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Aspecte referitoare la activitatea desfășurată în semestrul I, 

An școlar 2019-2020 

 
Componența echipei manageriale: Cosma Mihai – director și Săsărman Marinela – 

director adjunct a rămas neschimbată pentru anul școlar 2019-2020 ca urmare a deciziei ISJ 

Bistrița-Năsăud de delegare a acestora în funcții până, cel mult, la sfârșitul anului școlar. 

Consiliul de administrație al școlii, de asemenea, și-a păstrat componența. Activitatea acestuia 

s-a axat pe monitorizări, decizii, evaluări și aprobări stabilite prin legislația specifică. În 

primul consiliu profesoral s-a aprobat componența acestuia, s-a votat componența Consiliului 

de administrație și componența comisiilor care funcționează în școală în noul an școlar. Tot la 

începutul anului școlar, a fost discutat în CP și aprobat în CA noul Regulament de Ordine 

Internă și s-a supus aprobării desfășurarea activității în conformitate cu același PDI stabilit 

pentru perioada 2017 – 2022. În ROI au fost incluse măsuri specifice pentru adaptarea 

programului și buna funcționare a școlii în paralel cu lucrările de reabilitare. Elevii au fost 

informați și instruiți pentru a se feri de accidente și pentru a se comporta în conformitate cu 

situația specială. Au fost adaptate programul serviciului pe școală respectiv coridoare, orarul 

școlar, cursele care asigură frecvența elevilor de la Sigmir, programul personalului didactic și 

nedidactic al școlii. S-au făcut modificări în unele fișe ale postului. 

ŢINTELE STRATEGICE stabilite prin PDI-ul școlii noastre pentru perioada 2017-

2022 sunt:  

• Ținta 1: Asigurarea calității printr-un management transformațional care 

generează calitate referitoare la: climatul școlar, mediul fizic, curriculum și 

relația profesori-elevi-comunitate  

• . Ținta 2: Dezvoltarea unei comuniuni educaționale deschise, cu spirit civic și 

deschidere spre incluziune socială. 

• Ținta 3: Extinderea învăţării informatizate. 

• Ținta 4: Menţinerea în școală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar 

derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare. 
Domeniile funcționale ale Planului Managerial aprobat în CP din 26.10.2017 sunt 

următoarele: 

I.Curriculum 

II.Managementul școlar 

III.Managementul resurselor umane 

IV.Perfecționare. Educație permanentă 

V.Normare. Salarizare. Evidență informatizată 
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VI.Proiecte educaționale și programe comunitare 

VII.Activitatea tehnico-administrativă și arhiva școlii. 

 

Afirmațiile cuprinse în prezentul raport se bazeză pe: 

 Rapoartele responsabililor colectivelor metodice;  

 Raportul consilierului educativ; 

 Rezultatele la învățătură și notele la purtare cuprinse în SC-ul de la finalul 

semestrului I; 

 Ședințele periodice ale Consiliului pentru curriculum; 

 Asistențe ale directorilor, inspectorilor, metodiștilor; 

 Constatări ale inspectorului de sector reieșite din inspecții tematice; 

 Fapte, incidente, relaționări ocazionate de proiecte în derulare, colaborări cu 

instituții, intervenții ale părinților, discuții formale sau nonformale cu elevii și 

cadrele didactice. 

 

În legătură cu activitatea desfășurată în Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA Bistrița, în 

semestrul I al anului școlar 2018 – 2019 facem următoarele aprecieri: 

 

I. CURRICULUM 
Realizări: 

- La clasa a VII-a s-a abordat activitatea din perspectiva noului curriculum, cadrele didactice 

au participat la formări, au beneficiat de experiența implementării curriculum-ului nou la 

clasele  a V-a și a VI-a în anii precedenți;  

- S-a participat la consfătuiri; 

- S-au distribuit corect și integral manuale școlare, rechizite, imprimate etc. La clasa a VII-a 

noile manuale s-au distribuit pe măsură ce au fost recepționate, conform selecției cadrelor 

didactice care au fost implicate în realizarea comenzii;  

- Cadrele didactice au fost informate la timp și au fost puse în practică toate deciziile MEN 

sau ISJ în domeniul curricular;  

- Elevii au beneficiat de activitatea cadrelor didactice la toate activitățile din orarul școlii, 

unde a fost necesar s-au realizat supliniri; 

- S-au reconsiderat tehnicile de evaluare astfel încât să se asigure atingerea standardelor 

curriculare de performanță; 

- S-au organizat consultații, după un program stabilit de comun de profesori și elevii din 

clasele a VIII-a la Lb. română și Matematică;  

- Elevii capabili de performanță din învățământul primar și gimnazial au fost  în atenția 

profesorilor în vederea reprezentării școlii la diverse concursuri; 

- Tezele au fost aplicate corect, în conformitate cu structura anului școlar, plasate optim 

pentru a ține cont de curba de efort zilnică și săptămânală; 
- S-au înregistrat două calificative „Suficient” și un calificativ„Insuficient” la purtare (clasele 

de ciclu primar), 10 note la purtare între 9 și 7 și 9 note la purtare mai mici de 7; 
- Rezultatele școlare, la sfârșitul primului semestru sunt sintetizate în tabelul următor: 

  

Clasa 
Efectiv la 

12.09.2019 

Efectiv la 

18.12.2019 

Elevi 

promovați(%) 

Elevi 

corigenți 

(%) 

Elevi cu 

sit. 

neîncheiată 



Șc. Sigmir 

(I+II+III) 
3+4+4=11 4+4+4=12 11 () - 1(6,89%) 

Clase preg. 71 71 71 - - 

Clasele 

I-IV 
258 257 250 () 7 () 0  

Total pri- mar 

SGLB 
329 328 321 () 7 () 0 (%) 

Clase V-VIII 257 258 225 (%) 30(%  3(%) 

Total ȘGLB 586 586 546 (%) 37(%) 3 (%) 

TOTAL 

ȘGLB+Sigmir 

597 598 557 (90,90%) 
37 

(8,6%) 
4(0,5%) 

 

Puncte slabe: 

-La Școala Sigmir funcționează o singură clasă.  

