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RAPORT 

asupra activității desfășurate în sem.I, 2015-2016 

 
 

În semestrul I al anului școlar 2015-2016 echipa managerială și Consiliul de 

administrație al școlii și-a axat activitatea, monitorizările, deciziile și evaluările avînd în 

vedere țintele strategice și domeniile funcționale: 

 ŢINTELE STRATEGICE stabilite prin PDI al școlii noastre pentru perioada 2016-

2017:  

• T1.  Eficientizarea activităţii tuturor comisiilor şi  compartimentelor din şcoală. 

• T2.  Îmbunătăţirea calităţii actului didactic. 

•  T3. Şanse egale la educaţie.  

• T4. Creşterea capacităţii de eligibilitate a şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale 

prin formarea unei echipe bine pregătite de redactare şi punerea în practică a unor 

asemenea proiecte. 

•  T5. Implicarea unui număr mai mare de părinţi în problemele şi activităţile şcolii şi 

mai buna deschidere a şcolii spre nevoile comunităţii. 

 Domeniile funcționale ale Planului Managerial aprobat în CP din 26.10.2015 sunt 

următoarele: 

I.Curriculum 

II.Managementul școlar 

III.Managementul resurselor umane 

IV.Perfecționare. Educație permanentă 

V.Normare. Salarizare. Evidență informatizată 

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 sau 

prezența în școală; 

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

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

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

semestrul I al anului școlar 2015 – 2016 facem următoarele aprecieri: 

 

I. CURRICULUM 
Realizări: 

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

sau ISJ în domeniul curricular; 

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

- S-a participat la consfătuiri și cercuri pedagogice organizate de ISJ. 

- S-au reconsiderat tehnicile de evaluare a performanțelor școlare, astfel încât să se asigure 

atingerea standardelor curriculare de performanță.  

- Au fost constituite grupe de elevi capabili de performanţă la matematică, biologie, lb. 

română, religie, sport. Elevii capabili de performanță din învățământul primar au fost  în 

atenția profesoarelor conducătoare de clasă. 

- S-au utilizat la maxim copiatoarele din școală pentru multiplicarea testelor de evaluare 

concepute astfel încât să satisfacă principiilor evaluării eficiente. 

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

pentru a se ține cont de curba de efort zilnică și săptămânală. 

- Rezultatele școlare, la sfârșitul primului semestru sunt sintetizate în tabelul următor: 

 

Clasa 
Efectiv la 

15.09.2015 

Efectiv la 

05.02.2016 

Elevi 

promovați(%) 

Elevi 

corigenți 

(%) 

Elevi cu 

sit. 

neîncheiată 

Clase 

preg. 
60 64 64 -  

Clase 

I-IV 
234 237 232 (97,89%) 2 (0,84%) 3 (1,26%) 

Total 

primar 
294 301 296 (98,33%) 2 (0,66%) 3 (0,99%) 

Clase V-

VIII 
284 285 254 (89,12%) 

28 

(9,82%) 
3 (1,05%) 

Total 

GLB 
578 586 550 (93,85%) 

30 

(5,12%) 
6 (1,02%) 

Șc. 

Sigmir 
30 31 31 (100%) - - 

TOTAL 608 617 581 (94,16%) 
30 

(4,86%) 
6 (0,97%) 

 

8 elevi din gimnaziu au fost sancționați cu scăderea notei la purtare. 

 

Puncte slabe: 

- rezultatele la testele inițiale, la disciplinele la care au fost aplicate nu au fost prelucrate 

pentru a servi, cu adevărat, proiectării curriculare; 

- Același lucru se poate spune și despre teze și despre rezultatele la EN II, IV, VI din 2015; 

- Momentul debutului și intensitatea cu care s-a desfășurat activitatea cu elevii capabili de 

performanță nu a dus la rezultate satisfăcătoare; 



- Nu se respectă notarea ritmică, trecerea notelor în cataloage și se întârzie corectarea testelor 

(cu scuze pentru generalizare); 

- Nu s-au realizat activități de feed-back dinspre elevi și părinți în legătură cu receptarea 

conținutului predat, și valorificarea rezultatelor evaluărilor;  

- Cu eforturi mari a putut fi realizată încadrarea la TIC, Lb. Engleză și Geografie de asemenea 

suplinirile au creat mari probleme, din motive de legislație rigidă care are în vedere, cu 

prioritate, reducerea bugetară nu calitatea actului didactic. 

 

 

II. MANAGEMENTUL ȘCOLAR 
Realizări: 

- Au fost realizate 9 asistențe la ore ale prof. Mihai Cosma, 18 ale prof. Mureșan Marius și 13 

asistențe ale metodiștilor și inspectorilor de specialitate prezenți în școală cu diferite tematici 

și obiective; 

- S-au realizat interasistențe în cadrul colectivului metodic al profesorilor de științe și al celor 

din catedra „Om și societate” , la activitățile profesoarei Eugenia Șular și Margit Rauca; 

- S-a respectat graficul ședințelor Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesoral. 

La ședințele CA au participat, cu regularitate, reprezentantele Asociației de Părinți (d-nele 

Claudia Andron și Ionela Deac) și consilierul municipal d-l Sorin Hangan; 

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

defavorizați. Programul guvernamental „Lapte și corn” nu a creat probleme deosebite. 

 

 Puncte slabe: 

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

(nevoia de studiere a legislației, multe supliniri realizate de directori pe concedii medicale, 

probleme neașteptate de disciplină a elevilor); 

- Nu s-a verificat suficient gradul de utilizare a materialelor didactice în lecții; 

- Nu se realizează un control real al utilizării copiatoarelor (se abuzează de către câțiva 

colegi); 

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

- Ecusonul și uniforma nu s-au generalizat încă, deși sunt cele mai elementare instrumente de 

protejare a elevilor în incinta școlii; 

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

profesori de sprijin; 

- S-a irosit timp și s-a discutat tensionat din cauza proiectului MonMedu (crearea unei baze de 

date pentru monitorizarea activității cadrelor didactice ), proiect în care școala a fost implicată 

și care nu s-a mai continuat. 

