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  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „ LUCIAN BLAGA” BISTRITA 

                                
                                     420166-Bistriţa, str. Garoafei, nr. 8, jud. Bistriţa-Năsăud 

                       Telefon: 0263/237572; 0263/239521, fax: 0263/239521 
                       e-mail: sc.lucianblaga@bn.rdsnet.ro;  
                      http:// www.sglblagabistrita.ro   
     C.F. 22766620 

________________________________________________________________________________ 
 

 2869 din 19.10.2015  

 

 

Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN 

BLAGA Bistrița în anul școlar 2014-2015 

  

A.   INTRODUCERE  
  

Anul şcolar 2014/2015 - datorită eforturilor susţinute depuse de colectivul de cadre didactice din 

cadrul Şcolii Gimnaziale LUCIAN BLAGA sub coordonarea echipei manageriale-  a început în 

condiţii bune pentru corpul profesoral şi colectivul de elevi al şcolii noastre. Sălile de clasă 

destinate desfăşurării activităţii grupelor pregătitoare au fost amenajate corespunzător şi în timp 

util, astfel că activitatea didactică a avut un start bun. S-a reușit asigurarea resursei umane 

calificată pentru toate nivelurile de învățământ.   

La nivelul școlii a fost avizat Programul ‖Școală după școală‖ de către ISJ-BN, 

beneficiind de acest program un număr de 20-25 de elevi.  

Materialele didactice din laboratoare şi cabinete, biblioteca, sălile de sport și sălile cu 

destinații speciale de care dispune școala au fost folosite în mare măsură deoarece toate cadrele 

didactice s-au implicat şi au dorit ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare la cele mai 

înalte standarde.  Activitatea s-a desfasurat la nivel de normalitate în toate compartimentele 

auxiliare și nedidactice ale școlii. 

 

Obiectivele planului managerial: 

 În anul școlar 2014-2015, obiectivele impuse prin Planul managerial au fost următoarele 

(așa cum au fost formulate în plan): 

1.Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de 

școlaritate în cadrul școlii, urmărind noile documente legislative – Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 și legislația secundară (metodologii, regulamente etc.); 

2.Asigurarea calității educațieiprin oferirea programelor de educație care să satisfacă 

așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate, în conformitate cu prevederile Legii 

privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

3.Stabilirea ofertei curriculare a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității, 

personalizarea ofertei educaționale; 

4.Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă; 
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5.Valorificarea rezultatelor la evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a, aVI-a și 

a VIII-a, a rezultatelor la olimpiadele școlare, pentru creșterea performanței școlare; 

6.Concordanța dintre programa școlară și programele de examen; 

7.Implementarea curriculum-ului național și asigurarea corelației optime cu cel local; 

8.Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluăriiastfel încât să se asigure respectarea 

standardelor curriculare de performanță, cât și pregătirea elefilor pentru o societate în schimbare. 

 

Populatia şcolară:  

Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar 2014 – 2015 (incluzând și Școala Sigmir), a 

fost  următoarea:   
  

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar gimnazial 

1  16 12 25 340 246 

Total clase: 29 Total elevi: 611 

                            

Mişcarea elevilor:  

 CP - IV V - VIII CP - VIII 

La început de an 339 246 585 

Veniți 5 2 7 

Plecați 4 2 6 

La sfârșit de an 340 246 586 

Spor de efectiv +1 0 +1 

                      

Tendinţe generale:  

Se remarcă o stopare a descreșterii efectivelor din cauza plecării elevilor. Totuși, numărul 

de elevi scade datorită diferenței dintre numărul de absolvenți și numărul de elevi care se înscriu 

în clasa pregătitoare.  

 

 Starea disciplinară:  

În anul școlar 20114-2015 nu au fost sancționați cu avertismente ( mustrări scrise) elevi 

din școală. Prin scăderea notei la purtare au fost sancționați astfel:  

-Cu media scăzută, nu mai puțin de 7 – 12 elevi; 

-Nu au fost elevi sancționați cu medie la purtare sub 7. 

La nivelul şcolii se observă o scădere  a numărului de elevi sancţionaţi ceea ce dovedește 

o mai strânsă legătură a școlii cu familiile acestora, precum și faptul că în anul școlar analizat 

cadrele didactice, diriginții și comisiile cu atribuții în acest sector au activat mai eficient. 
  

Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2014-2015:  
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Clasele 0 -IV  

Total elevi – 340  

  Promovaţi – 339  

  Repetenți –1  

  Procent –   99,70%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 246  

  Promovaţi – 242 

           Repetenți –  4 

  Procent – 98,37%  

 

 

B. MANAGEMENTUL ŞCOLAR  

 

 Inspecţia tematică şi specială   

   În 16.09.2014, 27.11.2014 și 18. 06.2015, doamna inspector prof. Daiana Bălan a 

efectuat  inspecţii tematice de îndrumare şi control, în urma cărora s-a constatat respectarea 

regulamentelor și aplicarea legislaţiei în vigoare.   

În 08.10.2014 d-na Andreea Petruț a fost inspectată (inspecția curentă 1) în vederea 

obținerii gradului didactic I. 

 În 21.11.2014 d-na Handrea Livia Domnița a fost inspectată (inspecția curentă 2) în 

vederea obținerii gradului didactic I. 

În 18.02.2015 d-șoara Ancuța Mititean a susținut inspecția curentă 1 pentru obținerea 

gradului didactic 2. 

În 20.03.2015 d-na Handrea Livia Domnița a fost inspectată de Comisia MEN cu nr. 

61215/6.11.2014 și a obținut Gradul didactic I. 
În 24.03.2015 d-na Ciornei Iulia Andreea a obținut gradul didactic I în urma inspecției 

speciale. 

În 30.03.2015 d-na prof. Tonea-Bălan Liliana a susținut inspecția curentă pentru acordarea 

gradului didactic I. 

 

Asistența la ore 

 

  Au fost efectuate un număr de 112 asistențe la ore, din care 52 d-na dir. Stela Pop, 

47 d-nl dir. adj. Marius Mureșan și 13 asistențe au fost realizate de către responsabili de comisii 

metodice sau alte cadre didactice (8 asistenți la ora de dirigenție a d-nei Marinela Săsărman). 

 

 

C. EVALUĂRI NAȚIONALE  

 

 

Clasa a II-a – efectiv 43de elevi 

Nr. elevi 

testați 
Citit – 43 elevi Scris – 41 elevi Matematică – 42 elevi 

Informații =  
Nr.elevi x nr. 

43 elevi x 11 itemi = 473 41 elevi x 8itemi = 328 42 elevi x 12 itemi = 504 
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itemi 

Evaluarea 

răspunsurilor 
Co- 

rect 

Parțial 

corect 

Inco- 

rect 

Răspuns 

lipsă 

Co- 

rect 

Parțial 

corect 

Inco- 

rect 

Răspuns 

lipsă 

Co- 

rect 

Parțial 

corect 

Inco- 

rect 

Răspuns 

lipsă 

Nr. 

răspunsuri 
367 23 67 16 176 74 68 10 317 14 142 31 

Procent 

 
77,59 4,87 14,16 3,38 53,66 22,56 20,74 3,04 62,90 2,78 28,17 6,15 

 

 

 

 

Clasa a IV-a – efectiv 84 de  elevi 

 

Nr. elevi 

testați 
Lb.română – 84 elevi Matematică – 84 elevi 

Informații =  
Nr.elevi x nr. 

itemi 
84 elevi x 15 itemi = 1260 84 elevi x 20 itemi = 1680 

Evaluarea 

răspunsurilor 

Co- 

rect 

Parțial 

corect 

Inco- 

rect 

Răspuns 

lipsă 

Co- 

rect 

Parțial 

corect 

Inco- 

rect 

Răspuns 

lipsă 

Nr. 

răspunsuri 
919 108 224 9 1105 92 458 25 

Pro- 

cent 
72,94 8,57 17,78 0,71 65,77 5,48 27,26 1,49 

 

    Clasa a VI-a – efectiv 73 de elevi 

Nr. elevi 

testați 

Limbă și comunicare – 

73 elevi 

Matematică și științe – 

73 elevi 
Informații =  
Nr.elevi x nr. 

itemi 
73 elevi x 14 itemi = 1022 73 elevi x 15 itemi = 1095 

Evaluarea 

răspunsurilor 
Punctaj 

total 

Punctaj 

parțial 
Zero 

Punctaj 

total 

Punctaj 

parțial 
Zero 

Nr. 

răspunsuri 527 286 209 561 181 353 

Pro- 

cent 51,56 27,98 20,54 51,23 16,53 32,24 

 

 

Evaluarea Națională la clasa a VIII-a și accederea în clasa a IX-a 

  

 Din cei 78 de elevi rămași înscriși la sfârșitul clasei a VIII-a o elevă a fost declarată 

repetentă și alți 6 au rămași corigenți, astfel încât au susținut evaluarea națională 71 de elevi. 

Rezultatele obținute de foștii noștri elevi sunt foarte bune dacă analizăm frecvența mediilor: 

 

Distribuția mediilor 5 -5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 

Nr. elevi (total 71 de elevi) 5 9 14 22 21 
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Procentual (total 100%) 7,04 12,67 19,72 30,98 29,59 

 

 Elevii corigenți au promovat în sesiunea specială de corigențe organizată pentru clasa a 

VIII-a astfel încât de la școala noastră au acces în învățământul liceal și profesional 100% din 

absolvenți (77 de elevi), dupăcum urmează: 

- La CNLR Bistrița – 13 elevi; 

- La CNAM Bistrița – 13 elevi; 

- La TUDOR JARDA (profil pedagogic sau vocațional) și CORNELIU BABA – 12 elevi; 

- La Liceul cu Program Sportiv -6 elevi; 

- La INFOEL, SANITAR și CTGM 27 elevi; 

- La Liceul Agricol Bistrița- 1 elev; 

- La școli profesionale – 5 elevi. 

 Rezultatele foarte bune obținute de elevii noștri, (o generație care ne-a mulțumit și ne-a 

dat sentimentul datoriei împlinite multora dintre noi, o generație din care s-a remarcat, în mod 

deosebit, matematicianul în devenire Alex Deac dar care a cuprins mulți alți elevi deosebiți), pot 

fi evidențiate și din statisticile cuprinse în analiza realizată de ISJ 

BN(http://www.isjbn.ro/index.php?id=187). 

 Statisticile cu rezultatele la evaluări și cu privire la accederea în învățământul secundar 

superior dovedesc desfășurarea la nivel optim a procesului instructiv-educativ în școala 

Gimnazială LUCIAN BLAGA. În ceea ce privește performanța, participarea la Olimpiade școlare 

și concursuri cuprinse în calendare oficiale rezultatele sunt incluse în rapoartele Comisiilor 

metodice. 

 

 

D. RAPORTUL DIRECTORULUI ADJUNCT – MARIUS MUREȘAN 

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor comisiilor metodice si pe 

probleme din anul școlar 2014 - 2015. 

    Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor planului managerial precum si a planului de 

activitate  elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Prezentul raport se referă la urmatoarele comisii constituite la începutul anului  şcolar: 

 Comisia pentru prevenirea si reducerea violenţei în mediul şcolar; 

 Comisia pentru situaţii de urgenţă; 

 Comisia de disciplină pentru elevi; 

 Comisia pentru control managerial intern; 

 Comisia pentru aplicarea programului guvernamental ―Laptele si cornul‖ 

 Comisia sportului şcolar; 

       Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unitaţii de învăţământ şi au fost 

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia. 

     În cadrul Comisiei metodice pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar s-a avut în 

vedere următoarele obiective:  

http://www.isjbn.ro/index.php?id=187
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-  prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură, care pot apărea 

în cadrul şcolii; 

-  conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi în mediul şcolar de către 

elevi; 

-  consilerea psihopedagogică a elevilor; 

- cunoaşterea si aplicarea prevederilor legii privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar; 

- creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

La nivelul şcolii noastre există o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a 

tuturor tipurilor de conflicte ce apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu 

numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-elevi, elevi-părinţi, cadre didactice-poliţie, biserică-primarie şi psihologul 

şcolar. În cadrul întâlnirilor membrii comisiei au avut in vedere combaterea fenomenului 

absenteismului şi violenţei în mediul şcolar. 

Enumăr câteva din activităţile avute în vedere de către comisie: 

- Prezentarea R.O.I. elevilor si părinţilor, discutarea, întocmirea de procese-verbale de luare 

la cunoştinţă; 

- Asigurarea pazei şi securităţii unitaţii şcolare prin firmă de pază , camera de supraveghere 

+ elev de serviciu pe şcoală cu responsabilităţi specific; 

- Strânsa legatură cu poliţia de proximitate si înaintarea listei cu elevii problemă; 

- Introducerea temelor de prevenire a violenţei la orele de dirigenţie; 

- Discuţii induviduale cu părinţii a căror elevi au comis acte de violenţă; 

Remarc cu plăcere disponibilitatea şi implicarea tuturor membrilor comisiei în toate 

activităţile desfăşurate pe care am placerea să-i amintesc aici:Trişcaş Ionica, Petrut Andreea, Rus 

Aurora, Conea Ileana in calitate de membrii si subsemnatul Muresan Marius presedinte.  

          In cadrul Comisiei pentru situaţii de urgenţă s-au luat măsuri pentru remedierea unor 

deficienţe constatate de inspectorii ISU în şcoală: 

-  S-au intocmit in totalitate actele de autorizare P.S.I.; 

- S-au întocmit şi afişat instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la centrala termică; 

- S-au instalat şi reabilitat toate ieşirile  (scările)  pentru fiecare nivel , luminoblocurile de 

securitate care sunt în stare de funcţionare; 

- S-a reparat situaţia cu anumite instalaţii improvizate (podul şcolii, sala sport). 

Respectând prevederile legii nr.307/2006 publicată in Monitorul Oficial din 21/07/2006, 

comisia compusă din:  Mureşan Marius – preşedinte,  Istrate Cosmin,   Mazăre Codruţa,  Petrean 

Gabriela,  Iuşan Nicolae - membri a avut în vedere în principal normele de siguranţă  şi securitate 

la incendiu şi în caz de cutremur.  

În vederea aceasta s-a prelucrat elevilor educaţia si protecţia lor în  cazuri de incendii şi 

cutremure în aşa fel ca fiecare elev să-şi însuşească câteva norme esenţiale în astfel de cazuri 

nedorite. În acest sens comisia a stabilit o planificare a exerciţiilor de simulare în caz de dezastre 

naturale și incendii.  
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Remarc o bună coordonare a comisiei şi a tuturor caderelor didactice implicate în această 

activitate amintind că la simularile organizate elevii au ieşit în curte obţinând performanţa de 4 

minute, deci sub termenul dat,  de unde rezultă seriozitatea cadrelor didactice implicate. 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar si prin situaţiile 

discutate  în cadrul Comisiei de disciplină. Comisia a avut în vedere respectarea regulamentului 

şcolar în vigoare, ţinuta decentă şi folosirea unui limbaj adecvat, păstratrea curăţeniei în şcoală şi 

păstrarea în condiţii optime a bunurilor şcolii.  