 -Tezele, rezultatele la EN II, IV, VI din primăvară, rezultatele la testele inițiale la 

disciplinele la care au fost aplicate nu au fost prelucrate pentru a servi, cu adevărat, proiectării 

curriculare; 

 - Nu s-au realizat activități preluare a feed-back-ului dinspre elevi și părinți în legătură 

cu asimilarea conținutului predat și valorificarea rezultatelor evaluărilor;  

 - Încadrarea la Limba și literatura română și armonizarea colectivului s-a realizat 

târziu,  nu a existat un lider care să coordoneze și să direcționeze activitatea; 

 - Asigurarea suplinirilor s-a realizat cu limite de calitate datorită cadrului legislativ 

subordonat restricțiilor bugetare nu calității serviciilor educative sau chiar siguranței elevilor. 

Se manifestă, tot mai evident, și aversiunea cadrelor didactice pentru suplinire impusă, atâta 

timp cât această activitate nu este plătită sau nu este reglementat exact timpul fizic în care se 

pot solicita profesorilor activități didactice, altele decât norma săptămânală; 

 - Programul încărcat al elevilor face dificilă programarea şi desfăşurarea orelor de 

consultaţii cu scop remedial şi a activităţii cu grupele de performanță; 

 - Activitatea în schimburi face dificilă programarea şedinţelor comisiilor metodice, a 

consiliilor profesorale, planificarea și desfășurarea corectă a serviciului pe școală și coridoare 

etc. 

 

II. MANAGEMENTUL ȘCOLAR 
Realizări: 

- S-a respectat Regulamentul de acordare a burselor, a altor stimulente destinate copiilor 

defavorizați. Programul guvernamental „Lapte și corn” s-a desfășurat normal;  

- Echipa de orar, cu efort susținut, a realizat la nivel maxim, în condițiile specifice, un 

program eficient și a contribuit inclusiv la realizarea serviciului cadrelor didactice; 



-S-au respectat procedurile pentru echivalare studiilor, înscrierea la grade didactice, 

participarea la programe de perfecționare;  

-S-au  găsit modalități de a menține legătura cu familiile elevilor, comunicarea rezultatelor 

învățării etc. 

 Puncte slabe: 

- Nu s-a respectat graficul de asistențe al directorilor din motive obiective dar și subiective 

(nevoia de studiere a legislației, probleme neașteptate de disciplină a elevilor); 

- Nu s-au utilizat materiale didactice în lecții din cauza reabilitării; 

- Serviciul pe școală și pe coridoare nu a fost monitorizat suficient; 

- Există disfuncționalități în colaborarea directori – consilier școlar – consilier educativ – 

profesori de sprijin; 

 

III. RESURSELE UMANE 
       Realizări: 

- Toate cadrele didactice care predau în școală sunt calificate; 

- S-a reușit distribuirea tuturor cadrelor în colective metodice puternice, în fiecare existând 1-

2 cadre didactice cu experiență, cu recunoaștere în consiliile consultative județene, devotate 

școlii; 

- La Limba română, la fel ca în anul școlar precedent, s-a constituit un colectiv omogen, cu 

atașament și hotărâre de a face lucru bun.   

 Puncte slabe: 

- Elevii transferați la școala noastră, în general, au nivel scăzut de cunoștințe și crează 

probleme de disciplină însă nu suntem în situația de a face selecție; 

- Slaba motivaţie a elevilor pentru învăţare, amplificată de programul de funcționare; 

- Dificultatea de a găsi elevi dornici de performanţă şi de a investi efort de muncă şi timp în 

pregătirea pentru olimpiade şi concursuri; 

- Situaţii conflictuale cu unii părinţi (care de multe ori au pretenţii nerealiste şi care consideră 

că singurii vinovaţi pentru eşecul copilor lor sunt profesorii);  

 

 

Raportul comisiilor 

 

Comisia  metodică a profesorilor pentru învățământul primar    

 
I. Activitatea instructiv educativă: 

 Cadrele didactice din învățământul primar și-au întocmit planificările calendaristice 

integrate, în termenele stabilite de CA al școlii, și în concordanță cu programa şcolară, 

respectând particularităţile de vârstă ale elevilor;  

 Proiectarea unităţilor tematice s-a realizat integrat, ținând cont de nevoile colectivelor 

de elevi, stabilite în urma observării sistematice şi a evaluărilor inițiale aplicate la clasă. 

 Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoştinţelor.  

 Conținuturile disciplinelor au fost parcurse conform planificărilor; 

 La lecții  s-au folosit atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne, activ-

participative.  În proiectarea, desfășurarea şi evaluarea activităţilor didactice, precum şi în 

cadrul unor activiţăţi extracurriculare s-au folosit resurse materiale proprii şi din dotarea şcolii 

(mijloace T.I.C.), precum și alte materiale suport  care sunt în concordanță cu manualele 

școlare folosite și răspund cerințelor programei școlare și nevoilor elevilor. 



 Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2019 – 2020  cadrele didactice au aplicat 

teste de evaluare inițială, formativă, sumativă și semestrială. 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 .  

 Notarea elevilor s-a realizat în mod frecvent, atât oral, cât și în scris, iar la clasele 

cuprinse în Altenativa Step by Step progresul elevilor a fost consemnat în fișe de observații și 

în caietele de evaluare. 

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

părinţilor în cadrul şedinţelor/lectoratelor/întâlnirilor cu părinţii; 

 Cadrele didactice au ţinut permanent legătura cu părinţii şi au stabilit programul 

activităţilor extracurriculare ţinând cont de preferinţele elevilor şi propunerile părinţilor. 