 

III. RESURSELE UMANE 
Realizări: 

- S-a reușit, încadrarea pe orele de TIC, engleză și mai târziu geografie cu dificultate dar, în 

condițiile date, cu cadre didactice bine pregătite și dispuse să ajute școala în situația dificilă 

creată de lipsa personalului de predare  pentru Informatică și de pensionarea revizuibilă, în 

timpul anului școlar, a prof. Egreta Marc;   

- Efectivul de elevi a crescut pe parcursul semestrului I cu 9, ajungînd la 617 (GLB+Sigmir). 

 

 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. La clasa a VI-a avem 



înscriși 60 de elevi în 3 clase, număr de elevi care ar permite reducerea la doar 2 clase în anul 

școlar următor; 

- Au apărut dificultăți, uneori lipsă de disponibilitate (scuzabilă datorită legislației deficitare) 

la suplinirea pentru concedii medicale; 

- Colegele debutante –Andra Cîmpan la Matematică și Rozalia Kulcsar la învățământ primar 

simultan- au fost bine primite în colectiv dar au beneficiat în mică măsură de sprijinul 

directorilor și al colegilor mai experimentați. 

 

IV. PERFECȚIONARE. EDUCAȚIE PeRMANENTĂ 
Realizări: 

- Schimbarea opticii ISJ față de organizarea Cercurilor pedagogice a creat beneficii corpului 

profesoral al școlii datorită prezentării principiilor moderne ale evaluării sumative sau datorită 

colecțiilor de teste care s-au realizat la unele discipline; 

- În școală a fost organizat cercul ped. pentru învățământul primar „Individualizarea instruirii”  

(organizatoare prof. Anca Drăgan și întreaga comisie) iar prof. Manuela Hapca a coordonat 

Cercul pedagogic al profesorilor de matematică de la Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș; 

- Profesoarele de la învățământul primar au participat la un număr mare de activități de 

perfecționare, așa cum reiese din raportul anexat mai jos, cu evidențiere deosebită pentru prof. 

Crina Mureșan și prof. Rozalia Kulcsar. 

- Este impresionantă activitatea depusă în special de prof. Crina Moldovan dar și colegele de 

limba română, Andra Cîmpan, Simona Lolici și alți câțiva pentru pregătirea apariției revistei 

„Aripi de lumină”, nr. 3. Realizarea unui articol în această revistă este, în fond, o dovadă a 

perfecționării nivelului profesional. 

 

 Puncte slabe: 

- Nu sunt utilizate informațiile făcute public prin site-ul școlii www.sglblagabistrita.ro sau pe 

pagina www.facebook.com/ScLucianBlaga/ în legătură cu analizele, planurile se activitate, 

activitățile, rezultatele elevilor, preocupările cadrelor didactice. Studiul acestora oferă prilej 

de sporire a experienței dar postările abia adună 10-15 aprecieri! 

- Dacă nu sunt convocate consilii cu temă, decizie greu de luat datorită nepopularității, nu este 

studiată legislația, studiile și analizele realizate de instituții subordonate sau colaboratoare cu 

ISJ sau MENCS. 

 

V. NORMARE. SALARIZARE. EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ 

 
Realizări: 

- Personalul didactic și nedidactic, foștii colegi, actuali pensionari, transferați sau detașați, au 

primit la timp salariile și drepturile bănești judecătorești; 

- Solicitanțiilor li s-au eliberat operativ adeverințe, copii după diferite decizii sau alte acte 

solicitate; 

- Au fost transmise ISJ, Primăriei Bistrița, altor colaboratori toate informațiile solicitate, în 

formatul și cu conținutul solicitat; 

- Este de remarcat voluntarismul și amabilitatea cu care au răspuns solicitărilor de a realiza 

lucrări din domeniul TIC, în folosul școlii, colegele Cosmina Albu, Augustina Bîrta și Andra 

Cîmpan; 

- Perfecționarea în cadrul unui curs desfășurat la Sinaia, pe probleme de contabilitate, a d-nei 

Laura Tănase. 

 

 Puncte slabe: 
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- Lipsa dotărilor cu calculatoare, proiectoare și suport informatic la nivelul comisiilor și a 

colectivelor metodice; 

- Circulația informației între compartimentele funcționale ale școlii  este lentă. 

 

 

VI. PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI PROGRAME COMUNITARE 
Realizări: 

- Sunt puține proiectele în care școala s-a angrenat: 6 proiecte naționale la care s-a aderat, 

reușindu-se o remarcabilă clasare la „Olimpiadele Kaufland”. La nivelul școlii s-au derulat 

doar două proiecte, noutatea fiind „Cristmas Time”, o colaborare care ar fi de dorit să fie 

continuată și diversificată, cu Liceul de Muzică TUDOR JARDA. 

- S-a lansat la Grădinița Sigmir programul național„Fiecare copil în grădiniță”, proiect care 

poate contribui la creșterea numărului de copii care beneficiază de educație instituționalizată 

de le vârstă foarte mică. 

 

 Puncte slabe: 

- Lipsa de cooperare a unor cadre didactice dar și lipsa de finanțare și implicare insuficientă 

din partea părinților. Asociația părinților, prin d-na Claudia Andron, a sesizat și a inițiat un 

demers pentru transferarea la Primărie a obligațiilor financiare pentru firma de pază. 

 

VII. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 
Puncte tari: 

- Toate cadrele didactice au acces, fără restricție, la toate dotările școlii, atâtea câte sunt: spații 

școlare și sportive, laboratoare și cabinete, internet, calculatoare, copiatoare, proiectoare, baza 

de date, sala de expoziție, etc. 

- A crescut, e adevărat că insuficient deocamdată, implicarea personalului nedidactic în 

asigurarea securității elevilor. 