     Învăţătorii şi diriginţii au organizat intâlniri cu părinţii în vederea cunoaşterii problemelor 

cu care se confruntă  şcoala şi a consecinţelor în cazul savârşirii de către elevi a actelor 

antisociale. 

     În general nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi si personalul 

didactic si nedidactic, micile incidente au fost soluţionate prompt si aduse la cunoştinţa părinţilor. 

     Cazuri mai deosebite s-au petrecut în clasele aV-a și aVII-a. Acolo unde afost cazul s-a 

scăzut nota la purtare a elevilor implicaţi. 

     Deşi, cum spuneam în şcoală nu sunt prezente acte de violenţă deosebită, credem că este 

loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. 

Astfel, un număr de 12 elevi au fost supuşi spre analiză comisiei, elevi inregistraţi cu 

abateri disciplinare. 

Tipurile de rezolvare a acestor conflicte s-au concretizat în observaţie individiuală şi 

mustrare în faţa clasei, a Consiliului profesoral, şi a părinţilor. 

Respectându-se criteriile de acordare a notei la purtare dezbătute în fiecare clasă de către 

diriginţi, dar si prevederile R.O.I.,Consiliul fiecărei clase a hotarât împreună cu dirigintele 

(învăţătorul)  cuantumul scăderii notei la purtare. 

Concluzionând, apreciez munca depusă de către întreaga Comisie compusă din: Pascu 

Dorina, Trişcaş Ionica, Rus Aurora, Runcan Flavia în calitate de membri şi Mureşan Marius 

responsabil ca fiind foarte bună şi de un real folos în procesul instructiv-educativ din şcoala 

noastră. 

     In baza planului managerial, Comisia de control managerial intern cuprinde mecanisme 

de autocontrol vizând creşterea eficacităţii acestuia, care are la bază evaluarea riscurilor. 

     Membrii comisiei compusă din profesor Nagy Desideriu şi contabil Tanase Laura si 

preşedinte Mureşan Marius au respectat regulamentul de organizare si funcţionare al Comisiei de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

managerial intern. 

     Scopul pe care l-a avut în vedere comisia a fost crearea şi implementarea unui sistem de 

control intern/managerial integrat in cadrul Şcolii Gimnaziale ―Lucian Blaga‖, care să asigure 

atingerea  obiectivelor într-un mod eficient, eficace şi economic. 

     Pe baza rezultatelor apreciem că la finele anului şcolar 2014-2015 sistemul de control 

intern/managerial al şcolii nostre este conform cu standardele cuprinse în codul controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice. 
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     Pe baza rezultatelor evaluării apreciem că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de 

control intern managerial al şcolii este conform cu standardele cuprinse în codul controlului 

intern/managerial, prevazut in art.4, aliniatul 3 din O.G. nr. 946/2005, republicat in 2012. 

      Scopul Comisiei pentru aplicarea programului guvernamental “Lapele si cornul”, 

este acela de a asigura elevilor produsele în bune condiţii de sănătate şi igienă, respectându-se 

termenele de valabilitate ale acestora, conform OUG 96/2002. 

     S-a avut permanent în vedere: 

- Asigurarea preluării cantităţilor necesare consumului zilnic al elevilor; 

- Împărţirea cantităţilor conform prezenţei zilnice; 

- Respectarea disciplinei si regulilor de igienă inainte de consumul alimentelor. 

     O deosebită atenţie s-a acordat verificării certificatului sanitar veterinar. De asemenea s-a 

verificat termenul de valabilitate al produselor. 

      Având în vedere faptul că şcoala nu beneficiază de un spaţiu adecvat de depozitare a 

laptelui si cornurilor conform OUG 96/2002 coducerea şcolii a realizat un spaţiu adecvat conform 

prevederilor în vigoare, parte din surse financiare proprii , parte cu sprijinul primariei. Acest 

spaţiu era necesar pentru obţinerea autorizaţiei  de funcţionare de la Direcţia de sănătate publică. 

Membrii comisiei: medic şcolar Mureşan Liliana, Bulz Floare, Moldovan Aurica, Socaci Aurelia, 

Muresan Irina, Beudean Domnica, Căilean Anuca, şi-au respectat atribuţiile  sub îndrumarea 

responsabilului comisiei, director adjunct Mureşan Marius. 

     În cadrul Comisiei sportului şcolar s-a insistat pe angrenarea unui număr cât mai mare 

de elevi în activităţi sportive de masă. 

     Membrii comisiei au căutat sa-i impulsioneze pe elevi în vederea participării la 

competiţiile sportive în cadrul olimpiadei naţionale a sportului şcolar cât şi la alte întreceri. 

    Iată câteva date în acest sens: 

Olimpiada națională a sportului școlar (O.N.S.S.) 

Etapa judeţeană: 

- Fotbal:  Locul IV; 

- Şah:   Locul  I   –Bartes Vasile,  a-VII-a C 

             Locul II  - Reu Teodora, a VIII-a C 

      -    Volei:    -Locul  I Baieţi 

                 -Locul II Fete 

      -     Atletism: cls.III- IV 

Locul I – 600m. Petruţ Anemari cls.III A 

Locul II-50m  Grozav Andreea 

Locul III – 50m Petruţ Anemari 

Etapa municipala: 

- Tenis de masă – Loc III – Strugar Patricia 

Alte competitii: 

Locul I - la Memorialul Maria Cioncan 

Locul I  Cros  judeţean  

Cupa Lions - Şah - Locul I si II 
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 Comisia sportului şcolar a realizat o ocupare optimă a poziţiilor din sala de sport şi 

repartizarea spre închirierea spaţiilor rămase libere. 

     Cu sprijinul direcţiunii s-a realizat modernizerea grupurilor sanitare de la sala de sport. 

La Comisia de inventariere , ca responsabil al comisiei, împreuna cu membrii: Nagy 

Dezideriu, Rus Aurora, Bulz Floare, Dumitru Dorina s-a avut în vedere inventarierea tuturor 

bunurilor şcolii pentru o evidenţă cât mai strictă. 

      În calitate de preşedinte al Comisiei de Evaluare Naţională la clasele II, IV si VI, am 

organizat şi urmărit buna desfăşurare şi respectarea manualului de proceduri elaborat de CNEE. 

În unitatea noastră a fost implicat un numar de 55 de cadre didactice, dintre care un presedinte+ 5 

membrii ai comisiei, 27 administratori şi asistenţi de teste, 23 evaluatori, cărora le mulţumesc 

pentru implicarea, dăruirea, responsabilitatea şi munca depusă, astfel încât E.N. să se poată 

desfăşura în bune condiţi. 

 E.N. s-a finalizat în termenul prevăzut - 7 zile de la ultimul test, documentele au fost 

arhivate şi a fost înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud raportul şcolii pe nivele 

de clase în termenul stabilit.  

  Conform calendarului stabilit de terminare a E.N. la data de 10 iunie, s-a avut în vedere 

urgentarea informării părinţilor asupra rezultatelor. 

     Concluzionăm că elevii sunt pregătiţi şi şi-au însuşit cunoştinţele, majoritatea 

răspunsurilor lor fiind corecte. 

Ca responsabil al Activității educative școala noastră a avut o bună colaborare cu toate 

instituțiile cu care s-au încheiat contracte de colaborare și de parteneriat. În decursul anului școlar 

2015-2016 toate proiectele derulate au fost de impact , observând o strânsă colaborare între 

învățători și profesorii școlii. S-au monitorizat unele dintre ele , evaluându-se obiectiv activitățile 

principale pentru care s-au încheiat. Au fost derulate multe concursuri la nivel județean , obținând 

numeroase premii pe școală.  

                 În ansamblu, activitatea educativă a fost una foarte bună , membrii comisiei pentru 

proiecte și programe educative dând dovadă de profesionalism în ceea ce au întreprins. 

Situaţia manualelor şcolare: 

 Pentru anul şcolar 2014-2015, fondurile bugetare alocate achiziţiei de manuale şcolare au 

fost doar de 10% pentru numărul total de elevi înscrişi, restul de 90% asigurându-se prin 

redistribuire de la o clasă la alta,  asfel incât toţi elevii şcolii noastre au beneficiat gratuit de 

manuale şcolare. 

Un fapt îmbucurător a fost achiziţia de manuale la clasele: I si a II-a în proporţie de 100% 

(manual pe suport electronic).  

Ca în fiecare an şcolar am fost preocupat de obţinerea de fonduri pentru reparaţii pentru 

buna desfaşurare a viitorului an şcolar. 

Astfel, situaţia privind reparaţiile curente aprobate în anul şcolar 2014-2015 a fost în 

valoare de 60.000 lei. 

În acest sens 28.000 lei au fost alocaţi pentru igenizarea a 6 săli de clasă , tuturor 

grupurilor sanitare din şcoală, raşchetarea şi lăcuirea a 4 săli de clasă, înlăturarea lambriurilor din 

aceste săli, gletuirea şi vopsirea lor. 

- 10.000 lei au fost alocati pentru repararea liniei (cablului pentru internet) din şcoală; 
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- 13.500 lei au fost folosiţi pentru reparaţii la sala Jean Monet (acoperiş + amenajarea unei 

săli de depozitare a produselor de lapte si corn); 

- 8.500 lei alocaţi Şcolii Primare Sigmir (igienizat grădiniţa+ o sală de clasă, sala de sport, 

vopsirea pardoselii şi igenizarea holurilor şi a tuturor toaletelor). 

     Nu pot să închei prezentul raport de analiză a activităţii, fară să amintesc bucuria trăită de 

întregul colectiv didactic, didactic auxiliar si nedidactic cu ocazia sărbătoririi a celor 25 de ani de 

la înfiinţarea Şcolii Gimnaziale ―LUCIAN BLAGA‖ Bistiţa. Legătura puternică creată în plan 

afectiv cu şcoala şi colegii m-a determinat să mă implic alături de întreg colectivul de cadre 

didactice în organizarea zilelor şcolii cu această ocazie. Evidenţiez tot colectivul ca sponsori 

privati ai acestor zile amintind aici pe principalii colegi care au atras şi fonduri exerne in valoare 

de 13.060 lei: Andreica Maria, Bîrta Augustina, Harja Emilia, Rus Codruţa, Săsărman Marinela, 

Trişcaş Ionica, Mureşan Marius.  

Cadrele didactice din şcoala noastră au contribuit cu suma de 3.300 lei din suma totală de 16.370 

lei.   

Mii de mulţumiri transmitem pe această cale. 

Director adjunct, 

prof. Muresan Marius 

 

E. RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECTE EDUCATIVE 

 

 PROIECTE  EDUCATIVE  INIȚIATE/DERULATE  LA NIVELUL ȘCOLII – proiectele 

inițiate de cadrele didactice din școală (cuprinse în Calendarul Activităților Educative pe 

Școală)  sau derulate în parteneriat cu alte instituții;  includeți aici și programele/proiectele 

naționale 

 

Nr

. 

crt

. 

 

TITLUL 

PROIECTULUI 

 

COORDONATOR 

 

PERIOADA 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre did. Alţii 

(precizaţi) 

1. Clasa mea cea 

mai frumoasa 

Dir. Prof. Pop Stela 

Prof. Trișcaș Ionica 

Prof. Lolici Simona 

Noi. 2014-Mai 

2015 

634 

 

 

31 100 părinți 

2. Târgul de 

mărțișor 

Prof. Trișcaș Ionica 

Prof. Lolici Simona 

Ian. 2015-Martie 

2015 

50 2 

 

 

20 părinți 

3. 

 

Cupa 8 Martie-

Volei 

Prof. Pașcu Dorina Ian. 2015-Martie 

2015
 

30 4 

 

 

3 prof. Ed. 

fizică 
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4. Ziua portților 

deschise IPJ BN 

Prof. Hapca 

Manuela 

Prof. Înv. Primar 

Drăga Anca 

Înv.It. C. Mazăre  

25 Martie 2015 55 4 

 

- 

5.  Dincolo de 

granițe 

Prof. Lolici Simona Mar. 2015-Mai 

2015 

 

350 35 

 

100 părinți 

6.  Steluțele verzi Prof. Harja Emilia 

Prof. Lolici Simona 

Noi. 2014-Iulie 

2015 

350 3 

 

 

- 

7.  Consumul de 

fructe în școli 

Prof. Înv. Primar 

Mureșan Crina 

Noi. 2014-

Mar.2015
 

17 2 20 părinți 

8.  Cupa „Lucian 

Blaga‖-Fotbal 

Prof. Nagy 

Desideriu 

Apr. 2015-Mai 

2015 

300 4 

 

- 

9. Cupa „Lucian 

Blaga‖-Atletism 

 

Prof. Nagy 

Desideriu 

Apr. 2015-Mai 

2015 

50 2 - 

10. Steagul Verde Prof. Harja Emilia Noi. 2014-Iun. 

2015 

25 1 Primaria  

 

 

 

2.2.Parteneriate  

 

Nr. 

crt. 

 

Instituţia/instituţii

le partenere 

Nr. de înregistrare 

(la nivelul unit. Şc.) 

 

Obiectiv 

Se indică proiectul 

sau activitatea 

pentru care s-a 

încheiat 

parteneriatul 

Responsabil Nr. de elevi 

participanţi 

CLASA 

1 Centrul Județean 

de Resurse și 

Asistență 

Educațională BN. 

– Șc. Gimn. L. 

Blaga B-ța 

1263 / 18.03.2015 

 

Dezvoltarea 

personală a 

copiilor preșcolari 

din grupele mari 

Petrut Andreea 

 

Clasele 

pregatitoare- a 

IV-a 

 

2.3.Proiecte – altele decât cele menționate anterior, la punctul 2.1. * 

 

 

Nr

 

Denumirea 

 

Nivel (local, 

 

Organizator/Aplica

Participanţi (numeric) Rezultate 

obținute 
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. 

crt

. 

proiectului judeţean, 

regional, 

naţional, 

internaţional), 

domeniul și 

poziția 

nt (se indică 

numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii  

(daca 

este 

cazul) 

 

  1. Flori,Flori,Flori.... CAER nr 365 

poz.4 

Colegiul Traian 

Lalescu –Reșița 

    

 

    7 

       

 

      3 

 Premiul 1-3 

diplome 

Premiul 2 -

2diplome 

Premiul 3-

3diplome  

Mentiune -

3 diplome 

2 Culorile coplilăriei CAER nr35266 

poz.548 

 

Clubul copiilor 

Hateg 

 

2 1  diploma 

Premiul 2-2 

diplome 

 

3 Copilărie fericită în 

dumbrava minunată 

CAERI nr 1227 GPP Zalău 5 1  Premiul 2-3 

diplome 

4 Copilăria prin magia 

culorilor 

 

CAERI nr 664 

 

Școala Gimn. 