 

II. Activitatea extracurriculară  

1. Concursuri și olimpiade școlare 

• Încheierea Contractului  de Parteneriat privind organizarea Centrului Pilot de Învăţare 

şi Evaluare Comper – în scopul desfăşurării în şcoala noastră a concursurilor Comper – 

agreate de MEN şi ISJ BN – coordonator Albu Cosmina/ membri - toți prof. înv. primar; 

2. Concursul de desene ,,Se plimbă Toamna prin grădini” – în cadrul Campaniei Pro 

Cultura Slove, organinat de Direcția Educație Turism – Primăria Bistrița  

- au participat 6 elevi din clasa a IV-a C; 

- Premiul I – Kiss Luca Alexandru (a IV-a C) 

3. Proiectul ,,Alege cartea!”  -  Premiul I – Dreghici Sofia (a IV-a C); 

4. Concursul LuminaMath 2019: 

- Mențiune - Laszlo Paul , clasa a III-a C – SBS, 

- Mențiune – Tudoran Carmen, clasa a III-a C - SBS 

5. Pregătirea elevilor capabili de performanță pentru olimpiade și concursuri; 

6. La nivelul fiecărei clase s-au realizat activități de remediere pentru elevii cu CES în 

vederea recuperării și integrării acestora. 

 

III. Activitatea extrașcolară 

• „Târgul de Purici” – donații de jucării, rechizite, haine, etc. – cls. IV C, II C, I A, III 

C; 

• Activităţi  lunare desfăşurate împreună  cu catedra de limba  română din cadrul  

Proiectului  educational ,,Ceai  cu aroma  de poveste” – prof. Tocianiuc Gabriela;   

• Ziua Educației: Vizionare film animat ,,Frumoasa și Bestia”–cls. a III-a C 

• Căsuța cu povești – activitate de lectură în parteneriat cu biblioteca – cls. pregătitoare 

A, B și C și cls. I A și B; 

• Scary Skin on Halloween – familiarizarea cu sărbătoarea de Halloween şi expoziţie de 

desene și confecționare de măști  

• 1 Decembrie – ,,Ziua Marii Uniri” 

- activități tematice specifice– toate clasele 

• Activități artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă: 

 ,,Uite, vine Moș Crăciun!” 

- Cls. pregătitoare  A, B și C; 

- Cls. I B 

- Cls. II A, B 

- Cls. III B, C 

- Clasele din structura Sigmir 

 

IV. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale 



Toate clasele din învățământul primar s-au implicat în activitățile desfășurate la nivel de 

școală, cuprinse în calendarul activităților extrașcolare, propuse de doamna profesoară Lolici 

Simona. 

• Actualizarea Contractului  de Parteneriat privind organizarea Centrului Pilot de 

Învăţare şi Evaluare Comper – în scopul desfăşurării în şcoala noastră a concursurilor Comper 

– agreate de MEN şi ISJ BN – coordonator Albu Cosmina/ membri - toți prof. înv. primar; 

• Parteneriate cu grădinițele și căminele din sector; 

 

V. Activitatea metodico-științifică 

 Cadrele didactice din învățământul primar au participat la Consfătuirile organizate în 

semestrul I la Palatul Culturii din Bistrița; 

 Perfecționarea prin cursuri: 

 Prof. Mureșan Crina - Conferința LIONS QUEST de prezentare a programelor de 

educație socio-emoțională. Abilități de viață; 

 Cadrele didactice din Alternativa ,,Step By Step” - Conferința Step by Step – ”Majorat  

Step by Step în județul nostru” – coordonator Mureșan Crina; 

 Referate la Comisia metodică și alte activități metodice:  

 Prof. Rus Aurora - ,, Aspecte ale dezvoltării gândirii critice la copiii din ciclul primar” 

– prezentare PPT 

 Prof. Chiticariu Georgeta - „Influența climatului familial asupra reușitei școlare” – 

referat; 

 Prof. Precub Monica - ,, Managementul clasei pregătitoare” – referat. 

 Toate cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul comisiei 

metodice, s-au implicat în promovarea școlii în scopul atragerii de elevi și implicit în 

formarea claselor pregătitoare.  

 Profesorii pentru învățământul primar au manifestat dorință și disponibilitate de 

implicare în activitățile desfășurate la nivelul școlii. 

 

                                                                     Responsabil comisie metodică, 

                                                                           Prof.înv.primar Drăgan Anisia 

 

 

Comisia metodică Limbă și comunicare 

  Comisia metodică Limbă și comunicare şi-a organizat şi desfăşurat activitatea 

în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse 

prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MECT, precum şi cu respectarea 

misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor stabilite la începutul anului şcolar.  

  Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi 

apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate la nivelul 

învăţământului special. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare 

constantă pentru pregătirea elevilor, vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de 

deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline, dar şi un 

interes special privind pregătirea elevilor în vederea reintegrării lor în societate şi a  

participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul semestrului. 

   La ciclul gimnazial, în cadrul comisiei activitatea  s-a desfăşurat conform 

planificărilor anuale şi semestriale:  

Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline, având ca repere: 

 -Perfecţionarea metodelor activ-participative şi de evaluare a actului de predare învăţare;  

 -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare;  



 -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare rațională a limbii române, a limbii 

engleze și germane 

 -Pregătirea elevilor pentru a participa la concursuri naţionale/judeţene de limba română și 

engleză. În domeniul cultural educativ s-au prezentat unele programe artistice dedicate 

evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare.  

  Pe tot parcursul semestrului I s-a păstrat o intensă colaborare între membrii 

comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice. În acest scop s-au ţinut ore 

deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au 

reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei (istorie, cultură civică, geografie). 

  Activitatea Comisiei Metodice a urmărit, cu prioritate, ameliorarea calităţii 

procesului de predare-învăţare, dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice, 

analizarea si evaluarea diferitelor stagii de pregatire ale elevilor, utilizarea metodelor, 

procedeelor și mijloacelor de învăţământ moderne, dezvoltarea competențelor funcţionale, 

prevenirea abandonului şcolar, obţinerea de performanţe la concursuri şcolare. Aceste 

obiective au stat la baza întocmirii Planului managerial si Programului de activităţi. 