 

Puncte slabe: 

 Dintre cele semnalate de cadrele didactice odată cu raportul comisiilor enumerăm: 

- Să se interzică părinților să intre cu mașinile în curtea școlii pentru a asigura un plus de 

siguranță elevilor (atât dimineața, căt și după amiaza). 

- Dotarea claselor primare cu un calculator pentru a putea utiliza CD-ul manualelor de MEM 

si CLR; 

- Cadrele didactice să aibă acces la un calculator legat la internet pentru a răspunde promt 

tuturor mail-urilor cu conținut informativ trimise, respectiv întocmirea rapoartelor în școală, 

deoarece materialele, portofoliile ,documentele școlare sunt în dulapul personal. De asemenea 

ar fi de ajutor și pentru pregătirea zilnică a fiecărui cadru didactic; 

- Curățenia în sălile de clasă să se facă mai bine (șters praful, spălatul perdelelor etc.); 

- Lipsa unui spațiu necesar depozitării materialelor (manuale școlare, auxiliare, planșe, 

portofolii, etc.) –ptr. catedra „Limbă și comunicare”; 

- Inexistenţa unei săli care ar putea funcţiona ca laborator de limbi moderne; 

- Inexistenţa aparaturii audio (CD-player, sistem audio independent cu posibilitate de 

conectare la laptop); 

- Existenţa unor materiale didactice (truse de geometrie, corpuri geometrice cu evidenţierea 

secţiunilor) ar contribui la o mai bună înţelegere a conţinuturilor, în special a celor de 

geometrie în spaţiu la clasa a VIII-a; 

- Reabilitarea băilor din şcoală, care afectează negativ imaginea acesteia;  



- Programa şcolară mult prea încărcată nu permite realizarea unui număr suficient de activităţi 

practice la matematică; 

- Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor şi cabinetelor ar creşte eficienţa orelor 

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

şi a activităţii de performanţă/ remedială; 

- Unele cadre didactice generează tensiuni în colectiv; 

- Dificultăţi în comunicarea cu unii colegi, care influenţează derularea normală a unor 

activităţi (de exemplu şedinţele Consiliilor claselor); 

- Slaba motivaţie a elevilor pentru învăţare; 

- 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);  

- Puţini profesori au norma întreagă în şcoală, aspect care face dificilă atât programarea 

şedinţelor comisiilor metodice cât şi numirea diriginţilor, planificarea serviciului pe coridoare 

etc. 

- Prof. Zbanca Violeta propune 1 zi/luna activitate în cabinetul de  informatică, învățare-

simulare experimente-testare asistate de calculator fără alte explicații, luând în considerare 

doar expertiza în domeniu; 

- Nu au fost achiziționate veste de departajare si 2 seturi de  popice din sursele proprii ale 

școlii (ed. fizică); 

- Slaba colaborare a învățătoarelor cu profesorii (ed. fizică); 

- Lipsa materialelor și a dotarii atelierului de desen. 

 

 

RAPOARTELE COLECTIVELOR METODICE 
 

Comisia Profesorilor pentru învățământul primar - Prof. Anisia Drăgan 

 

1. Activitatea instructiv educativă 

 Cadrele didactice din învățământul primar și-au întocmit planificările calendaristice , 

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

respectând particularităţile de vârstă ale elevilor;  

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

colectivelor de elevi stabilite în urma observării sistematice şi a evaluărilor formative 

realizate de către cadrele didactice. 

 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, realizarea 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 auxiliare  care sunt în concordanță cu 

manualele școlare folosite și răspund cerințelor programei școlare și nevoilor elevilor. 

 Pe parcursul semestrului I cadrele didactice au aplicat teste de evaluare inițială, 

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 .  



 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. 

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

metode activ-participative stimulând și încurajând creativitatea elevilor. Au 

confecționat materiale didactice  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; 

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

activităţilor extracurriculare ţinând cont de preferinţele elevilor şi propunerile 

părinţilor. 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară 

 Spectacol de teatru ”Colombina și Arlechino”, organizat în școală de trupa de 

teatru PITICOT – toate clasele 

 Serbări cu ocazia Crăciunului: 

- Cls. pregătitoare A, B, C; 

- Cls. I A, B, C 

- Cls. a II-a C 

- Cls. a III-a A și B 

 Concursului cultural-artistic ”Sărbătoarea crizantemelor” – CAERI, poziția 

295- organizat de Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”- Flămânzi: 

- 2 premii  I – cls. I C Step by Step; 

-  premiul I – cls. a II-a C Step by Step 

- 2 premii  III – cls. PREG.  A 

- premiul I – cls. PREG. B 

- premiul II și III – cls. a IV-a C Step by Step 

 Concursul LuminaMath: 

- premiul III cls. a II-a B  - Dobran Patrick  

- 2 mențiuni – cls. a IV-a A  

 Concursul de desene „Bistriţa mea”, organizat de Primăria Mun. Bistriţa , 

eleva Pop Daria a obţinut premiul III – cls. a II –a A 

 Concursurile Comper: 

o Limba română: cls. I – IV 

o Matematică : cls.I – IV 

 Olimpiada de limba română etapa locală : 

- 2 elevi calificați la etapa județeană – cls. a IV –a A și a IV-a C 

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

vederea recuperării și integrării acestora. 

 Articole în revista școlii ARIPI DE LUMINĂ:  

-  articol intitulat ,,În loc de editorial” – prof. Înv. primar Mureșan Crina 

3. 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. 

 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 – toți prof. înv. primar 

 Parteneriat cu Biserica Sf. Mihail şi Gavril, preot Rad Simeon – Șc. Primară 

Sigmir. 

