"Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o
puteţi folosi pentru a schimba lumea”
- Nelson Mandela

ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ȘCOLII
GIMNAZIALE NR. 5, GALAȚI
La baza organizării şi desfăşurării învăţământului preuniversitar din Școala Gimnazială Nr. 5, Galați
au stat următoarele acte normative:
 Legea 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005,
privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Legea nr. 35/ 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin OMEN nr. 5079/2016;
 O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
 Ordinul M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/ 2
 Ordinul nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului
de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind
structura anului şcolar 2016-2017;
 Statutului Elevului nr. 4742 din 10.08.2016;
 Regulamentul de organizare si functionare al Școlii Gimnaziale nr. 5, Galaţi cu nr, …………

STRATEGIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5, GALAȚI
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Analiza stării învăţământului din Școala Gimnazială Nr. 5, Galați din anul şcolar 2016-2017
are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al Școalii
Gimnaziale Nr. 5, Galați prin activităţi care au vizat eficienţa, competenţa, performanţa la
nivel individual, managerial / instituţional şi sistemic.

VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 :
„ Vei reuşi! Ai încredere în tine şi în noi! "
MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5:
Misiunea noastră este dezvoltarea personala a fiecărui elev la potenţialul său maxim, punem
accentul pe dezoltarea valorilor promovate prin filosofía educaţională a şcolii şi a
competenţelor cheie care îi permit inserţia sociala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE PLANULUI MANAGERIAL AL ȘCOLII
GIMNAZIALE NR. 5, GALAȚI, 2016-2017
Școala Gimnazială Nr. 5 îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-educativ în
concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul
European. În acest context, esenţială este analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi,
cadre didactice, managerii instituţiei de învăţământ, în funcţie de performanţe, stabilirea
strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ .

OBIECTIVE STRATEGICE
1.

ASIGURAREA ACCESULUI
EGAL ŞI SPORIT LA
EDUCAŢIE DE CALITATE
PENTRU TOŢI ELEVII ȘCOLII.

OBIECTIVE SPECIFICE
1.

2.

3.

4.

5.

Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate pentru toti elevii
școlii;
Menţinerea în sistemul educaţional a elevilor ce provin din segmentele
sociale defavorizate/ au o situatie materiala precara , ai căror părinţi sunt
plecaţi din ţară;
Fundamentarea ofertei educationale în funcţie de indicii demografici, de
programele de dezvoltare la nivel local şi regional şi de cerinţele pieţei
muncii;
Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale;
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ în ceea
ce priveşte calitatea educaţiei.

OBIECTIVE STRATEGICE
2.

3.

CONTINUAREA
DESCENTRALIZARII PRIN
CONSOLIDAREA
CAPACITĂŢILOR
INSTITUŢIONALE ŞI
PROMOVAREA UNUI
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
PERFORMANT LA NIVEL LOCAL
SI JUDETEAN
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII
EDUCAŢIEI ÎN ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 5

OBIECTIVE SPECIFICE
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

INTEGRAREA SISTEMULUI
NAŢIONAL DE EDUCAŢIE IN
SISTEMELE DIN UNIUNEA
EUROPEANA

1.
2.

Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor
care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi
financiare;
Creşterea rolului Consiliului de Administraţie din liceu în vederea
asigurării unui management eficient al unităţii de învăţământ;
Asigurarea dialogului şi colaborării unităţii de învăţământ cu
reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor.
Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea
de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional
performant.
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor în
vederea formării/dezvoltării competenţelor-cheie
Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de
învăţământ în vederea optimizării calităţii în educaţie.
Redimensionarea laturii educative a educaţiei nonformale şi informale a
elevilor.
Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic
auxiliar de a presta servicii de calitate, prin participarea la diverse forme
de formare continuă.
Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.
Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere de proiecte,
implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor europene cu
finanţare nerambursabilă.

 Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 5 în anul școlar 2016-2017 a desfășurat activități în
următoarele direcții:
 Pregatirea spatiilor de scolarizare ale elevilor;
 Administrarea judicioasa a acestor spatii;
 Intocmirea corecta a situatiilor scolare;
 Intocmirea corecta si eliberarea actelor de studii;
 Evidenta si arhivarea documentelor scolare si a actelor de studii;
 Incadrarea cu personal didactic calificat si corespunzator, conform metodologiilor in vigoare;
 Actiuni curente de intretinere si reparatii, igienizare;
 Urmarirea procesului de instructie si educatie prin convorbiri cu profesorii, verificarea
documentelor scolare, asistente la ore etc
 Comunicarea noutatilor in sustinerea examenelor si concursurilor scolare;
 Monitorizare in vederea completarii corecte a documentele scolare, indeosebi cataloagele,
registrele matricole, condicele de prezenta si a modului in care sunt raportate rezultatele si
situatiile elevilor pe clase;
 Organizarea comisiilor pentru simularea examenelor naționale;
 Organizarea comisiilor pentru olimpiade si concursurile scolare;
 Intocmirea si desfasurarea programului de perefectionare si formare continua in colaborare cu
C.C.D. Galați si Inspectoratul Scolar Judetean
 Asigurarea asistentei medicala in unitate de catre cabinetele medicate existente in scoala;
 Obtinerea autorizatie sanitarare de functionare.

Consiliul profesoral a fost informat, in sedinte, asupra problemelor curente privind viata
interna a scolii, actiuni extrascolare, acte normative, metodologii.
Elementele de disfunctionalitate aparute au fost analizate in sedintele curente. Scopul
principal urmarit de intregul colectiv didactic a fost instruirea elevilor in conformitate cu
programele scolare, pregatirea acestora in vederea promovarii examenului de Evaluare Nationala
si pentru participarea lor la concursurile scolare, la celelalte activitati
La nivelul fiecarei catedre s-a realizat un program de pregatire in etape, avand in vedere
resursele umane si materiale existente, potentialul creator al fiecarui profesor si colectiv de elevi,
cultural-educative, didactico-metodice si sportive.
Mentionam sprijinul Primariei orasului si al Consiliului local, acordat acestei unitati
scolare pentru implicarea nemijlocita si solutionarea problemelor de dotare si sprijin asigurand
astfel sanse de educatie pentru intreaga populatie scolara.
PLANUL DE SCOLARIZARE:
Planul de scolarizare a fost realizat integral la clasa a V-a și grădiniță si a fost depășit la
clasele pregătitoare. Am cerut suplimentarea Planului de școlarizare 2016-2017 și am primit
aprobarea CA a ISJ Galați cu nr 8848/ 12.09.2016
Clasa

Numar elevi

GRUPA MICĂ

19

CP traditional
CP Step by Step
aVa

Din care fete

Nr. clase

10

1

52

4

11

1

83
29
83
3

RESURSE UMANE
Incadrare cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic
In anul scolar 2016-2017 in cele 2 şcoli şi o grădiniță functioneaza 56 cadre didactice din care:
Cadre didactice 56
Titulari

Detasati

44

4

Suplinitori
Calificati
8

Pensionari

Necalificati
0

0

Dupa grade didactice

Grad I

Grad II

Grad
definitiv

28

14

10

Debutanti
4

In şcoală existe 6,5 posturi de personal didactic auxiliar si 11 posturi de personal
nedidactic. Din acest motiv activitatea de secretariat este supradimensionata si activitatea
personalului de ingrijire este supraincarcata.
OBIECTIVE:
 Asigurarea cunoasterii in unitatea scolara a legislatiei in vigoare privind incadrarea,
perfectionarea si evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar;
 Asigurarea si monitorizarea formarii continue a personalului didactic in scopul cresterii
calitatii procesului de predare– invatare prin realizarea motivatiei profesorilor;
 Cresterea caliatatii resurselor umane angajate in școală in vederea indeplinirii scopurilor
educationale propuse.

Elevi
Elevii invata in 26 de clase conform tabelului:
Clasa

Numar elevi

Din care fete

Nr. clase

Grupa mică

19

10

1

Grupa mijlocie

31

18

1

Grupa mare

28

14

1

Clasa preg. trad

83

52

4

Clasa preg. step

29

11

1

a I-a

74

31

3

a II-a

101

50

4

a III-a

92

60

3

a IV-a

66

33

3

a-V- a

83

33

3

a-VI- a

59

24

3

a VII- a

76

32

3

a VIII- a

63

29

3

Total

804

397

33

La inceputul anului scolar 2016-2017 toti elevii au fost instruiti cu privire la:
 Prevederile RORUIP, RI, Statutul elevului pentru unitatea noastră școlară;
 Sarcinile elevului de serviciu;
 Norme PSI, ISU, protectie civila;
 Norme de Protecia muncii in laboratoare, cabinete, sala de sport;
 Procedura operationala de interventie si gestionare a evenimentelor si situatiilor de violenta din
mediul scolar;
 Au fost organizate lunar, sedinte ale Consiliului elevilor;
 Pe parcursul semestrului au fost prezentate elevilor de clasa a VIII-a; principalele unitati de
invatamant liceal in cadul actiunilor de Orientare scolara si profesionala;
 Au fost alcatuite comisii pentru actele de indisciplina, urmarinu-se cu rigurozitete bunul mers
al activitatii scolare;
 Un accent deosebit s -a pus pe pregatirea elevilor de clasele a VIII-a pentru examenul de
Evaluare Națională efectuându-se ore suplimentare de pregatire si consultatii la disciplinele la
care se sustin probe, simulari trimestriale la matematica si limba română.
In domeniul resurselor umane a fost necesar:
 Crearea si actualizarea continue a unei baze de date electronice unice pentru evidenta elevilor
(SIIIR), personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
 Proiectarea programului de formare continua a cadrelor didactice si a intregului personal
administrative;
 Instruirea cadrelor didactice cu privire la modalitatile de dezvoltare profesionala, pregatire
initiala si pregatire continua;
 Sprijinirea cadrelor didactice in absolvirea unor cursuri de perfectionare si formare precum si
participarea acestora la programe de formare continua;

 Sprijinirea cadrelor didactice cu competentele necesare elaborarii de auxiliare curriculare: fise de
lucru, teste de evaluare, teme transcurriculare;
 Asigurarea cunoasterii in randul cadrelor didactice a reglementarilor in vigoare privind cariera
didactica, etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, gradul II, gradul I, masterat,
perfectionare periodica obligatorie;
 Selectarea unor grupuri de cadre didactice in scopul formarii acestora in vederea elaborarii
subiectelor de olimpiade si concursuri;
 Stabilirea unor standarde de performanta la nivelul unitatii atat in ce priveste activitatea
educativa de instructie, cu performante deosebite;
 Efectuarea de asistente mai ales in cazul cadrelor didactice debutante noi in scoala, in vederea
consilierii acestora;
 Acordarea de consultanta si audiente (permanent pe parcursul anului scolar);
 Realizarea unui plan dinamic de desfasurare a activitatii personalului administrativ;
 Intocmirea calendarului anual de lucru cuprinzanad lucrarile si situatiile curente de secretariat;
 Rezolvarea cu abilitate si discretie a diferitelor situatii conflictuale care pot aparea intre cadrele
didactice sau intre elevi si profesori, pentru asigurarea unui climat de munca eficient;
 Sustinerea cadrelor didactice in vederea depunerii dosarelor de gradatie de merit;
 Acoperirea schitei de incadrare cu personal calificat.

Pe parcursul anului scolar 2016-2017 cadrele didactice s-au preocupat pentru redactarea
planificarilor calendaristice, parcurgerea integrala a materiei, ritmicitatea notarii, alcatuirea
testelor initiale si organizarea acestora, au participat la consfatuiri, la activitati metodice la nivel
judetean.
Toate cadrele si-au desfasurat activitatea conform programelor de specialiitate si a
planificarilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor.
Profesorii si-au desfasurat serviciul pe scoala conform cu procedura interna a serviciului
pe scoala si a normelor metodologice privind serviciul pe scoala.







In cadrul formarii continue (Comisii metodice, Consilii profesorale) s-a urmarit
concordanta cu tematica de perfectionare stabilita la inceputul anului scolar, participarea la
activitalile metodice din scoala si din afara scolii, elaborarea unor lucrari de specialitate,
participarea la simpozioane si conferinte.
Activitatea de la nivelul Comisiilor metodice si Comisii pe probleme s-a desfasurat dupa
un Plan managerial stabilit de catre responsabilii comisiilor si s-au centrat pe: cunoasterea
documentelor curriculare si scolare, metodica predarii disciplinei, metodele si instrumentele
de evaluare, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legatura profesorului cu
comunitatea.
Pioritati le demersul didactic si educational la nivelul unitatii scolare:
Cresterea calitatii si mentinerea interesului pentru nou al cadrelor didacice;
Imbunatatirea constanta a procesului instructiv-educativ;
Elaborarea de sandarde de predare si evaluare in vederea atragerii elevilor catre performanta;
Cultivarea lucrului in echipa in procesul de predare-invatare;
In cadrul sedintelor cu parintii au fost dezbatute Metodologiile de desfasurare a examenului de
Evaluare Națională si prezentarea ROPFUIP, ROI.
CURRICULUM
Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea
sefilor de catedra. Au fost analizate planurile de invatamant si programele scolare in vigoare, s-a
tinut cont de precizarile transmise cadrelor didactice la consfatuirile pe discipline.
Planificarile realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele scolare si au
inclus activitatile de evaluare. Au fost elaborate planificari distincte pentru orele de pregatire
suplimentara in vederea sustinerii examenului national de bacalaureat si pentru activitatile
extracurriculare.







Din rapoartele sefilor de catedra, monitarizarile realizate pe parcursul anului si
rezultatele obtinute de elevi la clasa, rezulta ca proiectarea si realizarea procesului educativ s-a
situat la un nivel foarte bun.
Oferta educationala a unitatii de invatamant s-a realizat conform procedurii interne
elaborate in acest scop. Stabilirea ofertei educationale se realizeaza prin consultarea si
implicarea directa a elevilor si a parintilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum.
Se poate aprecia ca CDS raspunde in buna masura solicitarilor elevilor si specificului
unitatii de invatamant.
Orele din cadrul CDS sunt alocate in principal pentru:
Activitati didactice destinate aprofundarii, extinderii si CDS in vederea sustinerii
pregatirii elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanta si pentru succes la
examenelel nationale.
Activitati didactice destinate formarii si promovarii unor noi discipline din ariile
curriculare: Om si societate, Limba si comunicare, Matematica si stiinte.
Activitati didactice destinate formarii si exersarii de competente profesionale specifice
domeniului informatica.
Activitati didactice destinate formarii de competente lingvistice avansate in limbile
moderne engleza, franceza si germane.
Aspecte pozitive privind procesului instructiv - educativ:
capacitatea cadrelor didactice de elaborare a unei proiectări ce respectă cerinţele programei
şcolare;
concordanţa dintre curriculumul unităţilor şcolare şi cel naţional;
adecvarea tipului de curriculum la nevoile reale ale elevilor;
capacitatea de elaborare a programelor de curs opţional;
pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice cu experienţă, evidentă prin capacitatea de
asigurare a unei succesiuni logice a secvenţelor de instruire;

 abordarea intra-, inter-,pluridisciplinară, a învăţării;
 valorificarea experienţei de viaţă a elevilor in procesul de învăţare, a achiziţiilor dobândite de elevi
in familie, în diverse activităţi informale;
 competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ - participative, calitatea metodelor,
tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ - participative utilizate în
procesul de învăţare; accesibilizarea conţinutului învăţării;
 crearea în lecţii a unor situaţii de învăţare bazate pe observarea cu caracter explorator, pe
utilizarea experimentului;
 asigurarea caracterului practic-aplicativ al lecţiilor;
 monitorizarea activităţii de lucru în grup; adecvarea tipului de sarcină la modul de organizare a
învăţării;
 preocuparea cadrelor didactice pentru valorificarea achiziţiilor anterioare ale acestora in procesul
de învăţare;
 crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic - elev, elev - elev,
elev - cadru didactic;
 utilizarea unor mijloace de învăţământ de calitate, care facilitează procesul de învăţare şi care sunt
adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor; menţinerea interesului
elevilor pentru activitatea de învăţare prin introducerea în lecţii a unui material didactic atractiv;
 gestionarea timpului didactic;
 utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, în mod special, dar şi alternativă (observarea
sistematică, proiectul, portofoliul);
 deplasarea accentului de la evaluarea cunoştintelor memorate de către elevi la evaluarea unor
capacităţi ale elevilor: de a reprezenta, de a utiliza informaţiile din alte surse, de a opera cu
termeni specifici disciplinelor, de a interpreta fenomene, de a-si exprima opinii personale
referitoare la fenomenele întâlnite;
 utilizarea unor itemi de evaluare corespunzători obiectivelor lecţiilor, elaboraţi pe baza
descriptorilor de performanţă.

Aspecte negative procesului instructiv - educativ :
 slaba implicare a elevilor în procesul de autoevaluare, de automonitorizare a progresului, de
gestionare a propriei învăţări, de conştientizare a dificultăţilor în învăţare;
 slaba preocupare pentru stimularea dezvoltării gândirii critice şi creatoare a elevilor,
implicarea elevilor în analiza critica a informaţiilor pe care ei înşişi le cercetează;
 slaba preocupare pentru responsabilizarea tuturor membrilor grupului in cazul organizării
activitatilor pe grupe de elevi.
În anul şcolar 2016-2017 , la Şcoala Gimnazială nr 5 Galaţi, au urmat cursurile un
număr mare de elevi. Astfel, la finalul acestui an şcolar, se înregistrează la clasele I-IV un
număr de 270 de elevi , iar la clasele V-VIII un număr de 174 de elevi.
Situaţia la învăţătură pentru clasele I-IV se prezintă astfel:
 Promovabilitate – 98% (265 elevi promovează)
 Corigenţi – nu există
 Repetenţi- 4 elevi ( 2elevi-clasa a II-a B; 1 elev- clasa a III-a B; 1 elev-clasa a IV-a A)
 Exmatriculaţi – 1 elev- Coică Florina Lorina
Situaţia la învăţătură pentru clasele V-VIII se prezintă astfel:
 Promovabilitate- 85% ( 149 elevi promovează)
 Corigenţi- 17 elevi
 Repetenţi- 7 elevi
 Situatie şcolară neîncheiată-1 elev - Şerbănescu Matei (VI B).

În urma rezultatelor la Evaluarea Naţională, procentul de promovabilitate
este de 100%.

RAPORT COMISIE METODICA INVATATORI CLASELE PREGATITOARE SI A IV-A
În anul şcolar 2016-2017, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, clasele pregătitoare şi a IV-a,
conţinuturile demersului didactic şi al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au
fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivul general al proiectului comisiei
metodice:
Abordarea integrată a curriculumului având ca scop creşterea nivelului de competenţă şi formare
al elevilor, ridicarea standardului calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective )
pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile
la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
Întocmirea planului de activităţi, astfel încât fiecare învăţător să susţină o activitate, să proiecteze
activităţi în conformitate cu planul managerial al şcolii şi planul managerial al ISJ-învăţământ
primar, potrivit listei de nevoi.
O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din
fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi
conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a
acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost
concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul
comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni
privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi
conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.
COMUNICARE
În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat
modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.

Relaţiile cadru didactic-elev:
- relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, afectivitate
- elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate,
ţinută decentă, conduită morală
- cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi
autodepăşire.
Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi
alternative.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat
rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de
învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor
acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi
temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea
demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul
utilizat fiind specific unor domenii conexe.
CURRICULUM
Problematica specifica claselor pregătitoare şi a IV-a ne-a preocupat în mod deosebit pe
învăţătorii de la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de
evaluare a elevilor din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat
demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv.
Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi
de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a
respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de aprofundare, ameliorare, dezvoltare.

Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii
concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
În luna octombrie în cadrul C.M.Î. s-a prezentat raportul de analiză( de către
responsabilul comisiei) cu privire la rezultatele obţinute la evaluările iniţiale într-un mod
atractiv printr-o prezentare ppt. În urma analizei prezentate s-au stabilit în cadrul comisiei
demersuri referitoare la măsuri de aprofundare, recuperare, dezvoltare.
În data de 17 decembrie 2016 Referat „ROLUL CONŢINUTURILOR SERBĂRILOR ÎN
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR”, program artistic „Colinde” susţinute de d-na
Săndulache Georgeta şi Vădeanu Laura clasa pregătitoare.
În ianuarie 2016 s-a discutat aplicarea şi interpretarea rezultatelor evaluărilor semestriale
la disciplinele stabilite la nivelul comisiei( lb. Română şi matematică); stabilirea unor demersuri
în vederea recuperărilor, dezvoltărilor care se impun. De asemenea s-a avut în vedere încheierea
situaţiei la învăţătură la sfârşitul semestrului I, fiecare cadru didactic completând cu
responsabilitate catalogul şcolar şi carnetele elevilor.
FORMAREA ELEVILOR
Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul
de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ,
estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform
particularităţilor de vârstă şi individuale . În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a
aptitudinilor de comunicare, am consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare /
investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală .
Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de
învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui; jocul didactic, observaţia directă,
lectura explicativă, metoda RAI, brainstorming, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza
studiului individual.

