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       „ Disconfortul poate fi productiv și un 

stimulent puternic pentru schimbare. Vor 

exista momente când vei fi nevoit sa permiți 

sau să creezi disconfort pentru a obține un 

final fericit.” 

                       Bruce Hyland 

 

 

 

Introducere 

 

 Activitatea complexă instructiv-educativă, școlară și extrașcolară, desfășurată în anul 

școlar 2018/2019 a avut ca scop asigurarea pentru beneficiarii noștri  principali, cei peste 600 de 

elevi, în raport cu vârsta și motivația fiecăruia, a competențelor indispensabile vieții sociale 

normale. S-a încercat să se realizeze un sistem educațional de calitate prin resursele accesate, 

organizarea internă și prin respectarea curriculum-ului în predare, evaluare, consiliere.  

 O dominantă care și-a lăsat amprenta asupra școlii noastre în ultimii ani școlari și 

influențează și în continuare tot ce se întâmplă aici (într-o oarecare măsură chiar și dorința 

familiilor de a-și trimite copiii la școala noastră) este așteptata reabilitare a spațiilor interioare și 

exterioare. Acest demers va aduce confort,  responsabiliate dar și o fluidizare a bugetului spre 

capitole mai degrabă cu scop didactic în detrimentul celor de asigurare a utilităților având în vedere 

că reabilitarea aduce o sporire consistentă a randamentului termic, electric, și o diminuare a 

cheltuielilor de întreținere.  

 Ca și în anii precedenți atenția s-a concentrat pe faptul că modernizarea activității în 

domeniul educației solicită implementarea abordărilor de tip holistic pentru asigurarea calității și 

durabilității rezultatelor. În rezumat, tipul de abordare holistică a demersului didactic are patru 

trăsături dominante:  

 1. Învățarea e organică, ascendentă, experimentală si bazată pe cooperare. Planificarea 

didactică facilitează doar inițierea unor discuții deschise. 

2. Există un puternic simț al implicării și comunității între copii, părinți și educatori. 

3. Există un mare respect pentru viața interioară a copilului, prin abordarea de metode care 

vizează timp în afara mediilor competitive, agitate, și chiar metode care activează întrebări 

profunde privind sensul vieții și spiritualității. 

4. Se practică o puternică reconectare cu natura, prin grija față de mediu și activități 

integrate în curriculum. 

 Analiza sistemului instructiv-educativ din școală, a rezultatelor și a stării de fapt este 

punctul de pornire pentru proiectarea și planificarea activității manageriale și didactice din anul 

care este deja în derulare, unul cu totul special datorită șantierului care aduce pericole privind 

sănătatea și integritatea fizică a elevilor, restângerii în 16 săli de clasă cu desfășurarea cursurilor 

în două schimburi și accesului aproape imposibil la mijloacele didactice de care, totuși, școala 

dispune.  

 

 

 



A. Aspecte privind managementul școlar 

 

Pregătirea debutului anului școlar 2018/2019 a fost asigurată, în cea mai mare parte, printr-

o activitate complexă, de echipa managerială, cu o bună parte din membrii stabili ai colectivului 

didactic și cu personalul auxiliar și nedidactic. Echipa de orar,coordonată de profesoara Manuela 

Hapca a stabilit recordul de a genera un orar care nu a mai suferit nici o modificare până la 

încheierea anului școlar. Orarul a permis realizarea programului de serviciu în pauze, fiecare cadru 

didactic fiind planificat de serviciu proporțional cu încadrarea.  

 

La începutul anului școlar toate sălile de clasă, dar în special cele destinate desfăşurării 

activităţii grupelor pregătitoare și claselor a V-a au fost amenajate corespunzător şi în timp util, 

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

pentru toate nivelurile de învățământ. Cursurile au început bine și la Școala Primară și Grădinița 

Sigmir. Echipa managerială a rămas aceeași pentru al II-lea an consecutiv, prin decizia ISJ fiind 

delegați Cosma Mihai și Săsărman Marinela pentru a conduce școala. Consiliul de administrație 

al școlii, de asemenea, nu și-a schimbat structura. 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. 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 

VI.Proiecte educaționale și programe comunitare 

VII.Activitatea tehnico-administrativă și arhiva școlii. 

 Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriale au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud. Înainte de începerea cursurilor, prin decizia 

directorului a fost precizată componența Consiliului Profesoral și, prin aplicarea metodologiei s-a 

constitut noul Consiliu de Administrație. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul 

managerial pentru anul şcolar 2018/2019 au fost emise decizii interne pentru numirea: 



- Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în persoana 

doamnei profesoare Lolici Simona;  

-  Responsabililor colectivelor metodice; 

-  Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice. 

S-a realizat orarul pentru ambele cicluri de învățământ, aprobat în CA. Din a II-a săptămână 

de școală a fost în vigoare serviciul pe școală, serviciul pe coridoare și curte (o nouă modalitate de 

abordare, pe pauze nu pe zile, cu număr de pauze proporțional cu fracțiunea de normă), programul 

de suplinire colegială a absenților motivați. 

 Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:  

Pentru activitatea didactică:  

- Asistenţe la ore efectuate de directori; 

- Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare 

a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;  

- Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 

necesare în activitatea acestora;  

- Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;  

- Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina 

elevilor.  

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  

- Raportarea permanentă la cerințele formulate de compartimentele ISJ BN transmise școlii 

prin e-mail-uri, prin fax-uri și prin săptămânala „Agenda directorului”; 

- Analiza periodică a documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar 

contabil;  

- Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;  

- Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

- Inventarierea anuală a dotărilor școlii.  

Un moment special pentru evaluarea activității complexe desfășurate în școală l-a constituit 

controlul ARACIP demers care s-a finalizat cu calificative bune și foarte bune, documentele 

acestei evaluări fiind arhivate corespunzător, urmând a fi valorificate în perioada care urmează. La 

buna, corecta și completa prezentare a stării de fapt, a rezultatelor școlii, a organizării și 

coordonării tuturor formelor de activitate din școală s-a lucrat enorm, au fost câteva zile infernale 

iar contribuția membrilor colectivului nostru a fost disproporționată. De la activitate spre epuizare, 

a unui grup restrâns, la ignorare (ca să nu folosim calificative mai dure), de către unii. 

Nominalizările lipsesc pentru că cei din urmă vor găsi argumente și justificări „incontestabile” iar 

cei dintâi  sunt rugați să nu se supere. 

Activitatea s-a desfășurat la nivel de normalitate în toate compartimentele auxiliare și 

nedidactice ale școlii. La sfîrșitul anului școlar întregul personal, cu o singură excepție, a obținut 

calificativul „foarte bine”. Consiliul de administrație, respectându-se procedura, a decis să se 

acorde un calificativ „Bine”.  

În anul școlar 2018-2019, obiectivele impuse prin Planul de Dezvoltare Instituțională au fost 

următoarele (așa cum au fost formulate în plan): 

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

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

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



2.Asigurarea calității educației prin oferirea programelor care să satisfacă așteptările 

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

asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

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

personalizarea ofertei educaționale; 

4.Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă; 

5.Valorificarea rezultatelor la evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a, aVI-a și 

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

6.Implementarea noului curriculum  național la clasa a VI-a; 

7.Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure respectarea 

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

În activitatea din școală fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată 

implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul 

decizional, evident, cu condiția să se dorească și să se afirme acest lucru. Măsurile aplicate în acest 

sens au vizat în principal următoarele:   

- Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul și atribuțiile 

Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;  

- Afișarea tuturor hotărârilor de C.A. în sala profesorală; 

- Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 

Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, ai părinţilor și ai Primarului 

municipiului Bistrița.  

Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost satisfăcătoare si extrem de 

productivă în special a reprezentanților cadrelor didactice, a reprezentantelor părinților, a doamnei 

Daria Gavrilaș-Vasilichi reprezentanta CL, și mai puțin în privința celorlalți desemnaţi.  

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea 

şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-

a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. 

Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 

activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire 

suplimentară în vederea evaluărilor naționale la clasele II, IV, VI și VIII. 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale s-a realizat prin sondarea preferințelor 

elevilor, invitarea cadrelor didactice să-și prezintă lista propunerilor, listă analizată în Comisia 

pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde într-o bună măsură solicitărilor elevilor, 

părinților şi specificului unităţii de învăţământ.  

 

a. Baza materială: Şcoala a beneficiat de 26 de săli de clasă corespunzătoare din toate 

punctele de vedere pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, din care 3 sunt special 

amenajate pentru clasa pregătitoare iar alte trei pentru alternativa „step by step”, o sală în care se 

joacă cei mai mici elevi, două săli în care se lucrează cu elevii cu CES, trei laboratoare (de fizică, 

chimie, biologie), o sală dotată cu 30 de calculatoare unde s-au desfășurat orele de TIC, dar a fost 

și la dispoziția celorlalte cadrelor didactice pentru activități specifice. În școală există cabinete de 

Istorie-Geografie, Religie, Desen, Consiliere, Logopedie. Există în școală o Cancelarie, două săli 

de relaxare pentru cadrele didactice (una dintre ele este situată în zona sălilor de claselor primare), 

o sală pentru proiecție unde se desfășoară ședințele de Consiliu Profesoral și diverse activități din 

derularea proiectelor. Școala are o sală de festivități și spectacole cu aprox. 120 de locuri, un 



cabinet, o bibliotecă ce adăpostește peste 15.000 de volume și include Centrul de Documentare și 

Informare, o sală în care servesc masa elevii din clasele „step by step”. Ambii directori au birouri 

spațioase, în alte trei încăperi  lucrează personalul didactic-auxiliar. Școala dispune de sală pentru 

arhivă, magazii pentru materiale de curățenie consumabile, materiale de birou, manuale. Există și 

două săli în care  sunt depozitate calculatoare defecte sau care nu se utilizează.  În a doua clădire 

a școlii există trei  săli de sport, vestiare, sala profesorilor,  magazie de materiale sportive, magazie 

de unelte și atelierul muncitorilor de întreținere. Curtea școlii este spațioasă și este completată de 

terenuri de sport cu gazon artificial, degradat în bună măsură, și cu un spațiu de parcare pentru 

aproximativ 20 de mașini. 

 

b. Resurse umane. În şcoala noastră au funcționat, în anul școlar 2018-2019, 54 de cadre 

didactice (la care se adaugă profesorul-logoped, consilierul școlar și o profesoară de sprijin) pentru 

48.61 posturi (inclusiv cele trei aparținând de CSEI și CJRAE), norme și degrevări. Profesoara 

Dan Aurelia, inspector școlar dar titulară a școlii și profesoară cu 1/6 normă în anul supus analizei, 

și profesorul Pop Marius dețin titlul de doctor în Istorie. 6 cadre didactice și un cadru didactic 

auxiliar au beneficiat de gradaţii de merit. Doamna profesoară Dan Aurelia-inspector de 

specialitate, Trișcaș Ionica (cu aport deosebit în reprezentarea școlii la olimpiadele școlare) și 

Cosma Mihai a fost incluși pe lista metodiștilor ISJ iar 6 cadre didactice au făcut parte din consilii 

consultative pe discipline de învățământ. Un plus de valoare l-a adus constituirea aproape 

definitivă a colectivului de profesori de Ed. Fizică cu colege entuziaste și bune profesioniste. Cele 

două colege au revigorat, de asemenea,echipa de diriginți. 

 

 



c.Populația şcolară: Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar 2018 – 2019, prin 

comparație cu cei precedenți  (incluzând și Școala Sigmir), a fost  următoarea:    

 

 

 

2016/2017: 

 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 12 21 350 290 

Total clase și grupe: 29 Total elevi și preșcolari: 661 

 

2017/2018: 

 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 11 20 342 258 

Total clase și grupe: 28 Total elevi și preșcolari: 620 

 

2018/2019: 

 

Nr. clase Nr. elevi 

preşcolar  primar gimnazial preşcolar primar Gimnazial 

1  16 11 19 334 278 

Total clase și grupe: 28 Total elevi și preșcolari: 631 

 

Nevoia de a menține un număr ridicat de elevi obligă la primirea elevilor din alte  școli, 

fapt care nu are, în general, efect pozitiv în calitatea colectivelor. Raportul Număr elevi/Număr 

clase a avut valoarea, la SGLB (inclusiv Sigmir), în anul 2018-2019 de 22,6 - o valoare puțin mai 

mare decât în anul precedent (22,14) dar mult mai mică decât a tuturor școlilor din Bistrița. Acest 

raport depășește, în școlile „sănătoase” 25. Această valoare, mică,  are efect negativ în multe 

privințe: încadrarea cu personal didactic auxiliar, includerea de cursuri opționale în CDȘ, 

aprobarea de clase cu studiu intensiv și, în special, buget alocat. Un puternic semnal de alarmă 

îl constituie involuția efectivelor la ciclul primar!!! Îmbunătățirea raportului amintit se poate 

face prin două moduri: fie sunt acceptați în școală toți solicitanții (nu intră în discuție solicitanții 

de drept, prevăzuți de ROFUIP) fie determinăm afluența prin oferta educațională valoroasă și, în 

special, printr-o imagine și percepție de excepție în comunitate.  