 Proiectul educațional ”NE PLAC ANIMALELE – cls. I C Step by Step , 

Andreica Maria și Mureșan Crina 

 Proiect județean ECO.RO – activitatea ,,Ecotradiții” – cls. a IV –a A , 

Andreșan Monica 

 Parteneriate cu grădinițele și căminele din sector 

4. Activitatea metodico-științifică 
Cadrele didactice din învățământul primar au participat la cercurile pedagogice 

desfășurate în semestrul I: 

- Individualizarea instruirii – organizat de școala noastră cu participarea cadrelor 

didactice din centrul metodic X – responsabil Drăgan Anca; 

- Evaluarea sumativă – prezentarea unor teste sumative aplicate la clasă și 

interpretarea acestora. 

o Perfecționare prin grade didactice: 

- Inspecție curentă 1 pentru obținerea gradului definitiv în învățământ - Kulcsar  

Rozalia; 

- Inspecție curentă 1 pentru obținerea gradului I – Precub Monica 

o Cursul de formare „Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 

primar pentru clasa pregătitoare” organizat de ISJ Bistriţa în perioada 1-5 

septembrie 2015, în vederea implementării Noului curriculum la clasa pregătitoare – 

Chibulcutean Marcela, Mircea Marioara, Drăgan Anca; 

o Cursul de PRIM AJUTOR PREMEDICAL organizat în Bistriţa, în data de 

12.10.2015 de către FORMAROM SRL, furnizor de formare profesională a adulţilor, 

cu sediul în localitatea Zalău, judeţul Sălaj, înmatriculat la ORC sub nr. J31/208/2005, 

CUI 17368989, în conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a 

securităţii şi sănătăţii muncii – ATESTAT DE ABSOLVIRE - Chibulcutean Marcela, 

Mircea Marioara, Drăgan Anca, Rus Aurora, Andreșan Monica, Andreica Maria, 

Conea Ileana, Bîrta Augustina 

o Program de inițiere/perfecționare/specializare cu durata de 120 pentru ocupația de 

FORMATOR, cod COR 242401, organizat de ASOCIAȚIA KARUNA – 

NOIEMBRIE 2015 – Mureșan Crina,  Kulcsar  Rozalia 

o Program de formare profesională ”Lucrător interpret în limbaj mimico-gestual” 

organizat în cadrul proiectului: ”INOVARE ÎN OCUPARE PENTRU FEMEI- VOCI 

PENTRU COMUNITATE!” (IOF) – POSDRU/144/6.3/S/130795 –în perioada 

septembrie-noiembrie 2015 de către Asociația Institutul Român pentru Educație și 

Incluziune Socială – Mureșan Crina 

 

o Cursul de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale Step by 

Step, modul pentru clasa pregătitoare și cls. I desfăşurat la Centrul zonal de training 

Bistriţa în perioada 02-05 noiembrie 2015 – prof. Kulcsar  Rozalia, prof. Precub 

Monica; 



o Programul de formare continuă cu tema Implementarea programei şcolare 

Consiliere şi orientare, desfăşurat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2 

Bistriţa, în perioada 19-22 Noiembrie 2015 – prof. Kulcsar   Rozalia   

o Referate Comisia metodică: 

- ,,Testul-instrument de evaluare în ciclul primar” – prof. Conea Ileana; 

- ,,Comunicare, colaborare și cooperare între școală și familie” – prof. Chiticariu 

Georgeta; 

- Toate cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul comisiei 

metodice. 

o Întâlniri metodice: 

- Întâlnirea responsabililor de comisii metodice din județ – prof. Drăgan Anca 

- Întâlnirile corpului de metodiști din învățământul primar -  prof. Drăgan Anca 

- Evaluator olimpiada de limba română, etapa locală – prof. Drăgan Anca 

 

 

Comisia Limbă şi comunicare - Prof. Mirela Rus 

 
1. Activitatea instructiv educativă 

Atât la limba română, cât şi la limbile moderne  s-au întocmit planificările anuale şi pe 

unităţi de învăţare şi s-au notat în rubrica "Observaţii" modificări/decalaje în parcurgerea 

materiei, acolo unde era cazul. Notarea s-a produs ritmic. S-au folosit manuale si auxiliare 

moderne potrivite vârstei şi nivelului elevilor. Testele au fost atât formative cât si summative, 

cu itemi diferiţi. Tezele au fost date şi corectate în timp util, discutându-se cu elevii 

rezultatele, corectarea lucrărilor şi măsurile de remediere, unde a fost cazul. 

La limbile moderne s-au pregătit si  prezentat lecţii prin mijloace TIC, oferind elevilor 

o buna cunoaştere a informaţiei din diferite surse didactice. 

La începutul semestrului s-au aplicat teste iniţiale pt a determina nivelul elevilor. 

 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară.  

La limba şi literatura română: 

Activitatea doamnei prof. Hâruţă Cristiana a constat în: 

  Activitate de performanță – pregătirea elevilor Kiș Alexandra, (V A), Hangan Monica 

(VII B) în vederea participării la Olimpiada de limba și literatura română, etapa locală   

 Activitate de recuperare – consilierea săptămânală a elevilor din clasa a VIII-a C în 

vederea pregătirii pentru EN 2016 

 Concursuri – participarea la concursul „Anotimpul sufletului meu” 

 Articole la revista școlii – 3 compuneri ale elevilor Kiș Alexandra, Mihai Arina și 
Bugnar Diana 

 Organizarea unui atelier de creație literară, având titlul „Eroi din desene animate” 

 Organizarea unui cerc de lectură 

 Organizarea unei vizite culturale la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud 

 Activitatea doamnei Rusu Codruţa  este:  

      - Concurs national Orizontul apropiat: tema : Anotimpul sufletului meu 

                    Mentiune Salanta Bianca, clasa a VI-a A 

                    Premiul III Hangea Diana, clasa a VI-a A 

-Eminescu nemuritor - spectacol poezii, creatii literare, eseuri 15 ianuarie 2016 

-Olimpiada de limba romana - locul III - etapa locala - Sigartau Maria - clasa a VII-a C 

-Pregătiri pentru EN 2016 cu elevii clasei a VIII-a B 



 -Participarea la concursul Bătălia cărţilor 

  -Olimpiadele Kaufland: concurs de creaţie 

Activitatea doamnei Rus Mirela a constat în:  

 -activitate de performanţă:pregătirea elevilor: Borş Bianca(VII A), Dănilă Ana (VIII A), 

Săsărman Alin(VIII A) , calificaţi în urma fazei pe şcoală, în vederea participării la olimpiada 

de Limba şi literatura română, etapa locală; participarea unor elevi la Olimpiada de lingvistică 

;participarea la OLAV , unde eleva Boboş Estera , cl a VI-a B a obţinut 47,5 puncte din 60.  