Cruset, judetul 

Gorj 

 

3 1  Premiul 3-

1diploma 

Mentiune -

1diploma 

5 Educație rutieră-

educație pentru viață 

CAEJ nr 6752/4 IPJBN,ISJBN 2 1  Locul 1 

6 Concursul național 

pe teme de protecția 

consumatorilor  

Alege este dreptul 

tau! 

CAEJ nr 6752/5 OJPCBN,ISJBN 8 2  Locul 1 

7 Concursul național 

de Reviste școlare și 

jurnalistică 

CAEJ nr 6752/7 ISJBN, Palatul 

copiilor Bistrița 

10 1  Locul 2 

8 Mesajul meu 

antidrog 

CAEJ nr 6752/23 ISJBN , AMA , 

CPECA Bistrița  

15 3  Locul 1 

9 Patrula de reciclare CAEJ nr 6752/11 ISJBN,Rorec 15 1  - 

10 Test your English CAEJ nr 6752/29 Șc. Gimn. Nr. 4, 

Bistrița 

10 2  Mențiune-1 

11 Voluntar pentru 

siguranță 

CAEJ nr 6752/33 ISJBN,Consiliul 

Județean al 

Elevilor 

50 20  campanie 

12 Să învățăm să ne 

hrănim sănătos 

CAEJ nr 6762/4 Șc. Gimn. A.P. 

Alexi , Sângeorz 

Băi 

10 5  expozitie 

13 Meandre  CAEJ nr 6752/7 Clubul copiilor 50 2  in 
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Năsăud desfasurare 

14 ECOeficient CAEJ nr 6752/44 Șc. Gimn. Nr. 1, 

Bistrița 

75 2  Locul 1-3 

diplome 

Mentiune – 

1 diploma 

15 De la suflet , la 

suflet 

CAEJ nr 6752/44 C.S.E.I.Nr. 1 , 

Bistrița 

16 2  Proiect 

social 

16 Concursul național 

de educație rutieră 

Cupa DHS 

CAEJ / ISJBN , DHS 24 1  7 Mențiuni  

 

 

 

2.4. Excursii  

 

Nr. 

crt. 

 

Ruta 

 

Perioada  

 

Organizator 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre 

did. 

Alţii 

(precizaţi) 

1 Bistrita- Brasov –

Sibiu Alba –Iulia 

–Bistrita 

Apr. 2015 L. Tonea; 

insotitori: M. 

Rus, V. Zbâncă, 

C.Istrate  

47 4 - 

2 Bistrița/Târgu-

Mureș și retur 

Iunie 2015 C. Mureșan  

M. Andreica 

17 2 - 

3 Bistrita-Cluj-

Napoca și retur 

12 pr. 2015 F. Runcan,

C. Albu 

35 2 6 părinți 

4 Bistrița – Cluj-

Napoca și retur 

4 Iunie 2015 Prof. Înv. primar 

Bîrta Augustina 

15 4 2 părinți 

 

 

2.5.Copii cu părinţi plecaţi în străinătate * 

 

Ciclul  Nr. de elevi 

Preşcolar - 

Primar 15 

Gimnazial 20 

Liceal - 

TOTAL 35 

 

                                                                                                                          Întocmit, 

                  Consilier educativ,  

          Prof. Lolici Simona 

 

 

G. RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
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Activităţi desfăşurate de CEAC  

 1. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

- Creşterea numărului de activităţi desfăşurate în şcoală având ca temă combaterea 

violenţei  

În vederea realizării acestei activităţi: 

 în cadrul orelor de dirigenţie s-au abordat teme vizând combaterea violenţei  

 s-au desfăşurat vizite la  Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, ISU, 

Garnizoana Bistriţa în cadrul săptămânii ―Şcoala altfel‖ 

 membrii CEAC au monitorizat activităţile desfăşurate în şcoală care vizau 

combaterea violenţei 

- Îmbunătăţirea rezultatelor la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a  

În vederea realizării acestei activităţi: 

 s-a realizat o analiză a rezultatelor obţinute la simularea Evaluării Naţionale 2015 

de către profesorii de limba română şi matematică la nivelul comisiilor metodice 

 s-au desfăşurat consultaţii cu elevii claselor aVIII-a, monitorizate de către membrii 

CEAC 

- Elaborarea/ revizuirea procedurilor interne ale Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

 Pe parcursul acestui semestru au fost revizuite cinci proceduri ţinând cont de noul 

Regulament Şcolar şi de noul ROI. 

  

2. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră şi a activităţilor desfăşurate în 

unitate în anul şcolar 2014-2015 pe platforma https://calitate.aracip.eu  

 În acest sens: 

 au fost introduse activităţile de evaluare şi de îmbunătăţire a calităţii preconizate 

pentru anul şcolar 2015- 2016  

 s-au actualizat sistematic informaţiile referitoare la realizarea acestor activităţi 

 au foat actualizate datele referitoare la unitatea şcolară 

 s-a realizat evaluarea unităţii şcolare pe baza indicatorilor exostenţi la toate cele 

trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi gimnazial 

 

  De actulizarea datelor introduse pe platformă a răspuns doamna profesoară Hapca 

Manuela. 

 

 3. Aplicarea procedurilor operaţionale existente 

Membrii CEAC au monitorizat pe parcursul semestrului aplicarea procedurile 

operaţionale existente în şcoală, constatând că acestea sunt cunoscute şi aplicate de marea 

majoritate a persoanlului şcolii. 

 

4. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor (elevi şi 

părinţi)  

 în acest semestru au fost aplicate elevilor şi părinţilor din şcoală chestionarele 

existente pe platforma https://calitate.aracip.eu 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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 după aplicarea chestionarelor de către învăţători/ profesori diriginţi, acestea au fost 

centralizate şi distribuite membrilor CEAC,  interpretate şi analizate la nivelul 

comisiei 

 

 Din analiza chestionarelor a rezultat că este necesară o mult mai bună informare a 

elevilor şi părinţilor cu privire la modul de evaluare a cadrelor didactice, la activitatea 

CEAC şi la proiectele derulate în unitatea şcolară. 

 

5. Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor 

 Toate materialele şi dovezile necesare pentru realizarea RAEI au fost colectate, 

verificate şi păstrate în spaţiul destinat acestei comisii. 

 

6. Informări periodice, în consiliile profesorale, cu privire la acţiunile CEAC. 

 Responsabilul CEAC a realizat o informare regulată a cadrele didactice din şcoală 

cu privire la activităţile comisiei în cadrul consiliilor profesorale. 

 

7. Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi 

în mod special a activităţilor derulate în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!”      

 Membrii CEAC s-au implicat direct în multe dintre activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare desfăşurate în şcoală şi au colaborat permanent cu coordonatorul de 

proiecte şi programme educative din unitate pentru a monitoriza activităţile de acest fel 

derulate în unitatea şcolară (pe întreg parcursul anului şcolar şi, în mod deosebit, în 

săptămâna ―Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!‖). 

 

8. Dezbatere în cadrul CEAC cu tema “Metode şi instrumente de culegere a 

informaţiilor pentru evaluarea internă  a calităţii educaţiei” 

 

 

PUNCTE TARI 

 existenţa în şcoală a unui spaţiu dotat corespunzător pentru dsefăşurarea activităţii  CEAC 

 existenţa unor materiale precum manualul de evaluare internă a calităţii, ghidul de utilizare a 

aplicaţiei informatice aferente manualului de evaluare internă a calităţii, culegere de bune 

practici în utilizarea manualului de evaluare internă a calităţii care vin în sprijinul activităţii 

CEAC; 

 relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ în unitatea şcolară; 

 existenţa unor responsabilităţi clare pentru membrii CEAC; o bună diviziune a muncii în 

cadrul comisiei 

 îndeplinirea cu responsabilitate şi la termenele stabilite a sarcinilor de către membrii CEAC; 

 buna colaborare a membrilor comisiei cu echipa managerială a şcolii; 

 receptivitatea personalului şcolii la solicitările membrilor CEAC; 

 relaţii interpersonale deschise, un climat de înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă în 

cadrul comisiei  

 

PUNCTE SLABE 
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 volumul mare de timp necesar pentru prelucrarea chestionarelor de pe platforma 

https://calitate.aracip.eu; 

 consumul mare de consumabile (hârtie, toner pentru xerox) necesare pentru chestionarele de 

pe platforma https://calitate.aracip.eu; 

 implicarea insuficientă în activităţile comisiei a membrilor acesteia care nu sunt aleşi dintre 

membrii Consiliului Profesoral 

        Responsabil CEAC  

        prof. Manuela Hapca  

 

 

H. ACTIVITATEA METODICO – ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE 

În anul școlar 2014/ 2015 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din 

unitatea noastră s- a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

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

consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin schimburi de experienţă profesională; 

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

internaţionale, conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori 

sau colaboratori; 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS) după 

cum urmează: 

Nr 

Crt 

CADRUL 

DIDACTIC 

ACT. METODICO – ȘTIINȚIFICĂ/ CURSURI DE 

PERFECȚIONARE PRECUM ȘI ALTE FORME DE 

PERFECȚIONARE, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE, 

SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, ETC 

 

Numărul  

ore Cre-

dite 

1 ROMAN ZORITA  Mediator scolar 

 Curs de initiere in public speaking 

 Curs optional POSDRU, proiectul ,,Matematica digitala‖   

 

120 

8 

 

2 CHIBULCUTEAN 

MARCELA 
 Mediator şcolar  

 Formator 

 Cursul de dezvoltare a abilităţilor de vorbire în public 

 Dezbaterea – ,,Valorificarea istoriei locale în orele de 

istorie‖ 

 

120 

120 

8 

 

3 HAPCA ANUELA  Cursul de dezvoltare a abilităţilor de vorbire în public 

 

8  

4 URS LUCIANA  Curs optional POSDRU, proiectul ,, Povestea limbii   

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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române" 

5 HANDREA LVIA  Susținerea gradului didactic I ( în data de 20.03.2015 ) 

 Curs optional POSDRU, proiectul ,,Matematica digitala‖   

 

  

6 MUREȘAN 

CRINA 
 Cursul de Dezvoltare a Abilităților de Vorbire în Public, 

organizat de către ISJ BN (MARTIE 2015);  

 Conferința cu tema ‖Bazele leadershipului 

transformațional‖, organizată de Asociația Moralia 

Bistrița și Asociația pentru Ajutorare Bistrița (martie 

2015); 

 Dezbatere cu tema ”Valorificarea istoriei locale în orele 

de istorie” (martie 2015). 

 

  

7 CHITICARIU 

GEORGETA 
 Simpozionul international "Interactive teaching and 

learning methods used in European Schools", cu 

lucrarea"Adaptarea metodelor interactive de grup 

prescolarilor cu cerinte educative speciale"-Vaslui, 15 

noiembrie 2014 

 Curs de initiere in public speaking, organizat de ISJ 

Bistrita-Nasaud, in 21.03.2015 

 Programul de formare profesionala (curs)- Formator,in 

perioada 17.03-07.04.2015 cu durata de 120 de 

ore,organizat de Asociatia Karuna Bistrita 

 Cursul online "Cum imi simplific munca de comunicare 

la clasa fara a fi expert in noile tehnologii", organizat de 

Matte's Way, in perioada 27 iulie-31 august 2015, cu 

durata de 50 de ore. 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

50 

 

8 ANDREȘAN 

MONICA 
 Cursul de Dezvoltare a Abilităților de Vorbire în Public, 

organizat de către ISJ BN (MARTIE 2015);  

 Curs optional POSDRU, proiectul ,,Matematica digitala‖   

 Dezbatere cu tema ”Valorificarea istoriei locale în orele 

de istorie” (martie 2015). 

  

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 interesul cadrelor didactice fata de activitatea 

de mentorat in vederea consilierii viitoarelor 

cadre didactice  

 suportul directiunii scolii in vederea 

participarii la cursuri de formare / 

perfectionare . 

 comparativ cu anul scolar precedent, mai 

multe cadre didactice au constietizat 

 Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in 

concordanta cu nevoia de dezvoltare personala 
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importanta formarii profesionale pe tot 

parcursul . 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

 oferta variata a CCD si a altor furnizori de 

formare 

 oferta cursurilor de perfectionare/ master/ 

studii posuniversitare, la diferite facultăți ; 

 posibilitarea de a forma grupe prin 

atragereacursanţilor din zonele apropiate; 

 

 incoerenţe si lacune legislative; 

 lipsa motivării financiare; 

 percepţia gresită a ceea ce înseamnă dezvoltarea 

personală/ dezvoltare în carieră; 

 tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite 

transferabile si minimalizarea nevoilor punctuale de 

formare; 

 taxa pentru unele cursuri de formare foarte mare 

uneori; 

 Suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentaţie 

 

 

     In continuare, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv –educativ în școala 

noastră, cadrele didactice  trebuie să facă eforturi deosebite pentru:  

 modernizarea bazei materiale prin participarea la selecţie de proiecte educaţionale; 

 creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de 

cunoştinţe al elevilor şi formării competenţelor profesionale; 

 utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă; 

 implementarea programului de reformă în învăţământ  solicită o îmbunătăţire continuă a 

calităţii resurselor umane existente în sistem.; 

 formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, 

susţinut la nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la 

necesităţile imediate ale şcolii; 

 şcoala trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu standardele 

Legii Asigurării calităţii în învăţământ; 

Responsabil RFC,  

Prof. înv. primar Monica Andreșan 

 

 

I. RAPORTUL COMISIILOR METODICE 

 

1. COMISIA METODICĂ INSTITUTORI / ÎNVĂŢĂTORI - ÎNVĂȚĂMÂNT 

TRADIȚIONAL 

În anul școlar 2014-2015, activitatea de la nivelul comisiei metodice s-a desfășurat 

conform ―Planului managerial‖ întocmit la începutul anului școlar 2014-2015, unde s-au urmărit 

o serie de obiective ale activității comisiei. A fost respectat graficul activităților comisiei. 

Toți membrii comisiei și-au întocmit planificările calendaristice semestriale și pe unități 

de învățare conform programelor școlare, urmărind formarea la elevi a unui comportament 

specific prin integrarea obiectivelor de referință și asocierii acestora în conținuturile predate; 
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 membrii comisiei au avut o preocupare permanentă pentru folosirea mijloacelor moderne 

de învățare și integrarea acestora în actul didactic; 

 un alt obiectiv a avut în vedere evaluarea elevilor, instrumentele de evaluare și notare 

fiind diferite: evaluare orală, fișe de evaluare, testări, referate și portofolii;  

 

A. CURRICULUM 
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor prevăzut 

pentru acest an de minister. 