În acest fel, elevii claselor pregatitoare şi a IV-a au dovedit în urma aplicării probelor de
evaluare formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.
EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi
apelând la strategii de evaluare alternativă.
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă
pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de
performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a
concluziilor în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea
evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului
de învăţare.
FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor,
urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu
aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.
Participarea tuturor membrilor comisiei la cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de
stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei creative la elevii din ciclul primar””
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Pe parcursul sem.I, an şcolar 2016/2017, cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au
implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

Responsabilităţi
D-na Grecu Angela si Tudose Carmen- Clasa Step by Step
 Mentor si coordonator concurs national Eurojunior
 Mentor si coordonator concurs national Comper
 Proiect educaţional: „Sunt şi eu Moş Crăciun”
 Proiect educaţional de parteneriat cu asociaţia „Artă şi Viaţă” – campanie umanitară de
întrajutorare a 10 bătrâni şi trei familii cu copii din sat Şiviţa, com. Tuluceşti
 Responsabil Comisie Formare şi perfectionare - d-na Carmen Tudose
 Responsabil Comisie Curriculum - d-na Angela Grecu
 Au efectuat recensământul;
 Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale şi sumative
 Promovarea imaginii şcolii;
D-na Săndulache
 Profesor îndrumător şi supraveghetor- Concursul Naţional Comper
 A efectuat recensământul;
 Activitate voluntariat ”Ajută un copil să crească sănătos” - ASMA si Spitalul Militar;
 Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale şi sumative
 Promovarea imaginii şcolii;
D-ra Vadeanu Laura
 responsabilă în cadrul comisiei comisiei „Promovarea imaginii şcolii”
 a efectuat recensământul
 membră în cadrul comisiei „Proiecte şi programe europene”
 Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale şi sumative

D-na Taşcă Dana-Cristina
 Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2016;
 Mentor- Concursul National Comper- 2016;
 Responsabil Comisia Consiliul elevilor I-IV;
 Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale;
 Promovarea imaginii şcolii
D-na Neicu Nicoleta
 Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2016;
 Mentor- Concursul National Comper- 2016;
 Coordonator concurs „TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE”, a VII – a, 2016, Botoşani;
 Responsabil Comisia metodică a Învăţătorilor pentru clasele pregătitoare şi a IV-a;
 Membru Comisia Curriculumm;
 Membru Consiliu de Administraţie;
 A efectuat recensământul;
 Secretar Asociaţia de părinţi - ”PRIETENII ŞCOLII NR: 5, GALAŢI”
 Coordonator concurs „Natura în culori”, Reşiţa, 2016;
D-na Ion Maria
 Mentor- Concursul National Comper- 2016;
 A efectuat recensământul;
 Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale şi semestriale;
D-na Dumitrache Andreea
 Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2016;
 Mentor- Concursul National Comper- 2016;
 A efectuat recensământul
 Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale şi semestriale;
 Promovarea imaginii şcolii

D-na Jalba Doinita
 Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2016;
 Mentor- Concursul National Comper- 2016;
 A efectuat recensământul
 Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale şi semestriale;
 Promovarea imaginii şcolii
Proiecte şi parteneriate:
Coordonate de d-na Neicu Nicoleta
 - „Mihai Eminescu-Luceafărul poeziei româneşti” – proiect educaţional 15 Ianuarie 2017;
 - „Pro-lectura” – Parteneriat educaţional, ediţia a V-a, Tecuci şi Clubul de lectură - editura Artur;
 - „Sarbatoarea dovlecilor luminoşi” – parteneriat educaţional
 - „Natura în culori şi versuri” – Reşiţa, octombrie 2016-ianuarie 2017
 –”Toţi suntem egali” - Săptămâna Educaţiei Globale ;
 - „Unirea principatelor române” – 24 ianuarie –
 Activitate voluntariat ”Ajută un copil să crească sănătos” - ASMA si Spitalul Militar;
 participare la activitatea cu biserica”Sf. Martiri Brâncoveni” -”Pregătire pentru întâmpinarea
Crăciunului”
 - „6 DECEMRIE” – parteneriat Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”;
 - Proiectul educaţional cu titlul „Iar eu în lumea mea mă simt nemuritor şi rece”, sărbătorindu-l
pe cel mai mare poet al neamului, M.Eminescu
 -Participare proiect „Susţine igiena de 10, cu Domestos!”, octombrie-noiembrie 2016
 - activitate Comisia Violenta
 - Proiect iniţiat de Colgate– Sănătatea igienei dentare
 - proiect Etwining Friendship Bridge
 - activitate voluntariat, colectă cărţi pentru dotarea bibliotecii de la Emil Garleanu
 - Ziua Europei – ” Suntem Europeni”

Coordonate de d-na Taşcă Dana-Cristina
 ”1 DECEMBRIE” - „Unirea principatelor române” – 24 ianuarie –
 Activitate voluntariat ”Fii şi tu Moş Crăciun” - Asociaţia Familia
 Proiectul educaţional cu titlul „Iar eu în lumea mea mă simt nemuritor şi rece”, sărbătorindu-l pe
cel mai mare poet al neamului, M.Eminescu
 participare la activitatea cu biserica”Sf. Martiri Brâncoveni” -”Pregătire pentru întâmpinarea
Crăciunului”;
 Proiect iniţiat de Colgate– Sănătatea igienei dentare
 Referat Comisie violenta; Participare –
 Relatia scoala-familie-comunitate;
 Activitate la clasă cu părinţii, MARTIE 2017
Coordonate de D-na Săndulache Georgeta
 5 Octombrie „ Şcoala mea”- Ziua Educaţiei
 Balul Toamnei – Activitate în parteneriat cu clasa a II-a A- octombrie 2016
 Activitate caritabilă (donaţie alimente şi haine) pentru sinistraţii din Pechea „Din suflet pentru suflet”,
noiembrie 2016
 Participare proiect:„Ajută un copil să crească sănătos!” (decembrie 2016)
 Serbare de Crăciun (22 decembrie)
 15 Ianuarie 2015 Activitate „Eminescu cu suflet”
 Ora de cod- activitate dedicată iniţierii în programare (decembrie 2016)
 Proiect internaţional E-Twinning „Christmas Celebrations around Europe” –parteneri Polonia,
România, Spania, Franţa, Grecia
 Proiect iniţiat de Colgate– Sănătatea igienei dentare
 -Participare proiect „Susţine igiena de 10, cu Domestos!”, octombrie-noiembrie 2016
 Program educaţional „Mousseşi suc 100 %, AICI SUNT VITAMINELE ISTEŢE!”
 Comper, ediţia I, 2017








Concurs Naţional de Desen şi Pictură „Cu şevaletul în vacanţă” ediţia a VI-a Paleta Toamnei
Activitate cu părinţii: „100 de zile de şcoală”,6 martie 2017
Activitate Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă- Galaţi (aprilie),
„Micii cofetari” (aprilie 2017)
Teatru „Motanul Încălţat” (aprilie 2017)
Activitate în parteneriat cu Biblioteca „V. A. Urechia”- „La pas prin istoria Galaţiului”, întâlnire cu
scriitorii Victor Cilincă şi Violeta Ionescu (15 mai 2017)
 Atelier creare măşti populare (parteneriat cu meşterul popular Adrian Buţă)
 „Ziua Europei”- 9 mai
 Activitate Damen, mai 2017
 Vizită Grădina Botanică(31 mai)
 Excursie Slanic –Modova 27 mai 2017
 Vizită Grădina Zoologică (14 iunie)
 Activitate anti-violenţă –Referat februarie 2017 Comper, etapa a II-a judeţeană (comunicare în limba
română şi matematică)
 Concurs de desene-Feeria iernii –februarie 2017 (premiul al II-lea national)
 Concurs Eurojunior (premii la nivel national)
 Concursurile PROEDUCAŢIA (rezultate în anexa)
 Rulare blog al clasei strumfiilascoala.weebly.com
Coordonate de d-na Vădeanu Laura
 „Zâna Toamna” – concurs de pictură
 „ Roadele toamnei”
 Ziua Internaţională a Alimentaţiei
 „Happy Halloween!”
 „Natura – parte din viaţa mea!”







„Ghetuţa lui Moş Nicolae”
„Iată, vine Moş Crăciun!” - program artistic specific sărbătorilor de iarnă
Dor de Eminescu
„Hai să dăm mână cu mână !”
„MICUL PRINŢ”, ediţia a V-a, workshopul „Strategii de prevenţie a problemelor de comportament la
preşcolarii şi şcolarii mici”,
Saint Valentine's, in America and
Europe
1 Martie - „Mărţişor”
8 Martie – „La mulţi ani, mămica mea!”
Luna Pădurii
„Coşuleţul Iepuraşului” - Învierea
Domnului – Sfintele Sărbători de Paşte
„Ziua Internaţională a Pământului”
9 mai - „Europa, la mulţi ani”
Ziua internaţională a muzeelor
„Haideţi copii, să cântăm!”
Jocurile copilăriei

Realizare de machete, afişe, postere, felicitări,
inimioare
Expoziţie de mărţişoare
Realizare de felicitări
Program artistic: serbare închinată măicuţei dragi
Excursie în pădure
Expoziţie de ouă încondeiate/ machetă
Expoziţie de desene
Vizionare de filmuleţe educative/ppt
Desene ecologice
Machete
Confecţionarea de păpuşi din lingură de lemn
Vizitarea muzeului de Ştiinţe ale Naturii
Petrecere organizată pentru cei mici

Februarie
14 II
Martie
1 III
8 III
15 III – 15 IV
Aprilie
10 IV
13 IV
Mai
9V
18 V
Iunie
2 VI

 A publicat în biblioteca virtuală a editurii Sf. Ierarh Nicolae 2017 două lucrări:
 Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac siHegemonia Thebei în

Grecia
 Am participat la Simpozionul Naţional „Eficient şi mdern în învăţământul românesc” (16 martie 2017)
cu lucrarea „Îmbinarea metodelor moderne de învăţare cu cele tradiţionale” şi totodată şi la
Simpozionul Internaţional „Armonie prin joc şi cânt, port şi cuvânt” (11 martie 2017) cu lucrarea
„Scrisoare către mamă”.

Coordonate de d-na Ion Maria
 Participare la activitaţile Comisiei metodice din unitate
 Ziua Mondiala a mâncării
 Programul Colgate
 Concursul regional ”Clipe de toamna”
 Concursul International de fantezie şi îndemânare ”Culorile toamnei” - ed. XIII
 Mentor şi îndrumător Eurojunior
 Mentor şi îndrumător Comper
 Eminescu suflet nepereche
 Violenţa inamicul Prieteniei
 Voluntariat - Şcoala Simion Mehedinţi

Coordonate de d-na Grecu Angela şi d-na Tudose Carmen
 Excursii: tipografia Elco
 Bucureşti
 Concursuri: Domestos – Igiena de nota 10 – Locul 9
 Vizionare de teatru
 Proiect de parteneriat „Ne jucăm şi învăţăm” cu Şcoala Gimnazială Nr. 9, Şcoala Nr. 29, Şcoala
Constantin Gheorghe Marinescu şi Carrefour
 Proiect educaţional: „Sunt şi eu Moş Crăciun”
 Proiect educaţional de parteneriat cu asociaţia „Artă şi Viaţă” – campanie umanitară de întrajutorare a
10 bătrâni şi trei familii cu copii din sat Şiviţa, com. Tuluceşti
 Galati , Horezu, Poiana Pinului Buzău – excursii tematice
 Au coordonat la nivel de clasă programul „Baterel şi lumea NonE”, care a presupus colectare de deşeuri
electronice, baterii şi realizarea de desene şi afise;
 au derulat şi finalizat proiectul eTwinning “Open Air Exhibition” şi proiectul eTwinning “Let's
celebrate spring coming”
 Popularizarea activităţilor în vederea promovării imaginii şcolii: am publicat activităţile pe blog-ul
clasei http://superspiridusiiscolii5.blogspot.ro

Coordonate de d-na Dumitrache Andreea
 Vizionarea spectacolului ,,Cenuşăreasa’’ in cadrul Festivalului Gulliver la Teatrul Dramatic, precum şi la
un spectacol de divertisment cu Trupa ,,Ţonţonel” prezentat la şcoala noastră.
 Activităţi în cadrul programului şcolar naţional Colgate.
 Activităţi în cadrul programului şcolar naţional ,,Campania BATEREL şi Lumea NON-E- onouă
perspectivă asupra educaţiei ecologice în şcoli”.
 Participarea cu lucrări la concursul regional ,,Călători prin Univers” 2016, concurs CAER, poziţia 895
 Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul regional de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă”
2016, concurs CAER poziţia 109
 Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul internaţional de fantezie şi îndemânare,,Culorile
toamnei” 2016, ediţia a XIII-a
 Participarea la ,,Ziua Mondială a mâncării”- Târgul dulce al Şcolii Nr. 9
 Participarea la ediţia a VII-a, an şcolar 2016-2017 a Campaniei de acţiune a voluntarilor CCDG, de plantare
a unor arbori, activitate care marchează Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România.
 Participarea la activitatea ,,Împreună pentru PACE”
 Participarea la proiectul de parteneriat educaţional ,,Ne jucăm şi învăţăm”, la care participă Şcolile 5, 9, 29,
C.G. Marinescu, în parteneriat cu Carrefour.
 Decembrie 2016 – desfasurarea activitatii ,,Deschide usa crestine!’’ în care elevii clasei CP B au colectat
haine, jucării si au strâns bani cu care s-au cumpărat fructe si dulciuri pentru copiii defavorizaţi. În cadrul
vizitei făcute de către aceştia la noi în şcoală, s-au cântat colinde specifice sărbătorii de Crăciun.
 Colectivul clasei a susţinut o serbare şcolară dedicată Crăciunului cu sceneta ,, Moş Crăciun a fost răpit!’’
 24 Ianuarie 2017 -Unirea Principatelor Române – hora unirii, prezentări PPT cu date istorice.

 Participarea la proiectul educaţional “ Calculatorul, o necesitate sau un viciu?” , în parteneriat cu
Auchan, în urma concursului “Auchan-să la educaţie!”

 Proiect educaţional Calculatorul, o necesitate sau un viciu?, realizat în colaborare cu prof. inf. Craivan
Bianca, sub forma unui cerc de informatică de care au beneficiat 10 copii orfani din şcoală de la clasele IIV
 Proiect “Nouă ne pasă!” – târg de mărţişoare în scop caritabil, proiect Meşteşugaşul- donare de fonduri şi
obiecte de artizanat pentru copii nevoiaşi din ţară şi de la Şcoala specială E. G. Galaţi.
Coordonate de d-na Jalbă Doiniţa
 Vizionarea spectacolului ,,Cenuşăreasa’’ in cadrul Festivalului Gulliver la Teatrul Dramatic, precum şi la
un spectacol de divertisment cu Trupa ,,Ţonţonel” prezentat la şcoala noastră.
 Activităţi în cadrul programului şcolar naţional Colgate.
 Activităţi în cadrul programului şcolar naţional ,,Campania BATEREL şi Lumea NON-E- onouă
perspectivă asupra educaţiei ecologice în şcoli”.
 Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul regional ,,Călători prin Univers” 2016, concurs










CAER, poziţia 895
Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul regional de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă”
2016, concurs CAER poziţia 109
Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul internaţional de fantezie şi
îndemânare,,Culorile toamnei” 2016, ediţia a XIII-a
Participarea la ,,Ziua Mondială a mâncării”- Târgul dulce al Şcolii Nr. 9
Participarea la ediţia a VII-a, an şcolar 2016-2017 a Campaniei de acţiune a voluntarilor CCDG, de
plantare a unor arbori, activitate care marchează Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România.
Participarea la activitatea ,,Împreună pentru PACE”
Iniţierea şi desfăşurarea proiectului de parteneriat educaţional ,,Ne jucăm şi învăţăm”, la care participă
Şcolile 5, 9, 29, C.G. Marinescu, în parteneriat cu Carrefour.
Decembrie 2016 – desfasurarea activitatii ,,Deschide usa crestine!’’ în care elevii clasei CP A au colectat
haine, jucării si au strâns bani cu care s-au cumpărat fructe si dulciuri pentru copiii defavorizaţi. În
cadrul vizitei făcute de către aceştia la noi în şcoală, s-au cântat colinde specifice sărbătorii de Crăciun.
Colectivul clasei a susţinut o serbare şcolară dedicată Crăciunului cu sceneta ,, Naşterea Domnului’’
15 Ianuarie 2017 – organizarea activităţii ,,Luceafărul poeziei româneşti – Mihai Eminescu’’ – recitări,
prezentări power point, desene.

 24 Ianuarie 2017 -Unirea Principatelor Române – hora unirii, prezentări PPT cu date istorice.
 Expoziţie de desene cu personaje din poveşti pentru activitatea de la biblioteca şcolii. Expoziţie de






desene cu personaje din poveşti pentru activitatea de la biblioteca şcolii;
1 Martie 2017- participarea la ,,Târgul de mărţişoare” (activitate de voluntariat) de la Şcoala Nr. 9, precum
şi la Concursul Târgul de mărţişoare, concurs interjudeţean organizat de Şcoala Nr. 7 Galaţi;
Activitatea ,,100 de zile de şcoală”, cu participarea şi implicarea părinţilor;
În semestrul al II-lea, am susţinut un material teoretic (cu o prezentare PPT) la comisia metodică, cu
titlul ,,Creativitatea la şcolarul mic”;
Participarea la lansarea la apă a unei nave la Şantierul Naval Damen Galaţi;
Elevii clasei au susţinut serbarea de sfârşit de an a clasei pregătitoare.

 Formare şi perfecţionare:
 Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice se regăseşte Raportul de analiză al Comisiei Formare şi

perfecţionare.

Toţi membrii comisiei au participat la Cercul Pedagogic al Învăţătorilor (setul B), care a avut loc
la Cuca. decembrie 2016 şi 20 mai 2017 , Poiana Pinului Buzău unde am fost şi organizatori.

TEMA CERCULUI ; „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei creative la elevii
din ciclul primar”

Fiecare membru al Comisiei metodice a interpratat si predat testările iniţiale,semestriale şi
finale.

CONDUITA PROFESIONALA
Fiecare membru al comisie a manifestat atitudinii morale si civice(limbaj, tinuta, respect,
comportament). S-au respectat confidentialitatea datelor furnizate si a dreptului la intimitate
individuală si familială. S-a respectat legislatia, Regulamentul de Ordine Interioara si ROFUIP. Fiecare
membru reuşid să-şi indeplinească la timp sarcinile ce le-au revenit prin planul managerial la nivelul
Comisiei Metodice Învăţători.
Responsabil Comisie Metodică Învăţători
Profesor pentru învăţământ primar Neicu Nicoleta

 RAPORTUL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
 Clasele I,a II-a,a III-a
În anul şcolar 2016-2017, structura Comisiei Metodice a Învăţătorilor din clasele I,II,III a reunit
10 cadre didactice titulare de la Şcoala Gimnazială Nr.5 şi Şcoala Gimnazială Nr.9, structura Şcolii
Nr.5, Galaţi.
S-au dezbătut la şedinţele Comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea
desfăşurării procesului instructiv-educativ,iar colaborarea între cadrele didactice membre a fost
eficientă,realizându-se un schimb permanent de experienţă didactică.
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute
pentru acest an de minister.
În acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activităţii ciclului primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare .
Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de calendarul şcolar,respectând
precizările făcute în cadrul Consfătuirii Judeţene a cadrelor didactice din învăţământul
primar,realizată de inspectorii de specialitate ai ISJ Galaţi, în conformitate cu planurile cadru şi
programele şcolare în vigoare. Schemele orare au fost bine întocmite,conform particularităţilor de
vârstă ale elevilor şi respectând curba de efort.
Ca punct de plecare s-au administrat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în
centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. În urma analizei rezultatelor, s-au
întocmit planuri remediale sau de dezvoltare pentru elevii implicaţi şi s-a hotărât, la nivelul
catedrei folosirea unor instrumente diferite de evaluare: observarea sistematică a
elevilor,evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală,scrisă,analiza produselor
activităţii elevilor,portofoliu,etc.
Întocmirea planificărilor anuale,semestriale şi avizarea acestora s-a realizat conform graficului.

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative învăţătorii au selectat modalităţi de
comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev. S-a adoptat o
atitudine echilibrată, calmă, liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii,
favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în acelaşi timp responsabil fapt prin care elevii au
căpătat încredere în propria persoană.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit,
a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de
învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor
acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi
temeinică formare a elevilor noştri. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printro abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o
relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a
concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii
săptămânale cu părinţii care au solicitat.
Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de
performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor iniţiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului
didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi
comportamentele elevilor.
S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială
care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale
elevilor ,notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative
propuse.
Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic,
rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor.

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare,
problematice.
S-au utilizat mijloace tehnice audio-vizuale(laotop,PC,TV,videoproiector,etc)pentru acordarea
procesului instructiv –educativ la evoluţia tehnică a societăţi moderne.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor
elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare,
de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
S-au desfăşurat în bune condiţii testele naţionale la clasele aII-a.Rezultatele înregistrate au
fost foarte bune.
La sfârşitul anului şcolar s-au administrat şi interpretat testele finale la toate
clasele.Rezultatele au fost discutate în cadrul ultimei şedinţe de comisie.
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală
măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele copiilor. Astfel s-au organizat activităţi atractive, serbări şcolare, concursuri (Comper,
Eurojunior, Fantasticii, Cănguraşul matematic ,Profu de mate,Amintiri din copilărie,etc), excursii
şcolare,proiecte ,activităţi de voluntariat,etc.
Cadrele didactice au fost preocupate şi în acest semestru de formarea profesională, de folosirea
unei metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind
puse în practică.
Membrii comisiei au participat la activitatea Cercului Metodic Judeţean ce s-a defăşurat la
Cuca cu tema”Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei creative la elevii din
ciclul primar”, pe semestrul I,iar pe semestrul al II-lea au organizat şi susţinut susţinut
activitatea Cercului Metodic Judeţean,cu aceeaşi temă, în tabăra ,,Poiana Pinului”, judeţul
Buzău. Activitatea a fost apreciată ca fiind foarte bună de toţi învăţătorii participanţi din setul ,,B”.

Membrii Comisiei Metodice-clasele I,a II-a,a III-a,s-au implicat activ în desfăşurarea unei bogate activităţi
în anul şcolar 2016-2017.
Prof.înv.primar, Iulia Simona Andraş clasa a II-a
-Referat în cadrul Comisiei metodice- Dezvoltarea spiritului ecologic la elevii din ciclul primar
(noiembrie 2016)
-A participat la Cerc Metodic Judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
--Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.
Activităţi extracurriculare:
-Ziua Pământului-21.09.2016-Plantarea de magnolia;
-Chipul învăţătorului oglindit în literatura română activitate ;05.10.2016
- Fram, ursul polar vizionare spectacol teatru; 17.10.2016
-Suntem mici, dar darnici! activitate voluntariat de colectare şi donare de alimente neperisabile pentru
sinistraţii de la inundaţii ; 21.10.2016
-Carnavalul toamnei ; 28.10.2016
-Activitate COLGATE pentru păstrarea igienei orale ; 09.11.2016
-Aplicarea unui chestionar violenţă ; noiembrie 2016
-Pacea prin ochi de copil! activitate Săptămâna educaţiei globale 15.11.2016
-Galaţi, oraşul de la Dunăre!activitate; 28.11.2016
-Mândria de a fi român!activitate; 29.11.2016
-Participarea la campania Igiena de nota 10!-Domestos; 24.11.2016
-Desene Carrefour ;08.12.2016
-Campania Ajută un copil să crească sănătos ;(donaţii în bani şi jucării de pluş.( 09.12.2016)
Proiecte:-Proiect educaţional Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou;(decembrie2016)
Concursuri: Concurs Naţional Feeria iernii ;2017(desene, colaje), Concursul Comper .