 

d.Starea disciplinară: În anul școlar 2017-2018 au fost aplicate sancționări cu „mustrare 

scrisă”și scăderea notei la purtare. Pentru orice cunoscător al școlii, cadru didactic în special, care 

a observat manifestările din curte, atmosfera din pauze de pe coridoare, din jurul școlii dar, cu 

precădere, la activitățile didactice numărul de note scăzute la purtare pare mult prea mic. Se induce 



constatarea că nota la purtare (calificativul), singurul mijloc real, măsurabil pe care diriginții și 

învățătorii îl au la dispoziție pentru a disciplina și a semnala familiei derapajele de comportament 

sau carențele educative nu este folosit cum trebuie. Trebuie totuși remarcat un real progres față de 

anii precedenți în valorificarea oportunităților oferite de Consiliul profesorilor clasei.  De altfel, și 

numărul sancționaților a crescut, și ne-am apropiat de realitatea din școla noastră. Au fost mai 

corect gestionate abaterile disciplinare, s-a respectat în mai mare măsură prevederile ROFUIP cu 

privire la sancțiuni. S-a creat linia de start de la care să se progreseze în actualul an școlar. 

 

 e.Rezultatele la învățătură ale elevilor sunt oglindite de note și calificative. Principalele 

preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a 

evaluărilor pe parcursul anului scolar. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt 

combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative 

(proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere 

echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele 

evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează pe 

analizele interne realizate la nivelul catedrelor.  

 Analiza cifrelor „brute”, reflectă următoarea evoluție a promovabilității în ultimii trei ani 

școlari: 

 

 f. Activitatea de performanță 

 

Olimpiade și concursuri  

în anul școlar 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Concursul  Etapa Premiu/ 

mențiune 

Profesor 

1 Mureșan Diana VIII C Olimpiada ed.teh. jud I+et. naț. Trișcaș Ionica 

2 Roșca Maria VI A Olimpiada ed.teh. jud mențiune Trișcaș Ionica 

3 Pop Karina V A Olimpiada ed.teh. jud mențiune Trișcaș Ionica 

4 Boca Palalogos Larisa V A Olimpiada ed.teh. jud mențiune Trișcaș Ionica 

5 Beldean Alexandra VII A ONSS-tetratlon Jud II+zonal loc 4 Szabo Ana 

6 Cătinean Sigrid VII A ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

7 Grozav Andreea VII A ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

8 Petruț Anne-Marie VII A ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4         Szabo Ana 

9 Mureșan Denis VII A ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

10 Rîpan Alejandro VII B ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

11 Purcel Alexandru VII B ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

12 Ștefan Patrik VIII B ONSS-tetratlon Jud II+zonal 4 Szabo Ana 

13 Rîpan Alejandro VII B ONSS-cros Jud I+et.naț-loc 20 Szabo Ana 

14 Costin Alexandru VB ONSS Jud mențiune Szabo Ana 

15 Rîpan Alejandro VII B Memorial M. Cioncan  Jud I Szabo Ana 

16 Costin Alexandru VB Memorial M. Cioncan Jud I Szabo Ana 

17 Rus Ioan VI B Memorial Nic. Lupan Jud I Szabo Ana 

18 Petruț Anne-Marie VIIA Memorial Nic. Lupan Jud II Szabo Ana 

19 Costin Alexandru VB Memorial Nic. Lupan Jud III Szabo Ana 



20 Ciornei Paul VA Memorial Nic. Lupan Jud mențiune Szabo Ana 

21 Vaida Alex VB Memorial Nic. Lupan Jud mențiune Szabo Ana 

22 Echipa SGLB fete Gim Ol. Gimn. handbal Jud mențiune Szabo Ana 

23 Echipa SGLB băieți Gim Ol. Gimn. handbal jud mențiune Diniș-Vârtic Geta 

24 Ech. Mixtă handb. SGLB III-IV ONSS cls.III-IV jud mențiune Diniș-Vârtic Geta 

25 Echipa SGLB III-IV ONSS fotbal Jud III Diniș-Vârtic Geta 

26 Echipa SGLB V-VIII ONSS fotbal jud III Diniș-Vârtic Geta 

27 Olan Otniel V B Ol. Rel. Cult pent. jud I+et. naț loc 10 Murza Petru 

28 Filipoi Patricia  V B Ol. Rel gr-cat jud III Arieșan Ilie 

29 Deac Alexandra VIII B Ol. Istorie Jud mențiune Dr.Pop Marius 

30 Tocianiuc Iulia VIII C Ol. Cult civ. Jud II Dr.Pop Marius 

31 Gherman Victor VIII C Ol. Cult civ. Jud II Dr.Pop Marius 

32 Rus Ana Maria VII B Ol. Cult civ. Jud III Dr.Pop Marius 

33 Tomșa Damaris VII B Ol. Cult civ. Jud III Dr.Pop Marius 

34 Beldean Alexandra Ioana VII A Ol. Cult civ. Jud mențiune Dr.Pop Marius 

35 Iordăchescu Denisa VII A Ol. Cult civ. Jud mențiune Dr.Pop Marius 

36 Purcel Dragoș VII B Ol. Cult civ. Jud mențiune Dr.Pop Marius 

37 Mihalca Claudiu VII A Ol. Cult civ. Jud mențiune Dr.Pop Marius 

38 Dragomir Cosmin VIIC Ol. Lb. engl. Jud mențiune Lolici Simona 

39 Olah-Arpăștean Raul VIIA Ol. Lb. engl. Jud mențiune Lolici Simona 

40 Abrudan Naomi VB Lect ca abilit. de viață Jud mențiune Pop Marinela 

41 Groza Ștefania VA OL. Lb. română jud mențiune Nicolae Lavinia 

42 Tomșa Daria VIA Lect ca abilit. de viață jud mențiune Nicolae Lavinia 

45 Rostaș Mario VIB Test your english Jud mențiune Moldovan Rox 

46 Bungărdean Valentin VIA Test your english Jud mențiune Lolici Simona 

47 Radu Vasile Bogdan  VIB Ol. Matematică jud mențiune Hapca Manuela 

48 Radu Vasile Bogdan VIB Competiție la pătrat(mat-fiz) jud mențiune Hapca Manuela 

49 Marian Andreea VIIA OL. Biologie Jud mențiune Harja Emilia 

50 Urs Andreea VB Cunoaștere-educație-stimă Jud II Dascălul M+Țăgorean B 

51 Magda Ariana VB Cunoaștere-educație-stimă Jud III Dascălul M+Țăgorean B 

52 Elekes Deszo VC Cunoaștere-educație-stimă Jud mențiune Hapca M+Țăgorean B 

53 Dorgo Patric VIA Cunoaștere-educație-stimă Jud mențiune Dascălul M+Țăgorean B 

54 Sebișan Andrei IIIB CN „Alege! Este dreptul 

tău” 
Jud I Mircea Maria 

55 Gotea Laura IIIB CN „Alege! Este dreptul 

tău” Jud II Mircea Maria 

56 Oltean Andreea VIA CN „Alege! Este dreptul 

tău” Jud II Lolici Simona 

57 Bulz Simina VIIA CN „Alege! Este dreptul 

tău” Jud mențiune Oros Alina 

58 Vlașin Daria IB CN „Alege! Este dreptul 

tău” Jud mențiune Runcan Flavia 

59 Bulz Simina, Marian Andreea, 

Nușfelean Jessica 
VIIA CJ „ Întinde mâna prietene” jud II Lolici S, Oros A, Trișcaș  

60 Pop Gabriel, Uilăcan Darius, 

Arhciudean Beatrice 
V,VI,VIII CJ „ Întinde mâna prietene” Jud Pr. Special Lolici S, Oros A, Trișcaș  

61 Bulz Simina, Marian Andreea, 

Nușfelean Jessica VIIA „Arbori pt. Viitor” Reg. mențiune Lolici S, Harja E. 

62 Neag Maria, Gherman Valentina, 

Hodoroga Ioana 
VA Pe urmele lui P. Rareș jud P I Dan Aurelia 

63 Ursa Vanesa, Boca Larisa, 

Moldovan Ana 
VA Pe urmele lui P. Rareș jud Mențiune Dan Aurelia 

64 Toderici Darius, Rus Robert, 

Seserman Alex 
VA Pe urmele lui P. Rareș jud Mențiune Dan Aurelia 



65  Măerean Monica VIIIB „Din respect pentru natură” Jud Mențiune Harja Emilia 

66 Bulz Simina, Marian Andreea, 

Nușfelean Jessica, Tiniș Alida 
VIIA „Din respect pentru natură” jud Pr. special Oros Alina 

67 Naș Alexia, Cucea Luisa, Toncean 

Williams, Teletin David 
ȘGLB Ed. rutieră-ed. ptr. viață Jud I+calif. naț Loliciu Simona 

 

 

2016- 2017 - TOTAL ELEVI PROMOVAȚI - 640 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 350 

 Promovaţi – 347  

  Repetenți –3  

  Procent –   99,14%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 290 

  Promovaţi – 289 

           Repetent –  1 

  Procent – 99,65%  

 

 

 

 

2017 – 2018 - TOTAL ELEVI PROMOVAȚI - 622 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 365 

  Promovaţi – 361 

  Repetenți – 4  

  Procent –   98,90%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 257  

  Promovaţi – 256 

           Repetenți –  1 

  Procent – 99,61%  

 

 

2018 – 2019 – TOTAL ELEVI PROMOVAȚI - 606 

Clasele 0 -IV  

Total elevi – 334 

 Promovaţi – 330 

  Repetenți –4  

  Procent –   99,01%  

Clasele V-VIII  

Total elevi – 278  

  Promovaţi – 276 

           Repetenți –  2 

  Procent – 99,00%  

 

 

g.Evaluări naționale. În privința rezultatelor învățării mult mai elocvente sunt cifrele 

rezultate din analiza statistică a evaluărilor naționale și poate prin compararea acestora cu cele din 

anii precedenți. Sigur, aceste comparații își au limitele lor atâta timp cât de la un an la altul gradul 

de dificultate se schimbă, intenționat, prin analiza calității „materialului uman” și a situațiilor 

semnalate sau neintenționat din dorința de a diversifica itemii evaluărilor. Pentru toate tipurile de 

evaluări s-au înaintat rapoarte detaliate către ISJBN. 



 Evaluarea elevilor claselor II, IV și VI s-a desfășurat în conformitate cu metodologia 

aprobată de către MECT având ca temei legal prevederile Art. 74, alin. (2), (3), (4) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru realizarea 

încărcării, simularea și apoi recepționarea subiectelor a fost cooptată în comisie doamna profesor  

pentru învățământul primar Augustina Bîrta cunoscătoare și cu abilități în utilizarea calculatorului, 

încercând construirea unei continuități în componența comisiei din acest punct de vedere. 

 Pentru optimizarea rezultatelor s-au făcut simulări ale evaluării la toate clasele implicate, 

utilizând de regulă subiecte sau itemi selectați din subiectele din anii anteriori sau din culegeri de 

teste oferite de edituri de profil. 

 La toate clasele învățătorii și diriginții au informat părinții atât premergător (în legătură cu 

Metodologia și importanța evaluărilor) cât și în ceea ce privește rezultatele evaluării, au fost 

formulate  concluzii și căi de abordare a procesului instructiv-educativ astfel încât să fie optimizat 

procesul și evaluările să fie valorificate în proiectarea didactică. Prin discuții individuale, elevilor 

(și părinților) li s-au recomandat modalități de creștere a randamentului școlar. 

 

           h. Analiza internă 

 

Indicatori de calitate (nr.28 din RAEI-Evaluarea rezultatelor școlare)-2019 

A. Pentru ciclul gimnazial: (analize la final de ciclu gimnazial) 

Indicator 1 ( participarea la sistemul educațional) 

       Ni = numărul total de elevi la începutul ciclului gimnazial în septembrie 2015 

      Nf = numărul total de elevi, cls.a VIII-a existenți în SIIIR în iunie 2019 

EXPLCAȚIE 

   In anul școlar 2015-2016 s-au înscris la Șc. Gim. Lucian Blaga un număr de 84 elevi . La sfârșitul 

ciclului gimnazial, respectiv în anul școlar 2018-2019 în SIIR existau 79 de elevi. Precizăm că pe  

parcursul acestei perioade au venit în școală 9 elevi ,de la alte școli un număr de 7 elevi, iar din 

străinătate un număr de 2 elevi .De asemenea menționăm că au plecat din școală tot în această 

perioada  14 elevi , 4 elevi în străinătate iar în alte școli 10 elevi, de exemplu, la vocațional au 

plecat 2elevi,la particular 1 elev , la CSEI 2elevi iar restul în alte școli. 

Indicator 2  

       C = corigenții clasei aVIII-a(procent dinNf)=fenomen Brăila 

       S=elevii care nu au reușit să obțină  nota de trecere/disciplină 

Analiză: câte corigențe a avut fiecare elev din categoria C și S în cei 4 ani ai ciclului 

gimnazial? 

 

Elevi în SIIR 

la sf.clasei a 

VIII 

Promovati 

in iunie 

Elevi intrați 

în E N 

Note<5 EN 

Lb. română 

Note<5 EN 

Matematică 

Medie<5  

EN 

      79 

 

        73 

      92,41% 

    73 

100% 

        7         20        10 

 

EXPLICATIE 



Toti cei 6 elevi corigenți din clasa a VIII –a au fost corigenți și în clasele V-VI-VII. Aceștia au 

înregistrat un număr de 8 corigențe, în clasa a VIII-a, 6 elevi au fost corigenți la matematică, 1 

elev la română, 1 elev la fizică. 

 

Indicator 3 

 

EXPLICAȚIE 

După cum reiese din analiza făcută, elevii au acumulat absențe însă în cea mai mare parte motivate, 

fie din cauze medicale, fie din cauza unor probleme familiale. Unii dintre elevi  fac parte și din 

cluburi sportive, motiv pentru care au absentat justificat,  precizăm însă că  cele mai multe absențe 

nejustificate au fost înregistrate  de un elev din clasa a VIII –a C  care a avut nota 6(șase) la purtare.  