Pe semestrul I al anului scolar 2019-2020,  la Comisia metodică -  Limbă și 

comunicare s-au sustinut proiecte educaționale, referate, concursuri scolare, lecții 

demonstrative  de fiecare membru al acesteia. Dintre proiectele educationale care s-au 

derulat pe semestrul I al anului școlar 2019-2020,  amintesc următoarele: 

 Ziua Europeană a limbilor moderne – septembrie 2019 

 Thanksgiving Story – noiembrie 2019 

 Christmas Time – decembrie 2019 

 De-a ce ne jucăm – activitate de realizare de postere împreună cu biblioteca școlii 
 „IARNA PE ULIȚĂ. COJOACE. SUMANE. PIEPTARE” - concurs organizat de 

Muzeul Județean Bistrița-Năsăud – clasa a V-a C luând Premiul Special 

In cadrul activităților si instruirilor metodice s-a participat la urmatoarele activitati: 

 Consfătuirile de limba română  

ASPECTE POZITIVE: 

 Cunoaşterea prevederilor noilor  programelor şcolare, conţinuturilor manualelor şcolare 

digitale si a precizărilor transmise de inspectorii de specialitate de către toţi membrii comisiei; 

 Toate cadrele didactice şi-au întocmit planificările anuale, calendaristice si proiectele 

unităţilor de învăţare in conformitate cu programele in vigoare, ghidurile metodologice si 

recomandările inspectorilor de specialitate; 

 Au fost întocmite si aplicate, de către fiecare profesor, la disciplinele: română, engleză, și 

germană, teste de evaluare iniţială. Aceasta activitate a fost urmată de măsuri concrete ( 

pregătire suplimentară, activitate diferenţiată, selectarea temelor de predare) care au contribuit 

la realizarea progresului şcolar; 

 Realizarea lecţiilor centrate pe elevi, folosind munca diferenţiată; a fost utilizată munca în 

echipă și introduse metode noi, activ-participative în scopul însuşirii active și conştiente a 

cunoştinţelor de către elevi în clasă; 

 Au fost susţinute lecţii demonstrative; 

 În cadrul activităţilor comisiei metodice au fost prezentate referate; 

 S-au realizat asistente și interasistenţe care au contribuit la un real schimb de experienţă, 

reorganizarea materiei; 

 Informare din surse diferite  

ASPECTE NEGATIVE 

 Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participarea cât mai activă la orele de curs sau la 

manifestările organizate în şcoală datorită situaţiei materiale şi a lipsei de perspectivă  

AMENINȚĂRI: 

 Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru lectură şi de aici un vocabular sărac; 



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

 Mulţi elevi prezintă deficienţe în citirea şi scrierea corectă în limba română  

OPORTUNITĂȚI: 

 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ; 

 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formulare a propriei opinii; 

 Formarea unor atitudini active : dezbaterea , jocul de rol, dramatizarea; 

 Dezvoltarea interesului pentru lectură, pentru cunoaşterea şi aprecierea valorilor literare 

româneşti; 

 Valorificarea iniţiativei elevilor; 

 
  Profesor Lolici Simona-Cornelia 

Comisia metodică a profesorilor de științe, matematică și informatică 

 
1. Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri despre 

tipurile de evaluări abordate, frecvența notării, rezultate -în tabel centralizator, dacă este 

posibil-, teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabineteetc.) 

 Toate cadrele didactice membre ale acestei catedre: 

- au întocmit planificările calendaristice şi 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 s-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 manuale, truse de geometrie, creta colorată, 

fişe de lucru, necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- au elaborat teste de evaluare iniţială, 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 TIC planificările calendaristice şi 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; 

- la fizica,doamna profesoara Ungur Gențiana a realizat impreună cu elevii clasei a 

VII-a A material didactic din materiale aflate la indemana acestora; 

 

2. Activitatea extracurriculară si extrașcolara. 

Doamna profesoara Hapca Manuela a desfașurat urmatoarele activități: 

- pregătirea elevilor,  pentru Concursul interjudeţean “Matematica, de drag”. Eleva Deac 

Maria 



din clasa a V-a C a obținut mențiune la acest concurs 

- evaluator la Concursul interjudeţean “Matematica, de drag” 

- pregătirea elevilor din clasele a V-a C și a VII-a B pentru concursul de selecţie în vederea 

constituirii  grupelor de excelenţă. În urma concursului de selecție a fost admisă în grupa de 

excelență eleva Deac Maria din clasa a V-a C 

- pregătirea elevilor pentru concursul “Lumina Math” 

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

Doamna profesoara Dascălul Monica a  pregătit elevii pentru pentru Concursul 

interjudeţean “Matematica, de  drag”si concursul“Lumina Math”, concurs la care a obținut o 

mențiune prin elevul Bungărdean Valentin din clasa a VII-a A. 

 

3. Activitatea metodico-științifică.  

Doamna profesoara Ungur Gentiana a participat la cursul de formare “Metode eficiente 

de prevenire a violentei si combaterea ei” 

Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile  profesorilor ,desfășurate pe parcursul  

semestrului I.  al anului scolar 2019-2020 . 