Prof.înv.primar Huluţaş Constantina ,clasa a III-a
Responsabilităti:
-Cerc pedagogic înv. Set B;
-Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli;
-Membră în comisia de mobilitate a personalului din şcoală;
-A susţinut referat în cadrul Comisiei metodice”Importanţa orei de joc şi mişcare”;
-Participat la videoconferinţa ISJ Glalţi-Deschiderea anului şcolar.
-Cursul de formare “Relatia scoala –familie- comunitate in invatamantul prescolar si scolar”-15
credite;
Acţiuni de voluntariat:
-În colaborare cu Asociaţia pentru cetăţenie culturală-Arca-rechizite la 13 elevi din şcoală 16.09.2016;
-Arca-Pom de Crăciun cu dulciuri la 3 copii din clasa aIII-a;
-Donaţii de jucării la clasa pregătitoare-Laura Vadeanu.
-Voluntariat-Parteneriat cu Asociatia ptr. Cetatenie Culturala ARCA-ghiozdane ptr 12 copii din cl O-IV, pom
de Craciun impodobit ptr 2 elevi si birou cu calculator ptr, 1 elev-Gheoghe Florin –III A.
Proiecte:
-Ziua Pământului-21.09.2016-Plantarea de magnolia ;
-Colgate-19.11.2016-Vizionare de film documentar;
-Igiena de 10-participare;
-Ed.globală-învăţare de cântec”Pe acest Pământ trăim”;
-Proiect internaţional-“Toamna aurie”21.10.2016-diplomă de participare;
-“Oraşul meu de suflet”21.10.2016-locII-Toader,C.,locul III Pricop, Stoilescu
-Excursie –Bucureşti 2.11.2016;
-Vizita Palatul Parlamentului;
-Vizita Casa Experimentelor
-Excursie Branistea-roata olarului, Manastirea T. Vladimirescu;
-Spectacol “Fram,ursul polar”.

Publicaţii:
-Probleme şi exerciţii în revista Mathgall nr.8,2016/2017,ISSN2067-6867,ISS-L 2067-6867;
- Subiecte propuse in Gazeta Matematica Junior: nr. ,59, 2016 si in nr. 60,61,63- 2017;
Concursuri:
-Profu de mate:5 premii excelenţă,2 diplome de merit ,3 de participare;
-Comper Lb. Română:12 loc I,9 loc II,5 loc III,4menţiuni;
-Comper matematică:5 locI,13 locII,6 locIII.-Comper Nationala 1 premiu I-Andrei Alexia,
- Diploma Hulutas C- Profesorul anului de la Comper.
-Proeducaţia: Lb. Română:6 loc I,11 loc II,2 loc III; Matematică: 11 loc I,8 loc II,8 loc III;
-Eurojunior: 12 loc I,4 loc II,4 loc III;
Prof.Lăbuş Tatiana clasa a II-a
-A susţinut referat în cadrul Comisiei metodice cu titlul “Softul educaţional – mijloc eficient în
realizarea unui învăţământ formativ. S-a completat şi un chestionar de către membrii comisiei.
-A participat la Cerc Metodic Judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
Concursuri:
-EuroJunior, Comper Comunicare, Comper Matematică,Proeducaţia. -Comper Lb. Comper Română:7
loc I,1 loc II,1 loc III,5 menţiuni;
-Comper matematică:1 loc I,2 loc II,4 loc III, 3 menţiuni;
-Proeducaţia: Lb. Română:5 loc I şc./1 naţ.,3 loc II şc./3 naţ.,3 loc. III şc./3 naţ, 3 menţiuni;
Matematică: 3 loc I şc./3 naţ.,5 loc II şc./4 naţ.,2 loc. III şc./1 naţ, 2 menţiuni.
-Eurojunior: 9 loc II,5 loc III, 2 menţiuni;
Proiecte:
-„Şcoala Siguranţei Tedi”, destinat elevilor din clasa I. Proiectul are în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de
siguranţă ale acestora acasă, la şcoală, în timpul liber.
- Programul educaţional “Mousse şi suc 100% - aici sunt vitaminele isteţe”, organizatorii programului
fiind Asociaţia Poloneză a Producătorilor de Suc, iar coordonatorul să fie cadru didactic.

- “Sănătatea, bunul cel mai de preţ” în colaborare cu Dispensarul Medical Şcolar reprezentat prin
coordonatorii de proiect: doctor Vlad Lucia, asistent medical Drocan Gabriela Anca;
-Ajută un copil să crească sănătos! – desfăşurat în şcolile şi liceele judeţului Galaţi coordonat de doctor
Marcela Dragomir de la Spitalul Militar “Dr. Aristide Serfioti”. S-au donat produse igienice, rachizite,
carte şcolară.
-Proiect de colaborare cu Colgate, având ca scop educaţia pentru igiena orală
-Voluntariat: colectare de deşeuri electrice şi electronice
Activităţi extracurriculare:
-Serbare şcolară“ Iată, vine Mos Crăciun!”;
- Vizionarea unor spectacole de teatru;
- Cunoaşterea importanţei actului istoric de la 24 ian 1889 (Unirea Moldovei cu Muntenia).
-Dezvoltarea sentimentelor patriotice.“Hai să dăm mână cu mănă!” ;-Excursie Gârboavele, vizitarea
parcului zoo, a hergheliei de cai, a muzeului de case pescăreşti;
-Excursie Branistea-roata olarului, Manastirea T. Vladimirescu;
-A organizat participarea echipajului pentru concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa”
împreună cu membrii comisiei, profesorii: Luparu Victoriţa şi Toniţă Ionel. Echipajul a primit pentru
proba teoretică şi cea practică o MENŢIUNE
Prof.înv.primar, Tudor Georgeta, clasa a III-a
-A prezentat în cadrul Comisiei Metodice referatul ”Excursia – mijloc de educaţie patriotică”,
prefigurând tema Cercului Pedagogic – aprilie 2017;
-A participat la Cerc Metodic Judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului
Activităţi extracurriculare:
-Balul toamnei - 5.X – 2016;
-Spectacol teatru”Fram ursul polar”, cinema 3 D “Frumoasa si Bestia”;
-Excursie Bucureşti de 1 zi;

-Vizita Palatul Parlamentului;
-Vizita Casa Experimentelor
-Copiii mesageri ai pacii - Săptămâna Educaţiei Globale;
-Participare proiect:„Ajută un copil să crească sănătos!” (decembrie 2016) – voluntariat;
-Proiect iniţiat de Colgate– Sănătatea igienei dentare;
-25 ianuarie - Casa Memorială Cuza - program artistic ”Deşteptarea României”;
-Referat Comisia Violenţă ”Să prevenim actele de violentă”;
-,,Alimentaţia raţională şi prevenirea obezităţii, exerciţiile fizice şi sportul” – mai 2017 în
colaborare cu asistent Drocan G.;
-Participarea clasei la concursul ”Încondeiaşul” – 12.04.2017;
-Proiectului ”Datini şi Obiceiuri româneşti”;
-”Să prevenim actele de violenţă”referat;
-Serbare scolară de sfârşit de an.
Concursuri:
-Concursurile naţionale şcolare Comper şi Eurojunior cu rezultate foarte bune-103p.
-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016;
Cursuri formare: Participarea la cursul de formare ”Relaţia şcoală-părinţi-comunitate în
învăţământul preprimar şi primar” – mai-iunie 2017,15 credite.
Prof. Cioacă Liliana clasa I
- A susţinut referat în cadrul Comisiei metodice cu titlul,,Rolul jocului didacticîn dezvoltarea
creativităţii elevilor-Învăţăm jucându-ne”.
-A participat la Cerc Metodic Judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.(expoziţie şi program artistic)

Activităţi extracurriculare:
-Expozitii tematice:Ziua Alimentatiei Sanatoase-16 oct, Primavara, Hristos a inviat!, Ziua mamei,
Martisoare, martisoare;
-Proiecte nationale:Siguranta lui Tedy, Scoala Ecoterrienilor, Plant A Tree For
Peace(plantare
de magnolia)-21 sept 2016;
-Ziua Verde-CCDG(plantare Pauwlonia) -28 oct. 2016
-Certificat de voluntariat-Eco Scoala,
-Campanie de voluntariat-dec 2016.
-Impreuna pentru pace- Saptămâna Educatiei Globale;
- Atelier de confectionat marionette Halloween-20.10.2016;
- “ La multi ani, frumoasa tara!”- 1 Decembrie;
- “Impreuna pentru pace”-14-18 nov. 2016;
-Sustine igiena de 10-Domestos;
-Excursie la Constanta:Atelierul lui Mos Craciun- 10 dec. 2016;
-Participare la expozitia interactiva Kids in Pyramids-Egiptul Antic- 02.10.2016;
-Seminarul Teatru cu siluete-Arta&Comunicare "Mijloace de modelare a copilului in vederea
optimizarii potentialului sau creator" asistat de baza e-learning, cu durata de o zi, in data de
20.10.2016 si obtinerea functiei de Formator.
- S-a efectuat practica individuala cu tema "Happy Halloween" prin indrumarea copiilor din clasa I A de
la Scoala Gimnaziala Nr. 5 Galati. Certificat nr 3416/Asociatia pentru tineret Olimp.
-Vizionare spectacole: : ,,Fram ,ursul polar”, ,, Amintiri din copilarie”, cinema 3 D “Frumoasa si
Bestia”;
-Proiecte : Mousse&suc natural 100%-aici sunt vitaminele istete; Scoala Ecoterrienilor;
-Excursie Poiana Pinului-19/20 iunie 2017;
-Activitate CMSN Galati -25 martie2017- Sistemul Solar;
-Chestionare aplicate parintilor: “Tema pentru acasa”;

-Activitate ,,9 Mai- Europa, casa noastra”;
-Serbare “Uff, e greu sa fii scolar!”;
-Vizita la SC Selir SRL-26 martie 2017;
-PIP elev CES- B.A.
-Organizator, evaluator, mentor in cadrul concursurilor scolare.
Concursuri:
-Concursurile naţionale şcolare Comper matematică(6 loc I,14 loc II ,13 loc III), comunicare(22 loc I ,19
loc II,7 loc III);
-Etapa nationala on-line Comper- Limba si literatura romana:
- Premiul I-100 p-Bumbaru Ariana;
- Premiul II- 90p- Dumitru Andreea;
-diploma Profesorul Anului;
-Eurojunior(11 premii I naţ.);
-Formidabilii(9 loc I,5 loc II,4 loc III);
-Cănguraşul matematician(5F.b.,1 B)
-Campionii Matematicieni(on-line);
-Proeducatia;
-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016;
Formare continuă:
Curs de formare “Relatia scoala, familie, comunitate”-apr-mai 2017- 15 credite
Institutor Braşoveanu Violeta ,clasa a II-aB
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei
creative la elevii din ciclul primar”
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului
Activităţi extracurriculare:
-Ziua Pământului-21.09.2016-Plantarea de magnolii ;
-Colgate-sănătate orală”19.11.2016-Vizionare de film documentar;

-Igiena de 10-participare;
-Săptămâna Ed.globală-“Copiii mesageri ai păcii”;
-,,,Darul de Crăciun”-activ. de voluntariat;
-,,Fii şi tu Moş Crăciun”- activ. de voluntariat
- Vizionare spectacole: “Fram,ursul polar”, ,, Amintiri din copilarie”;
-Referat Comisia Violenţă ,,Spune Nu violenţei-Medierea conflictului între elevi”;
-,,Micii poeţi ,micii pictori”;
-1 decembrie- Ziua naţională a României- activitate;
-,,Un mărţişor special”-târg de mărţişoare.
Concursuri:
-Concursul Comper .20,27.01
-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016
-Concurs internaţional Culorile toamnei;(desene, colaje,premiul III)
Formarea continuă:
-Sept. 2016- Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership(18 credite), SIP Galaţi;
-Nov. 2016-Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa
pregătitoare(16 ore)
-Curs vocaţional-Protecţia consumatorilor
Prof. înv. primar Palade Mirela Otilia, clasa a II-a
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.
-A susţinut un referat cu titlul Formarea competenţelor de lectură ale elevilor din ciclul primar.

Activitatea extracurriculară::
-Programele şcolare Colgate şi Baterel;
-Vizionarea spectacolului de teatru pentru copii Cenuşăreasa, la Teatrul Dramatic F. Tardini- Galaţi,
cinema 3 D“Frumoasa si Bestia”;
-Participarea la un spectacol de divertisment desfăşurat de Trupa Ţonţonel a Teatrului Dramatic F.
Tardini - Galaţi;
-Târgul dulce- expoziţie cu vânzare a unor dulciuri, în scop caritabil;
Săptămâna Educaţiei Globale- Împreună pentru pace;
-Campania de acţiune a voluntarilor CCDG- plantarea unor copaci în curtea şcolii de Ziua verde a
Eco-Şcolilor din România;
-Săptămâna fructelor şi legumelor donate- Colaborare cu Şcoala specială E. G. Galaţi- SNAC;
-Participare la Concursul regional de creaţie artistico-plastică Clipe de toamnă, organizat de Şcoala
Nr. 7 Timişoara;
-Participare la Proiectul regional Călători prin Univers, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni,
jud. Hunedoara;
-Participare la Proiectul naţional Festivalul toamnei, organizat de Şcoala Gimnazială Nicolae
Bălcescu Oradea;
-Participare la Concursul internaţional Culorile toamnei, organizat de Clubul copiilor din Lipova,
Arad;
-Participare la Campania De la inimă la inimă…, organizată de CJRAE Galaţi;
-Desfăşurarea Tombolei de Crăciun şi folosirea fondurilor băneşti obţinute la ajutorarea unor copii
defavorizaţi, în cadrul programului de voluntariat ShoeBox;
-Mihai Eminescu- activitate organizată în colaborare cu Biblioteca şcolară a şcolii;
-Desfăşurarea proiectului european Hour of Code, organizat de ADFABER ;
-Activitate- concurs naţional 1 decembrie- Ziua naţională a României-;
-Proiect educaţional Calculatorul, o necesitate sau un viciu?, realizat în colaborare cu prof. inf.
Craivan Bianca;
-Activitate caritabila, cu vanzare de martisoare - Noua ne pasa
-Participare la Concursul naţional Târgul de mărţişoare organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi;
-Participare la proiectul educaţional Creangă, universul cunoaşterii, organizat la CCD Galaţi;

-Proiect educaţional A fi sau a nu fi violent!- Comisia pentru combaterea si prevenirea violenţei în
mediul şcolar;
-Participare la acţiunea de voluntariat Meşteşugaşul;
-Acţiune de voluntariat- Semn spre carte- colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială E. G. Galaţi şi
Şcoala Octavian Goga Tecuci ;
-Concurs Naţional „Salvaţi vrăbiuţele” – Asociaţia pentru ecologie şi turism Pro Eco Tur;
Concursuri şcolare:
-EuroJunior, Comper Comunicare, Comper Matematică,
-ComperComunicare:4 loc I,8 loc II,15 loc III,2menţiuni;
-Comper matematică:2 loc I,4 loc II,7 loc III, 10 menţiuni;
-Ia şi green bag:1 premiu special;
-Clipe de toamnă: 1 loc. III, 1 menţiuni;
-Salvaţi vrăbiuţele: 2 loc I şc.,1 loc II jud,1 loc. III naţ.;
-Târg de marţişoare: 2 loc I,2 loc II ,1 loc. III ;
-Eurojunior: 1 loc II,5 loc III.
Promovarea imaginii şcolii:
-Articol România, ţara mea!, publicat în revista Simpozionul naţional- Valorile naţionale şi provocările noii
generaţii, nr. 2/2016, ISSN 2501
Formarea continuă:
-Sept. 2016- Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership(15 credite), SIP Galaţi;
-Nov. 2016- Abordări bazate pe proiecte( 20 ore), Program iTeach;
-Nov. 2016- Evaluarea în şcolile sec. XXI( 32 ore), Program iTeach.
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.

Prof. înv. primar Lazăr Georgeta, clasa I
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei
creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.
-A susţinut o şezătoare literară în cadrul Comisiei Metodice.
Activitatea extracurriculară:
A iniţiat şi derulat parteneriate şi proiecte educaţionale, după cum urmează:
-programele şcolare Colgate şi Baterel;
-vizionarea spectacolului de teatru pentru copii Cenuşăreasa, la Teatrul Dramatic F. Tardini- Galaţi,
cinema 3 D“Frumoasa si Bestia”;
-participarea la un spectacol de divertisment desfăşurat de Trupa Ţonţonel a Teatrului Dramatic F.
Tardini - Galaţi;
-Târgul dulce- expoziţie cu vânzare a unor dulciuri, în scop caritabil;
Săptămâna Educaţiei Globale- Împreună pentru pace;
-Campania de acţiune a voluntarilor CCDG- plantarea unor copaci în curtea şcolii de Ziua verde a EcoŞcolilor din România;
-Săptămâna fructelor şi legumelor donate- Colaborare cu Şcoala specială E. G. Galaţi- SNAC;
-participare la Concursul regional de creaţie artistico-plastică Clipe de toamnă, organizat de Şcoala Nr. 7
Timişoara;
-participare la Proiectul regional Călători prin Univers, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni,
jud. Hunedoara;
-participare la Proiectul naţional Festivalul toamnei, organizat de Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu
Oradea;
-participare la Concursul internaţional Culorile toamnei, organizat de Clubul copiilor din Lipova,
Arad;
-Tedi-şcoala siguranţei-Supererou al dinţilor sănătoşi;
-Primii paşi în bibliotecă-o turtiţă fermecată şi o vulpiţă isteaţă-concurs;
-participare la Campania De la inimă la inimă…, organizată de CJRAE Galaţi;
-desfăşurarea Tombolei de Crăciun şi folosirea fondurilor băneşti obţinute la ajutorarea unor copii
defavorizaţi, în cadrul programului de voluntariat ShoeBox;

-Mihai Eminescu- activitate organizată în colaborare cu Biblioteca şcolară a şcolii;
-desfăşurarea proiectului european Hour of Code, organizat de ADFABER ;
-activitate- concurs naţional 1 decembrie- Ziua naţională a României-;
-proiect educaţional Calculatorul, o necesitate sau un viciu?, realizat în colaborare cu prof. inf.
Craivan Bianca;
-Activitate caritabila, cu vanzare de martisoare - Noua ne pasa
-Participare la Concursul naţional Târgul de mărţişoare organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi;
-Participare la proiectul educaţional Creangă, universul cunoaşterii, organizat la CCD Galaţi;
-Proiect educaţional A fi sau a nu fi violent!- Comisia pentru combaterea si prevenirea violenţei în
mediul şcolar;
-Participare la acţiunea de voluntariat Meşteşugaşul;
-Acţiune de voluntariat- Semn spre carte- colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială E. G. Galaţi şi
Şcoala Octavian Goga Tecuci ;
-Concurs Naţional „Salvaţi vrăbiuţele” – Asociaţia pentru ecologie şi turism Pro Eco Tur;
Concursuri şcolare:
-EuroJunior, Comper Comunicare, Comper Matematică,
-ComperComunicare:10 loc I,3 loc II;
-Comper matematică:11 loc I,3 loc II;
-Amintiri din copilărie: 17 loc I,4 loc II,3 loc III,1 menţiune;
-Clipe de toamnă: 1 loc.II,1 loc III;
-Salvaţi vrăbiuţele:2 menţiuni;
-Târg de marţişoare: 3 loc I,1 loc II ,1 loc. III ;
-Eurojunior: 14 loc I,13 loc II,7 loc III,1 menţiune.
-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016;
Fomarea continuă:
-Nov. 2016- Micul Prinţ-ateliere de lucru;
Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi implicaţiile acestora în cdrul relaţiei educator-copil;
Strategii de prevenţie a problemelor de comportament;

Prof. înv. primar Cobzaru Dumitra , clasa a III-a
-A susţinut referatul Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership,în cadrul Comisiei
metodice.Diseminare curs.
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a
conduitei creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.
Activitatea extracurriculară:
-Programele şcolare Colgate şi Baterel;
-Vizionarea spectacolului de teatru pentru copii Cenuşăreasa, la Teatrul Dramatic F. Tardini- Galaţi,
cinema 3 D“Frumoasa si Bestia”;
-Participarea la un spectacol de divertisment desfăşurat de Trupa Ţonţonel a Teatrului Dramatic F.
Tardini - Galaţi;
-Târgul dulce- expoziţie cu vânzare a unor dulciuri, în scop caritabil;
Săptămâna Educaţiei Globale- Împreună pentru pace;
-Campania de acţiune a voluntarilor CCDG- plantarea unor copaci în curtea şcolii de Ziua verde a
Eco-Şcolilor din România;
-Săptămâna fructelor şi legumelor donate- Colaborare cu Şcoala specială E. G. Galaţi- SNAC;
-Participare la Concursul regional de creaţie artistico-plastică Clipe de toamnă, organizat de Şcoala
Nr. 7 Timişoara;
-Participare la Proiectul regional Călători prin Univers, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni,
jud. Hunedoara;
-Participare la Proiectul naţional Festivalul toamnei, organizat de Şcoala Gimnazială Nicolae
Bălcescu Oradea;
-Participare la Concursul internaţional Culorile toamnei, organizat de Clubul copiilor din Lipova,
Arad;
-Participare la Campania De la inimă la inimă…, organizată de CJRAE Galaţi;
-Desfăşurarea Tombolei de Crăciun şi folosirea fondurilor băneşti obţinute la ajutorarea unor copii
defavorizaţi, în cadrul programului de voluntariat ShoeBox;
-Mihai Eminescu- activitate organizată în colaborare cu Biblioteca şcolară a şcolii;
-Activitate- concurs naţional 1 decembrie- Ziua naţională a României-;

-Proiect educaţional Calculatorul, o necesitate sau un viciu?, realizat în colaborare cu prof. inf. Craivan
Bianca;
-Activitate caritabila, cu vanzare de martisoare - Noua ne pasa
-Participare la Concursul naţional Târgul de mărţişoare organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi;
-Participare la proiectul educaţional Creangă, universul cunoaşterii, organizat la CCD Galaţi;
-Proiect educaţional A fi sau a nu fi violent!- Comisia pentru combaterea si prevenirea violenţei în
mediul şcolar;
-Participare la acţiunea de voluntariat Meşteşugaşul;
-Acţiune de voluntariat- Semn spre carte- colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială E. G. Galaţi şi
Şcoala Octavian Goga Tecuci ;
-Concurs Naţional „Salvaţi vrăbiuţele” – Asociaţia pentru ecologie şi turism Pro Eco Tur.
-Prevenirea conflictelor în şcoală,,Elevul violent între sancţiune şi sprijin”-Liceul Economic.
Concursuri şcolare:
-Concursurile naţionale şcolare Comper şi Eurojunior;
-Concursul regional Călători prin Univers;
-Concursul regional Clipe de toamnă;
- Concursul internaţional Culorile toamnei.
-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016;
-Comper Comunicare:11 loc I,17 loc II,5 loc III,3 menţiuni;
-Comper matematică:3 loc I,8 loc II,5 loc III, 5 menţiuni.
Formarea continuă:
-Sept. 2016- Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership(15 credite), SIP Galaţi;
-Nov. 2016Micul Prinţ-ateliere de lucru:
Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi implicaţiile acestora în cdrul relaţiei educator-copil;
Strategii de prevenţie a problemelor de comportament;
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei
creative la elevii din ciclul primar”.