În acest sens an s-a întocmit Planul managerial și planul operațional pentru organizarea 

activității ciclului primar. 

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

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare.De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum 

şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

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

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

Până în momentul de faţă fiecare învățator a parcurs materia la fiecare disciplină de 

învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel 

activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, 

recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate 

părinţilor periodic.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de 

pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de 

performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

In general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi, în acest semestru şi-au însuşit prevederile 

programei şcolare, bagajul  de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, 

situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării 

personale, mai cu seamă în cazul elevilor institutionalizați, cu părinții plecați în străinătate sau a 

celor care trăiesc din venit minim garantat. 

B. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

Disciplinele opționale alese de părinți și copii pentru acest an școlar corespund aspiraţiilor 

acestora, urmând şi principiul continuităţii la nivel de clase. 

Aceste alegeri au avut în vedere  grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor,  respectând 

metodologia MEC. Scopul primordial in alegerea consilierii a fost consolidarea colectivelor de 

elevi, unde relaţiile se bazează pe încredere, cooperare și toleranţă. 

C. 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 au fost implicaţi în derularea 

unor activități educative multiple, cum ar fi: 

 CERCUL PEDAGOGIC cu tema „Eficienţa ca termen de bază a învăţământului 

modern” – toate cadrele didactice. 



20  

  

 MASA ROTUNDĂ cu tema „Comunicare şi relaţionare‖ – toate cadrele didactice. 

 Supraveghetor - Olimpiada de limbă, comunicare si literatură ramână ian. 2015 

 Confecționare de mărțișoare și felicitări - vânzarea lor - febr. 2015-  inv. Urs Luciana  

 Asistent la Simularea Evaluare  Natională -  inv. Urs Luciana 

 Lecție deschisă la matematica-  Cerc pedagogic -  inv. Urs Luciana 

 Supraveghetor - Olimpiada de istorie - mart.  -  inv. Urs Luciana 

 ,,Danilă  Prepeleac"  - vizionarea teatrului - mai  -  inv. Urs Luciana 

 Carnaval - Zilele școlii -  inv. Urs Luciana 

 Concursul Interjudețean de Matematică ,,Sever Aurel Groze"- Nasăud -  inv. Urs 

Luciana 

 Corector la Evaluare  Natională lb. romăna si matematica (cls. a IV-a ) -  inv. Urs 

Luciana 

 Concurs ,,Dincolo de granițe" - Ziua Europei-  inv. Urs Luciana 

 Proiectul Județean ,,Flori, flori, flori"- desene -  inv. Urs Luciana 

 Participarea la Proiectul ,, Povestea limbii române"- Curriculum opțional si resurse 

educaționale pt. cls. a III-a, Proiect POSDRU. -  inv. Urs Luciana 

 Participarea la ezbatereile din cadrul comisiilor metodice „Legătura dintre şcoală şi 

familie” şi „Predarea integrată la ciclul primar” – prof. inv. primar Chibulcutean 

Marcela 

 aprilie -drumetie in Padurea Codrisor – prof. inv. primar Runcan Flavia 

 aprilie -exc ursie la Gradina Botanica – prof. inv. primar Runcan Flavia 

 Primavara cu martisoare -(confectionare martisoare) prof. inv. primar Runcan Flavia 

 Excursie Bistrita-Cluj Napoca-retur „La Gradina Botanica‖ Cant si joc romanesc – 

Formarea deprinderii de dans popular si interpretarea de cantece populare – prof. inv. 

primar Albu Cosmina 

 ,,Cant si joc romanesc~ – Formarea deprinderii de dans popular si interpretarea de cantece 

populare – prof. inv. primar Albu Cosmina 

 ,,Am grija de natura~ (excursie in padurea Shulevard) – prof. inv. primar Albu Cosmina 

 Cetăţean român – cetăţean european- Familiarizarea elevilor cu însemne ale Uniunii 

Europene  şi drepturile pe care le avem ca cetăţeni europeni - prof.inv.prima Rus Aurora; 

 Primăvara a sosit!- activitate comună cu părinţii şi copiii clasei I- prof.inv.prima Rus 

Aurora; 

 Vizionare – teatru cu actor- prof.inv.prima Rus Aurora; 

 Mica Unire – confecţionarea şi împărţirea unor fluturaşi cu mesaj patriotic- 

prof.inv.prima Rus Aurora; 

 8 Martie – confecţionarea unor felicitări pentru mame şi bunici- prof.inv.prima Rus 

Aurora; 

 Hristos a înviat! – ouă încondeiate, suporturi pentru ouă încondeiate- prof.inv.prima Rus 

Aurora; 

 Ziua Europei – confecţionare de steguleţe ale UE- prof.inv.prima Rus Aurora; 

 1 Iunie – ziua tuturor copiilor- activitate distractivă- prof.inv.prima Rus Aurora; 

 Serbarea abecedarului - activitate comună cu părinţii şi copiii clasei I- prof.inv.prima 

Rus Aurora; 

 Vizită în judeţul Cluj – (Salina Turda şi Grădina Botanică din Cluj-Napoca)– excursie 

tematică- prof.inv.prima Rus Aurora; 
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 Am organizat activităţi în parteneriat cu preşcolarii de la Grădiniţa nr. 6 în scopul 

familiarizării copiilor preşcolari cu spaţiul şi comunitatea noastră şcolară- prof.inv.prima 

Rus Aurora; 

 Am organizat, la nivelul şcolii, în parteneriat cu ROMAPIS, activitatea „Mic dejun 

sănătos‖ - prof.inv.prima Rus Aurora;  

 In cadrul  Proiectului ,,Steagul Verde” am organizat campania de colectare de PET-uri 

şi alte materiale reciclabile(hârtie, baterii), la nivelul clasei - prof.inv.prima Rus Aurora.  

 În cadrul EN am fost administrator de test la disciplinele limba romănă şi matematică la 

clasa a IV-a C - prof.inv.prima Rus Aurora. 

 Am participat, în calitate de supraveghetor la olimpiada de limba română, faza locală - 

prof.inv.prima Rus Aurora. 

 Am participat cu un echipaj al elevilor din clasă la concursul judeţean “Voluntari 

pentru siguranţă” şi am obţinut premiul III - prof.inv.prima Rus Aurora. 

 Am participat la Simpozionul internaţional “Apa – izvor al vieţii şi al cunoaşterii 

europene‖, ediţia a VI-a desfăşurat la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti - 

prof.inv.prima Rus Aurora. 

 Supraveghetor - Olimpiada de limbă, comunicare si literatură ramână ian. 2015 - 

prof.inv.primar Andreșan Monica 

 Evaluator la Simularea Evaluare  Natională -  prof.inv.primar Andreșan Monica 

 Organizator - Carnaval - Zilele școlii -  prof.inv.primar Andreșan Monica 

 Participarea la Proiectul ,, Matematică digitală"- Curriculum opțional si resurse 

educaționale pt. cls. a III-a, Proiect POSDRU. -  prof.inv.primar Andreșan Monica 

 Vizită în judeţul Cluj – (Salina Turda şi Grădina Botanică din Cluj-Napoca) – excursie 

tematică- prof.inv.prima Andreșan Monica; 

D. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

Evidenţiez consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Astfel, un mare procent din elevii ciclului 

primar au fost promovați la finele sem.I : se înregistrează rămâneri în urmă la unui număr mic de 

elevi la clasele I-IV. Acești elevi sunt ajutați de învățători, profesor de sprijin și logoped, pentru 

recuperare ( săptămânal) iar orele de consultație sunt cuprinse în orarul claselor. Lucrările 

realizate, testele de evaluare sunt păstrate în portofolii personale, fiind prezentate periodic 

părinților. 

E. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

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

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

puse în practică. S-au realizat materiale de sinteză legate de proiectele derulate. 

     În principiu s-a desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de 

şcoală prin iniţiativă și implicare, dar şi la nivelul judeţului prin participare la activități organizate 

de ISJBN si CCDBN. 

Tot în vederea perfecţionării profesionale cadrele didactice au participat la cursur cum 

ar fi:  
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 "Mediator scolar" - perioada 17.10 - 29-10. 2015, furnizor Asociatia Karuna, 105 ore  - 

prof. inv. primar Albu Cosmina; 

 "Formator" -perioada 17.03 - 07.04.2015 , furnizor Asociatia Karuna, 120 ore - prof. inv. 

primar Albu Cosmina 

 Simpozionul international "Interactive teaching and learning methods used in European 

Schools", cu lucrarea"Adaptarea metodelor interactive de grup prescolarilor cu cerinte 

educative speciale"-Vaslui,15 noiembrie 2014 – prof.inv.primar Chiticariu Geta 

 Curs de initiere in public speaking,organizat de ISJ Bistrita-Nasaud, in 21.03.2015– 

prof.inv.primar Chiticariu Geta 

 Programul de formare profesionala (curs)- Formator,in perioada 17.03-07.04.2015 cu 

durata de 120 de ore,organizat de Asociatia Karuna Bistrita– prof.inv.primar Chiticariu 

Geta 

 Cursul online "Cum imi simplific munca de comunicare la clasa fara a fi expert in noile 

tehnologii", organizat de Matte's Way, in perioada 27 iulie-31 august 2015, cu durata de 

50 de ore. – prof.inv.primar Chiticariu Geta 

F. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII 

COMUNITĂŢII 

    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, la care participarea a fost de 70% , 

consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. Consider că optima relaţia învatăţor-părinţi, 

cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei, oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 

G. ANALIZĂ SWOT 

PUNCTE TARI: 

 toate cadrele didactice care predau în învăţământul primar sunt calificate, majoritatea lor 

fiind cu vechime în învăţământ; 

 şi-au întocmit la timp şi au respectat planificările şi proiectările didactice conform 

standardelor educaţionale; 

 au participat activ şi creativ la activităţile organizate în cadrul Comisiei de specialitate; 

PUNCTE SLABE: 

 ar trebui să existe o mai bună colaborare între: familie-şcoală, grădiniţă-şcoală, 

învăţământ primar-învăţământ gimnazial; 

 ar trebui o mai bună colaborare și întelegere între învăţătorii/institutorii în ceea ce priveşte 

desfăşurarea activităţilor propuse spre a fi realizate în fiecare semestru, respectiv, an 

şcolar; 

 nu toate activităţile propuse în Planul managerial au putut fi susţinute, din motive 

obiective, sau datele au fost decalate.  

OPORTUNITĂŢI: 

 intensificarea folosirii metodelor activ-participative şi a celor acţionale: explorare, 

cercetare, experiment, în vederea îmbunătăţirii relaţiei de comunicare între învăţător şi 

elev, pentru a se obține răsturnarea situaţiei amintite anterior, astfel încât, elevul să devină 

partener sau chiar moderator al comunicării; 

 propuneri de optimizare a activităţilor ce se pot efectua în cadrul comisiei metodice de 

specialitate; 

 ar trebui iniţiate şi alte programe educaţionale în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, 

ecologia, educaţia părinţilor etc. 
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AMENINŢĂRI: 

 plecarea elevilor şi a părinţilor în străinătate sau în alte scoli sau localităţi din judeţ/în 

afara judeţului- este o problemă de care ne izbim în fiecare an, iar aceasta duce la 

micşorarea efectivelor claselor şi, totodată, elevii rămaşi în grija rudelor sau vecinilor au 

serioase probleme emoţionale şi de pregătire şcolară; 

 lipsa de interes a părinţilor, ca parteneri egali în instruirea copiilor, îngreunează activitatea 

cadrelor didactice; 

 necesitatea utilizării materialelor didactice moderne în predarea la clasă, mijloace media, 

pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ. Există în şcoală materiale didactice 

utile, care ar putea fi folosite cu succes la clasă. 

 

RECOMANDĂRI:  

 se cere o cercetare minuţioasă, o cunoaştere adecvată şi o alegere atentă a metodelor 

pentru optimizarea şi eficientizarea orelor de curs, cu focalizare pe instruirea diferenţiată 

şi pe dezvoltarea personalităţii elevului; 

 institutorii/învăţătorii trebuie să elimine supraîncărcarea elevilor, prin adaptarea 

conţinuturilor la specificul cotidian; 

 se recomandă susţinerea unor lecţii practice şi în spaţii nonconvenţionale (în natură, 

ateliere, în instutuţii publice locale, diferite alte locaţii); 

 găsirea unor modalităţi de intensificare a efortului în ceea ce priveşte comunicarea între 

cadrele didactice şi familiile copiilor ce ridică anumite probleme. 

 

8.  CONCLUZII 

 La sfârşitul sem. al II-lea elevii claselor sunt bine pregătiţi, conform particularităţilor 

individuale; 

 Un mare procent dintre elevii sunt promovaţi; 

 Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenție sporită; 

 Munca depusă în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate și implicare;  

 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri; 

 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici; 

 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii; 

 Aport personal pozitiv adus în programele de perfecţionare organizate de ISJBN, 

CCDBN; 

 

Întocmit,  

Responsabil, prof.înv.primar Monica Andreșan 

 

 

2.COMISIA „STEEP BY STEEP” 

MEMBRII COMISIEI : 

1. prof.înv.primar Drăgan Anisia – responsabil comisi,  metodist  ISJ BN  

2. prof.înv. primar Handrea Livia  

3. înv. Andreica Maria 

4. prof.înv.primar Bîrta Augustina 

5. prof.înv.primar Conea Ileana 
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6. prof.înv.primar Mureşan Crina 

7. inst. Roman Zoriţa 

8. înv. Tâmpănariu Marioara  

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ : 

 Planificările calendaristice au fost întocmite în funcţie de programa şcolară respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor;  

 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a realizat în funcţie de nevoile colectivului de elevi 

precum şi în urma observării sistematice şi a evaluărilor formative de către toate cadrele 

didactice cuprinse în alternariva SBS. 

 Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoştinţelor. S-au folosit atât 

metode tradiţionale cât şi metode moderne, activ-participative. Proiectarea activităţii s-a 

realizat integrat,  pe centre de activitate cu sarcini atât individuale, cât şi în perechi sau pe 

grupe. În proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice, precum şi în cadrul 

unor în activiţăţi extracurricular s-au folosit resurse materiale proprii şi din dotarea şcolii 

(mijloace T.I.C.)  

 Pe parcursul semestrului II cadrele didactice au aplicat teste de evaluare formativă, 

sumativă și finală. La clasă au promovat autoevaluarea şi interevaluarea elevilor. 

Rezultatele testelor aplicate la clasă au fost aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor şi s-au 

luat măsuri de remediere acolo unde au fost necesare.  

 În activităţile desfăşurate la clasă şi nu numai, toate cadrele didactice au folosit metode 

activ-participative încurajând creativitatea elevilor. Au elaborat schiţe didactice şi 

materiale didactice specifice alternativei Step by Step şi au aplicat chestionare elevilor şi 

părinţilor în cadrul unor întâlniri planificate. 