 

                                                                                       RESPONSABIL, 

                                                                                                       Prof. Emilia Harja 

 

 

Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară „Om și societate” 

 

COMPONENŢA COMISIEI METODICE 

1. Pop Marius-Nicolae, prof. istorie, suplinitor calificat, responsabil arie curriculară 

2. Săsărman Marinela,director adjunct, prof. religie, titular 

3. Dan Aurelia, inspector pentru educație permanentă și proiecte educative, prof. istorie, 

titular 

4. Beldean Ramona Gabriela, prof. geografie, suplinitor calificat 

5. Bălaș Iuliu, prof. religie, titular 

6. Murza Petru, prof. religie, titular 

7. Arieșan Ilie, prof. religie catolică, titular 

8. Marga Ioan, prof. religie, suplinitor calificat 

11. Neamț Alex Bogdan, prof. Educație-socială, suplinitor calificat 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR  DIDACTICE  

 

La începutul anului școlar 2019-2020, profesorii au procurat şi depus un exemplar al 

programelor şcolare la portofoliile personale, au întocmit planificările calendaristice (ţinând 

cont de particularităţile de vârstă/nevoi ale elevilor) şi planurile unităţilor de învăţare conform 

legislaţiei în vigoare şi respectând termenul stabilit de conducerea şcolii. S-au întocmit planuri 

de recapitulare semestrială, fişe pentru activităţile de la clasă şi teste de evaluare unitare la 

nivelul comisiilor metodice. De asemenea, membrii comisiei metodice au participat la 

proiectarea activităţilor comisiei pentru anul şcolar în curs, realizată în conformitate cu 

documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri). 

Prof. Pop Marius a proiectat activitatea Comisiei Metodice Om și Societate în conformitate cu 

documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri) şi ţinând seama de sugestiile 

venite din partea profesorilor din comisia metodică.   



  Membrii comisiei metodice care îndeplinesc funcţia de profesor diriginte (Pop 

Marius) au proiectat activitatea extracurriculară la clasele de elevi şi întâlnirile cu părinţii 

elevilor (şedinţe, oră la dispoziția părinților). 

 

II. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

Toţi profesorii comisiei metodice au utilizat strategii didactice care asigură caracterul 

aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice, adaptând strategiile la stilurile de 

învăţare ale elevilor, au respectat indicaţiile metodologice asociate documentelor curriculare, 

corelând competenţele specifice-conţinuturile-activităţile de învăţare-metode didactice-

mijloace didactice, au selectat situaţiile de învăţare care stimulează gândirea elevului, pentru 

a-i forma deprinderi de studiu şi muncă pe durata întregii vieţi, au aplicat metodele activ-

participative, au realizat lecţii din perspectiva transdisciplinară, au utilizat manualele şi baza 

logistică existentă în şcoală, corelând materialele didactice cu conţinuturile de învăţare, au 

realizat şi utilizat în cadrul activităţilor mijloace didactice, originale, specifice disciplinelor 

(planşe tematice, lucrări de cercetare etc), au utilizat mijloace TIC în cadrul orelor de curs şi 

în cadul unor activităţi extracurriculare, precum laptop, videoproiector, programe digitale 

(kahoot, biblioteca digitala), site-urile de specialitate (www.manualedigitale.ro). 

Rezultatele elevilor au fost prezentate în cadrul unor întâlniri cu părinţii, s-au aplicat 

chestionare elevilor şi unora dintre părinţi, şi s-au valorificat activităţile prin realizarea unor 

portofolii, expoziţii, referate, exemple de bună practică etc. 

Membrii comisiei metodice au organizat mai multe activităţi extracurriculare la nivelul şcolii, 

au participat la activităţi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia și au 

întocmit documentaţia specifică acestor activităţi (rapoarte de activitate, procese-verbale etc). 

În cadrul orelor de curs, s-a promovat studiul individual, dar şi lucrul în echipă în rezolvarea 

unor sarcini de lucru. 

Membrii comisiei s-au întâlnit în cadrul ședințelor lunare unde au fost discutate aspecte legate 

de activitatea la clasă, situația școlară a elevilor, existența sau lipsa unor materiale, s-au 

dezbătut temele propuse, au fost prezentate referate sau lecții deschise. În acest sens au fost 

realizate următoarele activități: 

• Pop Marius – Referat „Comemorarea Holocaustului” 

• Beldean Gabriela – Lecție deschisă „Delta Dunării” 

• Beldean Gabriela  - Harta și folosirea ei în Geografie 

• Prof. Săsărman Marinela, prof. Bălaș Iuliu – Acțiune caritabilă „Dar din dar se face 

rai”  

• Marga Ioan – Sfântul Apostol Pavel 

• Prof. Dan Aurelia, prof. Pop Marius – Activități dedicate zilei de 1 decembrie  

 

III. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

  Profesorii din comisia metodică au asigurat transparenţa criteriilor şi a 

procedurilor de evaluare prin: prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor, 

prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare, asigurarea feed-

back-ului, anunţarea procedurii şi metodologiei de evaluare, aplicarea evaluării iniţiale, 

continue şi sumative şi au asigurat notarea ritmică a elevilor. 

          S-au aplicat teste predictive (formulând itemii obiectivi, semi-obiectivi şi 

subiectivi, în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardelor de 

performanţă),        s-au  prezentat baremele de corectare şi notare, s-au interpretat şi 

comunicat rezultatele elevilor şi s-a consemnat progresul/regresul şcolar. 

 Au fost utilizate diverse  instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de 

instrumente de evaluare unică: fişe de lucru/chestionare, portofolii/referate/proiecte, diferite 



modele de teste şi s-au folosit instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică (lucru 

cu harta), majoritatea acestora regăsindu-se în dosarul comisiei. De asemenea s-a ținut cont și 

de activitatea elevilor cu cerințe speciale educaționale fiind întocmite teste, fișe de lucru, 

bareme, ținându-se cont de capacitățile intelectuale ale acestora. 

 S-a promovat autoevaluarea şi interevaluarea, individual şi în cadrul grupelor de lucru, 

s-a evaluat constant satisfacţia beneficiarilor educaţionali, aplicând chestionare elevilor şi 

organizând întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 

 Profesorii au coordonat elaborarea portofoliului educaţional ca element central al 

evaluării rezultelor învăţării, s-a prezentat conţinutului portofoliului educaţional, s-au întocmit 

criteriile de evaluare a portofoliilor educaţionale şi s-a monitorizat realizarea corespunzătoare 

a portofoliilor. 

