităților programate în conformitate cu contractele aferente proiectelor europene 

Aspectele care au nevoie de îmbunătăţire 

 

 atitudinea rezervată a unor cadre didactice  faţă de programele europene şi acţiunile cu 

caracter european desfăşurate în unitatea  de învăţământ; 

 intensificarea activităților de diseminare a rezultatelor obținute din proiectele Erasmus; 

 mobilizarea unui număr cât mai mare de profesori în activităţi de cooperare europeană; 

 identificarea de noi programe de cooperare. 

 
Propuneri de îmbunătăţire 

 
 

 popularizarea  intensă  a  programelor  europene Erasmus şi  a  cooperării  la  nivel  european  

şi internaţional în rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor şcolari şi al comunităţii; 

 diseminarea activitilor desfasurate prin cele patru proiect proiecte 

 implicarea  unui  număr  important  de  elevi  şi  cadre  didactice  în  derularea  proiectelor 

europene  sau  cu   finanţare  europeană  (Ziua  Europei,  Europa Casa noastră etc); 

 informarea cadrelor didactice în legătură cu beneficiile accesării fondurilor europene pentru 

unitatea de învăţământ şi comunitatea locală. 

DIRECTOR, 

PROFESOR GRETA PREDOI 
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