Indicatorul 4 

Diferența între nota de la EN si media la clasă pentru Română si matematică 

EXPLICAȚIE 

Există diferențe între nota de la EN si mediile obținute la clasă, dar nu sunt diferențe exagerate. 

Justificăm aceasta prin schimbările frecvente ale profesorilor de la clasă datorită concediilor de 

îngrijire a copiilor, detașărilor în interesul învățământului. O alta cauză este schimbarea diriginților 

acestei generații în fiecare an. 

Indicatorul 5 

Procentul școlii comparativ cu procentul județean/național. 

Poziția școlii în topul benchmarking 

EXPLICAȚIE 

In 2019 toți cei 73 de elevi care au absolvit clasa aVIII-a în iunie s-au prezentat la EN. Dintre 

aceștia au obținut medii peste cinci, 63 de elevi (86,30%) școala fiind situată pe locul 8 intre cele 

18 școli din mediul urban. 

Indicatorul 6 

Toi cei 79 de elevi ai școlii noastre care au absolvit clasa aVIII-a în iunie sau după sesiunea  de 

corigențe sunt cuprinși în clasa a IX , 70 de elevi vor urma cursuri liceale, iar 9 elevi școli 

profesionale. 

                                     

REPARTIZAREA    ELEVILOR   ÎN LICEE  SI  ȘCOLI PROFESIONALE - an șc. 2018-

2019 

 

NR.CRT LICEU/ PROFESIONALĂ NR. DE  ELEVI 

1. COLEGIUL  NAȚIONAL,,LIVIU REBREANU’’ 6 

2. 
COLEGIUL NAȚIONAL,,ANDREI 

MURESANU’’ 
16 

3. COLEGIUL TEHNIC,,INFOEL’’ 13 

4. LICEUL  SANITAR 5 

5. LICEUL TEHNOLOGIC ,,GRIGORE MOISIL’’ 2 

6. LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 1 

7. LICEUL DE ARTE,,CORNELIU BABA’’ 7 



8. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 20 

9. PROFESIONALĂ 9 

 

 

Rata de tranziție în ciclul următor de în ultimii trei ani școlari încheiați: 

Anul școlar Număr 

absolvenți  

a VIII-a 

Număr elevi care 

continuă studiile 

Nr. elevi care 

au abandonat 

studiile sau au 

plecat din țară 

Nu există 

date 

Școală 

profesională 

Liceu 

2016-2017 76 4 71 1 - 

2017-2018 57 5 51 1 - 

2018-2019 79 9 70 - - 

 

i. Inspecţia tematică şi specială.   Pe parcursul anului școlar  doamna inspector de sector, 

prof.  Bălan Daiana, a efectuat  5 inspecţii tematice de îndrumare şi control, în urma cărora s-a 

constatat respectarea regulamentelor și aplicarea legislaţiei în vigoare.  In data de 09.08 2019 s-a 

desfășurat inspecția pentru analiza de risc bazată pe situația școlară a elevilor din învățământul 

gimnazial de la înscrierea în clasa a V-a (2015-2016) și până la susținerea Evaluării naționale din 

anul școlar 2018-2019, realizată de experți ai corpului de control al MEN în baza ordinului de 

serviciu 762/CC din 02.08.2019 și a delegației speciale nr. 6079/2.08.2019 emisă de ISJBN. 

 S-au mai realizat în școală 2 inspecții în specialitate. Pentru înscrierea sau dobândirea 

definitivatului sau a gradului didactic II s-au realizat în școală 7 inspecții în conformitate cu 

metodologiile în vigoare. 

 În 4-5 octombrie 2018 s-a desfășurat inspecția ARACIP (Vizită de evaluare externă 

periodică în vederea atestării nivelului calității serviciilor educaționale oferită de  Școala 

Gimnazială LUCIAN  BLAGA în baza hotărârii ARACIP nr 20/02.20.2018) 

 

 

B. RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECTE EDUCATIVE 

 

 

I. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1 Proiecte/Programe implementate de MENCŞ/ISJ BN/Parteneri 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului 

Iniţiator 

Aplicant 

Perioada de 

desfasurare 

Responsabili de 

activitate 

Participanţi 

(numeric) 

Elevi Cadre 

didactice 

parinţi 

1. Târgul de purici Club Lions Bistrița Octombrie 2018 Consilier educativ 

Diriginți (10) 

Învățători / prof. 

Înv.primar (16) 

400 28 25 



 

 

 

 

SECŢIUNEA 2 : Proiecte iniţiate la nivelul unităţii 

Inv. itinerant 

Prof. itinerant 

2. Spune NU bullyingului în 

școlile bistrițene 

ISJ,Bistrița Noiembrie 2018-

Mai 2019 

Prof. Lolici Simona  

Prof. Szabo Ana 

200 10 0 

3. Săptămâna Educației 

Globale  

Centrul Nord-Sud 

al Consiliului 

Europei /MENCS/I

SJBN 

Noiembrie 2018 Consilier educativ 

Diriginți 

Învățători / prof. 

Înv.primar 

100 5 0 

4. Program educațional 

Always 

Procter & 

Gamble/ISJBN 

Ianuarie 2019 Consilier educativ 

Dir.adj.  

30 2 0 

 

5. Târgul „mARTișoare la 

Bibliotecă”, Ediția III.  

Biblioteca 

Județeană „George 

Coșbuc” și Palatul 

Copiilor Bistrița 

Februarie 2019 Consilier educativ 

Invatatori 

500 20 30 

 

6. Ziua Jandarmeriei Jandarmeria Bistrița Aprilie 2019 Consilier educativ 50 2 10 

 

7.  Ziua fără autoturism ISJ BN, Primăria 

Bistrița 

22 Septembrie 

2018 

Consilier educativ  

Prof. Szabo Ana 

4 1 0 

8. Ziua Europei Camera de Comerț 

și Industrie, 

Primăria  Bistrița, 

CJ BN, ISJ BN 

9 Mai 2019 Prof.  

Înv.  

 

35 3 0 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Coordonator/i Perioada de 

desfasurare 

Parteneri Participanţi 

(numeric) 

Elevi Cadre 

didactice 

Părinţi 

1. Scary Skin on 

Halloween 

Prof. Lolici Simona 

Prof. Oros Alina 

Septembrie-

octombrie 2018 

Cătăsound 

 

350 15 10 

2. Christmas Time Prof. Lolici Simona 

Prof. Oros Alina 

Prof. Marti Anamaria 

Noiembrie-

decembrie 2018 

Cătăsound 

CJ BN 

Primăria Bistrita 

100 5 15 

3. Seasons in my heart Prof. Constantina 

Rachita 

Octombrie 2018-

iunie 2019 

Biblioteca 

Județeană 

200 10 0 



 

 

 

SECŢIUNEA 3:  PROIECTE/ACȚIUNI derulate în cadrul STRATEGIEI NAȚIONALE 

DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului Organizator Domeniul Perioada Responsabil/coord

onator  

1. Târgul de purici Club Lions Bistrița Voluntariat  Octombrie 2018 Prof. Lolici 

Simona 

 

 

 

SECȚIUNEA 4 Proiecte/acțiuni derulate în cadrul unor Strategii naționale/județene 

(conform  Planului de acțiuni judeţean, elaborat în cadrul  fiecărei strategii) 

 

4..1. Acţiuni desfăşurate pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 

Nr.  

crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 

principale 

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică numeric) 

1. Program de consiliere a elevilor cu 

părinți plecați la muncă în srăinătate 

Septembrie 2018-

Iunie 2019 

Consilier școlar 50 

2. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale 

prin tehnici suportive 

Septembrie 2018-

Iunie 2019 

Consilier școlar 30 

 

ECHIPA DE PROIECT 

4. Steluțele verzi Prof. Harja Emilia Octombrie 2018-

mai 2019 

Primăria Bistrița 30 5 0 

5. Bucuria primăverii Prof. Lolici Simona 

Prof. Oros Alina 

Prof. Trișcaș Ionica 

Februarie-martie 

2019 

Cătăsound 

Primăria Bistrita 

500 30 20 

6. Să nu uităm să fim copii Prof. Lolici Simona 

Prof. Oros Alina 

Mai-iunie 2019 Cătăsound 

Primăria Bistrita 

150 10 10 

7. Christmas Carols Prof. Lolici Simona 

Prof. Marti Anamaria 

Decembrie 2018 Primăria Bistrita 30 3 20 



4.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 

 

 

4.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  

Nr. crt. Denumirea proiectului/activităţile 

principale  

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică numeric) 

1. Necenzurat Anul 2018, pe 

perioada derulării 

proiectului 

Consilier educativ 

Consilier școlar 

85 

 

SECȚIUNEA 5 PARTENERIATE  

ANEXA 1 – Centralizator PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

 

Nr. 

crt

. 

INSTITUȚI

A 

TIPUL 

parteneriatulu

i 

DURATA 

acordului 

ACTIVITĂȚI/ACȚIUN

I 

planificate 

OBS. 

      

1. CJRAE BN 

Dezvoltarea 

abilităților 

parentale prin 

consiliere 

Județean  Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Cum să fi un părinte mai 

bun 

Cum să învingi stresul și 

furia 

Cum să comunici eficient 

cu copilul tău 

Implicarea 

responsabilă a 

părinților în 

educația 

eficientă a 

copiilor 

2.  CJRAE Sălaj 

Exprimă-te 

liber 

Național Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Dezvoltarea abilităților 

socio-emoționale ale 

elevilor 

Încurajarea 

creativității 

elevilor 

3.  CPECA 

Necenzurat 

Județean Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități de Consiliere și 

orientare spre atitudini și 

practice de viață 

sănătoasă, darși a 

petrecerii timpului liber 

Valorizarea 

emoțională a 

elevilor 

4. Biserica 

ortodoxă 

Sfântul Ioan 

Botezătorul  

Școlar Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

Vizite periodice la 

biserică și dezbateri pe 

teme religiose cu alte 

Respectul față 

de toți 

oamenii, 

Nr.  

crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 

principale  

Perioada Responsabil/ 

coordonator 

Participanţi 

(se indică numeric) 

Parteneri 

1. Fii responsabil! Implică-te! Noiembrie 2018 Dirig. VIII 70 IJPBN 



Biserica 

Penticostală 

proiectulu

i 

personae din cadrul 

bisericilor 

necondiționat 

de religie  

5. Școala 

Gimnazială 

Ion 

Agârbiceanu 

Cluj 

Întoarcerea la 

tradiții  

Regional Anul 

2018-

2019, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități de familiarizare 

și participarea elevilor la 

anumite tradiții locale 

Încurajarea 

elevilor în 

respectarea 

tradițiilor 

poporului 

român 

6.  Gimn. Nr. 1 

Sănătoși prin 

sport 

Școlar Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități sportive în 

colaborare cu profesorii 

de sport și elevi ai școlii 

partenere 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

sportive ale  

elevilor  

7.  Casa Ema Școlar Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități de dezvoltare 

motrică prin înot 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

sportive ale  

elevilor 

8.  L.P.S. Bistrița  Școlar  Anul 

2018, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități sportive în 

colaborare cu profesorii 

de sport și elevi ai școlii 

partenere 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

sportive ale  

elevilor 

9. Grădinița 

Căsuța cu 

povești 

Bistrița 

Grădinița cu 

program 

prelungit Nr. 

2 

Școlar Anul 

2018-

2019, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Voi fi și eu școlar 

Toamnă, toamnă harnică 

Obiceiuri și tradiții 

Micii și marii campioni 

Bun rămas, grădiniță 

Familiarizare

a 

preșcolarilor 

cu activitățile 

școlii și cu 

elevii din 

ciclul primar 

10.  Sol Mentis 

Învățând să 

trăim 

împreună 

Școlar  Anul 

2018-

2019, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități în cadrul orelor 

de Consiliere și orientare 

având ca scop 

responsabilitatea socială a 

elevilor 

Capacitatea 

luării 

deciziilor 

etice în viață 

11. PRIMĂRIA 

BISTRIȚA 

Județean Anul 

2018-

2019, pe 

perioada 

Oscar, șarpele hoinar 

Bucuria primăverii - Târg 

de mărțișor 

Să nu uităm să fim copii  

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

creative, 



derulării 

proiectulu

i 

Christmas Time 

 

sportive și 

artistice ale  

elevilor 

12. Școala 

Specială 

Lacrima 

Școlar Anul 

2018-

2019, pe 

perioada 

derulării 

proiectulu

i 

Activități extrașcolare 

legatede tradiții și 

obiceiuri 

Valorizarea 

potențialului 

și abilităților 

cultural - 

artistice ale  

elevilor 

 

SECȚIUNEA 6 – REZULTATE 

 

ANEXA 2 – Centralizator rezultate concursuri educative din Calendarul Activităților Educative 

2018 și 2019 

Concursuri/Festivaluri/Proiecte din CAEJ/CAER/CAEN 2018, 2019  

 

II. Analiza descriptivă a activităţii educative la nivelul unităţii: 

 

1. Identificaţi cel puţin 3 puncte tari ale activităţii educative la nivelul unităţii  

Implicarea elevilor, a diriginților și a psihologului școlar în desfășurarea activităților  

Încheierea de parteneriate la nivelul unității 

Colaborarea cu partenerii 

 

2. Identificaţi cel puţin 3 puncte slabe ale activităţii educative 

Nr. 

crt. 