-activitate de recuperare: pregătiri suplimentare cu elevii clasei a VIII-a A pentru EN 2016 

-concursuri:-ctombrie 2015: elevul Kelemen –Radu Ioan (cl a VII-a A): menţiune la concursul 

Slove, cu tema Bistriţa mea 

                  -11 noiembrie 2015: concurs naţional Orizontul  apropiat, tema: Anotimpul 

sufletului meu: diplome de participare: Boţu Alexia- V B; Arpăţtean Oana- VIIA; Coldea 

Andreea –VII A; Aluaş David- VII  A 

                           Menţiuni: Deac Alexandra-VB; Nedelea Nicolle- VB; Boboş Estera- VIB 

                           Locul III: Ciorbă Andreea- VII A 

                            Locul II: Ţarcă Tamara-VII A 

                            Locul I: Sâdor Rut- VII A 

 

 -Bătălia cărţilor: concurs în colaborare cu Biblioteca Judeţeană- Kelemen-Radu 

Crinela-VII A: cea mai bună fişă de lectură 

-articole la revista şcolii; îndrumarea elevilor din clasele a V-a B, a VI-a B, a VII-a A şi a 

VIII-a A în redactarea acestor articole  

-alături de colegele de limba română, avem un club de lectură cuprinzând elevi ai cls.  V-VIII 

la care predăm, cu care organizăm întâlniri pe grupe, pe teme etc. 

-participarea la o activitate sau un concurs de creaţie în cadrul Olimpiadelor Kaufland, alături 

de colega Rusu Codruţa 

 

La limba germană: 

Activitatea doamnei prof. Crina Leonte a constat în: 

  -S-au făcut pregătiri săptămânale pentru olimpiada de limba germană, au fost desfăşurate 

activităţi extraşcolare incluse în proiectul "Olimpiadele Kaufland". 

 

La limba engleză: 

Doamna prof. Lolici Simona a desfaşurat ca act. extraşcolare şi extracurriculare : 

    -La nivelul clasei a VIII-a se face pregătire cu cei interesaţti pentru sustinerea probei 

eliminatorii de aptitudine a competentelor in limba engleza la clasa de bilingv a Colegiului 

National Liviu Rebreanu. 

  -S-au desfăşurat ore de pregătire cu elevii capabili de performanţă..  

   -S-a desfasurat concursul de discurs public in limba engleza , etapa pe scoala si etapa 

judeteana , cu tema „Integrity has no need of rules” ( anexez tabelele ). 

   -A scris un articol in revista scolii, intitulat „Cuvinte cu rost...”. 

 

Activitatea doamnei prof. Giurca Florina cuprinde: 

   -a contribuit la desfăşurarea concursului „Public Speaking”, în două etape(locală şi 

judeţeană) şi a olimpiadei de limba engleză (etapa locală-liceu). 

Doamna prof. de engleză Rotariu Alina a participat la activitatea de Halloween. 

3. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale.  
Doamna prof. Lolici Simona a continuat proiectul „Scary Skin on Halloween” in parteneriat 

cu Scoala Gimnaziala Vasile Grigore Borgovan din Corvinesti . Acest proiect a fost 



sponsorizat anul acesta de unul dintre parinti, reusind sa fie premiati mult mai multi elevi ca 

in alti ani. La această activitate au participat şi ceilalţi membrii ai catedrei, alături de alte 

cadre didactice. 

A continuat si proiectul „Christmas Time” . 

 

5. Activitatea metodico-științifică.  

La limba română: 
Doamna prof. Hâruţă Cristiana: 

:- Participarea la cercul pedagogic din 5 februarie cu tema „Evaluarea sumativă” 

- Organizarea Olimpiadei de limba și literatura română – etapa pe școală 

- Organizarea OLAV – etapa pe școală 

- Organizarea activității educative „Pe urmele lui Eminescu”  

  Doamna prof. Rusu  Codruţa: 

   -Participarea la cercul pedagogic - 5.10.2015 

    -Participarea la cercul pedagogic – tema: teste sumative - 5.02.2016 

   -Organizarea Olimpiadei de limba și literatura română – etapa pe școală 

   - Organizarea OLAV – etapa pe școală 

    -Cursuri de formare - Formator - Asociatia Karuna - 7.04.2015  

    -Organizarea activității educative „Pe urmele lui Eminescu” 

    Doamna prof. Rus Mirela: 

  -Participarea la cercul pedagogic din 5.10.2015 

  - Participarea la cercul pedagogic din 5 februarie cu tema „Evaluarea sumativă” 

  - Organizarea Olimpiadei de limba și literatura română – etapa pe școală 

  - Organizarea OLAV – etapa pe școală 

   -Curs de formare-CCD- tema:Educaţie împotriva corupţiei-decembrie 2015 

 

La limba germană:  

 Doamna prof. Leonte Crina a participat la cele două cercuri pedagogice organizate, precum si 

la un curs de formare continuă, organizat de ZFL Medias, într-un număr de 4 ore. 

 

La limba engleză: 

  Doamna prof. Lolici Simona a  participat la ambele cercuri pedagogice .  

  Doamna prof. Rotariu Alina a participat de asemenea  la  cercurile pedagogice organizate in 

cursul anului. 