 

IV. MANAGEMENTUL  CLASEI DE ELEVI 

 

  Toţi profesorii din comisia metodică au stabilit un cadru adecvat (reguli de 

conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi: s-au prezentat normelor care trebuie respectate în timpul orelor 

de curs şi s-au întocmit documentelor care justifică prezentarea normelor. 

 S-a monitorizat comportamentului  elevilor şi au fost gestionat situaţile conflictuale 

apărute prin completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor şi intervenţia 

pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 

 Profesorii diriginţi din comisie, au consiliat permenent elevii pentru depăşirea unor 

situaţii personale peoblematice, au întocmit fişe de observaţie a elevilor, au asigurat tratarea 

diferenţiată a elevilor şi au motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

 

V. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI A DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

 Toţi profesorii din comisia metodică au valorificat competenţelor ştiinţifice, didactice 

şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare, prin 

redactarea documentelor, desfăşurarea demersului didactic, prezentarea de exemple de bună-

practică utilizate în comisia metodică sau lecţii demonstrative, redactarea unor articole 

metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate, presă. 

Profesorii s-au implicat în organizarea activităţilor metodice la nivelul Comisiei metodice au 

participat la proiectarea şi desfăşurarea activităţilor metodice la nivelul comisiei şi şi-au 

actualizat permanent portofoliul profesional şi dosarului personal. De asemenea, profesorii 

comisiei au participat la dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în 

afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul 

comunităţii –familiile elevilor, au comunicat permanent cu celelalte cadre didactice, au 

realizat integral, atribuţiile la timp, au respectat regulamentul intern şi normelor de organizare 

şi funcţionare a instituţiei şcolare, au manifestat spirit de echipă în realizarea unor sarcini la 

nivelul şcolii, au manifestat disponibilitate la cerinţele şcolii, au colaborat strâns cu 

elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului didactic şi activităţilor 

extracurriculare. 

Toţi membrii comisiei metodice au manifestat atitudine morală şi civică (limbaj, ţinută, 

respect, comportament), conforme cu statutul de cadru didactic, au respectat şi promovat 

deontologia profesională şi respectul faţă de ceilalţi, inclusiv față de elevi, principalii 

beneficiari ai procesului de învățământ şi faţă de părinţii acestora. 

 

VI. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 



 

Prof. din comisia metodică au atras parteneriate educaţionale, au redactat şi au participat la 

desfăşurarea unor proiecte educaţionale şi au valorificat rezultatele obţinute în parteneriatele 

şi programele educaţionale, în cadrul orelor de curs, dar și a altor activități extrașcolare.  

 Toţi profesorii au promovat oferta educaţionale la nivelul instituţiei/local şi la nivel judeţean, 

au promovat imaginea școlii în comunitate prin rezultatele elevilor pe care i-au pregătit pentru 

participarea la concursuri, olimpiade, competiții și prin activitățile extracurriculare și 

extrașcolare la care au participat cu elevii. De asemenea profesorii din cadrul ariei curriculare 

poartă zilnic insigna școlii. 

 Prof.  Pop Marius a participat în calitate de voluntar la cursurile claselor din cadrul 

After School „Sfântul Stelian” ce își desfășoară activitatea în cadrul Școlii Gimnaziale 

„Ștefan cel Mare” Bistrița. De asemea a luat parte la mai multe tabere de copii desfășurate în 

județul nostru în calitate de voluntar sau de coordonator al taberei. 

 Prof. Săsărman Marinela a fost organizator la organizator la Concursul Național,, 

ALEGE. ESTE DREPTUL TĂU,, etapa județeană, CAEN 2019;  

  Prof. Pop Marius a publicat un articol:   

 Românii din armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial, în Arhiva 

Someșana, Nr. XVIII, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019. 

 

Ne-am implicat în organizarea și desfășurarea unor activități de prevenire şi combatere a 

violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. Toţi profesorii 

comisiei metodice cunosc şi au aplicat procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI, 

prevăzute de legislaţia în vigoare, au diseminat normele şi procedurile elevilor şi au întocmit 

documentaţia  pecific. De asemenea, au manifestat disponibilitate la responsabilizare şi au pus 

accent pe autoperfecţionare pt. realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. 

 

XI. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI ÎNCHEIATE:1. Pop Marius – Contract de 

voluntariat cu Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița, Școală după școală”, program 

pilot derulat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița 

2. Elevii au fost insotiti de prof. Săsărman Marinela și prof. Bălaș Iuliu la mai multe 

Biserici din oraș , în vederea deprinderilor de respect și aceptarea a tuturor cultelor, o unitate 

în diversitate. 

3. Prof. Săsărman Marinela, Bălaș Iuliu, Marga Ioan, au realizat un Parteneriat cu 

Biserica Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezatorul”. Elevii au participat la biserica unde s-au 

întalnit cu preotul având loc discuții pe teme religioase. 

4. Prof. Murza Petru menține o legătura cu Școala Duminicală o formă de organizare la 

nivelul Bisericii Penticostale locale 

5. Prof. Murza Petru colaborează cu Bisericile Evanghelice Agape, Betania și se implică 

în activitățile acestora 

6. Prof. Murza Petru are un parteneriat de colaborare și cu Academia King Brașov unde 

activează ca profesor îndrumător 

7. Prof. Murza Petru activează ca președinte în cadrul C.M. Râul Vieții unde organizează 

activități de asistență socială și ajutorare 

 

XII. IMPLICAREA ÎN PROIECTE EDUCATIVE/ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 

 Toți profesorii din catedră au participat la acțiunile extracurriculare sau activitățile 

educative programate: 

• Comemorarea Zilei Holocaustului în România 



• 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

• Acțiuni de Prevenție în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-

Năsăud, Ziua Numărului Unic de Urgență 112 

 