Prof. înv. primar Pricope Teodorina , clasa a II-a
- Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership,în cadrul Comisiei
metodice.Diseminare curs.
-Participare cerc metodic judeţean Cuca „Modalităţi de stimulare, formare şi dezvoltare a conduitei
creative la elevii din ciclul primar”.
-Cercul metodic al învăţătorilor- excursie la Poiana Pinului.
Activitatea extracurriculară:
-Programele şcolare Colgate şi Baterel;
-Vizionarea spectacolului de teatru pentru copii Cenuşăreasa, la Teatrul Dramatic F. Tardini- Galaţi,
cinema 3 D“Frumoasa si Bestia”;
-Participarea la un spectacol de divertisment desfăşurat de Trupa Ţonţonel a Teatrului Dramatic F.
Tardini - Galaţi;
-Târgul dulce- expoziţie cu vânzare a unor dulciuri, în scop caritabil;
-Săptămâna Educaţiei Globale- Împreună pentru pace;
-Campania de acţiune a voluntarilor CCDG- plantarea unor copaci în curtea şcolii de Ziua verde a EcoŞcolilor din România;
-Săptămâna fructelor şi legumelor donate- Colaborare cu Şcoala specială E. G. Galaţi- SNAC;
-Participare la Concursul regional de creaţie artistico-plastică Clipe de toamnă, organizat de Şcoala Nr.
7 Timişoara;
-Participare la Proiectul regional Călători prin Univers, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni,
jud. Hunedoara;
-Participare la Proiectul naţional Festivalul toamnei, organizat de Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu
Oradea;
-Participare la Concursul internaţional Culorile toamnei, organizat de Clubul copiilor din Lipova,
Arad;
-Participare la Campania De la inimă la inimă…, organizată de CJRAE Galaţi;
-Desfăşurarea Tombolei de Crăciun şi folosirea fondurilor băneşti obţinute la ajutorarea unor copii
defavorizaţi, în cadrul programului de voluntariat ShoeBox;
-Mihai Eminescu- activitate organizată în colaborare cu Biblioteca şcolară a şcolii;
-Activitate- concurs naţional 1 decembrie- Ziua naţională a României-;
-Proiect educaţional Calculatorul, o necesitate sau un viciu?, realizat în colaborare cu prof. inf.
Craivan Bianca;

-Activitate caritabila, cu vanzare de martisoare - Noua ne pasa
-Participare la Concursul naţional Târgul de mărţişoare organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi;
-Participare la proiectul educaţional Creangă, universul cunoaşterii, organizat la CCD Galaţi;
-Proiect educaţional A fi sau a nu fi violent!- Comisia pentru combaterea si prevenirea violenţei în
mediul şcolar;
-Participare la acţiunea de voluntariat Meşteşugaşul;
-Acţiune de voluntariat- Semn spre carte- colaborare cu Şcoala Gimnazială Specială E. G. Galaţi şi Şcoala
Octavian Goga Tecuci ;
-Concurs Naţional „Salvaţi vrăbiuţele” – Asociaţia pentru ecologie şi turism Pro Eco Tur;
- -Prevenirea conflictelor în şcoală,,Elevul violent între sancţiune şi sprijin”-Liceul Economic.
Concursuri şcolare:
- Comper Lb.română 16 loc I,17 locII,4 loc III,2 loc I naţional;
-Comper Matematică 22 loc I,11 loc II,3 loc III,3 loc I,1 locII naţional;
-Diploma de profesor al anului-Comper,Eurojunior;
Eurojunior :1 loc I,15 locII,15 loc III pe şcoală,9 loc I naţ.,1 locIII naţ);
-Concursul regional Călători prin Univers(premiul II);
-Concursul regional Clipe de toamnă;
- Concursul internaţional Culorile toamnei(premiul I,II).
-Salvaţi vrăbiuţele:1 loc I,2 menţiuni;
-Târg de marţişoare: 3 loc I,4 loc II ,3 loc. III;

-Carrefour- concurs de desene-dec. 2016;
Formarea continuă:
-Sept. 2016- Managementul organizaţional. Comunicare şi leadership(15 credite), SIP Galaţi;
-Nov. 2016Micul Prinţ-ateliere de lucru:

Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi implicaţiile acestora în cdrul relaţiei educatorcopil;
Strategii de prevenţie a problemelor de comportament;
În urma analizei activităţii membrilor Comisiei Metodice a Învăţătorilor claselor I,II,III,s-au
constatat următoarele:
Analiza SWOT
Puncte tari:
 planificări corect întocmite;
 obiectivele propuse au fost realizate;
 activităţi de remediere a lacunelor şi de pregătire pentru performanţă;
 implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare;
 multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare;
 evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
 participarea la multe concursuri naţionale şi internaţionale;
 parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară;
 folosirea de materiale didactice variate;
 aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul;
Puncte slabe:
 slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de şcoală,
anturajul şi preocupările copiilor lor;
 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare;
 elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare şi care nu sunt încurajaţi şi susţinuţi de părinţi.

Oportunităţi:
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte ;
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite;
- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme;
- posibila participare a părinţilor la activităţile şcolii;
-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie,
Biserică, Primărie, instituţii culturale)
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE;
Ameninţări:
- creşterea violenţei în rândul elevilor ;
- instabilitate la nivel social, economic;
- resurse materiale şi financiare insuficiente;
- lipsa unor investitori în zonă;
- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă.
Responsabil comisie,
Prof.înv.primar Pricope Teodorina

RAPORT COMISIE LIMBA SI LITERATURA ROMANA
De la inceputul anului scolar 2016-2017, Catedra de limba si literatura romana si-a stabilit
prioritatile strategice: buna proiectare a activitatii didactice, redefinirea competentelor cadrului
didactic si ridicarea nivelului de pregatire a elevilor.
Activitatile realizate in anul scolar 2016-2017 s-au focalizat pe asigurarea calitatii actului
educational.

Aspectele asupra carora s-au concentrat activitatile metodice au vizat:
 Asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ la limba si literatura romana;
 Intocmirea planificarilor calendaristice;
 Parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor scolare;
 Aplicarea testelor predicative si interpretarea lor;
 Accentuarea laturii educative;
 Perfectionarea abilitatilor de interpretare a textelor literare.
PROF. ADRIANA ȘTEFĂNESCU
 Am îndeplinit toate activitățile legate de proiectarea activității didactice, realizarea activității
didactice și de evaluare
 Mi-am îndeplinit sarcinile cu privire la managementul clasei
 Am pregătit eleva Miron V B pentru OLAV – faza județeană (nu s-a prezentat)
 Am pregătit eleva V B pentru OLLR – faza locală
 Am fost membru în comisia de evaluare a concursului de director pentru Școala Gimn.Nr. 5
 Am participat în calitate de metodist la ședința destinată propunerilor sau observator asupra
viitoarei programe pentru limba și literatura română la ISJ
 Am organizat o acțiune extra-școlară la Biblioteca V.A. Urechia împreună cu Coroamă Raluca
cu prilejul saptămânii Porților Deschise (1.10.2016)
 Am continuat parteneriatul cu Teatrul Dramatic
 Am inițiat Clubul de lectură la clasele la care predau cooperând cu editura ART
 Am avut activitate sindicală participând la toate ședințele CA din școală și informându-mi
membrii cu noutățile SIP
 Mi-am îndeplinit sarcinile de responsabil de comisie metodică

PROF. CRISTINA BOALĂ
 Planificarea materiei: anual, semestrial și pe unități de învățare
 Planificare pentru elevii cu CES
 Elaborarea planurilor remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare (a V-a, a VI-a)
 Elaborarea planificării pentru pregătirea suplimentară pentru Evaluarea Națională la clasele a
VI-a B, și a VIII-a B
 Elaborarea planului remedial pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a
 Efectuarea de ore suplimentare: a V-a conform planului remedial, a VI-a B conform planificării
pentru Evaluarea Națională și a planului remedial, a VIII-a A,B conform planificării pentru
Evaluarea Națională și a planului remedial
 Elaborarea subiectului pentru Simularea EN în ianuarie 2017
 Corectarea simulărilor și alcătuirea interpretării acestora precum și a planului de măsuri
 Participare la cercul metodic al profesorilor de limbă și literatură română
 Pregătire cu eleva Nica Alexandra ptr Olimpiadă / februarie 2017
 Continuarea activităților Clubului de lectură “Petale de Soare” în colaborare cu Ed. Art
 Activitate de referate “MihaiEminescu – al nostru poet național” – clasa a V-a. ianuarie 2017
 Expoziție de portreteși de fragmente din opera “Mari clasici” – clasa a V-a A, noiembrie 2016
 Elaborare de materialedidacticespecifice: fișe de lucru, planșe, portofolii
 Aplicare de chestionare privind nivelul de satisfacție al elevilor

PROF. RAMONA DRĂGAN
Am desfăşurat activităţi specifice fişei postului, conform domeniilor evaluării descrise în fişa
de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar.
Domenii ale
evaluării
1. Proiectarea
activității

2. Realizarea
activităţilor
didactice

3. Evaluarea
rezultatelor
învăţării

Activităţi desfăşurate
1.1. Am respectat programa şcolară şi normele specifice în întocmirea documentelor de proiectare, precum
planificările anuale, semestriale şi planificările unităţilor de învăţare, precum si adaptarea acestora la
particularitatile clasei;
1.2. Am parcurs integral materia planificată;
1.3. Am elaborat materiale de predare, de invatare si de evaluare adaptate la particularitatile clasei
2.1. În vederea optimizării activităţilor didactice, au fost utilizate auxiliarele curriculare autorizate, precum si
resursele didactice din unitatea de învăţământ: biblioteca şcolară, flip-chart;
2.2. Am folosit feed-back-ul constructiv în timpul lecțiilor, toți elevii beneficiind de atenție și de aprecieri pe
parcursul orei;
2.3. Am verificat înțelegerea noțiunilor/ termenilor noi de către elevi;
2.4. Am aplicat metode activ-participative;
3.1. Le-am comunicat elevilor de fiecare dată punctajul primit la evaluare, criteriile de evaluare, precum şi
baremul aplicat. Le-am asigurat feedback individual, fie în scris (pe lucrarea de control), fie oral;
3.2. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor se face în mod direct, dar şi indirect, prin discuţiile cu părinţii
elevilor. În urma acestora reiese că elevii devin mai conștiincioși dacă sunt supravegheați și de către părinți;
3.3. Am respectat ritmicitatea notării;
3.4. Portofoliul elevilor a constituit un suport important în însușirea noțiunilor pentru evaluarea națională,
întocmirea acestuia fiind monitorizată pe parcursul anului şcolar.
3.5. Am prezentat rezultatele testelor initiale si a tezelor semestriale in cadrul sedintelor cu parintii.
3.6. Aplicarea unor modele de teste la nivel national la clasa a VIII-a;
3.7. Am fost membru in comisia de Simulare a Evaluarii Nationale pentru clasele a VIII-a. Astfel, am
elaborat o varianta de subiecte si am corectat tezele.

Domenii ale
evaluării
4. Managementul
clasei de elevi

5. Managementul
carierei și al
dezvoltării
profesionale
6. Contribuţia la
dezvoltarea
institutională și la
promovarea
imaginii scolii

7. Conduita
profesionala

Activităţi desfăşurate
4.1. Am respectat durata orei, fără a diminua pauzele orelor;
4.2. Am dat dovadă de punctualitate la ore;
4.3. Am monitorizat starea de curățenie a sălii de clasă unde se desfasura ora de curs;
4.3. Am completat corect catalogul și am verificat mediile colegilor;
4.4. Am efectuat serviciul pe scoala;
5.1.Am participat la toate consiliile profesorale;
5.2. Am completat portofoliul dirigintelui și pe cel al profesorului;
5.3. Am raspuns cu fermitate solicitarilor din partea departamentelor din unitatea de invatamant;
6.1. Efectuarea recensamantului;
6.2. Pregatire suplimentara cu elevii care au participat la Olimpiada Lectura caabilitate de viata si
la Olimpiada de Limba si literatura romana si cu elevii clasei a VIII-a, in vederea obtinerii de
rezultate bune la Evaluarea Nationala;
6.3. Am organizat Concursul Comper-Comunicare in calitate de mentor coordonator Etapa
judeteana I, concurs organizat in parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr.
419/13.06.2016;
6.4.La Olimpiada Lectura ca abilitate de viata, eleva Lupu Roxana din casa a VIII-a A a obtinut
mentiune, avand un punctaj de 54.5, punctajul maxim fiind 60;
6.5. Am fost membru in comisia de evaluare a concursului de director pentru ScoalaGimn. Nr.5,
conform deciziei ISJG 2135/27.09.2016
7.1. Am respectat confidentialitatea datelor furnizate;
7.2. Am semnat la timp, condica de prezențăsi am respectatritmicitateanotarii.

BIBLIOTECAR MARIANA PETCU
În anul şcolar 2016 – 2017 au fost efectuate activităţile cuprinse în Planul managerial al bibliotecii şcolare:
 S-au distribuit manualele şcolare pe fiecare clasă, elev, cadru didactic;
 S-a realizat comanda de manuale necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 S-au organizat activităţi în cadrul cărora elevii au vizitat biblioteca şcolară pentru a intra în contact cu
cărţile, pentru a afla cum sunt aranjate cărţile într-o bibliotecă, pentru a căuta după autor o carte;
 S-au recitat poezii în cadrul diferitelor activităţi dedicate poeţilor români;
 S-au prezentat filmuleţe din care elevii să recunoască şi să aprecieze stilul de viaţă ale animalelor din
mediul marin;
 S-au răsfoit cărţi cu imagini despre diferite animale, recunoaşterea importanţei lor pentru habitat;
 Pentru promovarea lecturii s-au achiziţionat cărţi în valoare de 254,79 RON;
 S-au făcut expoziţii cu cărţile noi cumpărate;
 S-au organizat campanii de colectare a legumelor şi fructelor, în cadrul SNAC, parteneriat încheiat cu două
unităţi şcolare: Liceul tehnologic ”Simion Mehedinţi” şi Şcoala Gimnazială Specială ”Emil Gârleanu” din
Galaţi, toate produsele au fost dăruite familiilor defavorizate;
 S-a continuat parteneriatul cu Centrul de Mediere Alfa;
 S-a organizat expoziţie la Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinţi” cu lucrările elevilor de la clase o – 8, în
cadrul ”Săptămânii globale”, expoziţia s-a intitulat ”Pace”;
 S-a realizat un panou cu poezii de iarnă şi lucrări efectuate de copii;
 S-a desfăşurat la clasa I, prof. Lazăr Georgeta, activitatea concurs ”Turtiţa şi Ursul păcălit de vulpe” –
pentru promovarea lecturii;
 La clasa a III-a, prof. Cobzaru Dumitra, s-a defăşurat activitatea ”Jocuri de cuvinte – sinonime, antonime,
omonime”;
 La clasa a V-a, prof. Drăgan Ramona, s-a defăşurat activitatea ”Jocuri de cuvinte – sinonime, antonime,
omonime”;



La clasa a V-a, prof. Popescu Elena, s-a defăşurat activitatea ”Citind, poţi călători oriunde”;






Am organizat la sala de sport a şcolii un maraton al poeziilor marelui nostru poet Mihai Eminescu;
Am urmărit filme de desene animate din marile poveşti ale lui Hans Christian Andersen;
S-au organizat diferite expoziţii de carte;
S-a încheiat parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ”V. A. Urechia” şi Biblioteca Franceză ”Eugene
Ionesco” din Galaţi;
Am realizat un Proiect Educaţional ”Cartea, bucuria de a şti” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană ”V.
A. Urechia” şi Biblioteca Franceză ”Eugene Ionesco” din Galaţi;
Am participat la cercurile metodice, la Consfătuirea bibliotecarilor şcolari;
Am întocmit lista cărţilor propuse la casare;
Am completat zilnic condica de prezenţă a cadrelor didactice de la gimnaziu;
Am realizat diferite activităţi în cadrul Proiectului educaţional ”Creangă – universul copilăriei”:
dezbateri, expoziţii de carte, eseuri, joc de rol, dramatizare, vizionare de filme, desene, referate.
Parteneri: Liceul Teoretic ”Dunărea” din Galaţi, Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Galaţi, Şcoala
Gimnazială Specială ”Emil Gârleanu” Galaţi. Activităţile şi expoziţiile s-au desfăşurat la CCD Galaţi;
Am participat în cadrul Proiectului umanitar ”Meşteşugaşul”, ediţia a VII-a, 2017;
Am participat în cadrul SNAC la Concursul de Mascote ”Împreună pentru viitor”;
Am însoţit elevii la sediul BNR şi am aflat ”Istoria BNR”;
Am organizat împreună cu doamna profesoară Drăgan Ramona ”Şezători literare”;
Am susţinut în cadrul cercului metodic de limba şi literatura română prezentarea ”Calculatorul,
instrument de autoevaluare”;
Am participat la Liceul Economic la activitate ”Prevenirea conflictelor în şcoală”;
Am participat la Concursul Regional de Creaţie Plastică ”Clipe de toamnă”;
Am organizat împreună cu doamnele profesoare Drăgan Ramona şi Popescu Elena ”Ziua Mondială a
Teatrului” – s-au interpretat diferite roluri care le-au plăcut elevilor;
De Ziua Internaţională a francofoniei am organizat un miniconcurs de lectură în limba franceză, cu
elevii din clasa a VIII-a;
Am organizat concursuri ”Căştigi în .... minute, secunde”;
Elevii clasei a IV-a împreună cu învăţător Ion Maria şi bibliotecara şcolii au avut o dezbatere cu tema
”Cum să protejăm natura”, în cadrul activităţii ”Ora pământului şi a protejării mediului”;



































Elevii au donat cărţi bibliotecii de la Şcoala Gimnazială Specială ”Emil Gârleanu” din Galaţi;
Am făcut comanda de manuale pentru clasele VI-VIII, an şcolar 2017-2018;
Am completat comanda de manuale pentru clasele I-IV, an şcolar 2017-2018;
Am recuperat manualele de la elevi la sfârşitul anului şcolar;
Am dat manuale pentru semestrul I, an şcolar 2017-2018, elevilor de la clasa a II-a, profesor
învăţământ primar Lazăr Georgeta;
Am recuperat cărţile împrumutate de elevi de la bibliotecă în cursul anului şcolar;
Am elaborat planul managerial al bibliotecii;
M-am preocupat constant de consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate;
Am colaborat permanent cu cadrele didactice;
Am utilizat tehnologia informatică şi comunicaţională în cadrul bibliotecii;
Am pus la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii
şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor;
Am respectat normele PSI şi PM;
Am promovat imaginea unităţii şcolare prin publicare de articole în „Şcoala Gălăţeană”;
Am comunicat şi relaţionat cu cadrele didactice, cu elevii, personalul didactic auxiliar, personalul
nedidactic, directorul şcolii.

Bibliotecar COROAMĂ RALUCA
În anul şcolar 2016 – 2017, au fost efectuate activităţile cuprinse în Planul managerial al bibliotecii
şcolare:
 Am distribuit manualele școlare pentru întreg colectivul de elevi al școlii
 Am întocmit comanda de manuale pentru clasele a IV-a
 Am trimis corect și în timp util situatiile cerute de către Consiliul Județean Galați în cadrul programul
Lapte Corn pe ultimii 3 ani






Lunar am trimis numarul beneficiarilor Lapte corn și situațiile lunare
Am realizat activități la clasele a II-a cu privire la promovarea lecturii
Am incheiat proiect de parteneriat cu Muzeul de Istorie Galați
Am organizat activitatea „Unirea Principatelor Romane în vremea lui Alexandru Ioan Cuza”,
activitate realizată cu prilejul Micii Uniri în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 3 Galați
 Am particiat la Cercul Metodic – Școala Gimnazială Nr. 29
 Am participat împreună cu clasa a VII-a A si prof Ștefănescu Adriana la săptămâna Porților Deschise
la Biblioteca Județeană VA Urechia
 Am participat la Consfătuirea bibliotecarilor școlari
RAPORT DE ACTIVITĂȚI CATEDRA DE LIMBI MODERNE
Activitățile catedrei de limbi moderne pe parcursul anului școlar au avut ca scop dezvoltarea
competențelor lingvistice de comunicare, accentul fiind pus pe cele patru deprinderi: vorbire,
înțelegere după auz, citire și scriere.
I. S-au studiat documentele curriculare elaborate la nivel național / local, s-au elaborat
planificările calendaristice și proiectelor unităților de învățare, conform normelor și cu respectarea
termenelor stabilite la nivel de unitate.
Am utilizat eficient documentele curriculare (programă, manuale, ghiduri,suporturi de
curs,etc.) ținând cont de principiile didacticii moderne.
Am inclus în proiectarea curriculară conținuturi care să promoveze interdisciplinaritatea si
strategii didactice axate pe formarea competențelor prevăzute de program.
Am aplicat instruirea diferenţiată atât în privința elevilor cu rezultate mai bune, cât și în ceea
ce privește elevii cu C.E.S pentru care s-au întocmit planuri de intervenție.
Am realizat lecții din perspectiva transdisciplinară mai ales în cadrul opționalelor unde elevii
nu au accesat doar informații de limbă engleză, dar si cele de biologie, geografie, literatură, tehnologia
informației (în special doamna profesor Carmen Marinescu în cadrul opționalelor « Drama in
English » și « eTwinning World ».