 Doamna prof. Giurca Florina a participat le cercurile pedagogice desfăşurate, precum şi la 

două cursuri de perfecţionare( octombrie şi noiembrie). 

 

 

Raportul Comisiei metodice a profesorilor de matematică-informatică – Prof. Manuela 

Hapca 

 

1. Activitatea instructiv educativă.  

Toţi membrii catedrei:  

- 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 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 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; 

 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară.  

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 Cîmpan Andra 

- pregătirea elevilor din clasele a V-a A şi a V-a B pentru concursul de selecţie în 

vederea constituirii  grupei de excelenţă la clasa a V-a 

- pregătirea elevilor pentru Concursul Interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică) 

- pregătirea elevilor pentru concursul interjudeţean “Matematica, de drag” 

- tehnoredactarea revistei şcolii 

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- pregătirea elevilor pentru Concursul Interdisciplinar “+- POEZIE” (Olimpiada de 

lingvistică) 

- pregătirea elevilor pentru concursul interjudeţean “Matematica, de drag” 

- pregătirea elevilor din clasa a V-a C pentru concursul de selecţie în vederea constituirii  

grupei de excelenţă la clasa a V-a  

- însoţitor al lotului de elevi al şcolii şi evaluator la Concursul Interjudeţean 

“Matematica, de drag”  ediţia a X-a Bistriţa, noiembrie 2015 

- profesor al grupei de excelenţă clasa a VI-a 

 

3. 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 educativ etc.). 

- participarea la proiectul internaţional interdisciplinar Experimentul lui Eratostene a 

prof. Cîmpan Andra şi Hapca Manuela 

- participarea la proiectul ,,Fizica-altfel,,-Centrul de Evaluare si Analize Educationale-

învăţarea fizicii prin investigaţie a prof. Sălăgean Diana 

 

4. Activitatea metodico-științifică. (participare la cercuri pedagogice, responsabilități de 

organizare, perfecționarea prin grade,orice curs sau formă de perfecționare etc. ) 



Toţi membrii catedrei au participat la cele două cercuri pedagogice desfăşurate în 

acest semestru. 

Doamna profesoară Cîmpan Andra 

- este înscrisă la masterat, anul I,  specializarea Matematica didactică 

- a susţinut inspecţia pentru obţinrea definitivatului 

- a participat la cursul de prim ajutor premedical 

- responsabilă a  site-ului școlii.  

Doamna profesoară Hapca Manuela 

- responsabila cercului pedagogic a profesorilor de matematică din centrul Bistriţa 2 

- a organizat etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică  

Doamna profesoară Andreica Crina 

- a susţinut referatul cu tema “Utilizarea componentelor TIC în predarea disciplinelor 

reale” 

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

- Analiza activităţii membrilor catedrei în anul şcolar 2014-2015; Prezentarea 

rapoartelor de evaluare anuală 

- Identificarea elevilor capabili de performanţă; stabilirea programului de pregătire al 

acestora  

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

concursuri de matematică în anul şcolar 2014-2015 

- Testarea iniţială a elevilor din clasele V-VIII cu subiecte din materia anilor anteriori;  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015 

- Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VI-a 

(activitate împreună cu catedra de ştiinţe) 

- Propunerea de discipline opţionale pentru CDŞ 

 

Comisia „Om și societate” – Prof. Marinela Săsărman 

1. 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. 

- Elevii au fost evaluati oral prin intrăbări adresate atât de profesor  cât si de elevi din 

testul de evaluare semestrial din caietul de clasa al elevului 

- Toţi profesorii din catedră 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. Dintre 

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

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

- Transparența si ritmicitatea in notare 



- Explicarea la inceputul anului scolar pentru fiecare clasă a standardelor de evaluare si 

notare 

- Elevii cu rezultate bune si care au inregistrat progres școlar au fost incurajati ca la 

final de semestru să obtină medii cuprinse intre 9 si 10. 

- 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 , harti de specialitate, glob geografic planșe 

explicative  

PUNCTE SLABE: 

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

acestea nu mai corespund programei şcolare în vigoare. 

- Timpul alocat programei la disciplinele cu o singură oră pe săptamână este insuficient 

- Programa foarte incărcată pentru anumite discipline 

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

 

2.ACTIVITATEA EXTRACURICULARĂ SI EXTRAȘCOLARE 

PUNCTE TARI 

-Prof.Istrate Cosmin ,Rauca Margit si Săsărman  Marinela au redactat articole  tematice 

pentru revista școlii; 

-Prof.dr.Dan Aurelia a partcipat impreună   elevii clasei a- VI-A insoțiți si de diriginta 

Săsărman Marinela  la Casa Argintarului pentru o vizita de studii in cadrul activitatii 

„Bistrita- oraș medieval”, 

-Aniversarea  Zilei Naționale a României  prin organizarea  de activităti specifice 

(semnificatia istorică, cântece , poezii patriotice) 

-Pregătirea lotului olimpic,organizarea etapei pe școală a Olimpiadei de geografie, prof.Rauca 

Margit  

-In cadrul activităților educative pe școală prof .Istrate Cosmin si prof Săsărman Marinela au 

participat alături de elevi la petrecerea,,Scary Skin on Hollowen’’ 

-Prof.Istrate Cosmin  a participat la Concursul organizat de ISJ BN si Muzeul judetean BN , 

dedicat Unirii Principatelor . In acest sens elevii  școlii noastre au obtinut o mentiune la 

Concursul ,,Când l-au ales pe Cuza domn”. Elevii participanți au fost  Maier Andreea VIII C, 

Flore Saul si Mureșan Gabriel clasa VIII B. 

-Prof. Istrate Cosmin a organizat impreună cu elevii clasei a VI-C  o vizită tematică la Centrul 

German din Bistrita. 

-Prof. Rauca Margit a participat  intr-o excursie tematica la Vatra Dornei in data de   17. 10.  