TITLUL 

PROIECTULUI 

Tipul proiectului 

(se indică poziţia în 

Calendar) 

 DOMENIUL ORGANIZATOR REZULTATE OBŢINUTE 

(Se indică numeric, nu numele si 

prenumele elevilor) 

 

 

    P I P II PIII MENTIU

NE 

         

1. Concursul național de 

îndemânare pe 

biciclete și educație 

rutieră 

CAEJ,1004/31.01.2017 

CAEN 

Sportiv MEN,ISJ BN, DHS, 

Club Sportiv Silver 

Fox, MAI,IGPR,  

CARREFOUR,  

1-

echipă-

jud. 

- - 3-echipă-

jud. 

 

  - - - 

2. Concursul național 

Alege.Este dreptul tău! 

CAEJ,1004/31.01.2017 Artistic ISJ BN, ANPC 1 1 - 1 

  

 



Nerespectarea termenelor  

O slabă cunoaștere a unor dascăli a domeniului educativ și extrașcolar 

Implicare insuficientă a membrilor în cadrul comisiei  

 

Consilier educativ: Simona Lolici 

 

 

 

C. RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A 

CALITĂŢII 

Activităţi desfăşurate de CEAC în anul școlar 2018-2019: 

1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

• 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 2018-2019 

• a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul calității 2017-2018  

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 şcolar 2018-2019 

• 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 2017-2018 

4. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în planul de îmbunătăţire: 

 

- Creșterea gradului de implicare al elevilor în activități de voluntariat  

În vederea realizării acestei activităţi : 

– Au fost derulate activități de voluntariat organizate atât la nivel de școală – Târgul de purici, 

Centenar aniversar, Târgul de mărțișoare, Hai să scăpăm Bistrița de poluarea cu plastic!, 

Iepurașul de Paște, cât și la nivelul clasei prin vizite la Azilul de bătrâni, Case de copii, 

donare de cărți pentru elevi din alte școli din județ; 

– La activitățile de voluntariat au participat elevi atât din ciclul primar, cât și din cel 

gimnazial; 

- Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

În vederea realizării acestei activităţi: 

•  au fost identificate procedurile care vor fi revizuite în acest an școlar 

https://calitate.aracip.eu/


• au fost revizuite patru proceduri pe parcursul semestrului I și încă patru proceduri pe 

parcursul semestrului al II-lea. 

- Evaluarea satisfacției beneficiarilor față de comunicarea în relația cadru didactic-

elev-părinte 

            - Peste 75 % dintre elevi și peste 80% dintre părinții chestionați au răspuns că sunt 

mulțumiți sau foarte mulțumiți cu privire la următoarele aspecte: receptivitatea la solicitări, 

frecvența și eficiența situațiilor de comunicare cadru didactic – părinte și cadru didactic – 

elev  

 

Motive de satifacție menționate de părinți și elevi: 

- atât elevii cât și părinții acestora precizează faptul că au reușit să comunice eficient cu 

majoritatea cadrelor didactice din școală; 

- majoritatea cadrelor didactice au manifestat disponibilitate în a comunica atât cu elevii, 

cât și cu părinții acestora cu scopul rezolvării unor probleme dificile; 

- părinții au apreciat faptul că unele cadre didactice au luat legătura telefonic cu ei pentru 

a le semnala problemele apărute în nivelul de pregătire al copiilor acestora pentru orele de 

a doua zi; 

 

Motive de insatifacție menționate de părinți și elevi: 

- Fluctuația mare de cadre didactice la unele discipline; 

- Schimbarea uneori anuală a diriginților la clasă, ceea ce împiedică o bună cunoaștere a 

elevilor și a problemelor acestora; 

- Rigiditate în comunicarea cu elevii și părinții manifestată de cadrele didactice noi și 

neimplicarea acestora în problemele beneficiarilor educației. 

 

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 şcolar 2017-2018  

• 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 pentru anul şcolar 2017-2018 

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

2018-2019 

• s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2018-2019 

• a fost completată pe platformă secţiunea referitoare la realizarea activităţilor 

planificate pentru anul şcolar 2018-2019 

• au foat actualizate datele referitoare la baza de date a şcolii şi la documentele şcolii 

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

trei cicluri de învăţământ existente: preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul 

şcolar 2018-2019 

6. Analiza rezultatelor obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2018 

https://calitate.aracip.eu/


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

2018 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 comisiei CEAC şi desfăşurarea asistenţelor 

conform planificării realizate. 

 

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

10. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare de satisfacţie beneficiarilor (elevi şi părinţi)  

 

• au fost aplicate elevilor şi părinţilor din şcoală chestionarele existente pe platforma 

https://calitate.aracip.eu 

• chestionarele au fost centralizate,  interpretate şi analizate la nivelul comisiei CEAC 

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

elevilor şi părinţilor cu privire la activitatea CEAC şi privitor la activitățile 

extrașcolare și extracurriculare  derulate de unitatea şcolară 

11. Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în şcoală şi în mod 

special a activităţilor derulate în săptămâna Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  

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

extracurriculare desfăşurate în şcoală pe parcursul întregului an școlar 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 anului școlar şi, în mod deosebit, în 

săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”). 

 

                                                                 Raport întocmit de : 

          prof. înv. primar  Drăgan Anisia 

 

 

 

D. RAPORTUL COMISIILOR METODICE 

 

1. COMISIA METODICĂ INSTITUTORI / ÎNVĂŢĂTORI 

 

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; 

https://calitate.aracip.eu/


✓ 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 anului școlar 2018 – 2019  cadrele didactice au aplicat teste de evaluare 

inițială, formativă, sumativă și semestriale. 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, individuale pentru fiecare elev. 

✓ 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 prin ședințe, ora de consiliere a 

părinților 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 Rus Aurora/ 

membri - toți prof. înv. primar; 

• Concursurile Comper: 

Limba română: - prof.înv.primar: Rus Aurora, Drăgan Anisia, Chiticariu  Georgeta 

Etapa I: 

a) Clasa pregătitoare:  

- etapa I județeană : 22 premii I, 5 premiu II; 

b) Clasa  a III-a:  

- etapa I județeană :1 premii I, 2 premii II, 7 premii III, 7 mențiuni; 

c) Clasa a IV-a:  

- etapa I județeană : 1 premii II, 2 premii III şi 6 menţiuni; 

Etapa a II-a: 

a) Clasa preătitoare: 

- etapa județeană: 9 premii I, 12 premii II, 4 premii III, 3 mențiuni; 

b) Clasa a II-a :  

- etapa județeană: 3 premii I, 7 premii II, 2 premii III, o mențiune; 

c) Clasa a III-a: 

o etapa județeană: 4 premii I, 11 premii II, 4 premii III, 

2 mențiuni; 

d) Clasa a IV-a:  

- etapa județeană: 3 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni; 

Matematică : - prof.înv.primar: Rus Aurora, Drăgan Anisia, Chiticariu Georgeta 

Etapa I: 

d) Clasa  pregătitoare:  

- etapa I județeană :11 premii I, 9 premii II, 4 premii III, 2 mențiuni 



e) Clasa a III-a:  

- etapa I județeană :  2 premii II, 3 premii III, 5 menţiuni; 

f) Clasa a IV-a:  

- Etapa I județeană : 1 premii III, 2 mențiuni 

Etapa a II-a: 

a) Clasa pregătitoare: 

-  etapa județeană: 15 premii I, 8 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni; 

b) Clasa a II-a: 

-  etapa județeană: 5 premii I, 3 premii II, 2 premii III, 3 mențiuni; 

 

c) Clasa a III-a: 

-  etapa județeană: 10 premii I, 5 premii II, 8 premii III; 

d) Clasa a IV-a: 

-  etapa județeană: o mențiunue 

o Concursul ,,Gazeta matematică junior” – cls. a III-a C – 

prof. înv. primar   Drăgan Anisia și cls. preg. A – 

prof.înv.primar Rus Aurora 

Clasa a III-a C – etapa a II-a: 

-  5 premii I, un premiu III, 4 mențiuni. 

o Concursul ,,ALEGE CARTEA!” – cls. a III-a C – prof. 

Drăgan Anisia 

- Premiul I – Dreghici Sofia 

- Premiul II – Rus-Țîra Cristian  

- Premiul III -  Stupinean Dragoș 

- Mențiuni – Iordăchescu Nicușor și Mânecan Daria 

 

2. Consultații la matematică – 1 oră/săptămână – prof.înv.primar Drăgan Anisia 

3. Consultatii la Limba romana si Matematica  - câte 1 ora /saptamana, Chiticariu Georgeta; 

4. Pregătirea elevilor capabili de performanță pentru olimpiade și concursuri  

5. Organizarea și desfășurarea olimpiadelor etapa pe școală la Limba și literatura română și 

Matematică – clasa a IV-a: Chiticariu Georgeta, Chiciudean Ana, Andreica Maria, 

Mureșan Crina; 

6. Pregătirea elevilor și participarea la concursul interjudețean ,,Sever Aurel Groze” , 

Beclean: Drăgan Anisia și Mureșan Crina; 

7. Organizarea Evaluarii Naționale 2019 - II, IV – toate cadrele didactice din cilcul primar; 

8. 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 A,C II C, I A, III 

C; 

• „Suntem cetăţeni europeni şi respectăm mediul înconjurător” – ateliere de lucru- 

prof.înv.primar Rus Aurora; 

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

pregătitoare A și B; 



• Săptămâna Europeană a Mobilităţii : Oscar, şarpele hoinar, activitate în parteneriat 

cu Primăria Mun. Bistrița – cls. preg. A și a III-a C; 

• Drumeție – adunarea de materiale din natură – clasele din Structura Sigmir – 

prof.înv.primar – Bîrta Augustina 

• Vizionare film animat ”Doamna și Vagabondul”– cls. a II-a C; 

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

desene  

• Proiect tematic:  ,,Mesaje de încurajare pentru soldații din Afganistan –  derulat la 

nivelul claselor SBS din Bistrița;  

• 1 Decembrie – ,,Centenarul Marii Uniri” 

- activități tematice specifice– toate clasele 

- confecționare de produse pentru expoziția tematică 

• Activități artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă - ,,Uite, 

vine Moș Crăciun!” 

- Cls. pregătitoare  B; 

- Cls. II C 

- Clasele din structura Sigmir 

• 24 Ianuarie - ,,Hai să dăm mână cu mână!”  

       – activități tematice specifice – toate clasele 

• Activitate desfășurată în parteneriat cu Școala verde – toate clasele ciclului primar; 

• ,,Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112” – activitate în parteneriat cu 

Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud – toate clasele înv. primar; 

• ,,S.O.S. Pământul” (Ziua Pământului)– Activitate de igienizare realizată în  

                         colaborare cu Școala Verde – cls. ciclului primar; 

• ,,Târg de mărțișoare” – confecționare de mărțișoare și felicitări – clase din ciclul primar; 

• Activități artistice cu ocazia zilei de 8 Martie: 

- Cls. pregătitoare  B; 

- Cls. a II-a C; 

• ,,Copilărie de poveste” – activitate de Ziua Internaționlă a Cărții pentru 

copii, desfășurată la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud – cls. a III-a C, 

prof. Drăgan Anisia; 

• Ziua mondială a Mediului concursul ,,Hai să scăpăm Bistrița de poluarea 

cu  plastic!” – colectare de ambalaje din plastic – toate clasele ciclului 

primar; 

• ,,Caravana copilăriei” – tabără de trei zile la Șuncuiușul de Bihor – cls. a IV-a C și a III-

a C; 

• Excursii tematice – toate clasele ciclului primar; 

• ,,Hai, la carnaval!”- 1 Iunie ziua – clasele ciclului primar; 

• ,,Fantezie și culoare” – pictură pe lemn și pe piatră -  activitate  în 

parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud – cls. preg. A, prof. Rus 

Aurora  și a III-a C, prof. Drăgan Anisia; 

• Serbări de sfârșit de an școlar – toate clasele din înv. primar. 

 

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 Rus Aurora/ 

membri - toți prof. înv. primar; 

• Proiect derulat în parteneriat cu Primăria Bistriţa – ,,Oscar, şarpele hoinar” - 

prof. înv.primar: Rus Aurora și Drăgan Anisia; 

• Parteneriat Gradiniţa cu program prelungit Nr.2  Bistriţa – prof.înv.primar Albu 

Cosmina; 

• Parteneriat școală-grădiniță cu tema ,,Adaptarea copiilor la regimul școlar’’ – 

Bîrta Augustina și Precub Monica; 

• Proiect educațional în parteneriat cu Asociaţia Sol Mentis (asociaţie 

neguvernamentală şi non-profit) -  program de educaţie etică  - “Învăţând să 

trăim împreună” – Mureșan Crina/Andreica Maria (IVC) 

• Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”,  Bistrița – parteneriat în cadrul 

proiectului ”File din istoria locală și națională” – CAES 2018 – 2019 nr. 