XIII. EXCURSII/DRUMEȚII/TABERE 

Pop Marius, Săsărman Marinela, Marga Ioan, Beldean Gabriela  – vizite la Muzeul Județean 

Bistrița, Casa Emma, Cinema Dacia 

 

 

Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară Sport/Arte/Tehnologii 
 

Componenta Comisiei Metodice : 

1. Szabo Ana – prof. ed.fizica si sport 

2. Dinis – Vartic Teodora Georgeta - prof. ed.fizica si sport 

3. Triscas Ionica – prof. ed. tehnologica 

4. Oros  Alina – prof. educatie plastica 

5. Chiorean Maria– prof. educatie muzicala 

 

I. Activitatea instructiv educativa. (Planificarea si parcurgerea materiei, aprecieri 

despre tipurile de evaluări abordate, frecvența notarii, rezultate -în tabel centralizator, daca  

este posibil-, teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare si cabinete, etc.) 
La începutul anului scolar 2019-2020, profesorii au procurat si depus un exemplar al 

programelor scolare la portofoliile personale, au intocmit planificările calendaristice (tinand 

cont de particularitătile de varsta/nevoi ale elevilor) si planurile unitătilor de învatare conform 

legislatiei în vigoare si respectand termenul stabilit de conducerea scolii. 

Planificarile au fost intocmite conform cerintelor programei scolare si  metodologiei in 

vigoare , au fost prezentate conducerii scolii in termenele stabilite pentru avizare. 

De asemenea, membrii Comisiei metodice au participat la proiectarea activităţilor 

comisiei pentru anul şcolar în curs, realizata in conformitate cu documentele unitatii (plan 

managerial, strategii, proceduri). 

Prof. Szabo Ana  a proiectat activitatea Comisiei Metodice Sport/Arte/Tehnologii in 

conformitate cu documentele unitatii (plan managerial, strategii, proceduri) si tinând seama de 

sugestiile venite din partea profesorilor din Comisia metodica.   

Membrii Comisiei metodice care indeplinesc functia de profesor diriginte (Szabo Ana, 

Dinis – Vartic Teodora Georgeta si Triscas Ionica) au proiectat activitatea extracurriculara la 

clasele de elevi si intalnirile cu parintii elevilor (sedinte, ora la dispoziția parintilor). 

` Materia a fost parcursa conform planificarii iar evaluarea elevilor s-a facut pe grupe sau 

individual, la  incheierea predarii unei unitati de invatare  conform  baremurilor stabilite la 

nivelul catedrei (ed. fizica). 

Evaluarea  rezultatelor  invatarii a constat in: teste summative, lucrari practice, aprecieri  

verbale. 

Profesorii din comisia metodica au asigurat transparenta criteriilor şi a procedurilor de 

evaluare prin: prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluarii elevilor, prezentarea planului 

evaluarii elevilor şi planificării activitătilor de evaluare, asigurarea feed-back-ului, anuntarea 

procedurii şi metodologiei de evaluare, aplicarea evaluarii initiale, continue si sumatice si au 

asigurat notarea ritmica a elevilor. 

 Fiecare  elev are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de lucru de 

la clasa la educatie tehnologica si educatie plastica. 



A fost efectuat instructajul pentru protectia muncii la toate clasele dar nu a mai fost 

efectuat controlul medical anual al elevilor la disciplina educatie fizica. 

Privind realizarea  activităţilor didactice, sau utilizat strategii atât tradiţionale cât şi 

moderne. S-a folosit material didactic divers, in funcţie de lectie si de modulul predare. 

In procesul instructiv educativ au fost folosite manualele de specialitate (desen, 

muzica), iar ca auxiliare didactice: CD-uri,CD-play-uri, partituri (muzica) cabinetul de desen, 

laptop-ul si albume (desen), iar la educatie fizica, s-a folosit la maxim baza materiala si 

materialele didactice existente. 

S-a  urmarit realizarea  activitatii integrate cat mai diverse, in care metodele noi  active 

– participative au fost  incluse. 

          In predarea lectiilor s-a  utilizat TIC – word. 

Profesorii diriginţi din comisi, au consiliat permenent elevii pentru depăsirea unor 

situatii personale peoblematice, au intocmit fişe de observaţie a elevilor, au asigurat tratarea 

diferentiata a elevilor si au motivat elevii prin valorizarea exemplelor de buna practica. 

 

II. Activitatea extracurriculara si extrascolara (Activitatea de 

performanta/recuperare, concursuri, articole la revista scolii sau alte publicații ale 

c.d./elevi, vizite, excursii tematice, etc.) 

Membrii Comisiei metodice au organizat mai multe activitati extracurriculare la nivelul 

scolii, au participat la activitati extracurriculare desfasurate in scoala si in afara acesteia si au 

intocmit documentatia specifică acestor activitati (rapoarte de activitate, procese-verbale etc). 

In cadrul orelor de curs, s-a promovat studiul individual, dar şi lucrul în echipa în rezolvarea 

unor sarcini de lucru. 

Membrii Comisiei s-au intalnit in cadrul sedintelor lunare unde au fost discutate aspecte 

legate de activitatea la clasa, situația școlara a elevilor, existenta sau lipsa unor materiale, s-au 

dezbatut temele propuse, au fost prezentate referate. In acest sens au fost realizate urmatoarele 

activitati: 

 Prof. Szabo Ana 

 Cupa „MOS CRACIUN” -etapa municipala - handbal fete – LOC II; 

 Cupa „UNIRII” -etapa municipala - handbal - fete – LOC I; 

 Crosul Memorial „Ioan Zanca”- etapa judeteana – LOC I – Costin Alexandru; 

                                                                               - MENTIUNE – Bugnar Remus; 

                                                                               - LOC IV – Cursa familiei – fam. 