2015.  De asemenea s-a implicat in organizarea si desfășurarea Concursului Național de 

Geografie Terra pe școala  pregătind elevi din clasa a V a, a VI a si a VIIa  

 -Profesorii  de religie s-au implicat in activitătile religioase desfășurate in cadrul Bisericii 

 - Prof. Arieșan Ilie a desfășurat activităti in cadrul Protopopiatului Greco –Catolic,Intâlnirea 

tineretului greco-catolic din eparhia de Cluj-Gherla,care s-a tinut la Floresti ,  cu tema,,Fericiti 

cei săraci cu spiritul’’, activităti de voluntariat,concert de Crăciun in parohiile greco catolice. 

        

  -Cu ocazia sărbătorii de Crăciun  elevii clasei aVI-a A insoțiți de pof .de religie Săsărman 

Marinela   si Cont Nicolae si alti elevi  au participat la Biserica pentru a primi Taina 

Impărtăsaniei   

 

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 implicarea elevilor in activitătile 

socio- umane 



 

 

3.DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI PROIECTE EDUCATIONALE 

 

PUNCTE TARI 

  -Prof.Murza Petru mentine o legatura cu ,,Școala Duminicală”o formă  de organizare la 

nivelul Bisericii Penticostale  locale.De asemenea este implicat intr-un proiect educational  

prescolar  in orasul Arad ,este  presedinte al Asociatiei Centrul de Misiune ,,Râul 

Vietii,,Grădinita  crestină  cu program normal .A  sustinut  teme specifice  valorilor de viata 

crestină in cadrul Asociatiei Moralia. 

     -Prof. Arieșan Ilie  colaboreaza cu ASTRU-Cluj(Asociatia Tinerilor Uniti) 

     - Prof.pr. Conț Nicolae si prof. Săsărman Marinela menține legătura cu Biserica din 

apropiere Sfântul Ioan Botezătorul participând cu elevii la intâlniri cu preotul in vederea  

formării caracterului moral –religios la elevi 

 

PUNCTE SLABE 

        -slaba implicare in intocmirea unor proiecte de colaborare si cu alte instituții 

 

4. ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICĂ 

 

PUNCTE TARI: 

        -Toti colegii din catedră au participat la Cercurile pedagogice  organizate de ISJ-BN 

prezentand modele de teste  , având loc discutii in vederea imbunătătirii tactului pedagogic. 

         

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

implicându-se prin susţinerea unor referate, dezbateri şi lecţii deschise, prof. Rauca 

Margit a susținut o lecție deschisă la clasa a VIII-aB cu tema,, Podisul Moldovei 

- Prof.Giurgiu Elena  este inscrisă pentru gradul didactic I  urmând să desfăsoare 

ultimele două  inspectii școlare si prezentarea lucrării. De asemenea a participat la un 

curs ,, Măsuri de prim ajutor,, precum si la  Conferința Internatională:Contemporary 

Trends in Teaching And Learning Geography\ Tendințe actuale in predarea si 

invățarea geografiei editia aIX-a, Cluj Napoca in 24-25 octombrie 2015.Lucrarea a 

fost publicată in Presa Universitară Clujeană cu titlul,, Utilizarea fotografiei in 

invățarea geografiei ,, 

- Prof.Murza Petru este inscris la Univeritatea București  la un curs de Master-

specialitatea teologie, precum si la gradul didactic I. 

- Prof Arieșan Ilie este titular pe catedra de religie greco-catolica si metodist  

- Participarea profesorilor în comisiile de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor 

şcolare judeţene. 

- Cadrele didactice valorifică în activitatea lor experienţa participării la activităţile 

metodice. 

PUNCTE SLABE: 

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

eficientă între toţi membrii catedrei. 

 

Catedra Știinte si Educatie-tehnologică – Prof. Emilia Harja 

1. ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 

 Realizarea planificarilor calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu 

programa scolara  precum si a Curricumului National ; 



 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temelor zilnice (sarcini de lucru 

diferentiate, fise de lucru );  

 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea 

si dezvoltarea acestora, in concordanta cu obiectivele cadru si de referinta cuprinse in 

Curriculum; 

 Parcurgerea materia conform planificărilor, la toate clasele;  

 Actualizarea portofoliilor personale care cuprind: proiectarea planificărilor 

calendaristice, a unităţilor de învăţare, a lecţiilor; 

 Activităţilor didactice s-audesfasurat prin utilizarea de strategii atât tradiţionale cât şi 

modern,s-a folosit material didactic divers în funcţie de lecţie şi de modulul predat. 

 S-a urmărit realizarea de  activităţi integrate cât mai diverse în care metodele noi  activ 

– participative au fost  incluse.  

 La fizica portofoliul cuprinde referate despre fenomene fizice si fizicieni. 

 Evaluarea  rezultatelor  învăţării a constat în: teste summative, lucrări practice, 

aprecieri  verbale 

 

2. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA ŞI EXTRAŞCOLARA  

Activitatile comune cadrelor didactice sunt: 

 au pregătit elevii  pentru faza pe şcoală si faza judeteana a olimpiadelor scolare; 

 au organizat faza pe scoala a olimpiadelor  pe specialitati; 

 au participat ca profesor evaluator la faza pe scoala a olimpiadei si au propus 

subiecte. 

Prof. Sular Eugenia a realizat o lectie demonstrativa in cadrul catedrei cu tema “Spatiul 

Cosmic- platforma de atragere a elevilor catre materiile STEM”, la clasa a VII C. 

Prof. Harja Emilia si Sular Eugenia au aplicat teste sumative care vor fi publicate in 

biblioteca virtuala a CCD. 

Prof.Harja Emilia si Zbanca Violeta au pregatit materiale pentru revista scolii. 