II. Au fost susținute testări inițiale la clasele V-VIII. Rezultatele testărilor au fost discutate cu elevii și s-au
stabilit măsuri pentru remedierea problemelor de gramatică și vocabular.
III. Cu scopul de a îmbunătăți procesul de predare – învățare, membrii comisiei au planificat lecții deschise și
referate.
Astfel, doamna profesoară Carmen Marinescu a susținut o lecție dechisă cu elevii clasei a VII-a A
cu tema „Web Tools to make classes more interesting” (Aplicații digitale pentru a face orele mai
interesante).
Domnișoara Alexandra Popa a organizat lecția demonstrativă de recapitulare și sistematizare
„Past Simple – Irregular Verbs” la clasa a IV-a A. Domnișoara profesoară a prezentat de asemenea și
referatul „English Literature in Secondary Schools” (Literatura engleză la gimnaziu), iar doamna
profesoară Camelia Gherbăluță referatul „Actes de langage a la classe de francais” (Acte de limbaj la
ora de limbă franceză).
IV. Activități de perfecționare continuă
Membrii comisiei au participat nu numai la cercurile metodice, dar și la activități de formare.
Domnișoara profesoară Alexandra Popa a participat la Cursul de Formare a profesorilor debutanți
în vederea obținerii examenului de definitivat.
Doamna profesor Carmen Marinescu a participat la o serie de cursuri de formare, multe dintre
acestea fiind pe platforme online, devenind Profesor Inovator Microsoft din noiembrie 2016 și membru
al Corpului Național de Experți din ianuarie 2017.
CURSURI FACE-TO-FACE
Management Educațional și dezvoltare profesională – 30 credite (noiembrie 2016-ianuarie 2017)
CURSURI ONLINE
 Introduction to Conflict Management – Cert. nr. 940-7816739 (octombrie 2016)
 Effective Communication Skills for Managers – Cert nr. 923-7816739 (octombrie 2016)
 Preparing to Manage – Skills and Practices – Cert nr. 348-7816739 (octombrie 2016)


























Management and Leadership – Leading a Team (4 sapt – noiembrie 2016)
Management and Leadership – Growing as a Manager (4 sapt- octombrie 2016)
Spanish for Beginners (6 cursuri, 24 saptamani din septembrie2016 – februarie 2017)
Using Voicethread for online Presentations – Cert nr. 500-7816739 (octombrie 2016)
Using Lyrics Training for Language Learning – Cert nr. 492-7816739 (octombrie 2016)
Using Snagit for Image and Video Capture – Cert nr. 490-7816739 (octombrie 2016)
Web Video presentations using Brainshark – Cert nr. 352-7816739 (octombrie 2016)
Web Applications for Language Teaching – Cert nr 328-7816739 (octombrie 2016)
Multimedia Applications for Language teaching – Cert nr. 321-7816739 (octombrie 2016)
Teaching for Success – the Classroom and the World (4 sapt – noiembrie 2016)
Start Writing Fiction ( 8 saptamani – octombrie - noiembrie 2016)
Filmmaking and Animation in the Classroom (3 sapt ianuarie 2017)
Exploring the World of English Language Teaching (6 saptamani februarie – aprilie 2017)
Business Fundamentals: Project Management (4 sapt mai 2017)
Teach English Now – Technology Enriched Teaching– (4 saptamani noiembrie 2016)
eSafety and Digital Skills (eTwinning learning event – octombrie 2016)
Using Edmodo to blend, flip and deliver online learning (eTwinning learning event – noiembrie –
decembrie 2016)
Skype in the classroom (Microsoft Education noiembrie 2016)
Microsoft in Education (noiembrie 2016)
Microsoft in the Classroom (noiembrie 2016)
Teaching with Technology (noiembrie 2016)
Teaching with Technology (ianuarie 2017)
21st Century Learning (Microsoft Education ianuarie 2017)
Design, Deploy and Transform Workshop (Microsoft Education ianuarie 2017)

 The Shared Leadership and School Development (4 sapt mai - iunie 2017)
 Teaching Literacy Through Film (4 sapt iunie – iulie 2016)

SEMINARII
 Gateway to ELT (martie 2017)
 Global Citizenship – Fostering 21st Century Skills in Young Learners (octombrie 2016)
V. Alte Activități
a)Nu s-au organizat activități cu ocazia Zilei Limbilor Străine sau a Francofoniei, dar doamna
profesor Carmen Marinescu a participat cu câțiva elevi din clasa a VI-a A la concursul Euro
Quiz unde elevii au obținut un punctaj bun, răspunzând corect la 45 de întrebări din 50.
 Domnișoara profesor Alexandra Popa a coordonat elevii din clasa a VIII-a A care au participat
la concursul English for Exams, obținând rezultate destul de bune.
 A existat o implicare și în pregătirea elevilor pentru susținerea examenului pentru admiterea la
clasa de bilingv, rezultatele fiind elocvente.
b)Proiecte eTwinning
 Doamna profesor Carmen Marinescu a coordonat 2 proiecte europene GrowinGreen și Blue
Countries, lucrand cu elevii de clasa a V-a si a VII-a și cu doamnele profesoare Dana Antohie
și Mariana Vizinteanu. Mai multe detalii sunt prezentate în raportul Comisiei Proiectelor
Europene.
 Pentru anul următor ne propunem o activitate metodică mai bogată, o mai bună participare la
concursuri și realizarea de diverse activități extra-curriculare.
Responsabil,
Prof. Carmen Marinescu

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE “ŞTIINŢE”
Comisia metodică “Ştiinţe” a fost compusă din profesorii care predau disciplinele
matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică şi informatică. Prezentul raport se
referă la gradul de îndeplinire al principalelor obiective din planul managerial al comisiei.
Domeniul I: Curricullum
În luna septembrie au fost realizate documentele manageriale ale comisiei metodice în
funcţie de nevoile specific identificate şi de politica educaţională a şcolii. Proiectarea acţiunilor
metodice a urmărit promovarea exemplelor de bună practică la disciplinele reprezentate în comisie.
Au fost selectate şi distribuite manualele şi auxiliarele didactice elevilor, au fost pregătite
laboratoarele pentru în ceperea anului şcolar şi au fost afişate orarele de funcţionare şi normele de
protecţia muncii/PSI în sălile laboratoarelor.
Proiectarea curriculumului s-a bazat pe achiziţiile anterioare ale elevilor, membrii comisiei
elaborând obiectivele si itemii evaluarii iniţiale, aplicând teste iniţiale la clase şi realizând fişe de
evaluare a rezultatelor. Acestea au fost prezentate la începutul lunii octombrie, atât în cadrul
comisiei metodice, cât şi părinţilor elevilor. S-au stabilit, la fiecare obiect de studiu, mǎsurile
necesare pentru remedierea situaţiei şcolare. Au fost realizate si predate la termen planificarile
calendaristice si planurile unităţilor de invăţare la toate disciplinele reprezentate in comisie.
Membrii comisiei au utilizat metode moderne de predare-învăţare-evaluare, adaptate la
ritmul de acumulare al elevilor. S-a urmărit integrarea în lecţii a tehnicilor şi mijloacelor TIC
(internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point, laboratoare
virtuale PhET şi eScoala), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi
pentru înregistrarea şi evaluarea proiectelor realizate de către elevi.
Evaluarea la disciplinele reprezentate in comisie s-a realizat conform planificarii, pe baza de
itemi si teste de evaluare-model, atăt pentru urmărirea progresului elevilor, cât si pentru stabilirea
elevilor capabili de performanţă si a celor care au dificultati in invatare.

La începutul lunii noiembrie membrii comisiei au realizat selectarea elevilor şi constituirea
grupelor de pregătire pentru concursurile şcolare. Au fost realizateplanuri de pregătire suplimentară a
elevilor de clasa a VIII-a la matematică.
În luna decembrie au fost desfăşurate Olimpiadele la disciplinele reprezentate în comisie, faza
pe şcoală.
La sfârşitul lunii ianuarie 2017 s-a discutat oferta de cursuri opţionale la nivelul comisiei
metodice, pentru anul şcolar viitor. Doamna Vizinteanu Mariana a propus opţionalul “Educaţie pentru
sănătate”, doamna Seciu Elena a propus opţionalul “Astronomie”, doamna Măzăraru Liliana a propus
cursul opţional“Educaţie financiară”.
Şi în acest an membrii comisiei au desfăşurat ore de pregătire suplimentară :
- activităţi de remediere şcolară cu elevii cu dificultăţi de invăţare şi cu elevii cu CES, conform PIP ;
- program de pregătire cu elevii claselor a VIII-a (la matematică) în vederea ameliorării rezultatelor la
Examenul de Evaluare Naţională;
- pregătire suplimentară cu elevii claselor a VI-a la matematică şi fizică în semestrul al II-lea, înainte de
Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VI-a;
- activităţi de pregătire pentru performanţă la matematică, fizică, biologie, astronomie, educaţie
tehnologică, informatică.
Toţi membrii comisiei s-au implicat în proiectarea şi realizarea activităţilor extracurriculare
propuse în săptămâna “Şcoala Altfel”, activităţi apreciate pozitiv de elevi şi părinţi. Câteva dintre
temele propuse: Experimente distractive în laboratorul virtual, Istoria matematicii, Lucrări practice în
seră, Descoperă mesajul secret, Ştim ce mâncăm?, Vizită la planetariu, Puterea planetei, Clubul de
astronomie, Parada costumelor ecologice, Maths can be fun, Rebusuri matematice, Concurs de şah.
Domeniul II : Resurse umane
Activitatea susţinută cu elevii pentru performanţă a condus la obţinerea unor rezultate
deosebite la concursurile şcolare:
 La Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică, etapa judeţeană, elevul Canaragiu Emilian a luat premiul
al II-lea şi elevul Adafinei Ionuţ a luat premiul al III-lea;
 La Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică, etapa naţională, elvul Canaragiu Emilian a luat menţiune
de onoare;

 Concursul naţional de matematică LuminaMath: Eleva Alexandru Bianca Ana Maria, clasa a 5-a A,

pregătită de doamna profesoară Danea Nicoleta, a obţinut Premiul I;
 Concursul naţional Comper, matematică: Elevul Vlasie Robert Eduard a obţinut premiul II, alţi şase
elevi obţinând menţiuni, toţi fiind pregătiţi de doamna Danea Nicoleta.
 Concursul “Formidabilii”: Elevii pregătiţi de doamna profesoară Vizinteanu Mariana au obţinut
premiile II, III şi menţiune.
 Concursul regional “Călători prin Univers”, ediţia a V-a, ISJ Hunedoara: Elevul Goga Ionuţ, pregătit de
doamna profesoară Seciu Elena, a luat premiul I.
Dezbateri la nivelul comisiei şi activităţi metodice:
 Analiza activităţii comisie metodice în anul şcolar anterior, discutarea unor măsuri de îmbunătăţire a
activităţii;
 Evaluarea iniţială a elevilor: stabilirea conţinuturilor, matricelor de specificaţii, competenţelor;
elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor la disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie,
stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor; elaborarea măsurilor de
remediere;
 Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare. Discutarea rezultatelor
obţinute;
 Susţinerea unui referat metodic cu tema “ Evaluarea în informatică” de către doamna profesoară
Craivan Bianca Ionica;
 Susţinerea unui referat metodic cu tema “„Strategii didactice inovative: metoda cubului” de către
doamna profesoară Abuzetoae Felicia;
 Susţinerea unui referat metodic cu tema “Metode moderne de predare – învăţare centrate pe elev” de
către doamna profesoară Danea Nicoleta;
 Activitate demonstrativă la informatică, lecţie deschisă la clasa a IV-a B cu tema “Utilizarea aplicaţiei
WordPad”, susţinută de doamna profesoară Mirică Natalia;
 Activitate demonstrativă la educaţie tehnologică, lecţie deschisă la clasa a V-a B cu tema “Alimentele,
principala sursă de substanţe hrănitoare pentru organism”, susţinută de doamna profesoară Măzăraru
Liliana;

Activităţi de formare profesională la care au participat membrii comisiei:
 Toţi membrii comisiei au participat la consfătuiri şi la activităţile de cerc pedagogic judeţean.
Doamna profesoară Craivan Bianca:
 a finalizat cursul ECDL – complet şi cursul “Formarea continua a profesorilor de matematica in
societatea cunoasterii” – modul A+B;
 A organizat o activitate pe 10.11.2016 cu clasa a VII-a A în cadrul programului HOUR OF CODE –
2016, in urma căreia toţi participanţii au primit diplomă de participare şi aprecierea celor de la Hour
of Code –Romania;
 Înl una noiembrie a participat in cadrul concursului “AUCHAN –S.A. LA EDUCATIE ” la proiectul
educaţional : “Calculatorul, o necessitate sau un viciu? ” proiect cu care a castigat 6 calculatoare
pentru dotarea şcolii.
Domeniul III: Resurse materiale
La începutul anului şcolar au fost selectate şi distribuite manualele şi auxiliarele didactice
elevilor, au fost pregătitel aboratoarele şi inventariate materialele didactice şi au fost afişate orarele
de funcţionare şi normele de protecţia muncii/PSI în sălile laboratoarelor. S-a urmărit utilizarea
eficientă a mijloacelor didactice, inclusiv a celor IT.
Domeniul IV: Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate
În acest an şcolar comisia metodică „Ştiinţe” şi-a propus realizarea de activităţi extraşcolare
cu implicarea familiilor elevilor, consolidarea relaţiilor cu autorităţile locale, ONG-uri, instituţiile
de cultură, în vederea adaptării ofertei educaţionale a şcolii la specificul localităţii, pentru realizarea
de proiecte şi programe proprii.
Pe parcursul întregului an şcolar a continuat colaborarea în parteneriat educaţional cu
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Răzvan Angheluţă” Galaţi. Lunar au fost realizate
activităţile din cadrul proiectului Astroclubul „Călin Popovici”, în care au fost implicaţi un număr
mare de elevi ai Şc. Nr. 5 şi Şc. Nr. 9.

Doamna profesoară Popa Lucia a susţinut, în cadrul acestui proiect, trei conferinţe cu public:
„Soarele şi stelele. Cum funcţionează o stea” (5 noiembrie 2016) şi „Explorarea Sistemului
Solar” (4 februarie 2017) şi „Nebuloase şi roiuri stelare” (6 mai 2017).
Doamna Seciu Elena a susţinut următoarele conferinţe cu public: „Gravitaţia şi legile lui Kepler”(
4 martie 2017) şi „Galaxia noastră şi alte galaxii” (3 iunie 2017).
Consider că activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat conform graficelor propuse,
respectând planul managerial şi tematica stabilită la începutul anului şcolar.
Responsabil de comisie,
Profesor Popa Lucia
Raportul de activitate al comisiei metodice “Om , societate si arte”
(geografie, istorie, cultura civica, religie, ed.fizica, ed. plastica, ed.muzicala)
Activitatile comisiei “Om si societate” au avut in vedere anul scolar 2016/2017
urmatoarele obiective generale :
- ameliorarea calitatii procesului de predare-învatare in cadrul ariei
- utilizarea eficienta atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât si a celor de
evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar; construirea unui sistem unitar, coerent de
evaluare a performante-lor elevilor pornind de la obietivelor de referinta/ competentele
specifice din programele scolare, pe an de studiu/ ciclu de învatamânt
 Obtinerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare .
 Stimularea elevilor prin activitati extracurriculare
 Participarea la actiuni de formare continua a profesorilor comisiei metodice

 Stimularea activitatii de cercetare metodico-stintifica
 Ameliorarea calitatii bazei materiale existente în dotarea cabinetului scolii prin achizitionare
de material didactic nou
 Participarea la competitii si activitati extrascolare care sa permita valorificarea creativitatii
elevilor, si valorizarea acestora (parteneriate,expozitii de proiecte ale elevilor, sesiuni de
comunicari stiintifice ale elevilor,etc. ) ;

o buna colaborare intre profesorii si elevii scolii implicati in proiecte comune cu diferite
institut Muzeul de Istorie, Biserica.
Ameliorarea calitatii procesului de predare-învatare in cadrul ariei s-a realizat
prin intocmirea corecta a planificarilor de catre toti membrii comisiei, .adaptarea
strategiilor si a continuturilor specifice disciplinelor la particularitatile de varsta ale elevilor,
desfasurarea unor lectii active la toate disciplinile din aria curriculara “Om,societate si
arte” , activitatea la clasa fiind centrata pe elev, pe realizarea diferentierii demersului didactic
pentru a sprijini si facilita progresul în ritm propriu al elevilor cu nevoi speciale (atat cei
capabili de performante deosebite cât si cei ce întâmpina dificultati de învatare).
Utilizarea eficienta atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât
si a celor de evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar; construirea unui
sistem unitar, coerent de evaluare a performantelor elevilor pornind de la obietivelor
de referinta/ competentele specifice din programele scolare, pe an de studiu/ ciclu de
învatamânt s-a realizat prin :
 Cunoasterea nivelului de pregatire al elevilor in urma sustinerii evaluarii initiale la toate clasele
si disciplinele din comisie si interpretarea rezultatelor.
 Ameliorarea rezultatelor testelor de evaluare sumativa-initiale, de progres si finale, elaborate
de catre profesori prin stabilirea unui barem minim de cunostinte şi a unor metode pentru
insuşirea corecta a noţiunilor şi cunoştinţetelor, stabilirea cauzelor unor rezultate slabe,
valorificarea rezultaterlor evaluarilor curente în vederea construirii unui demers reglator, care
sa raspunda nevoilor identificate, stabilirea unor masuri pentru remedierea situatiilor
problema si remedierea lipsurilor.

 Elaborarea de itemi si realizarea unei baze teste de evaluare pentru elevi,
in concordanta cu standardele nationale care sa ofere o radiografie obiectiva a progres
ului scolar, utilizarea pe parcursul anului scolar a unor tehnici de evaluare cat mai
variate specifice fiecarei discipline.
Obtinerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare .
In vederea obtinerii de rezultate bune la concursurile scolare cadrele didactice din comisia
« Om – societate » au desfasurat urmatoarele activitati :
 Selectarea elevilor si constituirea grupelor de pregatire pentru olimpiade
 Proiectarea si aplicarea unui curriculum complementar pentru pregatirea elevilor capabili
de performante
 Realizarea pregatirii suplimentare a elevilor pentru concursurile scolare dupa un grafc
stabilit
 A fost organizat Concursul de religie din perioada 21-28 nov. 2016 la care au participat
elevii claselor I-VIII şi care au fost premiaţi la Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” astfel:
Premiul I – Draghici Radu, clasa a VII-a A, Premiul II – Mocanu Maria Catalina, clasa a VII-a
A şi Baston Anaice, Premiul III – Mocanu Alina, clasa a VII-a B, Bodoros Bogdan, clasa a VIa A; concursul de eseuri a avut ca temă: Ce asteapta tinerii de la Biserica? Ce asteapta
Biserica de la tineri? si a fost organizat in Anul omagial al educatiei religioase a tineretului
crestin ortodox si Anul comemorativ al Sfantului Ierarh Martir Antim Ivireanul si al
tipografiilor bisericesti, in Patriarhia Romana intru cinstirea Sfantului Apostol Andrei,
ocrotitorul spiritual al municipiului Galati – prof. Morar L
 Concursul de Religie întru cinstirea Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi “Ce
aşteaptă tinerii de la Biserică? Ce aşteaptă biserica de la tineri?”, constând în eseuri la
clasele V-VIII, premiate la clasă cu diplome, cărţi de rugăciuni pentru copii, pentru tineri,
iconiţe, cărţi cu caracter religios specifice vârstei copiilor, oferite de Arhiepiscopia Dunărea
de Jos, Galaţi a fost organizat la Scoala nr.9 de d-na prof. Capota O.

 Concursul „Eminescu-2017”, din 27.01.2017, în cadrul căruia au fost recitate poezii de către un
număr de 11 elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 5 Galaţi, organizat la Biserica „Sfinţii Martiri
Brâncoveni” în colaborare cu Pr. Constantin Toma, concurs la care s-au remarcat elevii Vasiliu
Daniel, Gherman Diana, Chelici Georgiana, Neamtu Esmeralda, Tufisi Ana-Maria, Ursache
Robert. –prof Morar L
 Olimpiada de Religie la care s-au calificat elevii Palade Nicoleta din clasa a VIII-a A, cu nota 8,75
si Carp Alexandru din clasa a VII-a B cu nota 8,12; Scoala nr 5 – prof. Morar L
 Elevi calificaţi la OLIMPIADA RELIGIE ORTODOXĂ, etapa locală: Trandafir Cristiana, cls. a
VIII-a – 9,00; Bărceanu Andrei, cls. a VII-a – 8, 50 (Şcoala Gimnazială nr. 9); prof. Capota O.
 Concurs internaţional “Alături de Hristos în Europa secolului XXI”, ediţia I – elevi
calificaţi pentru etapa finală din data de 11 martie 2017: Crăciun Ştefan Ionuţ , cls. a V-A=92
puncte; Călin Antonia, cls. a VI-a=96 puncte; Grigoraş Andreea, cls. a VII-a=85 puncte (Şcoala
Gimnazială, nr. 9, Galaţi);
 Olimpiada de geografie a fost obtinuta o mentiune de către eleva Cobzaru Alexandra la faza
județeană a olimpiadei
 Participare la Concursul de Icoane , ediţia a XVII-a în Duminica Ortodoxiei (5 martie 2017) –
gimnaziu Şcoala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul” (Biserica “Sf. Treime” – Pr. George
Postolache); premiere după Sf. Liturghie prin cărţi, reviste, iconiţe, calendare - prof. Capota O.
 participare în cadrul Proiectul educaţional de creaţie artistico-plastică “Târg de
Mărţişoare” ( concurs naţional)– 14.03.2017 cu un grup de elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 9,
cls. a VI- a: Antăluţă Alexandra, Călin Antonia, Cireaşă Daniela, Grumezescu Marius, Kajano
Răzvan Valentin, Purdel Adriana (diplomă premiul I) prof Capota O
 participare în cadrul Programului Naţional “Hristos împărtăşit copiilor” la Concursul
Naţional de Creaţie “Icoana şi Şcoala mărturisirii” - 10 martie 2017 cu căte trei elevi din
Şcoala Gimnazială nr. 9- prof Capota O
 Concurs internaţional “Alături de Hristos în Europa secolului XXI”, ediţia II 8
(11.03.2017): Călin Antonia, cls. a VI-a=100 puncte – LOCUL I prof Capota O.