5029/29.10.2018, poziția 8; 

• Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională – Step by Step – parteneriat 

în cadrull proiectului ”Grădina din clasa mea”, susținut de LIDL România 

• Parteneriate cu grădinițele și căminele din sector; 

V. Activitatea metodico-științifică 

 

o Perfecționare prin consfătuiri și cercuri pedagogice: 

Cadrele didactice din învățământul primar au participat la consfătuiri și cercuri pedagogice 

desfășurate în anul școlar 2018-2019: 

- Consfătuiri – Centrul metodic X -  organizate la Școala Gimnazială Lechința – 5 octombrie 

2018; 

- Cerc pedagogic cu tema ,, Jocul didactic în dezvoltarea competențelor  social – civice”  – 

organizat la Școala Gimnazială  Sânmihaiu de Câmpie – cadrele  didactice din învățământul 

tradițional – decembrie 2018; 

- Cerc pedagogic cu tema  „Jocul didactic în dezvoltarea competențelor cheie (rezolvarea 

de probleme, antreprenoriatul, scrierea creativă)”  organizat la C.N.,,Andrei Mureșanu” – 

cadrele didactice din Alternativa Step by Step – decembrie 2018; 

- Cerc pedagogic cu tema ,, Jocul didactic în dezvoltarea competențelor cheie de 

comunicare în limba română și matematică” – organizat la Școala Gimnazială  Lucian 

Blaga ( sem. al II-lea) – mai 2019; 

o Perfecționare prin grade didactice: 

- Inspecție curentă 1 pentru obținerea gradului didactic I - Bîrta Augustina și Roman Zorița; 

- Inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic II – Albu Cosmina 

o Perfecționarea prin cursuri: 

- ”Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul preuniversitar” -  

prof.înv.primar Mureșan Crina; 

- Program de formare continua cu tema ,,Competențe – cheie prin activitățile nonformale și 

extracurriculare” acreditat MEN, prin OMEN 3016/8.01.2018, 24 credite profesionale (96 

h) – Drăgan Anisia 



- Program de formare continua cu tema ,,Valorizarea instituției de învățământ prin 

optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării” acreditat MENCȘ, prin Ordinul 

nr.4475/06.07.2016,  19 credite profesionale (76 h) – Drăgan Anisia , Rus Aurora. 

- Curs de formare ”Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii”- prin 

Programul educațional Ora de Net, sprijinit de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul 

de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 (program avizat, aflat în Oferta de programe de formare 

continuă a CCD BN – 24 ore) – Mureșan Crina; 

- Curs de formare ”Să-i cunoaștem mai bine pe copiii cu CES- pot fi copiii noștri!” (45 ore) 

– Mureșan Crina. 

- Curs de formare ,,Abilitare responsabil de caz pentru copiii cu C.E.S.” organizat de CCD 

– Handrea Livia și Roman Zorița; 

• Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate 

✓ „Ai grijă de viața ta on line!”- ISSN -122132 – Mureșan Crina 

o Referate la Comisia metodică și alte activități metodice:  

✓ Prof. Rus Aurora - ,,Mijloace de învățământ într-o școală modernă” – masă rotundă; 

✓ Prof. Chiticariu Georgeta - ,, Dezvoltarea competențelor de lectură în ciclul primar” 

– referat; 

✓ Prof. Mureșan Crina - “Valorificarea metodelor interactive de tip outdoor în  şcoală” 

– masă  rotundă; 

✓ Prof. Bîrta Augustina - ,,Organizarea activității de predare-învățare-evaluare în 

învățământul simultan” – referat 

✓ Prof. Albu Cosmina: ,,Fenomenul bullying” -  Ce este și cum se manifestă în școli? – 

referat; 

✓ Prof. Precub Monica: ,,Contribuția temelor pentru acasă în consolidarea 

cunoștințelor” – referat; 

✓ Prof. Handrea Livia: ,,Comportamentul agresiv la copii și metode de calmare” – referat; 

✓ Prof. Conea Ileana și Runcan Flavia: ,,Strategii de învățare a citit – scrisului la clasa I” 

– referat; 

✓ Prof. Roman Zorița: ,,Strategii didactice interactive și rolul lor în eficientizarea 

procesului de predare – învățare” – referat; 

✓ prof. Drăgan Anca - Întâlnirea Consiliului consultativ - învățământul primar al ISJ BN 

o 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.  

- Realizarea pliantelor  cu oferta educațională a școlii și a ,,Zilei porților deschise’’ – Mureșan 

Crina și Bîrta Augustina; 

o 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 

 

2. COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

Comisia metodică Limba si Comunicare a desfăşurat activităţi complexe, în conformitate cu 

graficul activităţilor, întocmit la începutul anului şcolar. 



În cadrul primei şedinţe a Comisiei au fost verificate şi înregistrate toate planificările calendaristice 

ale membrilor Comisiei metodice. De asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor pentru anul 

şcolar 2018-2019, precum şi graficul detaliat al activităţilor pentru cele două semestre. 

          Considerăm că o analiză eficientă a activităţii diverse a profesorilor de limba şi literatura 

română, limba engleză și germană constituie premisa îmbunătăţirii activităţii pentru perioada 

următoare. 

CURRICULUM 

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

pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De 

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

primite din partea inspectorilor de specialitate. 

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

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

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

și discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele 

curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de 

învăţare şi adaptare. 

 

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 sumative, 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 și  prezentat lecţii prin mijloace TIC, oferind elevilor o buna 

cunoaştere a informaţiei din diferite surse didactice. 

  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 s-a constatat 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 întregului an. 

   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 activităţilor de învătare rațională a limbii române, a limbii engleze și 

a limbii 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 anului școlar 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, etc) . Comisia 

s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională, membrii comisiei pregătind elevii care au 

participat cu succes la diferite concursuri. 

  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 pregătire 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. 

Incepand cu luna octombrie, elevii din clasele V – VIII au fost familiarizaţi cu activitatea 

bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul 

individual în bibliotecă. 

S-a organizat şi desfăşurat in conditii optime examenul de Evaluare naţională la clasele a VI-a. 

In cadrul perioadei „Școala Altfel” au fost organizate diferite activităţi şi proiecte educaţionale, la 

care au colaborat toate cadrele didactice din comisia metodică. 

Au fost pregătiţi suplimentar elevi pentru participarea la concursurile şcolare. 

Au fost pregătiţi suplimentar elevii pentru participarea la Evaluarea Naţională. 

S-a organizat şi desfăşurat simularea examenelor de Testare Naţională. 

 

ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

      În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii 

la experienţele copiilor. 

 

În anul scolar 2018-2019,  la Comisia metodică -  Limba si comunicare s-au sustinut proiecte 

educaționale, referate, concursuri școlare, lectii demonstrative  de fiecare membru al acesteia. 

Dintre proiectele educaționale care s-au derulat,  amintesc următoarele: 

 Language Dictionary – septembrie – octombrie 2018 

 Ziua Europeana a limbilor moderne – septembrie 2018 

 Lansarea parteneriatului  Fii un înger pe Pământ – Be an angel on Earth intre scolile Colegiul 

National Andrei Muresanu, Scoala Gimnaziala Nr.4, Scoala Gimnaziala Lucian Blaga – 

noiembrie 2018 

 Thanksgiving Story – noiembrie 2018 

 “Scary skin on Halloween!” – 31 octombrie 2018 

 “Sfantul Andrei, Ocrotitorul Romaniei”- noiembrie 2018  

 Christmas Time –decembrie 2018 

  “Dor de Eminescu”  – 15 ianuarie 2019  

 Etapa pe școală a olimpiadelor de Limba și literatura română și Limba Engleză  

 ”Asa a fost la Unire”  – 24 Ianuarie 1859 

 Ziua Internațională a Cititului Împreună – 1 februarie 2019 



 Povestea călătoare – octombrie 2018-mai 2019 

 Împreună pentru viitor - octombrie 2018-mai 2019 

 

Concursuri: 

 Eurojunior 

 English, my love 

 

 

1.MUREȘAN DANIELA III C (103 puncte)  Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

2.PRODAN RAUL III C (103 puncte)  Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

3.RUS-TÎRA CRISTIAN III C (103 puncte)  Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

4.ANDREI BOGDAN VI A (103 puncte) Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

5.BUNGĂRDEAN VALENTIN VI A (103 puncte) Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

6.MOȚIU DARIUS VI B (103 puncte) Premiul I Naţional - Medalia de Aur 

7.ȘOȘ NICHOLAS VIII B (102 puncte) Premiul II Naţional - Medalia de Argint 

8.PAOLETTO AMALIA VIII C (102 puncte) Premiul II Naţional - Medalia de Argint 

 

 Test Your English 

 

1. ROSTAȘ MARIO VI B – MENTIUNE 

 

 

     OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

1. GROZA ȘTEFANIA V A - MENȚIUNE 

 

     OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

 

1. OLAH-ARPAȘTEAN RAUL  VII A - MENȚIUNE 

2. DRAGOMIR COSMIN VII C – MENȚIUNE 

 

OLAV-etapa județeană  

 

1. TOMȘA DARIA VI A – MENȚIUNE 

2. ABRUDAN NAOMI V B - MENȚIUNE 

 

Lecții demonstrative: 

1. Susținerea inspectiei speciale pentru gradul II. – prof. Rachita Constantina 

2. Sustinerea inspectiei curente 2 pentru gradul II. – prof. Moldovan Roxana 

În cadrul activităților și instruirilor metodice s-a participat la următoarele activitați: 

 Consfătuirile de limba engleză – 05 oct.2018 

 Consfătuirile de limba română – 05 oct.2018 

 Participare la conferința SuperTeach Cluj-Napoca – 3 nov.2018 

 Consfătuirile de limba engleză – 22 ian.2019 

 Consfătuirile de limba română – 23 ian.2019 

 



ASPECTE POZITIVE: 

 Cunoaşterea prevederilor noilor  programe şcolare, a 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 în conformitate cu programele în vigoare, ghidurile metodologice și recomandările 

inspectorilor de specialitate; 

 Au fost întocmite și 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, digitale, activ-participative în scopul însuşirii active și conştiente 

a cunoştinţelor de către elevi în clasă; 

 În cadrul activităţilor comisiei metodice au fost prezentate referate; 

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

reorganizarea materiei; 

 Informare din surse diferite  

 Înființarea și utilizarea eficientă a cabinetului de limbi moderne  

 Organizatori la Olimpiada Națională de Limbi Romanice-Limba Franceză – prof. Lolici Simona 

și prof. Moldovan Roxana 

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 folosită 

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; 

 Valorificarea iniţiativei elevilor; 

 Introducerea Opționalului în limba engleză la clasele aV-a, urmând extinderea lui și la clasele a 

VI-a. 

 

                                                                  

                                                                     Responsabil comisie metodică, 

                                                                         Prof.SimonaLolici 

3. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ȘI 

ȘTIINȚE 

Activitatea  instructiv - educativă 



• Realizarea planificărilor calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa 

școlara  precum si a Curricumului Național ; 

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

fișe de lucru );  

• Organizarea activitaților aplicând metode noi atât in predarea informațiilor cât și in fixarea și 

dezvoltarea acestora, in concordanță cu obiectivele cadru și de referința cuprinse in Curriculum; 

• Parcurgerea materiei conform planificărilor, la toate clasele;  

• Actualizarea portofoliilor personale care cuprind: proiectarea planificărilor calendaristice, 

a unităţilor de învăţare, a lecţiilor; 

• Activităţilor didactice s-au desfășurat prin utilizarea de strategii atât tradiţionale cât şi 

moderne,s-a folosit material didactic divers în funcţie de lecţie şi de modulul predat; 

• Aplicarea testelor inițiale in vederea realizării matricei de progres; 

• Realizarea planificărilor calendaristice şi planificările unităţilor de învăţare, fişe de lucru, 

teste de evaluare, rapoarte de activitate folosind instrumentele TIC; 

• Realizarea de prezentări PowerPoint pentru orele de dirigenţie şi pentru şedinţele cu 

părinţii elevilor clasei a V-a A de catre profesor Hapca Manuela; 

• La matematică s-a realizat proiectarea activității didactice, personalizând anumite 

concepte-cheie și creând activități cu caracter interdisciplinar; 

 

 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii 

• Prof. Hapca Manuela a susţinut opţionalul cu titlul “Matematica practică” la clasele a VIII-

a C, pentru care a realizat planificarea calendaristică corespunzătoare. A propus în vederea 

realizării ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2019-2020 opţionalul cu titlul “Matematica 

practică” la clasa a VIII-a, care a fost inclus în oferta educaţională a şcolii.. Pentru acest 

opţional a întocmit programa şi planificarea calendaristică. 

Activitatea extracurriculara şi extraşcolara  

     Membri catedrei au desfășurat urmatoarele activitati comune: 

• au proiectat întâlniri cu părinţii în conformitate cu documentele unităţii şcolare, dovadă 

fiind procesele verbale de la aceste şedinţe; 

• au contribuit la realizarea planului managerial al catedrei de matematică și științe şi la 

proiectarea activităţilor acestei comisii metodice 

• au pregătit elevii  pentru faza pe şcoală si faza județeana a olimpiadelor școlare; 

• au organizat faza pe școala a olimpiadelor  pe specialitați; 

• au participat ca profesor evaluator la faza pe școala a olimpiadei si au propus subiecte; 

• in luna mai a avut loc Evaluarea Naționala la clasa a VI-a, evaluare in care au fost implicati 

urmatorii profesori: Cosma Mihai, Hapca Manuela, Dascalul Monica, Moldovan Camelia, 

Harja Emilia si Filipas Ioan; 

 

   Prof.  Hapca Manuela, Dascalul Monica si Harja Emilia au desfășurat urmatoarele activități 

comune:au proiectat activități educative școlare și extrașcolare, corelate cu obiectivele curriculare, 

nevoile educabililor și planul managerial al unității școlare (Clasa noastră-casa noastră – 

estetizarea sălii de clasă, septembrie 2018, De Halowen impreună – o petrecere de neuitat Târgul 

de zilei de 1 Decembrie, noiembrie 2019,Copii ai Europei–  activități dedicate sărbătoririi Zilei 



Europei purici–voluntariat, noiembrie 2018, Protejând mediul ne apărăm viitorul–noiembrie 2018 

(în cadrul Săptămânii Educației Globale), La mulți ani, România!– confecționare de semne de 

carte cu ocazia, mai 2019.Au proiectat activităţile educative pentru săptămâna „Şcoala altfel”, în 

urma discuţiilor cu elevii şi părinţii şi a chestionarelor aplicate acestora. 