In calitate de diriginte, prof.Harja Emilia si Triscas Ionica au desfasurat urmatoarele: 

 activitate de estetizare a sălii de clasă: Clasa noastră – casa noastră 

 o petrecere de neuitate: De Haloween împreună 

 un mic ajutor pentru cei nevoiași: Tărgul de “purici” 

 colinde: Decembrie în sărbătoare 

  

3. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE  

Membrii catedrei au incheiat si participat la numeroase parteneriate. 

Prof. Triscas Ionica  

- “Lumea Profesiilor”, Parteneriat cu A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud  

 obiectul colaborării: 

o  informarea şi consilierea privind orientarea şcolară şi posibila carieră a 

elevilor din clasele terminale; 

o o mai bună cunoaştere a domeniilor profesionale, a profilelor    şi 

specializărilor acestora; 

- “Cea mai frumoasă clasă”, Proiect educațional  

 obiectivele specifice: 

o stimularea creativității 

o dezvoltarea simțului estetic 

 



Prof.Harja Emilia – “Eco.Ro - pledoarie pentru recunoașterea valorilor ECO din 

România”, Parteneriat cu Sc.Gimnaziala Nr.1 Bistrita. 

                     

Prof .Zbanca Violeta a participat la o activitate interdisciplinara coordonata de prof. 

Hapca Manuela cu elevii clasei a VIII-a. Activitatea a constat in realizarea experimentului 

lui Eratostene prin care se poate calcula circumferinta Pamantului pe baza umbrei lasate de un 

bat de 1 metru in timpul amiezei.   

 

4. Activitatea metodico-stiintifica 

Prof. Zbanca Violeta la Cercul pedagogic al profesorilor de fizica organizat de 

CTGM, a prezentat activitatile extracurriculare si curriculare-folosirea platformei Moodlee, 

realizarea de teste de catre elevi, implicarea pe platforma online Open Discovery Portal - 

Comunitatea profesorilor de stiinte. 

 

 

Comisia  Arte, Ed. Fizică și sport – Prof. bDorina Pașcu 

 
1. Activitatea instructiv educativă.  

- planificarile au fost intocmite conform cerintelor programei scolare si  metodologiei in 

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

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

individual la 4-5 saptamani( desen, muzica),  la  incheierea predarii unei unitati de invatare 

(ed.fizica) conform baremurilor stabilite la nivelul catedrei, 

- a fost efectuat instructajul pentru protectia muncii la toate clasele si a fost terrminat controlul 

medical anual al elevilor (ed, fizica) 

- in procesul instructiv educativ au fost folosite manualele de specialitate (desen, muzica), iar 

ca auxiliare didactice: CD-uri,CD-playuri, partituri (muzica) cabinetul de desen, leptopul si 

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

didactice existente. 

 

2. Activitatea extracurriculară și extrașcolară 

Prof. Revnic E. 

1. Concert de colinde organizat cu grupul vocal la -  I.S.U.-Bistrita  

                                                      - Politia Bistrita 

Prof. Nagy D.  

1. Crosul memorial „Maria Cioncan”- atletism- LOC II – Petrut Ane-Marie IV A 

                                                                                     LOC III- Grozav Andreea IV A 

2. Memorialul „Nicolae Lupan” Cupa 1 Decembrie –atletism 

                                                                        LOC I  - Petrut Ane –Marie IV A 

                                                                        LOC IV- Grozav Andreea IV A 

3. O.N.S.S. Campionatul Sc. Gim – Tenis de masa- et. mun. –participare- 

- Herinean Maria V A 

 

  Prof. Pascu D. 

1. Cupa „Mos Nicolae” – volei baieti – etapa munic. LOC II 

2. O.N.S.S.- Sah- etapa municipala -  LOC III – Bartes Vasile- VIII C 

3. O.N.S.S.- Sah –etapa judeteana  -  LOC IV – Bartes Vasile 

4. O.N.S.S.- Tenis de masa- et. mun.- participare- Tricolici Anton -VIII C 

Prof. Szabo Ana 



Prof. Szabo A. 

1. Cupa „Mos Nicolae” -etapa municipala - handbal fete – LOC II                               

                                                               - handbal baieti- participare 

      2. O.N.S.S. Campionatul Sc. Gim.- Sah- etapa municipala si judeteana – insotitoare de lot 

      3. O.N.S.S. – Camp. Sc. Gim.- et. municipala -handbal fete-  LOC IV 

 

2. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale.  
Prof. Nagy D. – Parteneriat cu Sc. Gimn, nr. 1 Bistrita- „Sanatosi prin sport” pe                   

perioada 2016/2018 

Prof. Oros A. – Parteneriat Asociatia „Aripi de copil” – proiect- „Deschide-ti inima” 2015 

 

4.Activitatea metodico-științifică 
Prof. Orors A. 

– Referat in cadrul Comisiei Metodice: „Terapia prin arta la copii cu dizabilitati” 

- Membra in: Comisia de orar  

-                     Comisia de estetizare a scolii 

Prof. Nagy D. 

- Referat in cadrul Comisiei Metodice „ Educatia fizica- mijloc de recuperare educare si 

integrare” 

- Responsabil Comisia de orar 

- Membru CA 

- Membru Comisia Sportului Scolar 

Prof. Pascu D. 

- Participare la Cercurile pedagogice, oct.2015 si febr.2016 

- Responsabil  de catedra 

- Membra in:  Comisia Sportului Scolar 

                     Comisia de Disciplina 

                     Comisia de Inventariere 

                     Comisia ECO 

                     Comisia O.S.P. 

Prof. Szabo A. 

- Participare la Cercurile pedagogice oct.2015 si febr, 2016  

- Referat: „Contributia jocului de miscare la cresterea eficientri orelor de educatie fizica 

- Inscrisa la gradul II- Sustinerea inspectiei C2 

Prof. Gubesch C.  

Participare la Cercurile pedagogic oct.2015 si febr,2015 

 

Bistrița: 21.03.2016        Director, 

                            Prof. Mihai Dumitru Cosma 

 

 

 

                                     

 



 

                                                    

   

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             