 Concursul National de geografie Terra, elevii : Starpu Miguel si Poalelungi Giulia au
obtinut premil II. La concursul regional „Europa casa mea” echipajul de clasa a VI a A din
Scoala nr 5 a obtinut mentiune la proba de cultura generala si premiul I la prezentarile
power point despre capitalele culturale ale Europei
 Participare la Campionatul de fotbal al municipiului Galati, ciclul primar si gimnazial
ONSS: – coordinator d-nul prof. Tonita Ionel, d-na prof Luparu, Popescu E

( echipa de gimnaziu Scoala nr 9 – locul 3 in grupa)
 Participare proiect “fara limite”Speed staks – 4 medali cl.I-IV ciclul primar
 Participarea cu elevi la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-Etapa Judeteana- cros –
etapa judeteana - prof. Popecu E, TonitaI, Luparu V
Atletism ONSS-LOCUL 2 :Stoilescu Rares clasa 3 ,locul 5
-Stefan IONUT,clasa 4 ( Scoala nr 5)
locul 1-Vrabie Tudor,
locul 5,Dabija Marian-GIMNAZIU (Scoala nr 9)
 Concurs “Cu viata mea apar viata”-mentiune - TonitaI, Luparu V
 Participare la Concursul International de Creatie Plastica “Eminesciana”editia a V a, Iasi la
Galeriile “N.N. Tonitza prof. Neagu P
Stimularea elevilor prin activitati extracurriculare s-a realizat prin :
 Comemorarea unor evenimente istorice,geografice sau sarbatorirea unor sarbatori
religioase : Sf.Andrei, 24 ianuarie, ziua Marii Negre , Ziua drepturilor copiilor etc prin
diferite activitati : concursuri , expozitii, afse, vizite la Muzeul de Istorie.( prof. Maftei G ,
Morar L. Nicoara D,Coroama R., Capota O)

Participarea la actiuni de formare continua a profesorilor comisiei metodice s-a realizat
prin :
 - Perfectionarea metodelor de predare prin sustinerea referate si dezbatere în cadrul
comisiei metodice de catre fiecare profesor
pentru promovarea didacticii moderne cu accentul pe competente. Au fost sustinute de catre
membri comisiei in cadrul activitatii dezbatere cu tema : Activitatile extrascolare forme de
organizarea a ctivitatii instructiv educative al elevilor referate
 „Activităţile extracuriiculare în centrul disciplinei Religie Ortodoxă .Ortopraxia – învăţăturăconvingere creştină-înfăptuire” prof. Capota O
 „Activitatile extrascolare la istorie - forme de organizarea a activitatii instructiv educative al
elevilor”prof. Maftei Gabriela
 „Rolul educativ al activitatilor extrascolare – ca modalitate eficienta de învăţare”prof. Morar L
 Lectie demonstrativa la educatie fizica sustinuta de d-na prof Luparu V si d-na prof. Popescu E(15
mai 2017 cu clasa pregatitoare si clasa 1)
Participarea la cercurile pedagogice s-a realizat prin participarea de catre toti membrii comisiei
la cercurile pedagogice pentru fiecare disciplina
 Susţinerea lecţiei demonstrative: „Tânărul mărturisitor al Praznicului Naşterii Domnului”,
în cadrul Cercului pedagogic –disciplina Religie Ortodoxă -17.12. 2016- prof. Capota O
- Participarea la cursuri de formare si simpozioane
d-na prof. Ncoara Dana
 - Management educational
 - Managementul clasei, managementul crizei
 - PFDT (Evaluarea lucrarilor de definitivat si titularizare
 - a colaborat la editarea cartii cu ISBN „Integrame geografice”

d-na prof. Capota O
 Programul de formare/calificare Metodist, în cadrul furnizorului de formare Edu Zece Plus,
derulat în februarie 2017 – 15 credite profesionale transferabile
 Certificat de absolvire METODIST, organizat de EDU ZECE PLUS - 04.04.2017.
 Certificat de absolvire MENTOR, organizat de EDU ZECE PLUS - 02.03.2017.
 Certificat de absolvire FORMATOR, organizat de EDU ZECE PLUS.
 Participare în cadrul Simpozionului naţional al cititorului atemporal (Şcoala Gimnazială “Sf.
Grigorie Teologul
d-na prof. Neagu Paula
 Participare la cursul de formare în cadrul proiectului „PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi
Reformă)” Comunicând în Europa (engleză începător sau mediu)
d-na prof. Buruiana Gina
 A participat la Seminarul Național de formare pentru mediu ,,RESPONSABILI PENTRU UN
MEDIU SUSTENABIL" 15.Oct.2016
 A participat la Simpozionul Național ,,Strategii funcționale de prevenire și combatere a
abandonului școlar in medii defavorizate" 25 Noiembr.2016
 A participat la Dezbaterea Națională ,,Prevenirea și combaterea violenței școlare"
 09 Dec.2016
d-na prof. Morar L
 A participat la un curs de formare Management educational

Inscrierea si participarea la examene de obtinere a gradelor didactice
 In cadrul comisiei noastre, dna prof. Nicoara Dana este inscrisa pentru sustinerea gradului didactic I
si in febr. 2017 a sustinut inspectia a II a pentru obtinerea gradului didactic I
 D-na Luparu V este inscrisa pentru sustinerea gradului did. I si a sustinut inscpectia curenta si d-nul
Tonita Ionel este inscris pentru sustinerea gradului didactic II si a sustinut inspectia curenta.
 D-na prof Capota O a sustinut inspectia pentru sustinerea gradului didactic II

Profesori evaluatori sau metodisti
Prof. Alexandrescu Gabriela
 profesor metodist ( a participat la toate solicitările ISJ Galaţi atingând cu succes obiectivele propuse).
Prof. Capota Oana
 Profesor evaluator, la Olimpiada de Religie Ortodoxă, clasele VII-VIII, etapa locală, din data 28.01.2017,
la Şc. Gim. Nr. 33, Galaţi;
Prof. Nicoara Dana
 membru evaluator al Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei locale şi a celei judeţene
de Geografie
 membru al Consiliului consultativ al disciplinei Geografie, unde a evaluat dosarele pentru acordarea
gradatiilor de merit şi a lucrat la realizarea noilor programe scolare;
 membrii in comisii de examen
d-na prof Buruiana Gina a participat ca supraveghetor la
- Concursul ,,Universul Cunoașterii prin lectură "/ 25.03.2017
- examenul de DEFINITIVAT sesiunea 2017
- Evaluarea Națională la clasa a-IV-a
-Examenul de BACALAUREAT
d-na prof Morar L a participat ca supraveghetor : la examenul de BACALAUREAT
d-na prof. Maftei G - membru in comisiile de evaluare nationala la clasele a IV a, aVI a si supraveghetor la
cl. a VIII a
Participarea la competitii si activitati extrascolare care sa permita valorificarea
creativitatii elevilor, si valorizarea acestora (parteneriate, expozitii de proiecte ale elevilor,
sesiuni de comunicari stiintifice ale elevilor,etc. ) ; o buna colaborare intre profesorii si elevii
scolii implicati in proiecte comune cu diferite institut Muzeul de Istorie, Biserica s-a realizat
prin :
Organizarea si participarea la sesiuni de comunicari ale elevilor la nivelul scolii in cadrul
diferitelor activitati extrascolare cu ocazia saptamanii scolii, omagierea unor evenimente istorice sau
religioase : 9 oct. Ziua Holocaustului, , 24 ianuarie ,Sf.Andrei, Sfintii Trei Ierarhi

 Au fost organizate urmatoarele activitati in care elevii au realizat diferite proiecte sau au prezentat
comunicari pe teme de istorie , cultura civica si religie, ed. plastica
 Evocarea unirii de la 24 ianuarie in colaborare cu Muzeul de Istorie, si Scoala gimn. Nr.3,
bibliotecar Coroama Raluca , prof. Maftei G, elevii clasei a VII a A si a VII a B au partcipat la activitatea
si concursul cu tema :”Unirea Principatelor Romane sub domnia lui Al.I Cuza
Participarea elevilor la activitati extrascolare organizate la nivelul scolii sau in parteneriat cu














alte scoli si institutii:
program de spovedanie si impartasanie in Postul Craciunului , prof de religie Morar L , prof. Capota O
Pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopala pentru inchinare la moastele Sfantului Apostol Andrei si ale
Sfintei Mucenite Filoteea de la Manastirea Curtea de Arges, din data de 29.11.2016, cu colectivul clasei a
VIII-a B – prof. Morar
participarea elevilor de gimnaziu la slujba Sfintei Liturghii din fiecare duminică; prof Morar L
participarea elevilor de gimnaziu (clasele VI A,B, VII A, B, VIII A) la un curs de sah, organizat de catre
Biserica Sfintii Martiri Brancoveni, in cadrul proiectului Hristos, impartasit copiilor, in perioada 23.IX.18.XI.2016, desfasurat in fiecare zi de vineri, de la ora 14:00; prof Morar L
Organizarea unor activitati de voluntariat – cu colectivul clasei a VIII-a A la Fundatia de Sprijin pentru
Persoane Varstnice – prof Morar L in colaborare cu prof Capota O si elevii Scolii nr 9
participare la expoziţia de icoane Icoana din sufletul copilului din biserica parohială, în Duminica
Ortodoxiei, 20.03.2017; prof Morar L
Participare la o excursie tematica organizata in orasul Iasi in perioada Scoala Altfel (27-31.03) cu
colectivul clasei a VII-a A in colaborare cu dna prof. Adriana Stefanescu, in cadrul careia am vizitat
muzee, case memoriale, biserici si manastiri prof Morar L
Organizare unui concurs de sah ( elevii Scolii nr 5) in colaborare cu Biserica Sfintii Martiri Brancoveni
in Saptamana Scoala Altfel prof Morar L, prof Maftei G
Pelerinaj cu elevii de la Şcoala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul”, Şcoala Gimnazială nr. 9, Galaţi, la
Catedrala Arhiepiscopală cu ocazia aducerii la Galaţi a moaştelor Sf. Muceniţe Filofteia – prof.
Capota O.

 Expoziţie cu prilejul sărbătorii Sf. Ap. Andrei, apostolul românilor – 29 noiembrie 2016
(pliante, semne de carte, acatistul, panou cu informaţii din viaţa sfântului, colindul Sf. Andrei,
creaţii populare, informaţii despre obiceiuri populare la români); prof Capota O
 “Buna-cuviinţă – obişnuinţa de a te purta frumos cu cei din jur”, activitate din cadrul
proiectului - vizită la bătrânii de la Fundaţia de sprijin a Vârstnicilor prin oferirea de daruri şi
concert de colinde de Naşterea Domnului (coordinator Pr. Paroh, George Postolachi)–
7.12.2016; prof. Capota O
 “Credinţa lucrătoare prin iubire” – strângerea de fonduri, pentru achiziţionarea pachetelor de
daruri pentru bătrânii de la Fundaţia de sprijin a Vârstnicilor, Micro 17, cu ocazia Sărbătorilor de
Crăciun – 28.11.2016; prof Capota O
 Să ne pregătim de Sf. Paşti – vizită la Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor (27.03.2017, coordonatori
profesori religie Morar Luminiţa şi Capotă Oana);
 Pelerinaj la Mănăstirile T. Vladimirescu Gologanu din Jud. Galaţi (28-03.2017, gimnaziu,
coordinator prof. religie Capotă Oana
 Elevii scolii nr 5 au vizitat Muzeul de Istorie Galati, Casa Cuza si Casa Colectiilor, Muzeul
credintei si spiritualitatii si am participat la activitatile derulate in parteneriat cu Muzeul de
Istorie, cu elevii de la Scoala nr. 5 si bibliotecar Coroama Raluca:
 -elevii de la cl VII A au participat cu la concursul organizat cu ocazia Unirii Principatelor de
muzeul de istorie si bibliotecar Coroama Raluca, Maftei G
 - elevii scolii au vizitat expozitiile tematice ale Muzeul de Istorie Galati, Casa Cuza si Casa
Colectiilor (prof Maftei G, Coroama R)
 Smaranda Braescu –Portretul unei campioane
 Comorile Pelesului
 in Saptamana Scolii au fost realizate urmatoarele activitati cu elevii claselor V_VIII de la scoala
nr 5 si scoala nr 9 prof Maftei G, prof Popa Alexandra si bibliotecar Coroama Raluca:

concurs de fotografii : Natura si omul
Reporter pentru o zi – intalnire cu un ziarist Alina Brandabur
Pagini de istorie locala si nationala- vizita la Muzeul de Istorie Galati
Sa cunoastem spiritualitatea galateana –vizita la Muzeul credintei si spiritualitatii
La pas prin oras – plimbare prin Galati cu identificarea patrimoniului local cultural, istoric , geografic
participare la Proiectul educational “Daruieste fericire ”copiilor cu cerinte educationale speciale
organizat in colaborare cu Asociatia “Speranta si vis implinit “in perioada 1-24 .12. 2016, cand s-au
desfasurat actiuni caritabile intitulate “A venit la tine Mos Craciun
participare la spectacolele teatrului “Nae Leonard” - clasele V- VIII :
prof. Buruiana, prof. Calin
,, La Calul Balan“ de Ralph Benatzky
,,Vânzătorul de Păsări" de Carl Zeller
,, Contesa Maritza"de Em.Kalman
,,Liliacul" de J.Strauss
,, Țara Surâsului " de Fz.Lehar
,, Luceafărul" în regia lui Adrian Mărginean
“Sunetul muzicii”
“Silvia “
Corul Sc.Gimnaziale Nr.5 având un numar de 32 de elevi au desfășurat activități artistice de Colinde în
decembrie, de Ziua Școlii în ianuarie, festivitatea de inchidere a anului scolar – coordonator prof.
Buruiana G
,, ORA PĂMÂNTULUI ", activitate ecologică, a fost marcată în colaborare cu CANTUS MUNDI în toate
orașele din România în colaborare cu Lic.de Arte, Sc.26, Sc.5, Șc.Gimnz. Constantin Gh.Maeinescu,
Șc.Nr.9, Șc.Nr.12 etc și Fundația Cantus Mundi / 23 Martie 2017 coordonator prof. Buruiana G
O alta activitate remarcata de comunitatea crestina din parohia noastra a fost cea din ziua de Craciun
cand Corul Scolii a sustinut un Concert de Colinde in fata enoriasilor la Biserica Sf.Martiri Brancoveni.
– coordonator prof. Buruiana G



O alta activitate remarcata de comunitatea crestina din parohia noastra a fost cea din ziua de Craciun
cand Corul Scolii a sustinut un Concert de Colinde in fata enoriasilor la Biserica Sf.Martiri Brancoveni.
– coordonator prof. Buruiana G

Activitati extrascolare au fost si cele 3 excursii organizate la Bucuresti , Baile Tusnad si Iasi in lunile
octombrie si decembrie 2016 si februarie 2017. – coordonator prof. Buruiana G
 organizare festivitate deschidere an şcolar si hramul şcolii – latura religioasă prof. Morar L,Capota O
Prof. Neagu Paula
-Participare la expozitia “Salonul de iarna” 22 decembrie 2016 , Braila
-Participare la expozitia “Artistilor braileni” 9 februarie 2017 , Braila
-Participare la expozitia “Ego grafie miniaturala” 14 decembrie 2016 , Tg Jiu
Expozitie de icoane bizantine cu elevii claselor V-VII in cadrul Bisericii Sf. Dimirie Galati 26 octombrie
2016
Activitate extracurriculara de fotografie cu elevii clasei a VI a – Gradina Botanica Galati
-Organizare expozitie personala a elevului Cocai Valentin clasa a V a
Prof. Alexandrescu G
 Activitate pictura pe borcane “Decoratiuni de craciun”
Prof. Tonita I , Luparu V
 Organizarea unui campionat intern de fotbal+handbal primar-gimnaziu
 proiectarea unor activitati cu participarea parintilor( “CROSUL FAMILIEi”-Scoala altfel, traseul a fost
pregatit la scoala nr.9 Galati, au participat cu clasa a 3a
 organizare Concurs kendama
prof. Popescu Elena
 participare cu echipele de majorete ale Scolii nr.9 cl.I-IV si V-VIII la Ziua Scolii nr.9 –
 5 oct.”Ziua mondiala a educatiei”
 Meciuri de fotbal si handbal in curtea scolii nr,9 galati

 Campionatul scolii la handball(fete) si fotbal(baieti)=au castigat clsVIII BAIETI –FETE SI CLASA A VFETE
 -3 decembrie ”ziua persoanelor cu dizabilitati “participare la serbarea Scolii.speciale”Emil Garleanu”Galati

cu echipa de majorete
 Incheierea unor parteneriate/colaborari cu institutii publice/private pentru desfasurarea activitatilor
extracurriculare si de voluntariat si realizarea activitatii respective (proiectul “ NO limit”)
 -SNAC, a participat cu echipa de majorette la “Ziua persoanelor cu dizabilitati”la scoala Emil Garleanu
 -SNAC, participare etapa: ”Fructe si legume pentru noi si pentru altii-nov.201
prof. Nicoara Dana
 A punctat unele evenimente ecologice, prin diverse activitati extrascolare cu elevii, precum :Let’s Do It ,
Romania!, Ziua Mondiala Marii Negre (afise/postere cu mesaje), proiectul national Ecotic-Scoala
EcoTerrienilor.
 A participat la activitati de voluntariat in colaborare cu asociatia “Speranta si vis implinit”, am coordonat
activitatea de voluntariat organizata de Consiliul elevilor “Alaturi de ai nostri”- bal caritabil.
 A atras sponsorizare din partea magazinului Altex , prin achizitionarea a 6 calculatoare complet echipate
 derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”: proiectul „Toti
pentru Mediu , Mediu pentru toti”, Istoria BNR!, si excursia de 4 zile pe ruta Galati-Horezu-Galati, actiuni
de ecologizare a clasei, colectare de baterii, electronice, maculatura si ulei uzat ;
 actiunile de voluntariat derulate în şcoală (de ex. strângerea unor bunuri şi produse destinate unor copii
din familii nevoiase, organizarea unui carnaval caritabil pentru Fundatia Familia, implicare în activități
ecologice locale precum Lets Do It Romania), am participat la proiectul SNAC „Semn spre carte” prin care
am donat 264 de carti Scolii speciale Emil Garleanu Galati.
 a fost implicata activ intr-un proiect eTwinning „Blue Countries” ce se va continua si in anul scolar
urmator

Fructificarea oportunitatilor oferite de diferite proiecte de colaborare si parteneriate cu diferite
scoli sau la nivel local cu diferite institutii si ONG-uri s-a realizat prin :
 incheierea de parteneriate scolare cu institutii precum :Muzeul de Istorie, Biserica, Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului Galati, Biblioteca V.A.Urechea
 derularea parteneriatelor scolare prin desfasurarea de activitati in parteneriat cu dferite institutii si
ONG-uri
 S-au realzat urmatoarele activitati in partenriat :
- Concert de Colinde in fata enoriasilor la Biserica Sf.Martiri Brancoveni. – coordonator prof. Buruiana G
- Evocarea unirii de la 24 ianuarie in colaborare cu Muzeul de Istorie “Paul Paltanea” , bibliotecar
Coroama Raluca, prof Maftei G.
- Concurs de poezii, „Eminescu-2017”, recitate de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 5 Galaţi, concurs organizat la
Biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” în colaborare cu Pr. Marius Gavrilescu şi Pr. Constantin Toma , prof
Morar
- Pregătirea Proiectului educaţional de colaborare instituţională “Dacă eşti iubitor de învăţătură,
fă-te şi iubitor de bună-cuviinţă” - noiembrie 2016; scop: dezvoltarea competenţei de cooperare în
spirit de respect şi competitivitate, păstrând cerinţele activităţii de grup şi a competenţei volativ-afective
a personalităţii elevilor, prin activităţi morale, desfăşurate în şcoală şi în comunitate; consolidarea
caracterului filantropic şi de bunăcuviinţă la elevi, profesori, părinţi în spijinul slujirii şi misiunii
creştine având modelul Sfinţilor Trei Ierarhi; prof. Capota O
- “Buna-cuviinţă – obişnuinţa de a te purta frumos cu cei din jur”, activitate din cadrul proiectului vizită la bătrânii de la Fundaţia de sprijin a Vârstnicilor prin oferirea de daruri şi concert de colinde de
Naşterea Domnului (coordinator Pr. Paroh, George Postolachi)– 7.12.2016 prof. Capota O
- Parteneriat la nivel naţional în cadrul Proiectului educaţional „Soarele si Planeta Albastră” - ediţia a
V-a;- prof. Alexandrscu G.( incheiere parteneriat cu Palatul Copiilor
Tg. Neamt –- concursul national se va desfasura in luna mai)
Proiecte educaționale: ”Let s do it, Danube!” prof. Nicoara D, ”SpeedStaks prof. Popescu E
In concluzie pot spune ca membri comisiei “Om- societate” prin activitatile derulate atat in cadrul
orelor de curs cat si cu ocazia activitatilor extrascolare au urmarit si au realizat obiectivelor propuse la
inceputul anului scolar.
Responsabil comisie
Matei Gabriela




















RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR
Semestrul I
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 semestrul I, comisia metodică a educatoarelor şi-a
propus următoarele:
întocmirea planificărilor calendaristice;
organizarea de activităţi extracurriculare;
participarea la programe de perfecţionare individuale;
perfecţionarea metodologiei de evaluare;
conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
colaborarea grădiniţă –familie;
colaborarea grădiniţă-biserică;
colaborarea grădiniţă-teatru de păpuşi;
colaborarea grădiniţă-muzeu;
colaborarea grădiniţă-şcoală.
În acest semestru toate doamnele au participat la cercul pedagogic, care a avut tema
”Evaluarea performanţelor copiilor ”, iar doamna Bercan Marilena este responsabilă de cerc
pedagogic.
Educatoarele au participat la următoarele activităţi extracurriculare:
-21.10.2016 vizită la Grădina Botanică
-18.11.2016 s-a desfăşurat “Carnavalul toamnei” cu toţi preşcolarii
-22.12.2016 s-au împărtăşit copiii la biserica Sfinţii Martiri Brâncoveni, iar doamna Bercan
Marilena a desfăşurat o activitate în colaborare cu S.N.F.O.R.
„Colinde, colinde” împreună cu grupa mijlocie pe 13.12.2016.