Prof. Hapca Manuela: 

• Să ne cunoaștem țara–excursie de trei zile, octombrie2018, 

• Mărțișor pentru mama –activități dedicate zilei de 8 Martie, martie 2018,        

• Sărbătorile de iarnă la români –șezătoare, decembrie 2018, 

• Codul bunelor maniere – Spune Nu bullying-ului– dezbatere, martie 2019 

• 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului–reuniune, iunie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale 

Prof. Hapca Manuela  

- A fost colaborator în cadrul proiectului educaţional “Să nu uităm să fim copii”, proiect cuprins 

în CAES. 

- A pregătit elevi pentru concursul județean interdisciplinar de matematică și fizică 

”Competiție la pătrat”, desfășurat în cadrul proiectului ”Pe urmele lui Petru Rareș”, proiect cuprins 

în CAEJ, concurs la care am participat în calitate de evaluator și însoțitor al lotului. 

- A valorificat experienţa dobândită în cadrul participării la proiecte şi parteneriate în vederea 

dezvoltării instituţionale 

 Prof. Harja Emilia a participat la: 

• Mediul in care trăim –Oglinda gradului de civilizație concurs in cadrul Proiectului 

Educativ Județean “Din respect pentru natură”, inclus in CAEJ/2019, Nr.527/22.01.2019, 

poziția 5 prin eleva Măerean Monica din clasa a VIII-a B care a obținut mențiune. 

• Arbori pentru viitor – concurs regional cuprins in Calendarul Activităților Educative 

Regionale si Interjudețene 2019, pozitia 350. În calitate de profesor coordonator am obținut 

mentiunea I cu un grup de eleve din clasa a VII-a A: Bulz Simina, Nușfelean Jessica și Marian 

Andreea. 

• Arbori pentru viitor – concurs regional cuprins in Calendarul Activităților Educative 

Regionale si Interjudețene 2019, pozitia 350. În calitate de profesor coordonator am obținut 

mentiunea I cu un grup de eleve din clasa a VII-a A: Bulz Simina, Nușfelean Jessica și Marian 

Andreea.  



• La etapa județeana a Concursului național de dans “Împreuna pentru viitor” organizat in 

cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară pentru anul școlar 2018-2019 a participat 

in calitate de profesor voluntar cu un numar de 7 eleve din clasa a VII-a A.2.4. 

• Hai sa scapam Bisrita de poluare – concurs municipal organizat de Primaria Municipiului 

Bistrita cu ocazia Zilei Mediului din 5 Iunie. 

Activitatea metodico-stiintifica 

În calitate de responsabilă a cercului pedagogic al profesorilor de matematică din centrul 

Bistriţa 2 d-na prof. Hapca Manuela a coordonat activitățile desfăşurate în cadrul cercului 

pedagogic din ianuarie 2018 și mai 2018. A prezentat în cadrul acestor cercuri pedagogice 

materiale precum ”Resurse digitale pentru profesorii de matematică”, ”Resurse educaționale 

deschise(RED)” etc. Toate cadrele didactice componente ale catedrei au participat la cercurile 

pedagogice organizate pe specialități.  

Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

  Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea 

la programele de formare continuă/perfecţionare  

Prof. Hapca Manuela 

- A participat la cursul ,,Competențe–cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare”,24 

CPT (noiembrie - decembrie 2018) 

- A participat la dezbaterea ”Considerații metodice privind implementarea noii programe 

școlare de matematică în ciclul gimnazial”, desfășurat în data de 21 noiembrie 2018, dezbatere  

inclusă în oferta de programe a CCD Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2018-2019 

- A participat la Conferința internațională ”Arhitecții educației”, ediția a III-a – ”Construim 

abilități pentru viitor”, 17 noiembrie 2018 

- A particpat la cursul ,,Valorizarea instituției de învățământ prin eficientizarea comunicării și 

relaționării”, 19 CPT martie 20 

Prof. Moldovan Camelia a participat la cursul de pregătire in domeniul protecției datelor (GDPR) 

și ca urmare este responsabilă in cadrul școlii in comisia de protecție a datelor. 

 

  Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/ catedrei/ 

responsabil 

Prof. Hapca Manuela in calitate de responsabilă a cercului pedagogic al profesorilor de 

matematică din centrul Bistriţa 2 a organizat și coordonat activitățile desfăşurate în cadrul cercului 

pedagogic din ianuarie 2019 și iunie 2019, activitate in care s-a implicat si prof. Dascalul Monica. 

Prof. Moldovan Camelia a sustinut in cadrul catedrei o lecție deschisa cu tema “Aplicația Power-

Point” la clasa a VI-a B. 

Contribuţia la dezvoltarea instituţionalăşi la promovarea  imaginii unităţii şcolare 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 

Prof. Hapca Manuela a participat cu elevii la urmatoarele activități: 



- A participat cu elevii la concursul de selecție pentru grupele de excelență. Elevii Pop Karina 

și Ciornei Paul din clasa a V-a A au fost admiși, în urma acestui concurs, în grupa de excelență 

- A participat cu elevii la etapa locală și județeană Olimpiadei de matematică. Elevul Radu 

Vasile Bogdan din clasa a VI-a B a obținut mențiune la etapa județeană. 

- A participat cu elevii la concursul județean cu participare interjudeţeană “Matematica, de 

drag”și la Concursul Interjudețean de matematică ”Sever Aurel Groze” 

- A participat cu elevii la concursul județean interdisciplinar de matematică și fizică 

”Competiție la pătrat”, desfășurat în cadrul proiectului ”Pe urmele lui Petru Rareș”, unde 

elevul Radu Vasile Bogdan din clasa a VI-a B a obținut o mențiune 

- Elevul Elekes Dezso din clasa a V-a C a obținut menșiune la Concursul Județean pentru copii 

cu CES din învățăm/ntul de masă ”Cunoaștere_Educație_Stimă”, mai 2019 

- Elevii pregătiţi în cadrul grupei de excelenţă, clasa a V-a, au obţinut numeroase premii şi 

menţiuni la Olimpiada de matematică- etapa judeţeană, precum şi la alte concursuri  

Prof Harja Emilia a participat la: 

• Olimpiada de biologie, la clasa a VII-a, faza judeteana si eleva Marian Andreea  a obtinut 

mențiune.   

• Târg de mărţişoare – “mARTișor la bibliotecă” desfăşurat la biblioteca județeana. Au 

participat un număr de 8 elevi din clasa a VII-a A. 

• Să ştii mai multe, să fii mai bun - Școala Altfel din luna martie când a realizat o serie de 

activităţi de ecologizare cu clasele a V-a si a VI-a iar la clasele a VII-a si a VIII-a s-au 

desfasurat actiuni de plantare de puieți in spațiul verde al școlii. De asemenea a organizat o 

excursie de 3 zile având ca punct final Viena- Austria. 

• Să  nu uităm să fim copiii – activitate cuprinsă in CAES unde elevii clasei a VII-a A au 

organizat un carnaval si au realizat  face painting pentru colegii lor din ciclul primar. 

• Hai să scăpăm Bistrița de poluare – concurs municipal organizat de Primăria Municipiului 

Bistrița cu ocazia Zilei Mediului din 5 Iunie. 

Prof. Moldovan Camelia a participat la Palatul copiilor la un concurs de informatică cu un grup 

de elevi din clasele a V-a si a VI-a. 

Prof. Dascalul Monica  in perioada  “ Școala Altfel” din luna martie  a participat  cu clasa  a  VIII-

a B la o excursie de 3 zile la Sibiu-Porumbacu de Sus. 

Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenireşi combatere aviolenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

Toate cadrele didactice s-au implicat în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase şi în activităţi în domeniul educaţiei 

pentru o societate democratic. Dintre aceste activitati s-au remarcat cele la care au participat  prof. 

Hapca Manuela,Dascalul Monica si Harja Emilia:  

- abordarea unor teme  specifice în cadrul orelor de dirigenţie 

- desfășurarea, în cadrul Săptămănii Educației Globale, a activității ”Protejând mediul ne 

apărăm viitorul”- dezbatere 



- desfășurarea activității ”Spune NU bullying-ului!” (dezbatere, chestionare etc.) 

  

 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei 

 

Cadrele didactice au tratat cu responsabilitate şi promptitudine realizarea cerinţelor 

formulate de conducerea unităţii și responsabilii de comisii 

Prof. Hapca Manuela si Harja Emilia au colaborat cu responsabilul CEAC în elaborarea 

documentelor specifice acestei comisii. 

 

  

                                                                          Responsabil,  

                                                                                               Prof. Harja Emilia 

 

 

4.COMISIA METODICĂ OM SI 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. Giurgiu Elena, prof. geografie, suplinitor calificat 

5. Rauca Margit, prof. geografie, titular 

6. Bălaș Iuliu, prof. religie, titular 

7. Murza Petru, prof. religie, titular 

8. Arieșan Ilie, prof. religie catolică, titular 

10. Miheștian Alin, prof. religie, suplinitor calificat 

11. Chifa Lucian, prof. de religie, suplinitor calificat 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR  DIDACTICE  

 

La începutul anului școlar 2018-2019, 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), 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” 

• Rauca Margit – Lecție deschisă „Delta Dunării” 

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

rai”  

• Prof. Dan Aurelia, prof. Pop Marius – Activități dedicate zilei de 24 ianuarie  

• Giurgiu Elena  - Harta și folosirea ei în Geografie 

• Chifa Lucian – Sfântul Apostol Andrei 

 

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. 

Profesorii din comisia metodică manifestă un interes deosebit pentru formare şi perfecţionare 

continuă: astfel, prof. Pop Marius a absolvit Şcoala Doctorală „Relații Internaționale și Studii de 

Securitate” la Fac. de Istorie, Univ. ,,Babeş-Bolyai", obținând titlul de doctor în istorie. De asemenea 

a obținut gr. didactic II. Prof. Miheștian Alin a absolvit Școala Doctorală a Facultății de Teologie 

Ortodoxă, obținând titlul de doctor în teologie.  Prof. Murza Petru și Pop Marius sunt înscriși pentru 

susținerea gradului didactic I. De asemenea, membrii comisiei metodice au absolvit în anul şcolar 

precedent diverse cursuri de perfecționare. Doamna inspector Dan Aurelia a absolvit anul I al 

programului de masterat ”Consiliere și asistență psihopedagogică” în cadrul Universitatii ”B. 

Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca. 

 

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 asemenea a luat parte la mai multe tabere de copii desfășurate în județul nostru în calitate 

de voluntar sau de coordanator al taberei. 

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

.ESTE DREPTUL TĂU,, etapa județeană, CAEN 2018; organizator la Concursul Județean 

,,CLASA MEA , A DOUA CASĂ,, 2018 

 Prof. Bălaș Iuliu a participat în calitate de supraveghetor la Olimpiada Județeană de Religie. 

 Prof. Rauca Margit a organizat faza pe școală a Concursului Național de Geografie Terra unde 

au fost înscriși elevi din clasele V-VIII, elevii câștigători urmând a fi prezenți la faza județeană a 

concursului. 

 

  Prof. Pop Marius a publicat mai multe articole prin care a diseminat rezultatele activităţilor 

şcolii (desfăşurate în sem. I al anului în curs, în mass-media):  

 

✓ Marius Pop, ”Marina Regală în perioada 1914-1948”, în La granița dintre științe: 

istorie, mentalități, imaginar, Ovidiu Ghitta, Gheorghe Negustor (coordonatori), 

Editura Argonaut/Mega, Cluj-Napoca, 2017.  

✓ Școala democratică, în revista Didactica Nova, 

http://didacticanova.blogspot.com/2018/12/ 

✓ Misiunea franceză, generalul Berthelot și Armata Română, în APIR BN, nr. 5, Editura 

Nosa, Bistrița. 

✓ Grănicerii, în APIR BN, nr. 5 2018, Editura Nosa, Bistrița, 2018. 

http://didacticanova.blogspot.com/2018/12/


 

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 

specifică. De asemenea, au manifestat disponibilitate la responsabilizare şi au pus accent pe 

autoperfecţionare pt. realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar. 