 Toate cadrele didactice au întocmit portofoliile personale ale elevilor şi le-au prezentat 

părinţilor în cadrul şedinţelor/lectoratelor/întâlnirilor cu părinţii; 

 Au menţinut legături permanente cu părinţii şi au stabilit programul activităţilor 

extracurriculare ţinând cont de preferinţele elevilor şi propunerile părinţilor. 

 Inspecţii la clasă: 

Nr. 

Crt 

Nume 

cadru didactic 

 

Cls. 

Inspecţii la clasă 

director GENE- 

RALĂ 

specială Interasisten-ţă 

1. Conea Ileana I    1 

2. Mureşan Crina CP    1 

3. Handrea Livia a III-a 1  1 1 

4. Roman Zoriţa a III-a    1 

5. Drăgan Anisia a IV-a 1   1 

6. Tâmpănariu Marioara a IV-a 

 

    

7. Andreica Maria   CP    1 

8. Bîrta Augustina     I    1 

II.ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ  ŞI  EXTRAŞCOLARĂ: 

a. Clasa pregătitoare C Step by Step  

               – prof.înv.primar Andreica Maria şi Mureşan Crina: 

  ―Eu sunt mic, dar ştiu multe‖ (luna februarie); 

 ―Martie în sărbătoare‖ (luna martie); 
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 "E ziua ta, mămică dragă!‖ (luna martie); 

 ,,Hristos a înviat!‖ (luna aprilie); 

 ―Ziua Uniunii Europene‖ (luna mai); 

 ―Copile, azi e ziua ta!‖ (luna iunie- activitate organizată într-un spațiu de joacă 

pentru copii); 

 ,,Bun rămas, clasă pregătitoare!‖ (luna iunie- serbare). 

       Activitățile enumerate anterior s-au pliat pe activitățile desfășurate la nivelul școlii. 

      Am desfăşurat Proiectul  educaţional - „Mănânc sănătos, / Trăiesc sănătos, / Mă dezvolt 

armonios!‖ (proiect transdisciplinar) în cadrul Săptămânii educaţiei globale-discuţii diverse pe 

această temă, proiecţii în Power-Point, efectuarea unor desene şi colaje pentru expoziţia clasei, 

pregătirea şi consumarea de salate crude din fructe şi legume.  

 Sărbătoarea celor „100 DE ZILE DE ŞCOALĂ” în clasa pregătitoare C ,,STEP BY 

STEP‖; 

 Vizită la Muzeul Județean  

      Excursie de o zi la Târgu –Mureș (‖FRUMUSEȚILE NATURII), care a avut la baza un 

proiect transdisciplinar. 

b. Clasa I C Step by Step    

-  prof.înv.primar Conea Ileana şi prof. înv.primar Bîrta Augustina   

 Lecție demonstrativă - ,,Curcubeul’’ (26 februarie) - în cadrul săptămânii ,,Să 

știi mai multe, să fii mai bun !’’; 

  Zilele școlii – Lecție deschisă cu părinții cu tema ,,Primăvara’’ (7 mai); 

 ,,Ziua Europei’’ - confecționarea de stegulețe ale țărilor care fac parte din 

Uniunea Europeană (9 mai); 

 ,,Siguranța alimentară’’ în cadrul proiectului ,,VOLUNTARI PENTRU 

SIGURANȚĂ’’ (15 mai 2015); 

 ,,Serbarea Abecedarului’’-Sfârșit de an școlar (16 iunie 2015). 

c. Clasa a III-a C Step by Step 

 - prof.înv.primar Handrea Livia şi Roman Zoriţa    

  Februarie:    24 februarie ,, Dragobetele‖ 

  Martie:  ,, Târg de mărţişor ‖ –confecţionare de mărţişoare cu vânzare pe Pietonal 

 Aprilie: Să ştii mai multe , să fii mai bun ! 

 6-8 mai –Zilele Scolii „Lucian Blaga‖: 

- 6 mai: Scoala râde  , cântă și dansează 

- 7 mai : Ziua portilor deschise – activitate      demonstrativa pentru parinti 

-  „ Carnavalul Primaverii‖     

- 8 Mai –activitati legate de Ziua Europei 

- „Sa-l cunoastem pe Blaga‖ 

- „ Arc peste timp‖ 

  Mai:  Zilele şcolii , 9 Mai - Ziua Europei  

 Iunie: Excursie tematică 

 

d. Clasa a IV-a C Step by Step  

                 – prof.înv.primar Drăgan Anisia şi înv. Tâmpănariu Marioara 

 Martie:  ,, Târg de mărţişor ” –confecţionare de mărţişoare cu vânzare pe 

Pietonal 
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 9 Mai - Ziua Europei –  concursul ,,Dincolo de graniță‖ ; 

 6-8 mai ,,Zilele Școlii‖ – Carnavalul primăverii, moment de dans modern în 

spectacol; 

 ,,Lumea copiilor‖ – acțiune desfășurată pe Pietonal de 1 Iunie 2015 – 

carnaval, desene pe asfalt, lansări de baloane, etc. 

 ,,Cea mai frumoasă clasă‖ – premiul I – concurs la nivel de școală; 

 Activitate de voluntariat în cadrul parteneriatului cu GPP,,Trenulețul Veseliei‖ 

– donare de jucării; 

II. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 Colaboratori în Proiectul ECO – Şcoala prin colectarea de peturi, hârtie, baterii, 

etc. – toate clasele 

 ,,Dinți frumoși – copii sănătoși‖ parteneriat cu Asociați Rotary Club Bistrița Nosa 

– cls. A IV –a C 

 Parteneriate cu Grădiniţele din sector (în vederea înscrierii copiilor pentru clasele 

pregătitoare în anul şcolar 2014-2015) – toate clasele 

 Colaboratori în cadrul parteneriatului şcolii cu Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Bistriţa , IJP Bistrița, IJJ ,,Gelu Voievod‖ Bistrița – toate clasele 

III. ACTIVITATEA METODICO – ŞTIINŢIFICĂ  

a.Conea Ileana  
o Curs de Formator-cod COR-242401 (17.03.2015-07.04.2015)  

o Curs-Dezvoltarea abilităților de vorbire în public (21 martie) 

o Dezbatere-Valorificarea istoriei locale în orele de istorie (26 martie) 

bMureşan Crina 

o Curs cu tema ,,Dezvoltarea Abilităților de Vorbire în Public‖, organizat de către 

ISJ BN (MARTIE 2015);  

o Conferința cu tema ‖Bazele leadershipului transformațional‖, organizată de 

Asociația Moralia Bistrița și Asociația pentru Ajutorare Bistrița (martie 2015); 

o Dezbatere cu tema ”Valorificarea istoriei locale în orele de istorie” (martie 2015). 

o participare la Proiectul „ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET‖- ‖Împreună facem 

internetul mai bun!‖ (februarie 2015); 

o participare la Simpozionul interjudeţean cu tema „Urme vii... spre școala 

românească de mâine‖- ‖Moștenire culturală și identitate națională în școala 

românească‖; 

o  Concursul județean de reviste școlare, unde revista școlii noastre ”ARIPI 

DE LUMINĂ” a obținut locul II. 

c.Andreica Maria 

o Cursul de Dezvoltare a Abilităților de Vorbire în Public, organizat de către ISJ BN 

(MARTIE 2015);  

o Cursul de FORMATOR ,organizat în martie-aprilie 2015; 

o Dezbatere cu tema ‖Valorificarea istoriei locale în orele de istorie‖ (martie 2015) – 

comisia metodică 

o participare la Simpozionul interjudeţean cu tema „Urme vii... spre școala 

românească de mâine” – ”Moștenire culturală și identitate națională în școala 

românească”; 

o participarea la Simpozionul internaţional „Utilizarea creativă a noilor tehnologii 

didactice” şi expoziţia-concurs naţională de fotografie „Să redescoperim 
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România, ediţia a VI-a, desfăşurat la  Liceul cu Program Sportiv Bistrița, ediția a 

VI-a, aviz MEN: nr. 63548/17.11.2014.  

o Activităţi de voluntariat organizate în cadrul Expoziţiei –concurs (ISBN 978-973-

7704-71-9); 

d.Handrea Livia  

o Susținerea inspecției special și a lucrării și obținerea gradului didactic I în data de 

20  martie 2015 ; 

o Curs cu tema ,,Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în public ,, - Organizaţia 

ARDOR ,  

o Cursul de implementare a curriculumului opţional pentru clasa a III-a ,, 

Matematica Digitală ,,din cadrul unui proiect POSDRU  .  

e. Roman Zoriţa  

o În cadrul comisiei metodice susţinerea referatului cu tema ,, Valente formative ale 

jocului didactic în activitatea didactica la clasele Step by Step‖. 

o Cursul de implementare a curriculumului opţional pentru clasa a III-a ,, 

Matematica Digitală ,,din cadrul unui proiect POSDRU  .  

f. Bîrta Augustina  

o Curs-Dezvoltarea abilităților de vorbire în public (21 martie) 

o Dezbatere-Valorificarea istoriei locale în orele de istorie (26 martie) 

o Metoda portofoliului la clasa I – referat comisia metodică 

o Curs ,,Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 

instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale 

naturii (ProWeb)‖   (1 mai 2014 -31 octombrie 2015). 

g. Drăgan Anisia  

o organizarea şi coordonarea activităţii comisiei metodice SBS  

o participare la întâlnirea responsabililor de comisie metodică din judeţ la ISJ BN; 

o Elaborarea ,,Contractului educațional‖ al Șc. Gimn. ,,Lucian Blaga‖; 

o Întocmirea ROI al școlii – membru în comisie; 

o participare la întâlnirile de informare ale metodiştilor învăţământului primar; 

o Curs cu tema ,,Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în public ,, - Organizaţia 

ARDOR; 

o Dezbatere cu tema ”Valorificarea istoriei locale în orele de istorie” (martie 2015). 

o Metodist ISJ BN – Inspecții  Generale la Șc. Gimn. Silivașul de Câmpie și Șc. 

Specială Nr. 2 , Bistrița; 

o Metodist ISJ  BN – Inspecții special pentru obținerea gradelor didactice;   

o Evaluator la concursul de matematică ,,Sever Aurel Groze‖ 

o Organizator EN 2015 la clasele a II–a și a IV-a 

o Supraveghetor la Simularea EN 2015 și EN 2015 la cls. a VIII-a 

 

Toţi membrii comisiei au participat la următoarele activităţi: 

- Cercuri pedagogice  organizate pe Centre merodice în toate școlile din Bistriţa cu 

tema : ,,Eficiența ca termen de bază a învățământului modern”. 

- Activităţile lunare ale comisiei SBS 

- Dezbatere cu tema:  ,,Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ord. MEN 5115/2014”; 
- Toate cadrele didactice au participat la EN 2015 fie în calitate de administratori de 

test sau asistenți, fie în calitate de evaluatori; 
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IV. CONCURSURI ȘCOLARE 

 Mureșan Crina (responsabil comisie) – Concursul  județean de reviste școlare - 

revista școlii ”ARIPI DE LUMINĂ” -  locul  II .   

 Drăgan Anisia și Tâmpănariu Marioara:  

- Olimpiada de limba română – 2 elevi 

- Clasa de excelență – 2 elevi  

- Oimpiada de matematică – 6 elevi : 2 mențiuni (etapa județeană) 

- Concursul de matematică ,,Sever Aurel Groze‖ – 2 elevi 

- Concursul de matematică SFINX  XXI – 2 mențiuni 

- Concursul ,,Poveștile copilăriei‖ din cadrul Festivalului copiilor 2015 – 3 

elevi – 2 mențiuni  

 Handrea Livia 

- ,,Flori de mai ,,- CAEJ nr.365/15.01.2015 ( creaţie artistico-plastică) , , 

,,Poveştile copilăriei,,- creaţie literară în cadrul Festivalului copilului şi 

,,Siguranţa alimentară,,- CAEJ secţiunea 1.1,poziţia 33  

-  proiectul Voluntari pentru siguranţă - unde elevii grupei participante au 

ocupat locul II. 

ANALIZĂ SWOT 

Puncte tari : 
- Colaborare bună între membrii comisiei SBS; 

-  Promptitudinea în achitarea sarcinilor 

- Întocmirea cu responsabilitate a proiectărilor, a 

materialelor specifice în activitatea de predare 

– învăţare la clasele Step by Step 

- Implicarea unor cadre didactice în diverse 

acţiuni realizate în şcoală sau la nivel judeţean 

- Responsabilitate în activitatea instructiv-

educativă de la clasă 

Puncte slabe: 

- Nerealizarea clase Step by Step pentru anul 

școlar 2015-2016 

- Colaborare deficitară în cadrul echipelor de 

cadre didactice de la clasă 

- Dorinţă relativ scăzută de implicare în acţiuni 

iniţiate la nivelul şcolii şi judeţean a unor cadre 

didactice 

- Schimbarea echipelor de cadre didactice de la 

clasă 

Oportuniţăţi: 

- Modalităţi moderne de organizare a activităţilor  

- Predarea integrată a cunoştinţelor, având în 

centrul activităţii instructiv-educative elevul şi 

posibilităţile acestuia 

- Aplicarea la clasă a competenţelor dobândite în 

cadrul cursurilor de formare parcurse 

  Ameninţări: 

- Dispariția alternativei SBS  din școala noastră. 

 

 

                                                   Responsabil Comisie Metodică: 

                                                           Prof.înv.primar Drăgan Anisia 

 

 

3.COMISIA METODICĂ:  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

Şef catedră: Prof. Rus Mirela 

COMPONENŢA: Profesori:  Tonea Liliana 

                                                  Rusu Codruţa 

                                                  Rus Cristina Mirela 
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                                                  Lolici Simona Cornelia 

                                                  Mari Iulia 

                                                  Peica Antonia 

                                                  Mureşan Marius Gavril 

                                                  Leonte Crina 

PROIECTAREA CURRICULARĂ: 
PUNCTE TARI: 

- Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile sociale şi culturale ale comunităţii în care 

funcţionează unitatea de învăţământ.   

- S-a urmărit asigurarea caracterului aplicativ-practic al proiectării didactice, fiind destinate 

ore specifice pentru aceste activităţi. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor iniţiale la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma corectării acestor 

teste. 

PUNCTE SLABE: 

-  Neconcordanţa , uneori, între programa şcolară şi manualele folosite de către elevi 

-  Programa foarte încărcată pentru anumite discipline, la anumite clase 

 

REALIZAREA CURRICULUMULUI: 
PUNCTE TARI: 

- Toţi profesorii din catedră au reuşit să parcurgă întreaga programă şcolară. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipă. Dintre 

metodele active utilizate  amintim: predarea euristică, brainstroming, ciorchinele, studiu 

de caz, stabilirea succesiunii evenimentelor, joc de rol, portofoliul, metoda proiectului  

- În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat asupra 

caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat auxiliare curriculare şi mijloacele de învăţământ existente.  