 În luna decembrie toate doamnele educatoare au organizat serbări dedicate naşterii Domnului Iisus
HRISTOS „Vine Moş Crăciun!” .
 -13.01.2017 ”Luceafărul poeziei româneşti” - poezii audiţie.
In cadrul comisiei metodice pe data de 24.11.2016 doamna Andrei Nastasia a prezentat
referatul „Reguli de securitate personală necesare integrării în viaţa socială” , iar doamna Bercan
Marilena a prezentat referatul „Creativitatea la vârsta preşcolară”. Doamna psiholog Ramona
Panceac a participat la comisia noastră cu referatul „Copilul agresiv vs. copilul echilibrat”.
Întregul colectiv de cadre didactice colaborează foarte bine cu familia organizând diferite
activităţi (lectorate cu părinţii,şedinţe cu părinţii, serbări) şi
 este receptiv la toate solicitările conducerii şcolii
Semestrul al II-lea
Am proiectat şi desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:
- 15.02.2017-Teatru de păpuşi:”Jack şi vrejul de fasole”
-Am organizat serbări : -8 Martie ”La mulţi ani,mămico!”
-Serbarea de sfârşit de an şcolar
- Copiii au fost împărtăşiţi la data de 24 martie 2017
- 24.05.2017 vizită la Grădina botanică
Doamna Bercan Marilena împreună cu grupa mijlocie,,Albinuţele,, a participat pe data de
23.03.2017 la activitatea intitulată”În pădure, pe urmele animalelor”,activitate organizată de doamna
muzeograf Luca Mariana.
Doamna Bercan Marilena a participat la acţiunile dedicate”Zilei Trifoiului”în cadrul
proiectului ”Trifoiul prieteniei”,care promovează cooperarea şi prietenia cu lucrări ale copiilor de la
grupă,a susţinut referatul cu tema ”Operaţionalizarea obiectivelor”în cadrul activităţii cercului
pedagogic desfăşurat la Grădiniţa PN Schela.
Doamna Şerban Fănica a participat cu copiii de la grupa mare la proiectul ”Sportivi în ţara
piticilor”pe data de 29 mai 2017.

Doamna Andrei Nastasia şi doamna Bercan Marilena au urmat programul de formare
continuă”Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”în
perioada 25.02-18.03.2017 şi au un număr de 15 credite profesionale transferabile.
Doamnele Andrei Nastasia, Bercan Marilena şi Şerban Fănica au participat la concursul
judeţean de creaţie artistică”Mărţişor pentru mama”,secţiunea felicitare , din cadrul Proiectului
Educaţional Judeţean ”Vlăstare înzestrate”organizat de Şcoala Gimnazială ”Al.Moruzi”Pechea
Galaţi.
În săptămâna ,, SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN,, am desfăşurat următoarele:
-27.03.2017 au vizionat spectacolul”Motanul Încălţat”la Teatrul ”Fani Tardini”;
-28.03.2017 ”În lumea poveştilor” întâlnire cu un scriitor Angela Baciu, care le-a spus povestea
”Prinţesa Sofia şi balaurul”
-29.03.2017” Ziua prieteniei”parteneriat cu Grădiniţa PP”Licurici”
-30.03.2017 Întâlnire cu olarul din comuna Braniştea
-31.03.2017 ”Primăvară,bucurie,veselie”concurs de desene.
În cadrul activităţilor metodice au fost prezentate următoarele activităţi integrate:
-24.03.2017 ”Balul legumelor” activitate intregrată susţinută de doamna Şerban Fănica
-13.04.2017”Ridichea uriaşă” activitate integrată susţinută de doamna Andrei Nastasia.
-26.05.2017” Gândăcelul fericit” activitate integrată susţinută de doamna Bercan Marilena
Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale
preşcolarului,modul de transmitere a informaţiilor a fost diversificat.
S-au elaborat fişe de lucru individuale specifice temei,s-au folosit materiale auxiliare (cduri) în funcţie de colectivul de preşcolari,s-au utilizat în activităţi materiale şi mijloace de
învăţământ specifice domeniului de învăţare.

Permanent am realizat evaluarea continuă prin mai multe modalităţi, iar evaluarea sumativă am
realizat-o la finalul semestrului. Toate rezultatele au fost înregistrate şi au fost comunicate
părinţilor prin organizarea de întâlniri şi şedinţe cu părinţii.
Am stabilit norme de conduită la nivelul grădiniţei şi au fost informaţi părinţii, iar la nivelul
grupei reguli pe care le-am spus copiilor. Am completat fişele de observaţie şi am realizat
săptămânal activităţile de consiliere cu părinţii. Am monitorizat comportamentul copiilor şi am
desfăşurat activităţi de dezvoltare socio-emoţionale şi am colaborat cu psihologul şcolii a cărei
structură suntem. Copiii cu deficienţe de vorbire au fost îndrumaţi la centrul de logopedie din
cadrul Şcolii nr. 22 Galaţi. În funcţie de tema săptămânală am fixat ariile de stimulare.
În timpul activităţii şcolare am realizat majoritatea obiectivelor curriculare, iar părinţii au fost
informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către copiii lor.
Întregul colectiv de cadre didactice este receptiv la toate solicitările conducerii şcolii.
Responsabil comisia metodică,
profesor învăţământ preşcolar Marilena Bercan
RAPORT ANUAL AL COMISIEI DIRIGINTILOR
ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE
1.Elaborarea planificarilor anuale si a celor calendaristice , conform graficului stabilit – sept.2016
2. Prezentarea colectivelor de elevi, de catre diriginti, a Regulamentului de ordine interioara si a
Regulamentului PSI – septembrie 2016
3. Stabilirea in sedintele cu parintii a comitetului de parinti al clasei , prin vot democratic–
septembrie 2016
4. Stabilirea de catre diriginti , prin consultarea parintilor, a datelor de desfasurare a sedintelor cu
parintii, precum si a tematicii lectoratelor – septembrie 2016
5. Aplicarea de chestionare privind stilurile de invatare a elevilor de la clasele a V-a, interpretarea
acestora si afisarea in cataloage – dirigintii claselor a V-a-octombrie 2016

6. Inceperea completarii fiselor psiho-pedagagice a elevilor de clasa a V-a –dirigintii claselor a V-a
– octombrie 2016
7. Aplicare de chestionare de identificare a problemelor de violenta de catre dirigintii tuturor
claselor si interpretarea rezultatelor – noiembrie 2016
8. Şedinţa Comisiei diriginţilor în vederea identificării eventualelor probleme întâmpinate în buna
desfăşurare a activităţilor; depistarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale şi
elaborarea unui plan de măsuri de remediere- februarie 2017
ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
1. Alcatuirea de procese vebale la sedintele cu parintii si la lectoratele desfasurate cu acestia,
inregistrarea si predarea lor
2. Realizarea graficului de consultatii cu parintii, de catre toti dirigintii si informarea parintilor –
octombrie 2016
3. Indrumarea si informarea elevilor si a parintilor in vederea orientarii socio-profesionale prin
aplicarea de chestionare elevilor de la clasa a VIII-a – profesorul psiholog in colaborare cu
dirigintii claselor – decembrie 2016
4. Identificarea elevilor cu probleme psiho-comportamentale , stabilire de intalniri cu parintii si cu
psihologul scolar - noiembrie 2016
5. Activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de iarna – dirigintii, decembrie 2016
6. Lectie demonstrativa sustinuta la clasa a V-a A , Scoala gimnaziala nr 9 de d-na prof. Popescu
Elena, cu tema „ Ce este important pentru mine ? ” – decembrie 2016
7. Referat sustinut de d-na prof. Maftei Gabriela, cu tema „Stilurile de invatare si rezultatele scolare
ale elevilor ” – ianuarie 2017
8. Activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de Paste – dirigintii, aprilie 2017
9. Lectie demonstrativa sustinuta la clasa a V-a A , Scoala gimnaziala nr de d-na prof. Vizinteanu
Mariana, cu tema „ Efectele alcoolului, drogurilor si tutunului asupra adolescentilor” – martie
2017

10. Referat sustinut de d-na prof. Boala Cristina, cu tema „Masuri impotriva abandonului scolar” –
mai 2017
11. Aplicarea de chestionare care săvizezeopţiunileelevilor-Chestionare Holland – februarie 2017
12. Prezentarea Metodologiei de admitere la liceu -2017
13. Sedinte de simulare a completarii fiselor de admitere la liceu- mai 2017
Responsabil comisie ,
Prof. Boala Cristina
Raportul Comisiei Proiectelor Europene
Debutul acestui an scolar s-a axat in special pe proiectele eTwinning, de colaborare
international. Am încercat să aplicăm pentru un proiect Erasmus, axa strategica KA2, dar nu am
reuşit să găsim parteneri.
Proiectele eTwinning care s-au desfăşurat au ca limbă de comunicare limba engleză.
Astfel, la invatamantul primar, doamna profesor Sandulache Georgeta impreuna cu
elevii clasei pregatitoare au derulat proiectul “Christmas Celebration around Europe”:
OBIECTIVE SI ACTIVITATI
- confectionarea de felicitari
- Interpretare de cantece traditionale
- Prezentari powerpoint a modului in care se sarbatoreste Craciunul
Parteneri: Grecia, Franta,Spania, Polonia
Doamna profesor Neicu Nicoleta s-a alaturat proiectului « Friendship Bridge » bazat mai ales pe
creatii artistice cu tema Peisaje din natura.
Parteneri : Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Polonia, Bulgaria, Serbia.

La nivelul gimnazial, in cadrul optionalului de proiecte eTwinning al clasei a VII-a A, doamna
profesor Marinescu Carmen impreuna cu doamnele Antohie Dana si Vizinteanu Mariana, au
derulat 2 proiecte de colaboarare.
GrowinGreen s-a desfasurat atat in sala de clasa cat si in gradina scolii, avand ca scop un proces
de invatare accesibil tuturor elevilor, axat pe obiective importante vizand deprinderile si creativitatea
acestora. Activitatile colaborative au fost orientate in special catre imbunatatirea competentelor de
comunicare in limba engleza si realizarea unor campanii ecologice privind protejarea apei, animalelor,
naturii in general, dar si obiceiuri de alimentatie sanatoasa. Principalul produs a fost crearea unei reviste
digitale prezentand activitatile realizate pe parcursul anului scolar.
PARTENERI : Spania, Turcia, Franta, Italia, Bulgaria, Cehia, Slovacia
OBIECTIVE si ACTIVITATI :
 Crearea unei sere si observarea plantelor
 Alegerea unui logo si motto
 Postere cu regulile unei gradini si materiale/idei folosite pentru infrumusetarea acesteia
 Retete si obiceiuri de alimentatie « sanatoasa »
 Folosirea fructelor si legumelor in arta
 Campanii ecologice de protejare a naturii (benzi desenate)
 Poezii si povesti despre fructe si legume
 Crearea unui colt ecologic
 Ziua curateniei – infrumusetarea spatiului verde
 Plantarea de seminte , observarea plantelor, experimentul cresterii unei plante sub influenta muzicii
 Remedii naturale pe baza de plante
 Crearea unor tutoriale privind activitatile in sera
 Explorare activa, stimularea motivatiei, a atitudinii pozitive fata de mediul inconjurator, spiritual de
echipa, comunitate

Blue Countries (Tarile Albastre) este un proiect axat pe interdisciplinaritate, tema
importanta apei regasindu-se atat in geografie si istorie cat si in literatura si arta.
Elevii au explorat ecosistemele fluviului sau marii facand experimente, organizand
dezbateri, creand brosuri si reviste. Unul dintre produsele proiectului a fost macheta Dunarii
si Marii Negre prezentand relieful, vegetatia si fauna in aceste zone. De asemenea vom avea si o
revista digitala a proiectului care va fi continuata in primul semestru al anului scolar urmator.
PARTENERI : Belgia, Portugalia, Olanda, Turcia, Spania, Croatia, Italia si Albania.
OBIECTIVE si ACTIVITATI:
 Dezvoltarea competentelor lingvistice si digitale
 Dezvoltarea spiritului critic si a deprinderilor de rezolvare a unor probleme
 Dezvoltarea creativitatii
 Realizarea unei harti digitale a fluviilor si marilor din tarile partenere
 Crearea unui video prezentand Dunarea si Marea Neagra din punct de vedere geografic si
istoric.
 Crearea unui logo si motto
 Realizarea unei machete a fluviului si marii noastre
 Dezbatere/concurs despre hazarde naturale
 Costume prezentand vegetatia si fauna din zona Dunarii si Marii Negre
 Brosura cu legendele apei
 Modalitati de protectie a rezervatiilor naturale – Delta Dunarii
 Crearea unei mori de apa
 Revista digitala a proiectului

Ca urmare a acestor proiecte, doamnele profesoare Dana Antohie si Carmen
Marinescu au publicat articolul Proiectele eTwinning in revista Scoala Galateana nr 246,
iunie 2017.
Am reusit de asemenea să punem bazele unui nou proiect eTwinning Movie Me ! având
ca scop explorarea lumii cinematografiei, elevii acţionînd ca şi reporteri pentru a realiza o
revista online. Acest proiect urmeaza sa faca parte dintr-un proiect strategic Erasmus pentru
care vom aplica in anul scolar urmator.
Doamna profesor Liliana Cioaca a organizat de Ziua Europei activitatea “Europa, casa
noastra” cu elevii clasei IA. Acestia au fost implicati direct, invatand Imnul si simbolurile UE
(deviza, drapelul, moneda). In orele de AVAP au confectionat o sapca albastra cu cele 12 stelute,
au decorat cate un balon albastru cu 12 stelute. De asemenea elevii au pregatit cateva date
semnificative despre tarile membre UE, prezentandu-le in activitatea cu titlul “Sunt si eu o
steluta UE”. Elevii au fost receptivi, interesati si incantati de cele aflate.
Domnisoara profesor Laura Vadeanu, impreuna cu elevii clasei pregatitoare, a
prezentat activitatea 9 mai - „Europa, la mulţi ani” , expunand lucrari reprezentand
steagurile tarilor din Uniunea Europeana.
Responsabil,
Prof. Carmen Marinescu
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului
managerial şi a obiectivelor propuse de ISJ Galaţi.

În vedera atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat şi se pregătesc continuu:
În vederea susţinerii gradelor didactice:
 Gradul II – Călin Valentin, Vizinteanu Mariana
 Gradul I – Boală Cristina, Braşoveanu Violeta, Drăgan Ramona, Neicu Nicoleta, Taşcă
Dana
Cursuri de conversie profesională – Antohie Dana;
Activităţi metodicela nivelul comisiilor şi cercurilor metodice:
 referate;
 lecţii demonstrative;
 interasistenţe conform calendarului;
 expoziţii;
 concursuri şi olimpiade şcolare;
 proiecte naţionale şi internaţionale;
 serbări;
 excursii;
 vizionare de spectacole;
 parteneriate;
 competiţii sportive.
Cursuri de formare:
 Management educaţional – Antohie Dana
 Managementului clasei. Managementul crizei – Antohie Dana
 Relaţia şcoală-familie-comunitate – Taşcă Dana, Lăbuş Tatiana, Huluţaş Constantina,
Tudor Georgeta, Cioacă Liliana

Curs Vocaţional Protecţia Consumatorului – Tudose Carmen, Grecu Angela, Huluţaş
Constantina, Taşcă Dana, Lăbuş Tatiana, Braşoveanu Violeta
• Pregătire pentru alternativa Step by Step – Grecu Angela, Neicu Nicoleta
• Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – Tudose Carmen
Spanish for Beginners – Marinescu Carmen
Exploring the World of English Language Teaching – Marinescu Carmen
Business Fundamentals: Project Management – Marinescu Carmen
• The Shared Leadership and School Development – Marinescu Carmen
Responsabil comisie,
prof. înv. primar Tudose Carmen
•

•
•
•

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
„Orice copil are drumul său!”
PREZENTARE C.S.E.
☺ Cunoasterea de catre elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor.
☺ Antrenarea elevilor in activitati scolare si extrascolare educative, formarea si dezvoltarea
abilitatilor organizatorice.
☺ Largirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea si respectarea valorilor
interculturale.
☺ Formarea si dezvoltarea unor trasaturi pozitive de caracter la elevi, a unei conduite disciplinate.

Prezentarea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor
Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în
viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul
Elevilor pentru anul şcolar 2016-2017. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru funcțiile de
președinte, vicepreședinte și secretar al CȘE. Reprezentanții CȘE şi-au stabilit o agendă de
lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi
Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii.
Activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor au debutat prin derularea procedurii interne
de alegere a Consiliului director. Prin îndeplinirea principiilor transparenţei, egalităţii de şanse
şi libertăţii, s-a conturat următoarea structură de conducere a Consiliului Şcolar al Elevilor:
Biroul executiv al Consiliului Elevilor
Nr.crt

Nume si prenume

Clasa

Functia

1

Mocanu Andreea

a VII aB

presedinte

2

Canaragiu Emilian

a VII a A

vicepresedinte

3

Jalba Cosmin

a VI a A

secretar

Directori de departamente:
1.Comisia pentru concursuri scolare si extrascolare:
-presedinte: Mocanu Andreea
2.Comisia pentru cultura,e ducatie si programe de tineret:
-presedinte: Jalba Cosmin

3.Comisia pentru sport:
-presedinte: Draghici Radu
4.Comisia pentru mobilitate,informare,formare:
-presedinte: Stan Andreea
5.Avocatul elevului:
-presedinte: Nicolaev Malaxa Ioana
Întâlnirile Consiliului Şcolar al Elevilor s-au desfăşurat lunar şi au vizat: promovarea proiectelor şi
parteneriatelor şcolare, analiza propunerilor făcute de reprezentanţii claselor, implicarea
elevilor în toate activitatile.
Prezentarea activităţilor in cadrul C.E din ciclul primar
1.Constituirea Consiliului elevilor
Cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în
Biroul de conducere;
Alegerea Reprezentantilor claselor;
-responsabil: Cadrul didactic .
-termen: septembrie 2016
2. Constituirea Consiliului Şcolar al elevilor
-alegerea comitetului reprezentativ prin inscrierea candidaturilor;
-termen: octombrie 2016
3.Realizarea programului de activităţi.
- elaborarea regulamentului propriu de funcţionare
-termen: noiembrie 2016

4. 1 Decembrie – „Sunt mandru ca sunt roman”
-desene,amasa rotunda;
-termen:decembrie 2016
5. Iată vin colindătorii!
-prezentarea traditiilor romanilor in preajma Crăciunului;
-interpretare de colinde și urături;
- desene,masa rotunda;
-termen:decembrie 2016
6. 24 Ianuarie- „Hora Unirii”
-ce reprezinta 24 ianuarie?
-termen:ianuarie 2017
7. Teatrul-o altfel de arta.
-dramatizare
-termen : februarie 2017
8. 8 Martie
-confectionarea de felicitari
-termen: martie 2017
9. ,, Miscarea este importanta
-competitie sportiva, jocuri ale copilariei.
-termen: mai 2017
10. 1 Iunie
-desene pe asfalt
-termen: iunie 2017

Prezentarea activităţilor in cadrul C.E din ciclul gimnazial
1.Analiza activităţii Consiliului elevilor inanul scolar 2015- 2016;
-termen:septembrie 2016
2. „Sa ii alegem pe cei mai buni!”
Alegeri pentru C.S.E.;
-termen:octombrie 2016
3. Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare-identificarea nevoilor elevilor,disfuncţionalităţi-lor din şcoală în vederea elaborării programului de
activităţi.
-termen:noiembrie 2016
-realizarea programului de activităţi.
4. Sunt om …deci am drepturi!
-organizarea unei campanii pentru cunoaşterea drepturilor copilului.
-termen: decembrie 2016
5. Sărbătorile creştine la români!
-acţiune de ajutorare a elevilor/ bătrânilor ( din căminul de bătrâni ) cu situaţie materială precară.
-termen: decembrie 2016
6.Să fim corecţi … să fiţi corecţi !
-Identificarea practicilor nedemocratice prezente în şcoală
-Combaterea si mediatizarea lor.
-termen: ianuarie 2017
7. Prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri
-masă rotundă;
- invitat medic specialist
-VIP ( vigilent, independent, puternic) Campanie antialcool
-termen: februarie 2017

8. Prevenirea pornografiei infantile , a prostituţiei şi a traficului cu minori
-dezbatere;
- vizionarea unui material video
- invitat din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei
-termen: martie 2017
9. Cea mai frumoasă clasă !
- concurs între colectivele de elevi ale şcolii
-termen: aprilie 2017
10. Medierea conflictelor şi abaterilor disciplinare grave
-studiu de caz
-termen: mai 2017
11. Codul bunelor maniere
-campanie antihuliganism, pentru păstrarea şi protejarea bunurilor şcolii, ale societăţii.
-bilanţ asupra activităţilor desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
-termen: iunie 2017

Activitatile s-au sustinut conform programului stabilit, elevii participand cu
entuziasm, iar rezultatele fiind cele dorite.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
I. DIAGNOZA ŞI PROGNOZA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE:
 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolarş i comunitar al elevilor, în
vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.
 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.
 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din medii familiale dezorganizate sau mono-parentale.
 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de
experienţă.
 Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv-educative a unui comportament civilizat în
şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea elevilor.
 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.
 Dobândirea sentimentului de respect, înţelegeref aţă de familie, şcoală, societate, oameni,
indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie, etc.
 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.
 Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.
 Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.
 Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în acte
antisociale.
 Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii
naţionale).

 Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în muncă.
 Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).
 Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului.

II. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate, altele decât cele propuse
în planul activităţilor extraşcolare al fiecărei clase (cuprinde şi activităţi SNAC):
Nr.
crt.

Denumirea
activităţii
educative
Colgate
şi
Baterel

Forma de organizare

Programe şcolare
naţionale

168 elevi din ciclul primar
Prof. înv. primar
Palade Mirela
Cobzaru Dumitra

2.

Ziua verde a
Eco-Şcolilor din
România

3.

Ne jucăm
învăţăm

Campania de acţiune
a voluntarilor CCDGplantarea unor copaci
în curtea şcolii de
Proiect educaţional

4.

Nu fi victimă

5

Ziua Educaţiei

200 de elevi
Consiliul şcolar al elevilor
Cadre didactice
Carrefour Galaţi
62 elevi din ciclul primar
p.î.p. Jalbă Doiniţa
Palade Mirela
Dumitrache Andreea
Carrefour Galaţi
50 elevi
Prof. Panceac Ramona
Prof. Drăgan Ramona
CJRAE Galaţi
ISJ Galaţi
200 elevi
Cadre didactice

1.

şi

Campanie de
prevenire a traficului
de persoane

Prezentare Ppt.
Activităţi sportive

Resurse

Indicatori de
realizare

Termen
calendaristic

Fotografii
Diplome de
participare
Kit-uri de la
organizatori
Fotografii
Diseminare pe
pagina Facebook a
şcolii
Fotografii
Parteneriat

Septembrie
2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

Proces verbal
Afişe
Pliante

Octombrie 2016

Prezentarea Ppt.
Fotografii

Octombrie 2016

Nr.
crt.
6.

Denumirea
activităţii
educative
Săptămâna
fructelor
şi
legumelor

7.

Împreună pentru
pace

8.

La teatru

9.

10.
11.

12.