 

 

VII. ELEVI  PREGĂTIŢI PENTRU CONCURSURI  ŞI  OLIMPIADE  DE 

SPECIALITATE 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Clasa Concursul Profesor 

1 Rus Anamaria 

Tomșa Damaris 

a VII-a C Oliampiada Județeană de Cultură 

Civică 

Pop Marius 

2 Dreptate Alexia  

Grozav Andreea 

a VII-a A Oliampiada Județeană de Cultură 

Civică 

Pop Marius 

3 Tocianiuc Iulia 

Gherman Victor 

a VIII-a C Oliampiada Județeană de Cultură 

Civică 

Pop Marius 

4 Iordăchescu Denisa 

Beldean Alexandra 

a VII-a A Oliampiada Județeană de Cultură 

Civică 

Pop Marius 

5 Purcel Dragoș 

Mihalca Claudiu 

a VII-a A Oliampiada Județeană de Cultură 

Civică 

Pop Marius 

6 Deac Alexandra a VII-a B Oliampiada Județeană de Istorie Pop Marius 

7 Artene Alexandra a VIII-a C Oliampiada Județeană de Istorie Pop Marius 

8 Gherman Matei a VIII-a C Oliampiada Județeană de Istorie Pop Marius 

9 Gherman Victor a VIII-a C Oliampiada Județeană de Istorie Pop Marius 

10 Hîrlea Melisa a VIII-a C Oliampiada Județeană de Istorie Pop Marius 

11 Tocianiuc Iulia 

Gherman Victor 

Deac Maria 

a VIII-a C 

a IV-a C 

Concursul Național Democrație și 

Toleranță 

Pop Marius 

Mureșan Crina 

12 Andrei Bogdan 

Tomșa Daria 

Roșca Maria 

a VI-a A Concursul Județean Cunosc 

Valorile Bistriței 

Pop Marius 



13 Pop Karina 

Pop Daria 

Olan Otniel 

a V-a A 

a V-a B 

Concursul Județean Cunosc 

Valorile Bistriței 

Pop Marius 

14 Oltean Andrea 

Cherecheș Ruben 

Bălan Rareș 

a VI-a A Concursul Județean Cunosc 

Valorile Bistriței 

Pop Marius 

15 Seserman Alex Rareș a V-a A Concursul Județean de 

Informatică „Generația Info” 

Pop Marius 

16 Iordăchescu Denisa a VII-a A Olimpiada Județeană de Religie Săsărman 

Marinela 

17 Olan Otniel a V-a B Olimpiada Județeană de Religie 

Alianța Evanghelică 

Murza Petru 

18 Filipoi Patricia a V-a B Olimpiada Județeană de Religie 

Greco-Catolică 

Arieșan Ilie 

19 Hodoroga Ioana 

Gherman Valentina 

Neag Maria 

a V-a A Concursul Județean „Pe urmele 

lui Petru Rareș” 

Dan Aurelia 

20 Boca Larisa 

Ursa Vanessa 

Moldovan Ana 

a V-a A Concursul Județean „Pe urmele 

lui Petru Rareș” 

Dan Aurelia 

21 Rus Robert  

Seserman Alex  

Toderici Darius 

a V-a A Concursul Județean „Pe urmele 

lui Petru Rareș” 

Dan Aurelia 

 

 

VIII. PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE: 

 

Profesor Perioada Denumirea cursului Furnizor Locul 

desfășurării 

Pop Marius 10-12 

noiembrie 

2018 

Cu voluntariatul în 

tabere nu-i de joacă! 

Fii pregătit! 

(Formator) 

Asociația Tinerilor 

Creștin Ortodocși 

Bistrița 

Centrul de 

Tineret Ioan 

Bunea 

Sângeorz Băi 

Pop Marius 25-27 

noiembrie 

2018 

Școala Democratică CCD BN Ș.G. Nr. 4 

Bistrița 

Giurgiu Elena Noiembrie 

2018 

Stop Bullyngului în 

școli 

Karuna SA Bistrița 

Dan Aurelia Octombrie-

decembrie 

2018 

Proiecte de învățare 

prin serviciul în 

folosul comunității 

Fundația Noi 

Orizonturi 

C. N. Andrei 

Mureșanu 

Dan Aurelia Martie 2019 Fenomenul violenţei: 

de la delimitări 

conceptuale, 

Asociatia 

CHATARSIS 

Bistrița 



la prevenire şi 

intervenţii eficiente 

Pop Marius 06-

10.02.2019 

Tabăra de Iarnă 

(coordonator al 

taberei) 

Asociația Tinerilor 

Ortodocși a 

Protopopiatelor 

Bistrița, Năsăud și 

Beclean 

Centrul 

Misionar de 

Tineret „Ioan 

Bunea” Sg.-

Băi 

Pop Marius 14-

16.02.2019 

Școala Democratică 

formator 

CCD BN Ș.G. Nr. 4 

Bistrița 

Pop Marius 29-

31.03.2019 

Ora de net Salvați copiii 

România 

Ș.G. Nr. 4 

Bistrița 

 

 

 

 

IX.  PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Concursul Profesor Locul obținut 

1 Tocianiuc Iulia 

Gherman Victor 

Deac Maria 

a VIII-a C 

a VII-a C 

a IV-a C 

C.N. 

Democrație 

și Toleranță 

Pop Marius II 

2 Tocianiuc Iulia 

Gherman Victor 

a VIII-a C Olimpiada 

Jud. de 

Cultură Civică 

Pop Marius II 

3 Rus Anamaria 

Tomșa Damaris 

a VII-a B Olimpiada 

Jud. de 

Cultură Civică 

Pop Marius III 

4 Deac Alexandra a VII-a B Olimpiada 

Jud. Istorie 

Pop Marius Mențiune 

5 Iordăchescu Denisa 

Beldean Alexandra 

a VII-a A Olimpiada 

Jud. de 

Cultură Civică 

Pop Marius Mențiune 

6 Purcel Dragoș 

Mihalca Claudiu 

a VII-a B 

a VII-a A 

Olimpiada 

Jud. de 

Cultură Civică 

Pop Marius Mențiune 

7 Oltean Andrea 

Bălan Rareș 

Archiudean Beatrice 

a VI-a A Cunosc 

Valorile 

Bistriței? 

Pop Marius Mențiune 

8 Olan Otniel a V-a B Olimpiada Jud 

de Religie – 

Alianța 

Evanghelică 

Murza Petru I 

Calificare la 

faza națională 

unde a obținut 

locul X 



9  Filipoi Patricia a V-a B Olimpiada Jud 

de Religie 

Greco 

Catolică 

Arieșan Ilie III 

10 Hodoroga Ioana 

Gherman Valentina 

Neag Maria 

a V-a A Concursul 

Județean „Pe 

urmele lui 

Petru Rareș” 

Dan Aurelia I 

11 Boca Larisa 

Ursa Vanessa 

Moldovan Ana 

a V-a A Concursul 

Județean „Pe 

urmele lui 

Petru Rareș” 

Dan Aurelia Mențiune 

12 Rus Robert  

Seserman Alex  

Toderici Darius 

a V-a A Concursul 

Județean „Pe 

urmele lui 

Petru Rareș” 

Dan Aurelia Mențiune 

 

 

X. IMPLICAREA ÎN PROIECTE ȘCOLARE JUDEȚENE, REGIONALE SAU 

NAȚIONALE: 

Săsărman Marinela - Proiectul National,,SIGURANȚA RUTIERĂ 2018 

 

 

 

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. Pop Marius – Inspectoratul  Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, acțiuni de prevenție în 

rândul elevilor de clasa a V-a, în ceea ce privește Internetul și utilizarea datelor personale, 

acțiuni de stopare a Bullying-ului 

3. 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. 

4. Prof. Săsărman Marinela, Bălaș Iuliu, Miheștian Alin, Chifa Lucian, 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. 

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

nivelul Bisericii Penticostale locale 

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

activitățile acestora 

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

activează ca profesor îndrumător 



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

activități de asistență socială și ajutorare 

9. Prof. Arieșan Ilie  colaborează cu ASTRU-Cluj Asociația Tinerilor Uniți, organizând la 

Beclean în toamna acestui an Întâlnirea Tinerilor Români Uniți 

10. Prof. Arieșan Ilie are un parteneriat cu Protopopiatul Greco-Catolic Bistrița 

11. Prof. Arieșan Ilie a desfășurat acțiuni de voluntariat în cadrul Propopiatului Greco-Catolic 

Bistrița participând la Târgul de Crăciun sau la Tabăra Ecumenică de la Târgu-Lăpuș 

 

 

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 

• Ziua Armatei la Școala Gimnazială Lucian Blaga 

• 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

• Alexandru Ioan Cuza și însemnătatea Micii Uniri 

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

• participare la „Târgul de mARTișoare la Bibliotecă ,,2017 

 

XIII. EXCURSII/DRUMEȚII/TABERE 

Pop Marius – Bistrița-Sibiu-Făgăraș-Bistrița  

Pop Marius – Bistrița – Cluj-Napoca – Bistrița 

Pop Marius – Bistrița – Peștera Urșilor – Oradea – Băile Felix – Bistrița 

 

 

 

Responsabil Comisie Metodică, 

Pop Marius-Nicolae 

 

 

 

5. Comisia Metodica a profesorilor din aria curriculara Sport/Arte/Tehnologii 

 

 



 
 

 

Componența Comisiei Metodice : 

1. Szabo Ana – prof. ed.fizică și sport,titular, responsabilul Comisiei Metodice; 

2. Diniș – Vărtic Teodora Georgeta - prof. ed.fizică și sport, titular; 

3. Ciobanu Cosmina - prof. ed.fizica si sport, suplinitor calificat; 

4. Trișcas Ionica – prof. ed. tehnologică, titular; 

5. Oros  Alina – prof. educație plastică, titular; 

6. Marti Anamaria– prof. educație muzicală, suplinitor calificat. 

 

I. Activitatea instructiv educativă. (Planificarea și parcurgerea materiei, aprecieri 

despre tipurile de evaluării abordate, frecvența notarii, rezultate -în tabel centralizator, dacă  

este posibil-, teze, utilizarea manualelor, auxiliarelor didactice, laboratoare și cabinete, etc.) 

La începutul anului școlar 2018-2019, profesorii au procurat și depus un exemplar al 

programelor școlare la portofoliile personale, au întocmit planificările calendaristice (ținand cont de 

particularitătile de vârsta/nevoi ale elevilor) și planurile unităților de învatare conform legislației în 

vigoare și respectând termenul stabilit de conducerea școlii. 

Planificarile au fost întocmite conform cerintelor programei școlare și  metodologiei în 

vigoare, au fost prezentate conducerii școlii în termenele stabilite pentru avizare. 

De asemenea, membrii comisiei metodice au participat la proiectarea activităţilor Comisiei 

pentru anul şcolar în curs, realizata în conformitate cu documentele unității (plan managerial, 

strategii, proceduri). 

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

conformitate cu documentele unității (plan managerial, strategii, proceduri) și tinând seama de 

sugestiile venite din partea profesorilor din Comisia metodică.   

Membrii comisiei metodice care îndeplinesc funcția de profesor diriginte (Szabo Ana, Dinis-

Vârtic Teodora Georgeta și Triscas Ionica) au proiectat activitatea extracurriculară la clasele de elevi 

și intâlnirile cu părinții elevilor (ședințe, ora la dispoziția părinților). 

` Materia a fost parcursă conform planificării, iar evaluarea elevilor s-a facut pe grupe sau 

individual, la incheierea predării unei unități de învațare  conform  baremurilor stabilite la nivelul 

catedrei (ed. fizică). 



Evaluarea  rezultatelor  învățării a constat in: teste summative, lucrări practice, aprecieri  

verbale.  

Profesorii din Comisia metodică au asigurat transparența criteriilor şi a procedurilor de 

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

elevilor şi planificării activităților de evaluare, asigurarea feed-back-ului, anunțarea procedurii şi 

metodologiei de evaluare, aplicarea evaluarii inițiale, continue și sumative și au asigurat notarea 

ritmică a elevilor. 

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

clasa la educație tehnologică și educație plastică. 

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

controlul medical anual al elevilor,drept urmare li s-au cerut adeverințe medicale de la medicul de 

familie la disciplina educație fizică. 

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

moderne. S-a folosit material didactic divers, în funcţie de lectie și de modulul predare. 

În procesul instructiv-educativ au fost folosite manualele de specialitate (desen, muzică), 

iar ca auxiliare didactice: CD-uri,CD-play-uri, partituri (muzică) cabinetul de desen, laptop-ul și 

albume (desen), iar la educatie fizică, s-a folosit la maxim baza materială și materialele didactice 

existente.  

S-a  urmarit realizarea  activitații integrate cât mai diverse în care metodele noi  active – 

participative au fost  incluse. 

          În predarea lectiilor s-a  utilizat TIC – word. 

Profesorii diriginţi din comisie au consiliat permenent elevii pentru depăsirea unor situații 

personale problematice, au întocmit fişe de observaţie ale elevilor, au asigurat tratarea diferențiată 

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

II. Activitatea extracurriculară și extrașcolară (Activitatea de performanță/recuperare, 

concursuri, articole la revista școlii sau alte publicații ale c.d./elevi, vizite, excursii tematice, 

etc.) 