- S-au recomandat în timp util manualele pentru toate clasele, aprobate de METS.  

- S-au realizat şi achiziţionat materiale didactice pentru buna desfăşurare a lecţiilor (planşe, 

CD-uri, fişe, etc.) 

PUNCTE SLABE: 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de comportament. 

- Lipsa manualelor  de limba engleză şi a materialelor şi mijloacelor didactice pentru clasa 

pregătitoare. 

 

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII  
           Membii comisiei s-au implicat in organizarea si desfăşurarea Cercului Pedagogic al 

profesorilor de Limba şi literatura română. Tot in cadrul comisiei metodice au avut loc dezbateri, 

susţinere de referate, lecţii deschise.         
 In acest sens prof.  Mari Iulia a   susţinut la clasa aVII –A o lecţie deschisă cu tema 

„Nouns and adjectives of emotion‖, la limba engleză. În 22 aprilie a susţinut la limba germană o 
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lecţie deschisă d-na prof. Leonte Crina, având ca temă: „Părţile corpului‖. A fost prezentat şi un 

referat cu tema Metode de predare a limbii germane, de către d-na prof. Peica Antonia. 

Roadele muncii didactice au fost oglindite şi prin participarea la: Concursul 

interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească, Concursul naţional interdisciplinar Plus-

minus Poezie, Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, nu în ultimul rând , Olimpiada de Limba 

şi literatura română, faza judeţeană (prof. de limba română); National Public Speaking 

Competition- county heat,Taste your English(prof. de limba engleză); Olimpiada de limba 

germană – faza judeţeană- organizare, participare, corectare (prof. de limba germană).  

La limba română şi limba engleză s-au obţinut rezultate foarte bune la Evaluarea 

Naţională la clasa a VI-a, ca urmare a implicării deosebite a cadrelor didactice şi a elevilor. De 

asemenea, la Evaluarea Naţională la cl a VIII-a, 34 elevi din cei 47 au obţinut note peste 5, dintre 

aceştia  2 elevi cu note peste 9. 

PUNCTE TARI: 

- Numeroase premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele scolare : 

 

Olimpiada şcolară – etapa judeţeana 

Prof.Tonea Lilina –Limba şi literatura română: Mihai Arina-cl. a VI-a B-Menţiunea I 

Prof. Rus Mirela:    Limba şi literatura română: Borş Bianca, cl. a VI-a A, menţiune 

 

  Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă- faza judeţeană  

Prof. Rus Mirela:  Zăgrean Diana-cl. a VI-a A, Menţiune 

               Fiind coordonaţi de profesorii de limba română din şcoala noastră, elevii au participat la 

Concursul naţional judeţean interdisciplinar „Cultură şi spiritualitate românească”, obţinând: 

             Menţiune: Bugnar Diana-cl. a VI-a B ( prof. coord. Săsărman Marinele şi Tonea Liliana) 

             Menţiune: Săsărman Alina- cl. a VII-a A (prof. coord. Săsărman Marinela şi Rus Mirela) 

 Prof. Leonte Crina:  Olimpiada de Limba Germană: Colţa Iosif- cl. a VIII-a A- Menţiune 

 Concursul Naţional Public Speaking: 

  Prof. Lolici Simona: Andrei Bartoş- cl. a VI-a C- locul I 

                                      Denisa Todoran- cl. a VIII-a B- locul I 

                                      Bianca Koo- cl. a VII-a B- locul II 

                                      Bianca Pic-cl. a VIII-a B-locul III 

                                      Izabela Sălăgean- cl. a VII-a B- menţiune 

                                      Mălina Dascăl- cl. a VIII-a A- menţiune 

Prof. Mari Iulia:         Alina Săsărman- cl. a VII-a A- locul II 

                                      Maria Precub-cl. a VII-a C-locul III 

                 La Concursul Taste your english:  

Prof. Lolici Simona:     Olariu Loredana- cl. a VIII-a A-menţiune (8,70) 

          - Transparenţa şi ritmicitatea în notarea elevilor 

- Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

- Elevii cu rezultate bune şi cei care au înregistrat progres şcoalar au fost în permanenţă 

încurajaţi, ajungând ca la final de an, mare majoritate să obţină medii cuprinse între 9 şi 

10 

- Un număr mare de elevi au fost cuprinşi în proiecte şi acţiuni extracurriculare organizate 

de către catedra noastră. 

PUNCTE SLABE: 

 Dificultatea constituirii lotului olimpic datorit suprapunerii datelor de organizare a olimpiadelor.   
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- Există încă elevi cu medii mici la anumite discipline. 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ/METODICĂ 
PUNCTE TARI: 

- Toţi colegii din catedră au participat activ la activităţile metodice desfăşurate, implicându-

se prin susţinerea unor referate, dezbateri şi lecţii deschise. 

- Proiectarea activităţii catedrei şi derularea acestora. 

- Participarea profesorilor în comisiile de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare 

judeţene. 

- Cadrele didactice valorifică în activitatea lor experienţa participării la activităţile 

metodice. 

- Fişă de evaluare a fost prezentată, discutată şi multiplicată pentru fiecare coleg la finalul 

anului şcolar 2014– 2014  , ceea ce a permis o evaluare obiectivă a activităţilor 

desfăşurate.  

PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective uneori nu s-a putut realiza o comunicare mai eficientă 

între toţi membrii catedrei. 

 MUNCA EDUCATIVĂ 

Membrii catedrei s-au implicat şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor dedicate 

Zilelor şcolii, prin programe artistice: Rus Mirela şi Tonea Lilina; participare la simpozion cu 

eseuri şi referate: Tonea Liliana, Leonte Crina, Rus Mirela;  pregătirea unui moment al trupei de 

teatru a şcolii de către d-na prof. Igna Codruţa. 

 De asemenea, s-au desfăşurat activităţi cu ocazia Mărţişorului, zilei de 1 Iunie, Zilei 

Pământului ( Natur Schultz), a sărbătorii Crăciunului,   printre ele fiind şi momentul artistic 

susţinut de către trupa de teatru a şcolii , „Aripi de lumină‖: Dor de mama (coord. Prof. Igna 

Codruţa). 

Unii elevi au desfăşurat o fructuoasă activitate în cadrul Clubului de lectură , îndrumaţi de 

d-nele prof. de limba română.  

Toţi membrii catedrei au îndrumat şi încurajat elevii în pregătirea unor materiale pentru 

revista şcolii. 

PARTENERIAT-COLABORARE 

 S-a realizat o colaborare a catedrei de limba română cu Biblioteca Judeţeană, în 

Săptămâna Şcoala Altfel derulându-se o frumoasă activitate cu elevii cl. a VII-a A , 

îndrumaţi de d-na prof. Rus Mirela. 

 D-na prof. Lolici Simona  a încheiat şi menţine un parteneriat cu Şcoala Gim. 

„Vasile Grigore Borgovan „, Corvineşti. 

PERFECŢIONARE 

 Toţi membrii catedrei sunt preocupaţi pentru calitate în munca didactică şi educativă, 

participând astfel la cursuri de perfecţionare, precum şi cursuri de formare în domeniul materiei 

predate , cât şi a proiectelor educaţionale.  

 

 

4.CATEDRA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

COMPONENŢA CATEDREI DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ: 

- prof. Pop Stela Camelia– matematică 

- prof. Hapca Manuela Andreea - matematică 
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- prof. Mititean Ancuţa Silvia – matematică 

- prof. Măgeruşan Leon – matematică 

- prof. Dan Ioana – informatică 

 

A. ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 

Toţi membrii catedrei:  

- au întocmit planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor 

şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare până la termenul stabilit;  

- au proiectat oferta educaţională a şcolii (programe şi planificări  pentru disciplinele 

opţionale), precum şi activităţi extracurricurriculare şi extraşcolare corelate cu nevoile 

educabililor; 

- în procesul instructiv-educativ au utilizat atât stategii didactice tradiţionale cât şi metode 

moderne, activ-participative (învăţarea prin descoperire, brainstorming, învăţarea prin 

proiecte, portofoliul etc) pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor 

intelectuale, dar şi a celor practice ale elevilor;  

- au utilizat resurse materiale precum auxiliare, truse de geometrie, creta colorată, fişe de 

lucru, necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- au elaborat teste de evaluare continuă/formativă şi finală/sumativă, precum şi bareme de 

corectare şi notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de 

rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic;  

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

şi metode moderne (evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii); 

- au realizat folosind instrumentele planificările unităţilor de învăţare, fişe de lucru, teste de 

evaluare; 

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

aflate în vigoare; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative; 

B. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

 Toţi profesorii de matematică au desfăşurat consultaţii cu elevii (în vederea pregătirii 

elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională, a pregătirii elevilor pentru concursurile şi 

olimpiadele şcolare, precum şi a elevilor cu dificultăţi de învăţare). 

Doamna profesoară Mititean Ancuţa 

Activităţi extracurriculare desfăşurate: 

- profesor al grupei de excelenţă clasa a VI-a; 

- pregătirea elevilor pentru etapa locală şi etapa judeţeană a olimpiadei de matematică; 

- pregătirea elevilor pentru Concursul interjudeţean ―Sfinx XXI‖; 

- profesor însoţitor al lotului de participanţi ai judeţului la etapa naţională a Olimpiadei de 

matematică,  

- participarea la tabăra ViitoriOlimpici.ro si Gazeta matematică, august 2015 

- organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu ocazia 

Zilelor Şcolii 

Alte activităţi: 

- participarea ca profesor evaluator la Evaluarea Naţională, clasa a VI-a 

- participarea ca profesor evaluator la simularea exmenului de Evaluare Naţională, clasa a 

VIII-a  
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- participarea ca profesor evaluator la etapa locală şi la etapa judeţeană a Olimpiadei de 

matematică 

- administrarea şi actualizarea site-ului şcolii 

Doamna profesoară Pop Stela 

Activităţi extracurriculare desfăşurate: 

- profesor coordonator al grupei de excelenţă, clasa a VIII-a; 

- pregătirea elevilor pentru etapa locală, etapa judeţeană şi etapa naţională a olimpiadei de 

matematică; 

-  pregătirea elevilor pentru Concursul interjudeţean ―Grigore Moisil‖; 

-  pregătirea elevilor pentru Concursul interjudeţean ―Sever Aurel Groze‖; 

-  organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu 

ocazia Zilelor Şcolii 

Alte activităţi: 

- participarea ca profesor evaluator la simularea exmenului de Evaluare Naţională, clasa a 

VIII-a  

- participarea ca profesor evaluator la etapa locală şi la etapa judeţeană a Olimpiadei de 

matematică 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

Activităţi extracurriculare desfăşurate: 

- pregătirea elevilor pentru etapa locală şi etapa judeţeană a olimpiadei de matematică; 

- pregătirea elevilor pentru Concursul interjudeţean ―Sfinx XXI‖; 

- organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu ocazia 

Zilelor Şcolii 

 Activităţi extraşcolare desfăşurate: 

- Să sărbătorim împreună Valentine’s Day - reuniune, februarie 2015; 

- 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii – martie 2015, spectacol dedicat mamelor 

- „Dincolo de graniţe”- concurs cu ocazia Zilei Europei, mai 2015 

- 1 Iunie- Ziua Internaţională a copilului  – reuniune, iunie 2015; 

- activităţi desfăşurate în săptămâna „Şcoala altfel‖: 

 Tricou cu atitudine- vizită la Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba‖ 

 Să cunoaştem valoarea - vizită la Staţia de tratare a apei Bistriţa şi la Centrul de 

Meteorologie 

 Să învăţăm de la cei pricepuţi - vizită la Complexul Muzeal Bistriţa 

 Bine informat, perfect educat – vizită la Garnizoana Bistriţa 

Alte activităţi: 

- participarea ca profesor evaluator la simularea exmenului de Evaluare Naţională, clasa a 

VIII-a  

- participarea ca profesor evaluator la etapa locală şi la etapa judeţeană a Olimpiadei de 

matematică 

- participarea ca profesor evaluator la Evaluarea Naţională, clasa a VI-a 

Doamna profesoară Dan Ioana 

Activităţi: 

- Secretar al comisiei pentru simularea Evaluării naționale la clasa a VIII-a  

- Secretar de comisie/persoană de contact Evaluarea Naţională 2015, clasele a II-a, a IV-a, 

a VI-a. 

Doamnul profesor Măgeruşan Leon 
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- participarea ca profesor evaluator la simularea exmenului de bacalaureat  

- participarea ca profesor evaluator la etapa locală a Olimpiadei de matematică 

- participarea ca profesor evaluator la Evaluarea Naţională, clasa a VI-a 

Rezultate obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică- etapa judeţeană 

Clasa a VI-a   
Menţiune 

 Colţa Cătălina, clasa a VI-a A, prof. Manuela Hapca 

Clasa a VIII-a 

Premiul I 

 Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Menţiune 

 Reu Teodora, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Bumbu Paul, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Rezultate obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică- etapa naţională 

Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop - medalie de bronz SSMR 

Rezultate obţinute la Concursul interjudeţean “Grigore Moisil” 

Premiul I 

 Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Rezultate obţinute la Concursul interjudeţean “Sever Aurel Groze” 

Premiul II 

 Deac Alex Claudiu, clasa a VIII-a C, prof. Stela Pop 

Rezultate obţinute la Concursul interjudeţean “Sfinx XXI” 

Menţiune 

 Runcan Sabrina, clasa a VI-a C, prof. Mititean Ancuţa 

C. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

Doamna profesoară Mititean Ancuţa 

- organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu ocazia 

Zilelor Şcolii 

Doamna profesoară Pop Stela 

- organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu ocazia 

Zilelor Şcolii 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- organizarea sesiunii de comunicări pentru elevi ‖Fascinaţia ştiinţei‖, desfăşurată cu ocazia 

Zilelor Şcolii 

- participarea la concursul ―Dincolo de graniţe‖, desfăşurat cu ocazia Zilei Europei, mai 

2015  

D. ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ 

Doamna profesoară Pop Stela 

- participarea la Cursul de Dezvoltare a Abilităţilor de Vorbire în Public, martie 2015 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- participarea la Cursul de Dezvoltare a Abilităţilor de Vorbire în Public, martie 2015 

Domnul profesor Măgeruşan Leon 

- participarea, în mai 2015, la Forumul Educaţional Magister, organizat de CCD Bistriţa - 

Năsăud, în colaborare cu Siveco România şi Editura Niculescu 

Alte activităţi metodice defăşurate la nivelul catedrei de matematică- informatică: 

- Propunerea de discipline opţionale pentru CDŞ 
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- Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru simularea examenului de Evaluare Naţională, 

februarie 2015 

- Analiza rezultatelor obţinute la simularea examenului de Evaluare naţională, clasa a VIII-

a, martie 2015 

- Dezbatere cu tema ‖Rolul auxiliarelor didactice în pregătirea Evaluării  Naţionale  la 

clasele a VI-a şi a VIII-a‖ 

- Pregătirea elevilor de clasa a VI-a în vederea Evaluării Naţionale 

- Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru examenul de Evaluare Naţională 

- Proiectarea recapitulărilor finale, iunie 2015 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii la Olimpiada de matematică şi la celelalte 

concursuri de matematică desfăşurate în semestrul II al anului şcolar 2014-2015 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 existenţa personalului didactic calificat permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

 relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările 

ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei 

discipline şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 aplicarea corectă a curriculum-ului cu respectarea programelor şcolare; 

 elaborarea CDŞ luând in consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale 

existente; 

 munca în echipă pentru proiectarea şi  implementarea CDŞ; 

 existenţa opţionalului ,,Tehnologia informaţiei‖ la clasele V-VII şi a opţionalului 

„Matematica practică‖ la clasele a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 

  relaţii interpersonale deschise, un climat de înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă în 

cadrul catedrei;  

 existenţa în şcoală a unui profesor itinerant 

PUNCTE SLABE 

 numărul mare de ore pe săptămână a elevilor face dificilă planificarea şi desfăşurarea orelor 

de consultaţii/ pregătire suplimentară/ pregătire remedială; 

 utilizarea insuficientă a calculatoarelor existente; 

 avalanşa de informaţii şi reglementări; 

 modificările numeroase a metoologiei de admitere în  liceu; 

 slabă motivaţie a elevilor pentru învăţare; 

 dificultăţi în  procurarea auxiliarelor de matematică;  

 insuficienta implicare a părinţilor în pregătirea şcolară a  elevilor; 

 insuficienta dotare a şcolii cu materiale didactice necesare pentru buna desfăşurarea a orelor 

de matematică  (truse de geometrie, corpuri geometrice).      