Iordachescu                                                                                                                                                                  

 Crosul  Memorial „Maria Cioncan – etapa judeteana – LOCUL I – Proba 800 m – 

Costin Alexandru”; 

 Crosul Memorial „Nicolae Lupan”:   - LOCUL I – Rus Ioan; 

                                                            - LOCUL II – Alexa Iulia; 

                                                         - LOCUL III – Costin Alexandru;                                                        

 Activitati extrascolare desfasurate in calitate de diriginte la clasa a VIII a C. 

 

 Prof. Dinis-Vartic Teodora Georgeta 

➢ Crosul Memorial „Nicolae Lupan”- etapa judeteana: 

 - LOCUL I- Man Ianis ; 

- LOCUL III – Petrut Monica; 

- LOCUL IV – Ciornei Paul; 

- Locul III – Cotu Alesia; 



 

➢ Crosul Memorial „Ioan Zanca”- etapa judeteana: 

- LOCUL III – Petrut Monica; 

        - LOCUL III – Rus Ioan; 

 

 Prof. Oros Alina 

 Christmas time – „Poveste de iarna”- Bradul altfel; 

 Prof. Chiorean Maria 

 Concert de colinde (corul scolii) in sala festiva a scolii; 

 Concert de colinde (corul scolii) in cadrul trgului de Craciun din Bistrita; 

 Concert de colinde (corul scolii) –Prefectura, Inspectoratul scolar, Politie, Centrul 

Judetean pentru Cultura; 

 

 Prof. Triscas Ionica 

 Activitati extrascolare desfasurate conform planificarii, in calitate de diriginte, la clasa 

a VI – a A: 

III. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale. (Se vor enumera și face 

referiri despre parteneriate și proiecte legate de disciplinele predate,ale membrilor catedrei, 

individual sau în comun, nu cele care se raportează de consilierul educativetc.) 

 Dna prof. Dinis-Vartic Teodora a participat la activitatea “Bullying-ul si abuzul in 

mediul scolar” desfasurata in cadrul  Programului Educational “Campania 19 zile de 

prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor” si la activitatile din cadrul 

Programului Educational Always. 

IV. Activitatea metodico-științifică. (Participare la cercuri pedagogice, 

responsabilități de organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de 

perfecționare, etc. ) 
Profesor Ana Szabo a sustinut inspectia curenta II,pentru obtinerea gradului didactic I. De 

asemenea, membrii Comisiei metodice au absolvit in semestrul I diverse cursuri de 

perfectionare. 

Toti profesorii au participat la cercurile pedagigice organizate de catre inspectorii de 

specialitate in semestrul I. 

Doamna profesor Ana Szabo s-a ocupat de organizarea fazei pe 

scoala/municipala/judeteana a competitiei de sah, in cadrul O.N.S.S. – ianuarie 2020                                                                                                                     

 

Prof. Szabo Ana 

 

 

Comisia pentru evaluare și asigurarea calității 

 

  Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2019-

2020 au fost următoarele: 

OBIECTIV FUNDAMENTAL 



Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă 

şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

OBIECTIVE GENERALE 
 Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial; 

 Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor; 

 Realizarea unui proces instructiv – educativ de calitate; 

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul 

personalului didactic, cât şi al elevilor. 

OBIECTIVE SPECIFICE 
1. Îmbunătăţirea  continuă a procesului istructiv – educativ; 

2. Buna relaţionare a cadrelor didactice cu beneficiarii direcți și indirecți ai procesului 

instructive-educativ; 

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi; 

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii; 

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe 

discipline, catedre, nivele de studiu; 

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii; 

8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes 

(elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală); 

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii 

şcolare; 

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară. 

Activităţi desfăşurate de CEAC: 

 1.Reactualizarea componenţei CEAC şi stabilirea responsabilităților fiecărui membru. 

 a fost stabilită noua componenţă a CEAC; 

 au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC. 

 

2.  Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu 

metodologiile în vigoare şi anume: 

 au fost stabilite obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2019-2020 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 

 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul calității 2018-2019  

-  În vederea elaborării acestui raport : 

 au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului; 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă; 

 a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul calității 2019-2020; 

 au fost centralizate şi interpretate chestionarele publicate de ARACIP pe 

platforma https://calitate.aracip.eu, chestionare care au fost aplicate părinţilor 

şi elevilor la sfârşitul anului şcolar 2018-2019. 

 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

- Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii  

În vederea realizării acestei activităţi: 

https://calitate.aracip.eu/


  au fost identificate procedurile care necesită a fi revizuite în acest an școlar 

precum și necesitatea elaborării unora noi sau inexistente. 

 

5. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu  

În acest sens: 

 au fost introduse pe platformă rezultatele obţinute în urma centralizării 

chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor, chestionare obligatorii pentru 

finalizarea RAEI pentru anul calității 2018-2019;  

 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din 

unitatea noastră; 

 s-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe 

baza indicatorilor existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: 

preşcolar, primar şi gimnazial; 

 s-au introdus activităţile de îmbunătăţire a calităţii preconizate pentru anul 

şcolar 2019-2020. 

6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2019 : 

 S-a realizat analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la 

Evaluarea Naţională 2019 de către profesorii de limba şi literatura 

română şi matematică. 

7.  Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților: 

 S-a realizat baza de date cu parcursul absolvenţilor, conţinând 

repartizarea pe licee şi profile a elevilor care au absolvit clasa a VIII-a 

în anul şcolar 2018-2019.  

8. Întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor CEAC şi desfăşurarea asistenţelor 

conform planificării realizate. 

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

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

desfăşurate în şcoală pe parcursul semestrului I şi au colaborat cu coordonatorul de proiecte şi 

programe educative din unitate pentru a monitoriza activităţile de acest fel derulate în unitatea 

şcolară pe întreg parcursul semestrului I. 

 

        Responsabil CEAC, 

        prof.înv.primar Drăgan Anisia 

 

 

Director,  

    Prof. Cosma Mihai Dumitru                                                                

https://calitate.aracip.eu/