Membrii Comisiei metodice au organizat mai multe activități extracurriculare la nivelul 

școlii, au participat la activități extracurriculare desfășurate în școală și în afara acesteia si au 

întocmit documentația specifică acestor activități (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 intâlnit 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 

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

activitati: 

 

 Prof. Szabo Ana 

➢ CROS MEMORIAL “NICOLAE LUPAN” – ETAPA JUDETEANĂ 

• LOCUL I – RUS IOAN- cls. a VI-a B – PROBA 1000 m; 

• LOCUL II – PETRUT ANNE MARIE - cls. a VII-a A – PROBA 1000 m; 

• LOCUL III – COSTIN ALEXANDRU- cls. a V-a B – PROBA 1000 m; 



• LOCUL IV – Ciornei Paul; 

• LOCUL V – Vaida Alex; 

 

➢ CROS MEMORIAL “MARIA CIONCAN” – ETAPA JUDETEANĂ 

• LOCUL I – COSTIN ALEXANDRU- cls. a V-a B – PROBA 800 m; 

• LOCUL I – RÎPAN ALEJANDRO – cls. A VII-a B – PROBA 1000 m; 

 

 

➢ OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI  ȘCOLAR – CROS - ETAPA 

JUDETEANĂ 

• LOCUL I – RÎPAN ALEJANDRO – cls. A VII-a B – PROBA 1500 m – CALIFICAT 

LA ETAPA NAȚIONALĂ; 

 

➢ OLIMPIADA GIMNAZIILOR – TETRATLON –  ECHIPE MIXT 

• LOCUL II – ETAPA JUDEȚEANĂ 

• LOCUL IV – ETAPA ZONALĂ 

 

➢ CUPA „MOS CRĂCIUN” -etapa municipală 

• LOCUL II – Handbal – fete; 

 

➢ CUPA „UNIRII” -etapa municipală  

• LOCUL IV – Handbal – fete; 

 

➢ CUPA UNIRII” - etapa judeteană 

• MENTIUNEA I - ECHIPA FETE; 

 

➢ OLIMPIADA GIMNAZIILOR –  etapa municipală 

•  LOCUL I – HANDBAL- fete; 

                                                         

➢ OLIMPIADA GIMNAZIILOR – HANDBAL -etapa judetaeană 

• MENTIUNEA I - ECHIPA FETE;   

 

• Activități extrașcolare desfășurate în calitate de diriginte la clasa a VII a C:  

• Săptamana educației globale-realizare de proiecte; 

• “Halloween” - bal mascat; 

• Ziua Europeana a numarului unic de urgenta 112 – activitate cu ISU, Politie, 

Jandarmerie; 

• Excursie tematica la Oradea, împreuna cu colegii Trișcas Ionica și Pop Marius; 

• Apariții în ziarele locale datorită rezultatelor obținute la concursurile la care am 

participat; 

• Certificat de voluntariat pentru participarea la “Targul de purici”; 

 

 Prof. Dinis-Vartic Teodora Georgeta 

 

➢ CUPA „MOȘ CRĂCIUN” -etapa municipală  



• LOC III - handbal – băieți; 

 

➢ CUPA „UNIRII” -etapa municipală 

• LOC V - handbal - baieti ; 

 

➢ Olimpiada Gimnaziilor –  etapa municipală 

• LOCUL III - handbal – baieti; 

 

➢ Olimpiada Gimnaziilor – etapa judeteană; 

• MENTIUNEA I - handbal – băieți; 

 

➢ Olimpiada Gimnaziilor  – etapa municipală/judeteană; 

• LOCUL III– fotbal – băieți; 

 

• În calitate de diriginte la clasa a VIII-a A am desfășurat activitățile conform planificării: 

„Halloween”, Rugby-tag, „Bradul Altfel”, Concert de Colinde, „24 Ianuarie”, Vizita la 

C.S. ”Gloria 2018„, Expozitie și Targ de Martisor, Vizita la Cinematograf, Vizita la 

Muzeu, Face - painting/carnaval; 

 

 Prof. Oros Alina 

 

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

➢ Activitate de CENTENAR – „Romania, țara mea” 

 

 Prof. Marti Anamaria 

 

➢ „1 Decembrie” – cântece patriotice; 

➢ Concert de colinde (corul școlii) în sala festivă a școlii; 

➢ Concert de colinde (corul școlii) în cadrul târgului de Crăciun din Bistrita; 

➢ Concert de colinde (corul școlii) – Prefectura, Inspectoratul școlar, Politie, Centrul 

Judetean pentru Cultură; 

 

 Prof. Triscas Ionica 

• LOCUL I - MUREȘAN DIANA – CLS. A VIII – A C; 

• MENȚIUNE – ROȘCA MARIA – CLS. A VI- A A; 

• MENȚIUNE – POP KARINA – CLS. A V – A A; 

• MENȚIUNE – BOCA – PALALOGOS LARISA – CLS. A V – A A; 

• Activități extrașcolare desfășurate în calitate de diriginte la clasa a VI – a A: 

• - “Halloween” - bal mascat; 

• Certificat de voluntariat pentru participarea la “Târgul de purici”; 

 



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 educativ, etc.) 

 În anul școlar 2018 – 2019 nu au fost âncheiate parteneriate la nivelul Comisiei metodice. 

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

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

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

specialitate, în semestrul I. 

 Doamna profesor Diniș -Vărtic Georgeta-Teodora a parcurs: 

− programul  de formare continuă cu tema  „Abilitare curriculară – Consiliere și orientare „ 

inclus în oferta de programe, proiecte și activități a Casei Corpului Didactic a Judetului 

Bistrița – Năsăud; 

− cursul de perfecționare în Handbal organizat de ISJ BN și CCD ; 

Doamna profesor Ana Szabo a participat la Colocviul în vederea susținerii gradul didactic I. 

De asemenea, membrii Comisiei metodice au absolvit în anul școlar precedent diverse cursuri 

de perfectionare: 

 

Dna Triscas Ionica a participat la: 

• activitatea metodica - Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial la disciplina 

„Educație tehnologică și aplicații practice” 

• programul de formare continuă - „Formarea profesorilor metodiști” 

• programul de formare continuă - „Management și comunicare în institutiile 

educaționale” 

• programul de formare profesională - „Educația prin cunoașterea funcționării creierului” 

Profesorii din Comisia metodica sunt cuprinși în urmatoarele Comisii metodice la nivelul 

școlii: 

 Prof. Szabo Ana 

•  Comisia pentru închiriere spații - membru; 

•  Comisia pentru curriculim - membru; 

•  Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate – membru; 

• Comisia pentru proiecte și programe educative – membru; 

• Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – membru; 

• Comisia sportului școlar – membru; 

• Comisia metodică Sport/Arte/Tehnologii – responsabil; 

• Comisia de coordonare a Programului Național „Scoala Altfel” - membru; 

• Comisia Diriginților – responsabil; 

• Comisia de organizare și desfășurare a Evaluarii naționale pentru clasele a VIII -a; 

• Comisia de organizare a Olimpiadei de ȘAH – faza municipală și faza judeteană; 

 Prof. Triscas Ionica 

• Comisia pentru proiecte și programe educative – membru; 

• Comisia judeteană de perfecționare a personalului didactic; 

• Comisia de coordonare a Programului Național „Școala Altfel” - membru; 



• Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei de tehnologii – etapa judeteană; 

• Comisia de organizare și desfășurare a Evaluarii Naționale pentru clasele a VIII -a; 

• Comisia de estetizare – membru; 

• Comisia de organizare și evaluare a Concursului Național „Alege este drptul 

tău” -etapa județeană – membru; 

 Prof. Oros Alina 

•  Comisia pentru proiecte și programe educative – membru; 

• Comisia de estetizare – membru; 

 Prof. Dinis-Vartic Teodora Georgeta 

•  Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică – membru; 

• Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență – membru; 

• Comisia de coordonare a Programului Național „Scoala Altfel” - membru; 

• Comisia O.S.P. - membru;  

• Comisia sportului școlar – membru; 

• Comisia diriginților – membru; 

V.Probleme privind activitatea din școală. (Orice latură din activitatea generală sau 

punctuală  neglijată, evitată, omisă sau desfășurată necorespunzător/ineficient. Colegii sunt 

rugați să le semnaleze și eventual să facă sugestii.) 

 Membrii Comisiei metodice Sport/Arte/Tehnologii au semnalat unele probleme de 

comunicare în interiorul colectivului didactic,cât și între colectivul didactic și echipa managerială.  

 

                                                                                                                 Intocmit, 

              Prof. Szabo Ana 

 



E. RAPORTUL DIFERITELOR COMPARTIMENTE NEDIDACTICE 

 

1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

I.Date referitoare la utilizatori: 

Nr total 

utilizatori 

Din care elevi Cadre 

didactice 

Nr.total de 

documente 

Intrate in anul 

școlar 2017-

2018 

Valoare 

713 642 71 14872 133 2012,32 

      

 

II.Activitatea de împrumut: 

Total volume 

existente în 

bibliotecă 

Nr volume 

împrum.la 

domiciliu 

Cărți consultate 

în sala de lectură 

Proiecte ale 

elevilor realizate 

in C.D.I 

Manuale 

eliberate la 

Șc.„LUCIAN 

Blaga”și Sigmir 

14872 9350 2510 30 7812 

 

III.INTEGRAREA BIBLIOTECII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI EDUCATIVĂ 

DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

1) ACTIVITĂȚI CU CARACTER PERMANENT 

 

- Înscrierea elevilor la bibliotecă,prioritari cei din cl I-II. 

- Îndrumarea și orientarea elevilor către lectura obligatorie. 

- Aranjarea cărților la raft conform C.Z.U,pe domenii,autori,teme etc. 

- Asigurarea unui fond de achiziții. 

- Distribuirea,gestionarea și comanda de manuale școlare și rechizite școlare. 

- Inițierea elevilor în cercetarea documentară. 

- Concursuri pe diferite teme,vizionări de filme documentare. 

- Expoziții cu lucrările elevilor(portofolii,desene,creații literare). 

2) ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE. 

 

- Participarea la promovarea imaginii unității de învățământ în comunitatea educațională și 

cea locală. 

- Participarea la promovarea și imaginea bibliotecii. 

- Dezvoltarea de parteneriate(locale și regionale) 

- Colaborarea cu instituții de cultură în realizarea unor proiecte cu caracter educativ,de 

parteneriate cu alte școli sau licee din oraș sau județ. 



3) ACTIVITAȚI PEDAGOGICE ȘI CULTURALE. 

- „Ziua Mondială a Educației” – sesiune de comunicări,activități culturale. 

- Proiectul „Căsuța cu povești”-clasele P,I,II. 

- „Ziua Europeană a limbilor”- micul meu dicționar. 

- Proiectul „Parada anotimpurilor” în colaborate cu Biblioteca Județeană George Coșbuc 

Bistrița. 

- Comemorare Holocaust- sesiune de conunicări ,expoziție,proiecte. 

- Fascinația lecturii universale-proiect realizat în colaborare cu catedra de Limba și literatura 

româna și Limbi străine. 

- Caravana Hallowen-parada măștilor.concurs de dovlecei, expoziție de desene,carnaval. 

- „1 Decembrie-Ziua Unirii” -„Să ne cunoaștem eroii locali”-proiect realizat cu elevii cl.a 

IVa. 

- Lumina Crăciunului –Lumina din noi-acțiune comunitară în parteneriat. 

- ”O zi închinată lui Eminescu”- proiect în colaborare,recital de poezie,expoziție de carte. 

- Mama în literatura româna –proiect educațional. 

- „Ziua Internațională a cărții și a dreptului de autor”- sesiune de comunicări,recital de 

poezie,creații proprii- micii poeți. 

- „Ziua Mondială a pământului- expoziție de pictură. 

- Concurs Național C.D.Idei în cărți. 

- „Cărți deschise-uși deschise” - lecție de citire-proiect educațional cl P-I. 

- 1 Iunie –Ziua copilului- joc,distracție și voie bună. 

4) ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE 

- Gestionarea funcționarii bibliotecii(orar de funcționare, planificarea activităților) 

- Gestionarea spațiului. 

- Gestionarea bunurilor materiale. 

- Gestionarea fondului documentar. 

- Gestionarea manualelor școlare. 

- Gestionarea activităților planificate zilnic,supravegherea navetiștilor. 

5) ALTE ACTIVITĂȚI 

- Membru în Comisia de achiziție și inventariere a bunurilor aflate în unitatea școlară. 

- Membru în Comisia de casare a bunurilor. 

- Membru în Comisia de acordare a burselor școlare și a rechizitelor școlare. 

- Membru în Comisia de manuale școlare. 

 

                              RAPORT ÎNTOCMIT DE BIBLIOTECAR, 

                                                       MARIA CLAPA 

 
 

2. RAPORTUL CONTABILITĂȚII 

 

SITUATIA CHELTUIELILOR MATERIALE  DIN BUGETUL LOCAL 

AN FINANCIAR ( CALENDARISTIC)  2019: 

 

-    CHELT.  CU  UTILITATI ( energie electrica, termica, apa, canal, salubritate ) = 172.882 LEI     

-    CHELT.PRIVIND MATERIALE DE CURATENIE = 5.169 LEI               



 -   CHELTUIELI PRIVIND  NAVETA CADRE DIDACTICE   =  1.592 LEI 

 - PRESTARI SERVICII  (mat.intretinere, reparatii, revizii  si intretinere xeroxuri si 

calculatoare,abonamente BGS, program legislatie, achizitie tonere xerox, etc.)  = 21.683 LEI                                                                                               

 -   FURNITURI BIROU ( hartie , cataloage, carnete, condici prezenta. registre, etc.) = 1.825 LEI 

 -   ABONAMENTE  TELEFONIE FIXA, MOBILA, INTERNET = 2.555 LEI 

 -   CARTI BIBLIOTECA = 0 lei 

-  ALTE SERVICII SI MATERIALE DE  INTRETINERE (servicii medicina muncii, materiale 

de intretinere , servicii paza  gardian , etc.)  = 10.993  LEI 

 -  REPARATII CURENTE (igenizari sali de clasa si grupuri sanitare elevi - Scoala Primara 

Sigmir ) = 5.000 LEI 

-   OBIECTE DE INVENTAR ( achizitie imprimanta salarii )  = 280 LEI 

-   DEPLASARI OLIMPIADE = 1.570 LEI  

-  PREGATIRE PROFESIONALA  ( cursuri   perfectionare cadre didactice,cursuri igiena 

personal nedidactic,plata inspectii grad ) = 1.902 LEI 

-  PROTECTIA  MUNCII ( incarcare,verificare si inlocuire stingatoare iesite din uz , echipament 

PSI) = 0 LEI  

-  NORMA HRANA, CAZARMAMENT  ELEVI CU C.E.S. = 39.388 LEI 

-  BURSE ELEVI = 9.152 LEI 

 

- TOTAL CHELTUIELI  -  AN FINANCIAR  2019 = 273.991  LEI 

SITUATIA CHELTUIELILOR MATERIALE DIN VENITURI PROPRII 

                        AN FINANCIAR ( CALENDARISTIC ) 2019 

 

• PRESTARI SERVICII  SI MATERIALE DE INTRETINERE 

•  MATERIALE CONSUMABILE ( plachete pensionare  ) = 308 LEI 

 

• TOTAL CHELTUIELI  -  AN FINANCIAR  2019 =  308  LEI    

   

 

                                                                        Contabil șef 

      Tănase Laura 

 

 

Bistrița: 28.10.2019     

        

           Director: 

       Prof: Mihai Dumitru Cosma 