       Responsabil comisie metodică, 

        prof. Manuela Hapc 
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5. COMISIA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE ȘI ED. TEHNOLOGICĂ  
 

Membrii comisiei de Stiinte s-au implicat in urmatoarele  activitati :                                - 

pregatirea elevilor din clasele a VI-a pentru Evaluarea Nationala la Matematica si Stiinte  

-pregatirea elevilor pentru olimpiadele scolare la chimie, fizica, biologie si educatie tehnologica 

unde s-au obtinut la faza judeteana urmatoarele rezultate :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                                 -premiul II la ed. tehnologica la clasa a VI-a –prof Triscas Ionica                                                                                                                                                       

.                                 -mentiune la chimie la clasa a VIII-a  -prof. Cosma Mihai                                                                                                    

.                                 -3 mentiuni la fizica la clasa a VI-a – prof Cosma Mihai 

- d-na prof. Triscas I.  a participat in calitate de profesor insotitor la faza nationala a Olimpiadei 

de Educatie tehnologica desfasurata la Hunedoara 

- d-l prof. Cosma Mihai a participat in calitate de profesor insotitor Tabăra Nationala a 

Olimpiadei ‖Stiinte pentru junior‖ desfasurata la Brăila 

- d-l prof. Cosma Mihai a participat in calitate de profesor insotitor la Tabăra Națională de 

Chimie din Târgu Mureș.  

-“Zilele scolii -25 de ani de la infiintarea scolii”-au fost marcate de membrii comisiei prin 

participarea la urmatoarele activitati :                                                                                               .                             

-Simpozionul de comunicari stintifice organizat de d-na prof. Harja Emilia, d-na prof. Zbanca 

Violeta si d-l prof. Cosma Mihai cu clasele a VII-a si a VIII-a                                                                                    

–stand cu produse hand-made realizat de elevii scolii coordonati de d-na prof Triscas Ionica                                                                                                                                    

–atragerea de resurse extrabugetare  pentru aceasta aniversare de catre prof. Harja E. si Triscas I. 

-articolul ―Metode completare de evaluare. Proiectul‖ a fost publicat în volumul colectiv de studii 

și articole „ Cultură și Educație -  In memoriam Lazăr Ureche de d-na prof. Triscas Ionica 

  -pagina de sanatate din revista scolii ―Aripi de lumina‖ a fost realizata de elevii clasei a VII-a B 

sub indrumarea d-nei prof Harja Emilia  

  - ca responsabilă a Comisiei de estetizare d-na Triscas Ionica s-aocupat de plantarea arbuștilor 

în jardinierele din curtea  școlii şi întreţinerea lor, a contribuit la reamenajarea parterului școlii 

din corpul B, prin schimbarea anumitor panouri cu diferite imagini și informații. 

       

 

6. COMISIA METODICĂ OM SI SOCIETATE 

 

Șef catedră: Prof. Săsărman Marinela 

COMPONENŢA: Profesori   - Dan Aurelia 

                                                -Istrate Cosmin 

                                                -Arhip Lucia 

                                                -Rauca Margit 

                                                -Săsărman Marinela 
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                                                -Conț Nicolae 

                                                -Arieșan Ilie 

                                                -Murza Petru 

A. ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI: 

- Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile sociale şi culturale ale comunităţii în care 

funcţionează unitatea de învăţământ.   

- S-a urmărit asigurarea caracterului aplicativ-practic al proiectării didactice, fiind destinate 

ore specifice pentru aceste activităţi. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor predictive la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma corectării acestor 

teste. 

PUNCTE SLABE: 

- Timpul alocat realizării programei la disciplinele cu o oră pe săptămână este insuficient. 

- Programa foarte încărcată pentru anumite discipline. 

REALIZAREA CURRICULUMULUI: 

  PUNCTE TARI : 

- Toţi profesorii din catedră au reuşit să parcurgă întreaga programă şcolară. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipa 

- Dintre metodele active utilizate  amintim: predarea euristică, brainstroming, ciorchinele, 

studiu de caz, stabilirea succesiunii evenimentelor, joc de rol, portofoliu.  

- În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat asupra 

caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat auxiliare curriculare şi mijloacele de învăţământ existente.  

- S-au recomandat în timp util manualele pentru toate clasele, aprobate de METS.  

- S-au realizat şi achiziţionat materiale didactice pentru buna desfăşurare a lecţiilor (Religie 

– Planse reprezentative cu „Naşterea Domnului‖, CD-uri, reviste, etc.) 

PUNCTE SLABE: 

- Lipsa manualelor pentru diciplina Religie ortodoxă – clasele V-VIII, iar la clasele I-IV, 

acestea nu mai corespund programei şcolare în vigoare. 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină . 

B. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII  

           Membii comisiei s-au implicat in organizarea si desfășurarea Olimpiadei de Istorie  -faza 

municipală. Tot in cadrul comisiei metodice au avut loc dezbateri avand ca temă—Modalitati de 

imbinare a metodelor traditionale cu cele moderne. 

         In acest sens prof .Săsărman Marinela a sustinut la clasa aVIII –B o lectie deschisă cu tema 

Iubirea prin fapte –ajutorarea celor aflati in suferintă. 

 

PUNCTE TARI: 

         - Numeroase premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele scolare :                                       

         - Transparenţa şi ritmicitatea în notarea elevilor 
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- Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

- Elevii cu rezultate bune şi cei care au înregistrat progres şcoalar au fost în permanenţă 

încurajaţi, ajungând ca la final de an, mare majoritate să obţină medii cuprinse între 9 şi 

10 

- Un număr mare de elevi au fost cuprinşi în proiecte şi acţiuni extracurriculare organizate 

de către catedra noastră. 

        -   Explicarea la începutul anului şcolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare şi 

notare.  

REZULTATE  OBTINUTE LA NIVELUL CATEDREI                                                                  

Prof. Săsărman Marinela – Religie Ortodoxă 

        Rezultate           –Concurs Judetean ,,Urcus spre Inviere’’                                    
                                                -  Premiul  III Sigartău Maria clasa aVI-a C 

                                                -  Mentiune Motoc Lorena clasa aVI-a A 

                       -Concurs Judetean ,,Cultură si spiritualitate românească’’ 

                                      - Mentiune –Săsărman Alina clasa aVII -aA 

                                      - Mentiune- Bugnar Diana clasa aVI- 

Prof.Arieșan Ilie-  Religie Greco-Catolică 

       Rezultate             - Concurs Judetean,,Urcus spre Inviere 

                                                    -Mentiune-Kerekes Paul clasa a Va A 

Prof.Istrate Cosmin -    s-a implicat in organizarea  si desfăsurarea Concursului 

National,,Memoria Holocaustului’’ Etapa judeteană, care s-a sustinut in scoala noastră.  

       Rezultate          -Concurs National   ,,Memoria Holocaustului,, 

                                                  - Locul  I –Maier Andreea clasa aVII –a C 

                                                  - Locul III- Strugar Patricia clasa a VII-a C 

                                -Concurs desfăsurat  la nivelul municipiulu in cadrul proiectului 

                                 Bistrita civică ,,Cunosc valorile Bistritei,, desfăsurat in Bistrita                       

                                 la Teatrul de Vară echipajul pregatit de domnul profesor a obtinut: 

                                                  -Locul II- echipajul a fost format din elevii clasei a                                                           

                              VIII –a C Bumbu Paul, Pop Hortensia si Gaurean Emanuela        

 Prof.Rauca  Margit     - a pregătit elevii din clasele V-VII pentru Concursul National de 

Geografie ,, Terra ,, 

       Rezultate           - Concurs  National ,,Terra,, 

                                                 -Mentiune –Bors Bianca Ioana clasa aVI-aA 

                                                 -Mentiune- Danci Raul clasa a VII-a B                       

                                  -a participat cu  elevii Bors Bianca si Danci Raul la Concursul de Postere si 

prezentări power -point-,, Bistrita –Oraș European    unde au obtinut Premiul III. 

 

PUNCTE SLABE: 

- Nu toţi elevii selecţionaţi în lotul de performanţă au confirmat. 

- Dificultatea constituirii lotului olimpic datorită suprapunerii datelor de organizare a 

olimpiadelor.   

- Există încă elevi cu medii mici la anumite discipline. 

C. ACTIVITATEA EXRACURRICULARĂ SI EXTRAȘCOLARĂ 

 

PUNCTE TARI: 
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- Toţi colegii din catedră au participat activ la activităţile metodice desfăşurate, implicându-se 

prin susţinerea unor referate, dezbateri şi lecţii deschise. 

- Proiectarea activităţii catedrei şi derularea acestora. 

- Participarea profesorilor în comisiile de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare 

judeţene. 

- Participarea domnului prof. Istrate Cosmin la emisiuni radio cu caracter educativ,, Ora de 

istorie,, 

- Toti profesorii catedrei s-au implicat in activităti de ecologizare cu elevii in vederea 

deprinderilor unui comportament civilizat si un mod de viata sănătos 

- Cadrele didactice valorifică în activitatea lor experienţa participării la activităţile 

metodice 

- Prof. Rauca Margit a  colaborat la revista scolii cu un articol,, Fenomenele meteorologice 

din judetul Bistrita-Nasaud,, vizitand Statia meteorologică si Statia  de tratare a apei 

- Fişă de evaluare a fost prezentată, discutată şi multiplicată pentru fiecare coleg la finalul 

anului şcolar 2014 – 2015  , ceea ce a permis o evaluare obiectivă a activităţilor 

desfăşurate.  

PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective uneori nu s-a putut realiza o comunicare mai eficientă 

între toţi membrii catedrei. 

- Activităţile extracurriculare au fost afectate datorită programului prelungit, necesitând 

astfel un volum de muncă mult mai intens 

D. MUNCA EDUCATIVĂ 

Profesorii de la catedra de istorie: prof. dr. Dan Aurelia si prof.Istrate Cosmin au organizat 

activitati dedicate zilei de 24 Ianuarie 

De asemenea prof. de istorie Dan Aurelia si Istrate Cosmin s-au implicat in calitate de membrii 

organizatori,evaluatori,propunatori de subiecte in cadrul Concursului National ,,Memoria 

Holocaustului. 

E.  DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI  PROGRAME 

           -Prof. Istrate Cosmin a incheiat in luna aprilie 2014 un parteneriat de colaborare cu Liceul 

Corneliu Baba din Bistrita si Liceul  Tehnologic din Lechinta concretizat cu excursia de studii in 

Polonia la Auschwitz in perioada Scoala Altfel ,implicati fiind eleviii clasei aVIII-aA 

- Parteneriat cu Biserica Ortodoxă „ Sfântul Ioan Botezatorul’’. Elevii au participat la 

biserica unde s-au intalnit cu preotul având loc discutii pe teme religioase. 

-In cadrul Programului,,Scoala Altfel’’ pr. Prof. Conț Nicolae a explicat elevilor din clasa 

aVIII -a B semnificatia Sfintei Liturghi in viața unui crestin, de asemenea elevii au fost 

insotiti de prof. Săsărman Marinela la mai multe Biserici din oras , in vederea 

deprinderilor de respect si aceptarea a tuturor cultelor, o unitate in diversitate. 

-Prof.Murza Petru mentine o legătura cu Scoala Duminicală o formă de organizare la 

nivelul Bisericii Penticostale locale 

-Prof. Ariesan Ilie  colaborează cu ASTRU-Cluj Asociatia Tinerilor Uniti 

F. ACTIVITATI METODICO STIINTIFICE 

           -Prof. Istrate Cosmin a sustinut lucrarea de gradul I cu tema,, Valorificarea istoriei si 

traditiilor din Valea Rodnei’’ la orele de istorie.-A colaborat cu Asociatia Profesorilor de 

Istorie din Romania ,filiala Bistrita 

            - Prof.dr Dan Aurelia  a sustinut in cadrul comisiei metodice o dezbatere  cu      caracter    

interdisciplinar-Cercurile calitatii-promovarea  exemplelor de buna practica din activitatea 

educativa 
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-Prof. Săsărman Marinela  a sustinut un referat cu tema,, Locul si rolul religiei in invătamantul 

prescolar si primar. 

-Prof Arhip Lucia a  sustinut un referat cu tema ,, Stilul didactic, modern al profesorului 

de geografie’’  de asemenea a sustinut si obtinut Gradul I 

-prof. Ariesan Ilie ,prof. Murza Petru si prof. Săsărman Marinela au participat la cursul de 

formare ,,Cadrul didactic –un profesionist in sistemul de invătamant’’ 

          - prof . de religie au participat la Intalnirea  Tinerilor Crestini  ce s-a desfăsurat la Cluj 

- prof. de religie Săsărman Marinela  si Ariesan Ilie  la un curs POSDRU- Predarea -

pozitiv creativă,ciclul primar. 

F. ACTIVITATEA SPECIFICĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI  

O serie de activităţi au fost desfăşurate cu referire la acest subiect, mai ales de psihologul 

scolii. 

         -Prof. Istrate Cosmin s-a implicat in diferite activităti / dezbateri la nivelul clasei in ceea ce 

priveste nondiscriminarea. Crearea si determinarea  respectului reciproc indiferent de statutul 

social, religie  pentru o bună colaborare intre elevi. 

 

PROPUNERI/SUGESTII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII 

- întărirea disciplinei la nivelul şcolii; 

 - punctualitate din partea profesorilor; 

 - o accentuare a responsabilităţilor privind pregătirea profesională a cadrelor didactice. 

 

 

7. COMISIA „ARTE ȘI SPORT”  

Componenta: 

- prof. Pascu Dorina       - ed.fizica 

- prof. Nagy Dezideriu  - ed.fizica 

- prof. Vulpean Paul      - ed.fizica 

- prof. Oros Alina          - ed.plastica 

- prof. Boncea Ionut       - ed. muzicala 

A. ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

 PUNCTE TARI: 

-Planificările anuale şi semestriale au fost realizate în conformitate cu programele şcolare, 

respectând Curricumul Naţional în vigoare. 

- Adaptarea curriculumului la particularităţile culturale, de varsta, sex, si la traditia scolii. 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 

documentelor de proiectare. 

- Întocmirea testelor predictive la nivel de catedră şi aplicarea lor a permis cuantificarea 

progresului şcolar şi adaptarea proiectării la nevoile sesizate în urma acestor teste. 

- Toţi profesorii din catedra de educatie fizica au reuşit să parcurgă întreaga programă 

şcolară structurată pe parcursul semestrului I. 

- Au fost aplicate metodologii didactice active centrate pe elev şi pe grupuri de elevi, 

urmărindu-se  în mod egal activitatea independentă, dar şi lucru în echipă. 

 - Transparenta si ritmicitate in notare - folosirea metodelor traditionale cat si a celor 

moderne.(desen, muzica) in evaluare. 
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- Explicarea la inceputul anului scolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare si 

notare. 

      - În desfăşurarea lecţiilor s-au utilizat achiziţiile anterioare ale elevului şi s-a insistat 

asupra caracterului practic-aplicativ al conţinuturilor. 

- S-au utilizat auxiliare curriculare şi mijloacele de învăţământ existente.  

     - Intocmirea si semnarea fiselor de protectie a muncii. 

     - Respectarea orarului scolii, pubctualitate, pentru eficientizarea la maxim a orelor in 

vederea realizarii obiectivelor specifice. 

     -  Stimularea elevilor cu aptitudini deosebite si indrumarea lor spre scolile de specialitate. 

PUNCTE SLABE: 

- Timpul alocat programei la disciplinele cu  o jumatate de ora/sapt (cls.a- VIII-a)  este 

insuficient. 

- Existenţa unor elevi cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină . 

- Lipsa  la desen a atelierului cu mobilier specific, aparatura specifica si acces la 

conexiune internet. 

B. ACTIVITATEA EXTRACURICULARĂ SI EXTRAȘCOLARA 

C.  

PUNCRE TARI: 

- Alcatuirea si pregătirea loturilor olimpice de atletism, sah, volei , tenis de masa, fotbal cls. V-

VIII (prof. Nagy si Pascu) si prezentarea la competitii O.N.S.S. si alte competitii, conform 

calendarului sportiv elaborat de I.S.J.-B-N 

Rezultate in competitii:  

Prof. Nagy D. – ed. fizica 

ONSS – Campionatul Scolilor Gimnaziale, cls, V – VIII, 

           -  Fotbal -  LOC  II , echipa de baieti – Etapa municipala 

- Sah     -  LOC I,  Reu Teodora, VIII C, Etapa municipala 

- Sah     -  LOC II, Reu Teodora, VIII C,  Etapa judeteana 

   Alte competitii:  

  - Atletism- Cros, Etapa judeteana- copii si juniori 

Loc I ,    Anemarie Petrut – 500m  

Loc III, Grozav Andreea  - 500m 

Loc X,  Stupinean Maria   - 1000m 

 - Cros – Memorialul „Maria Cioncan‖  

Loc I – Anemarie Petrut- 600m 

Cupa Lions-zona Bistrita-Loc II Reu TeodoraVIII C 

Campionatul scolii la fotbal si atletism 

Prof. Pascu D. -ed. fizica 

ONSS – Campionatul Scolilor Gimnaziale, cls, V – VIII, 

           - Volei -  LOC  I , echipa de baieti – Etapa judeteana 

                       -  LOC  II , echipa de fete  - Etapa judeteana 

           - Sah   -  LOC III , Bartes Vasile , VII C – Etapa municipala 

           - Sah   -  LOC I,     Bartes Vasile , VII C,-  Etapa judeteana 

           - Tenis de masa , LOC III, Strugar Patricia VII C, Etapa municipala 

Alte competitii: 

-Cupa „Mos Nicolae‖–volei- etapa pe scoala- clasele V- VIII- fete si baieti -6 decembrie 

Cupa  „ 8 Martie‖ – volei - etapa pe scoala 

Cupa „Martisorul‖ – et. Municipala- Loc II 
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-Actiune de voluntariat– activitate SNAC- „Sapatamana legumelor si fructelor‖noiembrie-VII C 

- Saptamana Educatiei Globale- activitate cu clasa a VII C „Sa mancam sanatos‖. 

Prof. Boncea I. – muzica 

  -  Selectia si pregatirea unui ansamblu coral - participarea la Concertul de colinzi. 

  - Initierea unui grup si instruirea lor la instrumentul de suflat Blockflute, avand ca finalitate 

participarea la concetul de Craciun. 

Prof. Oros A. - desen 

 Informare ecologica _ vizionare film ―TRASHED‖  

- dezbatere si folosirea aplicatiei ―TRASH OUT‖ pentru localizarea gunoiului depozitat 

ilegal. 

 Saptamana Educatiei Globale – ―Sa mancam sanatos‖ : 

- vizionare film ―Garden City‖; dezbatere;  

- activitate de dezvoltarea a simtului artistic pentru ornarea conservelor de fructe si 

legume ; 

- actiune caritabila – produsele au fost donate Azilului de batrani – Bistrita.  

 Actiune caritabila _ ―SHOE BOX‖  - un cadou pentru fiecare copil 

 Ziua zonelor umede – Ianuarie  

- Vizionare film ―DUNAREA, Amazonul Europei‖ 

- dezbatere 

   - Folosirea de tehnici de asimilare a informatiilor noi prin activitati diferite celor din 

procesul instructive-educativ. 

PUNCTE SLABE: 

     - Datorită programului incărcat al elevilor  nu s-au realizat mai multe activități extrașcolare. 

      - O mai mare implicare a profesorilor in ceea ce priveste participarea elevilor la activităti. 

      -  Lipsa fondurilor 

      -  Neimplicarea arintilor in activitatile propuse de scoala sau de diriginte 

DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI PROIECTE EDUCATIONALE 

 

PUNCTE TARI: 

- Prof. Nagy D.: Contract de colaborare –Parteneriat educational intre Sc. Gim. „L. Blaga‖, 

Bistrita , si Sc. Gim. Nr.1, Bistrita. coordonator prof Nagy D. –  proiect in derulare, 2014/2016 

- Prof. Pascu D: colaborator la proiectul ECO „ Stelutele verzi‖ – actiune de ecologizare cu elevii 

clasei a-VII-a C 

- Prof. Oros: Parteneriat GAL RURALIS  pentru Dezvoltare Durabila in Microregiunea Bistrita-

Sieu-Somes   

- Proiect de informare ecologica :difuzare film ―TRASHED‖ si dezbatere.-colaborator. 

- Proiect International ―Making The Link ― –Universitatea Tesside _ Anglia –(in derulare)-colab. 

- Proiect ―Targ de martisor‖- ―Bucuria primaverii‖- colaborator 

- Proiect „ Carnaval de poveste‖- coordonator 

- Proiect „ Dincolo de granite‖- coordonator 

- Expozitie de arta plastica la sfarsit de an scolar. 

PUNCTE SLABE: 
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-Slaba implicare a unor cadrelor din comisie in intocmirea unor proiecte de colaborare cu alte 

instituții. 

D.  ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICĂ 

PUNCTE TARI: 

        -Toti colegii din catedră au participat la Consfătuirile  organizate de ISJ-BN. 

        - Participare la  activităţile metodice in cadrul catedrei: 

              o  Bilantul rezultatelor obtinute de elevi in cadrul ONSS, 2013/2014.(prof.de ed. fizica) 

              o  Stabilirea responsabilitatilor in cadrul catedrei (prof.de ed. fizica) 

              o Dezbatere in comisia metodica : „ Rolul disciplinelor vocationale in dezvoltarea 

personalitatii elevilor‖  

 Referat cu tema: „Formarea si dezvoltarea interesului pentru atletism- sarcina importanta 

a profesorului de educatie fizica‖- prof. Nagy D. (sem.I) 

 Referatcu tema: „Dieta ecilibrata‖ – prof. Pascu D.( sem.II) 

              x Prof. Boncea I.:  Participare la cursurile de zi la masterat anul II la Academia de 

Muzică Gheorghe  

Dima  din Cluj. 

              o    Cursuri la distanță în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima, Facultatea de 

Interpretare Instrumente-pian principal. 

              x Prof. Oros A. :   

 - Curs de Prim Ajutor Premedical , atestat eliberat de  SC.Formarom SRL 

 - Curs Mediator scolar, Certificat de absolvire eliberat de  Asociatia Karuna - Bistrita 

PUNCTE SLABE: 

- Din cauza unor condiţii obiective, uneori, nu s-a putut realiza o comunicare mai eficientă 

între toţi membrii catedrei. 

- Slaba participare a unor cadre la cursuri de perfectionare organizate de CCD. 

 

Responsabil de catedra: 

 

 Prof. Dorina PASCU 

 

H. RAPORTUL DIFERITELOR COMPARTIMENTE NEDIDACTICE 

 

 

1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

                                                              

    In anul scolar 2014-2015 au fost indeplinite obiectivele propuse prin planul de activitati 

al bibliotecii,cum ar fi: 

Inscrierea elevilor la biblioteca 

Popularizarea serviciilor bibliotecii 

Antrenarea elevilor in lectura scolara 

Asigurarea  manualelor scolare (comanda,distribuire,preluare,predare,depozitare) 

Intocmirea listelor de lecturi pe clase 

Achizitii de carte (catalogare,inregistrare,indexare,prelucrare) 

Inregistarea fondului de carte in format electronic 
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Inventarierea fondului de carte 

Asigurarea unui spatiu adecvat,modern,curat si aerisit cu un mobilier special pentru 

C.D.I. 

                  La 31 decembrie colectiile bibliotecii se prezinta astfel; 

Fond de carte existent 14517 volume 

Achizitii facute in anul 2014- 143 volume,in valoare de 1988,54 lei 

Elevi inscrisi 603 si 54 de cadre didactice si didactic auxiliar 

Numar total utilizatori 657 

Numar vizite la biblioteca(frecventa)5460 

Numar documente consultate 10230 

           Impreuna cu invatatorii,dirigintii si cadrele didactice ale scolii au fost organizate 

activitati literare si culturale conform planului de activitati al bilbiotecii omagiindu-se 

marii scriitori ai literaturii romane, istorici, oameni de stiinta, poeti. 

          S-au organizat activitati complexe pentru sarbatoarea Zilei Nationale a 

Romaniei,Sarbatorile de iarna,Zilele martisorului,Zilele pamantului,Ziua bibliotecarului 

si a poeziei,Ziua copilului etc.Am prezentat liste cu noutatile intrate in biblioteca si am 

realizat recenzii de carte,recitaluri de poezie ,expozitii,simpozioane,programe artistice si 

diferite proiecte cu cadrele didactice din scoala(a se vedea planul de activitati) 

        Cu sprijinul cadrelor didactice am reusit recuperarea tuturor volumelor imprumutate 

la elevi la sfirsitul anului scolar. 

Pentru anul 2015-2016,mi-am propus sa realizez o mai buna colaborare cu toate 

cadrele didactice,sa ma implic in mai multe proiecte educationale si sa atrag un numar cit 

mai mare de elevi la biblioteca.  

BIBLIOTECAR, 

                                                                             CLAPA MARIA 

 

2. RAPORTUL CONTABILITĂȚII 

  SITUATIA CHELT.MATERIALE  DIN BUGETUL LOCAL   

-     CHELT.  CU  UTILITATI ( energie electrica, termica, apa, canal, salubrit. ) = 178.677 LEI                   

 -    CHELTUIELI PRIVIND TRANSPORT ELEVI SI NAVETA CADRE DIDACTICE   =  

36.054 LEI 

 -    PRESTARI SERVICII  (contabilitate, legislatie, reparatii si intretinere xeroxuri si 

calculatoare )  = 11.287 LEI                                                                                               

 -    FURNITURI BIROU ( hartie , cataloage, carnete, condici prez. registre) = 2.658 lei 

 -    ABONAMENTE  TELEFONIE FIXA, MOBILA, INTERNET = 5.932 LEI 

 -    CARTI BIBLIOTECA = 1.988 LEI 

 -    OBIECTE DE INVENTAR(senzori , containere salubritate, truse prim ajutor, 

multifunctionala , camere web, masini tamplarie, calc.contabilitate)  = 8.008 LEI 
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 -    MATERIALE DE  CURATENIE, INTRETINERE ( inclusiv din fond handicap) = 15.397 

LEI 

 -    REPARATII CURENTE (igenizari sali de clasa, grupuri sanitare, reparatii grupuri sanit.sala 

sport , reparatii retea internet , sala Jean Monet, igenizari Scoala primara Sigmir) = 70.000 LEI 

- PREGATIRE PROFESIONALA  ( cursuri igiena) = 1.035 lei 

- PROTECTIA  MUNCII ( incarcare ,verificare si inlocuire stingatoare)= 2.162 LEI  

                             TOTAL  CHELTUIELI  AN SCOLAR 2014 - 2015    =  333.198 LEI 

SITUATIA  CHELTUIELILOR  MATERIALE DIN VENITURI PROPRII 

• PRESTARI SERVICII  SI MATERIALE DE INTRETINERE 

• ( abonament BGS, chirie masina tamplarie, reparatii xerox,materiale reparatii sala 

sport,materiale curatenie,cartuse xerox, instalare retea calculatoare )  =                                 

18.088 lei 

•  OBIECTE DE INVENTAR (covor iarba ,aspiratoare, laptop pt.program salarii ) = 3.511 

LEI 

• ORGANIZAREA ZILELOR SCOLII DIN SPONSORIZARE  

• ( servicii grafica , servicii catering, servicii sonorizare ) =  11.410 lei. 

• TOTAL CHELTUIELI  -  AN ŞCOLAR  2014-2015 = 33.009  LEI 

 

 

Director, 

Prof. Cosma Mihai Dumitru 

 

 

        

 

 

 

 