Forma de organizare

Program de voluntariat

Săptămâna Educaţiei Globale
Război vs. Pace

Vizionarea spectacolului de
teatru
pentru
copii
Cenuşăreasa
- participarea la un spectacol
de divertisment desfăşurat de
Trupa Ţonţonel
Târg dulce
Expoziţie cu vânzare a unor
dulciuri, în scop caritabil
De la inimă la Campania
organizată
de
inimă…
CJRAE Galaţi
ShoeBox
Tombolă de Crăciun(folosirea
fondurilor băneşti obţinute la
ajutorarea
unor
copii
defavorizaţi)
Hour of Code
Proiectul european Hour of
Code- lecţii de programare
TIC

Resurse

Indicatori de
realizare

Termen
calendaristic

Fotografii
Kg de fructe şi
legume donate

Noiembrie 2016

Desene, colaje
Expoziţii
Prezentare ppt
Fotografii

Noiembrie 2016

230 elevi
Cadre didactice
230 elevi
Cadre didactice
24 elevi
p.î.p. Palade Mirela

Fotografii

Noiembrie 2016

Fotografii

Decembrie
2016
Decembrie
2016

60 elevi
p. î. p. Palade Mirela
Prof. Craivan Bianca
ADFABER

Fotografii
Diplome

150 de elevi
coordonator SNAC
Dirigintii
Bibl. Petcu M.
200 elevi
Cadre didactice
170 elevi
7 prof. înv. primar
Teatrul Dramatic F.
Tardini- Galaţi;

Fotografii

Noiembrie 2016

Decembrie
2016

Nr.
crt.
13.

Denumirea
Forma de organizare
activităţii
educative
1
decembrie- activitate- concurs
Ziua naţională a
RomânieiConcursuri desfăşurate pe
teme plastice:Toamna în
culori, Culorile toamnei
Serbări şcolare

14.

Toamna

15.

Naşterea
Domnului

16.

Mihai Eminescu

Recital de poezii

17.

Calculatorul, o
necesitate sau
un viciu?

Proiect educaţional

18.

Unirea
Principatelor
române

Prezentare Ppt.
Hora Unirii

Resurse

100 elevi
Cadre didactice

170 elevi
Prof. înv. primar
190 elevi
Cadre didactice
Prof. Drăgan
Ramona
Prof. Călin G.
180 elevi
Cadre didactice
Bibl. Petcu Mariana
Biblioteca şcolară a
şcolii
10 elevi
p.î.p. Palade Mirela
prof. Craivan Bianca
cadre didactice
21 de elevi
p.î.p. Jalbă Doiniţa
Dumitrache Iulia

Indicatori de
realizare

Termen
calendaristic

Fotografii
Expoziţii
Articol în revistă de
specialitate
Diplome
Desene

Decembrie
2016

Noiembrie 2016

Fotografii

Decembrie
2016

Fotografii
Diplome

Ianuarie 2017

Proiectul
Fotografii

Ianuarie 2017

Proces verbal
Fotografii

Ianuarie 2017

SEM. II
Nr.
crt.
1.

Denumirea
activităţii
educative
Activitate
de
consiliere
şi
orientare şcolară

2.

ZICI

3.

Nouă ne pasă

4.

Târg
de
mărţişoare
Şcoala Altfel

5.

6.
7.

Mousse şi suc
100%
Creangăuniversul
cunoaşterii

Forma de organizare

Resurse

Indicatori de
realizare

Termen
calendaristic

Oferta educaţională pentru
clasele IX-XII

Clasa a VIII-a A
Prof. Panaite M.
Prof. psih. Panceac
R.
CJRAE Galaţi
ISJ Galaţi
24 elevi
Prof. Palade M
200 de elevi
Consiliul şcolar al
elevilor
Prof. Dumitrache A.
Cadre didactice
168 elevi
Prof. înv. primar
220 elevi
Cadre didactice
Parteneri implicaţi
24 elevi
Prof. Palade M.
80- 90 elevi
Prof. înv. primar
Bibl. Petcu M.

Chestionarul OSP
elaborat de CJRAE
şi MEN

Ianuarie
2017

Fotografii

Februarie
2017
Martie
2017

Activitate pentru promovarea
lecturii
Campania umanitară

Proiect naţional
Program naţional

Program educaţional
Proiect educaţional

Fotografii
Diseminare pe
pagina Facebook a
şcolii
Perteneriat
Fişe de activitate

Fisa de inscriere
Chestionar
Protocol colaborare

Martie
2017
Martie
2017
Martie
2017
Aprilie
2017

Nr. crt.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Denumirea activităţii
Forma de
Resurse
educative
organizare
Dacă eşti iubitor de Proiect educaţional 162 elevi
învăţătură, fă-te şi iubitor
Prof. Capotă Oana
de bună-cuviinţă
p.î.p. Palade Mirela
Director Nicolaev M. D.
Educaţia ecologică şi
Parteneriat
20 elevi
societatea umană
educaţional
Prof. Carp Mirela
Simpozion naţional
Meşteşugaşul
Proiect educaţional 60 elevi
de voluntariat
Prof. Palade Mirela
Concurs naţional Prof. Cobzaru Dumitra
Prof. PricopeTeodorina
Prof. Lazăr G.
Bibl. Petcu M.
Semn spre carte
Proiect educaţional 15 elevi
de voluntariat
Prof. Palade Mirela
Prof. Jalbă Doiniţa
Prof. PricopeTeodorina
Prof. Lazăr G.
Bibl. Petcu M.
No LimitsSpeedstacks
Proiect de
Elevii claselor I-VIII
colaborare
Prof. Popescu Elena
Instructor speedstacks
Burlui Tudorel
Pe Dunăre...
Parteneriat şcolar 40 elevi
Prof.înv. primar Palade
Mirela
şi
Cobzaru
Dumitra

Indicatori de
realizare
Fotografii
Parteneriat

Termen
calendaristic
Noiembrie- iunie
2017

Protocol de
colaborare

Mai
2017

Adeverinţe
Diplome
Obiecte artizanale

1 iunie
2017

Protocol de
colaborare
Fişe de donaţie

Mai- iunie
2017

Protocol de
colaborare
Procese verbale

Septembrie 2016iunie 2017

Fotografii

Iunie
2017

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENŢEI
IN MEDIUL ŞCOLAR
Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importanta
pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii
trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.
Fenomenul de prevenire si combatere a violenţei, privit în ansamblu, este unul
complex, având caracteristici particulare specifice tipului de violenţă despre care vorbim.
Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca
„orice formă de manifestare a unor comportamente violente“ precum:
- exprimare inadecvată sau jignitoare : poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare,
hărţuire,
bruscare, împingere, lovire, rănire;
- comportament care intră sub incidenţa legii :viol, consum şi comercializare de droguri,
vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt ;
- ofensa adusă autorităţii cadrului didactic ;
- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei,
fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în
vigoare.
La nivelul şcolii a existat permanent o preocupare pentru rezolvarea in stare
incipienta a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului
instructiv- educativ şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea
un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărieasistenta sociala).

OBIECTIVELE COMISIEI:
1. Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al
elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la
purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.;
2. Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de
socializare şi culturalizare;
3. Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
4. Prezentarea lunara a unor referate pe teme de violenta , urmate de dezbateri cu elevii;
MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi in vederea identificarii
formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară,
cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor.
Astfel d-nele Labus Tatiana si Morar Luminita au aplicat chestionare la cate un
esantion format din clase de la ciclul primar si ,respectiv, gimnazial si au realizat interpretarea
lor. A rezultat, ca si concluzie, ca elevii din scoala noastra se simt in siguranta, atat in timpul
desfasurarii orelor , cat si in pauze.Exista, cu parere de rau, totusi si elevi care manifesta
violenta verbala in relatiile cu colegii, de obicei mai mici.Desigur, acesti elevi sunt monitorizati
de diriginti si psihologul scolii.
S-au realizat dezbateri cu elevii in urma prezentarii unor referate tematice la clasele:
-CP A-FEBRUARIE-VADEANU LAURA ,”Metode de disciplinare nonviolente”;
- CP B – FEBRUARIE- SANDULACHE GEORGETA,”Puterea exemplului in familie”;
-V A-MARTIE- BOALA CRISTINA,”Ofera un exemplu bun”;
-VII B –APRILIE- MAFTEI GABRIELA ,”Pauzele dintre orele de curs si violenta”;
-VI A MAI-POPA LUCIA,”Invatam unii de la altii nonviolenta”.

-S-au inregistrat actele de violenţă pe baza documentelor depuse de invatatori si diriginti:
-mustrare scrisa –Vasiliu Daniel cl V B, avertismente-Vasiliu Daniel VB, Mastacan Octavian
III A , Ionescu Andrei IV A, Graur Gabriel VI B;
S-au instiintat parintii elevilor cu un numar mare de absente:
- Graur Gabriel-VI A-diriginte Abuzetoaie
- Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive de catre
psihologul scolar-;
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv fotbal, atletism , kendama, sah ,speed-Stacks;
De aceste activitati cu caracter sportiv s-au ocupat prof. de Ed. Fizica-Luparu Victorita si Tonita Ionel.
-S-au organizat in cadrul consiliului elevilor activitati cultural-distractive, menite sa dezvolte
comportamentul adecvat in astfel de situatii-Balul Primaverii- organizator Vizinteanu Mariana si
Tasca Dana ;
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent
S-a intocmit o lista cu elevii care au demonstrat pana acum ca au o oarecare atitudine si tendinta de
comportare violenta cu cei din jur-Labus Tatiana-ciclul primar;
- Vizinteanu Mariana- ciclul gimnazial;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de
gestionare a comportamentui violent ,cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu
părinţii,lectorate,convorbiri cu psihologul şcolii);
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe si instiinarea prompta a parintilor;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se
remedierea comportamentala.
-S-au desfasurat activitati comune cu politia locala, prin reprezentantul sau, d-l Bujor M.”Daruieste
timp, daruieste viata”, avand ca scop cunoasterea consecintelor participarii la jocul “Balena
albastra”.

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI:
- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în
incinta unităţii;
-Securizarea elevilor in timpul pauzelor prin inchiderea portii exterioare scolii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei in intocmirea documentelor si transmiterea lor in timp
util la ISJ;
- Implicarea directorului si a consilierului educativ in rezolvarea actiunilor comisiei;
-Implicarea parintilor in remedierea manifestarilor negative de comportament atat in scoala ,cat
si in mediul exterior scolii.
PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;
- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.
AMENINŢĂRI:
- Situaţia economico-socială precară;
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia
de proximitate, Asistenţa sociala.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :
- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.
Responsabil comisie,
Prof. inv. Primar HULUTAS C. TINA

Raportul Comisiei privind Verificarea Documentelor,
Ritmicitatea Notării şi Monitorizarea Absenţelor
Comisia şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2016/2017, conform unui program de
activitate, în care fiecare membru al comisiei a avut sarcini stabilite în conformitate cu atribuţiile
anuale şi semestriale ale comisiei.
Comisia de monitorizarea ritmicităţii notării şi frecvenţei elevilor are în componenţă
următoarele cadre didactice:
P.Î.P.Pricope Teodorina– responsabil comisie
Prof.Panaite Mariana– membru (frecvenţă)
P.Î.P.Dumitrache Andreea– membru (ritmicitate)
Prof.Craivan B.-(verificare cataloage)
S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât şi semestrial, conform căruia
membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea În prima sedinţă de lucru fiecare membru a luat la
cunoştinţă de sarcinile ce îi revin,îndeplinindu-le în mod responsabil.
Membrii comisiei au avut în vedere cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice din
şcoală a capitolului de Evaluare din R.O.F.U.I.P. Conform programului stabilit s-a verificat şi
stabilit situaţia elevilor corigenţi şi repetenti pe clase înregistrati în anul şcolar trecut şi s-au
purtat discuţii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la învăţătură întâlnite la
anumiţi elevii.Au fost întocmite şi afişate semestrial graficele de notare precum şi planificarea
tezelor.
Întocmirea şi prezentarea unei informări conform graficului ca urmare a verificării cataloagelor
şcolare, în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, a determinat o analiză a modului cum se
realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului şcolar. Verificarea
cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte:

1. Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier;
2. Verificarea ritmicităţii notării elevilor;
Atât la gimnaziu cât şi la ciclul primar, toate cataloagele au elevii înregistraţi (nr. matricol, vol.),
au mustrări/avertismente înregistrate,mediile încheiate corect,tabelul cu componenţa consiliului
clasei completat. S-au înregistrat uşoare disfuncţionalităţi în semnarea la timp a condicii.
S-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea elevilor este realizată
ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare care reprezintă o componentă
importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. Numărul de
note la fiecare disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de
învăţământ.
S-au înregistrat unele întârzieri în acordarea primei note la obiectele cu o oră pe
săptămână dar s-au remediat problemele în scurt timp. O situaţie de nerespectare a graficului s-a
constat la Limba engleză pe perioada cât doamna prof. Cristea a fost în concediu medical.
Notarea a reintrat în grafic începând cu luna ianuarie.
Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de prevenire a
absenteismului elevilor, prin câţiva paşi, cum ar fi: elaborarea unui program de prevenire a
absenteismului, completarea fişelor de monitorizare a absenţelor împreună cu profesorii
diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care absenteismul este ridicat.
În semestrul I al anului școlar 2016-2017 s-a înregistrat un total de 1839 absenţe ,din care 795
motivate,1044 nemotivate (ciclul primar 254 absenţe din care 102 motivate,152
nemotivate,iar ciclul gimnazial 1585 absenţe din care 693 motivate, 892 nemotivate).
S-au dat şi înregistrat un număr de 10 avertismente:
Şerban Alina Simona- clasa a III-a,Popa Marian- clasa aV-a -2 avertismente,Kajanu Rzvan
Valentin- clasa a VI-a,Anghele Diana Amalia- clasa aVIII –2 avertismente,Cristea Petruţa-clasa
aVIII-a,Cujbă Costel-clasa a VIII-a,Târziu Roberta Georgiana-clasa a VIII.

În semestrul al doilea s-au înregistrat unele disfuncţii în ritmicitatea notării şi din cauza
structurii caledarului şcolar.Frgmentarea perioadei de învăţare a condus la întârzieri în acordarea
notelor.Astfel în raportul din 17.03.2017 existau 13 elevi fără notă la Lb.franceză , 31 la Ed. fizică şi 9
elevi la chimie.Pe 24.03.2017,la obiectele cu o oră pe săptămânâ, existau 20 elevi fără notă la
Religie,22 elevi la Biologie şi 9 elevi la Cultură civică. Pe 12.05.2017 s-au înregistrat probleme la
Ed.fizică ,Lb. străine,Chimie. Până la sfârşitul semestrului problemele s-au remediat.
S-au dat şi înregistrat 10 avertismente:
Şerban Alina Simona- clasa a III-a,Popa Marian- clasa aV-a -2 avertismente,Kajanu Rzvan
Valentin- clasa a VI-a,Anghele Diana Amalia- clasa aVIII –2 avertismente,Cristea Petruţa-clasa
aVIII-a,Cujbă Costel-clasa a VIII-a,Târziu Roberta Georgiana-clasa a VIII.
În semestrul al II-lea al anului scolar 2016-2017 s-a înregistrat un total de 1793 absenţe ,din
care 956 motivate,834 nemotivate (ciclul primar 86 absenţe din care 48 motivate,38
nemotivate,iar ciclul gimnazial 1707 absenţe din care 911 motivate,796 nemotivate).
S-a observat o uşoară scădere a numărului de absenţe faţă de semestrul I.
S-au dat 4 avertismente:Pohrib I.-2,Stanovici A.-1,Strungăreanu A.-1.
În anul şcolar 2016-2017,la Şcoala Gimnazială Nr.9, Galaţi, s-a înregistrat un număr total de 3632
absenţe, din care 1751 motivate şi 1878 nemotivate (340 ciclul primar,150 motivate, 190
nemotivate şi 3292 absenţe ciclul gimnazial, 1604 motivate şi 1688 nemotivate).
Membrii comisiei au îndeplinit în mod responsabil sarcinile primite în cadrul Comisiei
privind verificarea documentelor, ritmicitatea notării şi monitorizarea absenţelor.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Cunoaşterea de către cadrele didactice din şcoală a capitolului
„Evaluare” din R.O.F.U.I.P.;
 Majoritatea cadrelor didactice din şcoală realizează notarea
ritmică aelevilor;
 Existenţa unei comuniuni între profesori –elevi – părinti, cu
privirela notele acordate;
 Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor a verificat, lunar,
situaţia din cataloagele şcolare;
 Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP şi a Regulamentului de
Ordine Interioară al şcolii pentru absenţe;
 Buna colaborare între membrii Comisiei.
AMENINŢĂRI

 Existenţa unui număr redus de
cadre didactice care nu realizează notarea ritmică
a elevilor

Datorită faptului că la unele discipline nu se realizează o notare
ritmică poate să scadă interesul elevilor pentru disciplina
respectivă;
Lipsa unei participării active a elevilor în timpul orelor de curs;
Numărul mare de absenţe nemotivate atrage cu sine rezultate
foarte slabe la învăţatură;
Dezinteresul părinţilor în colaborarea cu şcoala îngreunează
demersul profesorilor diriginţi în stabilirea motivelor de
absenteism.

 Obţinerea unor rezultate bune la
majoritatea disciplinele de învăţământ, evidenţiate
într-un număr mic de corigenţi şi în participări la
olimpiadele şcolare.












Prezenţa insuficientă în şcoală a profesorilor
diriginţi cu jumătate de normă;
Monitorizarea slabă a avertismentelor din
partea comisiei.

OPORTUNITĂŢI




Atragerea elevilor în cercuri de specialitate;
Antrenarea elevilor în diferite concursuri
şcolare, olimpiade;
 Realizarea unui program de măsuri
pentru prevenirea absenteismului;


Aplicarea de chestionare pentru elevi şi
părinţi la clasele cu absenteism ridicat.

Responsabil comisie,
P.Î.P.,Pricope Teodorina

RAPORT DE ACTIVITATE
Relaţia cu presa
Imaginea şcolii reprezintă un aspect important al activităţii educaţionale, promovarea
în mass media fiind în egală măsură o prioritate a întregului colectiv al şcolii noastre.
La nivelul şcolii, comisia alcătuită din cadre didactice are rolul de a evidenţia toate
momentele instructiv-educative ale dascalilor şi ale elevilor. Atât articolele publicate, cât şi
activităţile şcolare şi extraşcolare contribuie la popularizarea imaginii şcolii şi trezesc interesul
părinţilor de a-i îndruma pe copii spre şcoala noastră.
În anul şcolar 2016-2017 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
Concurs naţional de matematică LUMINAMATH (eleva Alexandru Bianca Ana Maria,
clasa a 5-a A, al 3-lea loc pe Galaţi şi al 22-lea loc pe ţară - premiul I însoţit de o tabără.
Concurs naţional de competenţă şi performanţă pentru elevi şi profesori – Matematică
COMPER ETAPA I şi II (clasele a V-a)
Prof. DANEA Mădălina Nicoleta
- Probleme publicate în gazeta matematică junior nr. 59, 60, 61, 63 /2016-2017;
- copii nominalizaţi lunar în gazeta matematica junior la rubrica „rezolvitorii noştri”;
- probleme publicate în revista matematica MATHGAL , nr. 8 ,2016/2017;
CONCURSURI ŞCOLARE-COMPER ETAPA I-LB. ROMÂNĂ - 8 PREMII I, 9 PREMII II, 5 PREMII III
- MATEMATICA- ETAPA I :- 13 PREMII II, 6 PREMII III
ETAPA II-LB. ROMANA- 4 PREMII I
-MATEMATICA-5 PREMII I

-PROFU DE MATE : -5 PREMII EXCELENT; -2 DE MERIT
-PROEDUCATIA- ROMANA- 6 LOC I, 11 LOC II, 2 LOC III
- MATEMATICA- 11 LOC I, 8 LOC II, 8 LOC III
- EUROJUNIOR- 12 LOC I, 4 LOC II, 4 LOC III
- Concurs international de fantezie şi îndemânare „Culorile toamnei” –participare
-Concurs internaţional- „Oraşul meu de suflet”-Toader Cristina – loc II, Andrei Alexia –loc III,
Pricop Ioana-loc III, Stoilescu Rareş –loc III
Huluţaş Constantina – premiul I - pentru îndrumarea lucrărilor
Huluţaş Constantina -diplomă de participare la Domestos- pentru originalitatea prezentării igienei de
nota 10.
-Proiect „Ziua Pământului’’—plantarea magnoliei în grădina şcolii
-parinti: tataru mihaela,stoilescu melania;
- Şcoala Altfel—experimente şcolare- activitate alături de părinţi;
- Excursie la Braniştea şi Tudor Vladimirescu şi la Bucureşti– activităţi în colaborare cu părinţii.
- Proiect „Ecoterrienii”-colectarea deşeurilor electrocasnice -şcoală/ familie
Parteneriat cu asociaţia „GHIOZDANE PENTRU ELEVI”; jucării de Paşte colegilor de la CP A- Şcoala
Nr. 5, Galaţi - Prof.înv.primar HULUŢAŞ Constantina
Participare Concurs ProEducaţia
Participare Concurs Comper Matematică 2016-2017 Etapa II Judeţeană (mentor coordonator)
Concurs Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER - în calitate de mentor
coordonator Etapa judeteana II Comper-Comunicare 2016-2017
Voluntariat proiect în parteneriat cu ASMA şi Spitalul Militar- „Ajută un copil să crească sănătos”.
Voluntariat – donaţie cărţi - Dumitru Pufan
Neicu Nicoleta - diplomă de participare la Domestos- pentru originalitatea prezentării igienei de
nota 10. - Prof.înv.primar NEICU Nicoleta

Marea Epidemie de Ciumă de la Atena din perioada Războiului Peloponesiac (ISBN) - editura Sf.
Ierarh Nicolae 2017 (biblioteca virtuală)
Hegemonia Thebei în Grecia (ISBN) – editura Sf. Ierarh Nicolae 2017 (biblioteca virtuală)
Participare Simpozion Naţional „Eficient şi mdern în învăţământul românesc” (16 martie 2017) –
lucrarea „Îmbinarea metodelor moderne de învăţare cu cele tradiţionale”
Participare Simpozion Internaţional „Armonie prin joc şi cânt, port şi cuvânt” (11 martie 2017) –
lucrarea „Scrisoare către mamă”
Conursul Naţional ProEducaţia: 1 elev – premiul I NAŢIONAL
3 elevi – premiul II ŞCOALĂ
8 elevi – premiul III ŞCOALĂ
Voluntariat Asociaţia „Inimă de copil”
Voluntariat în cadrul proiectului „Primii paşi în universul cărţilor” de la biblioteca V.A.Urechea.
Prof.înv.primar VĂDEANU Laura
Raport de activitate Comisia de imagine a Şcolii Gimnaziale Nr. 9 Galaţi,
structură Şcoala Gimnazială Nr. 5 Galaţi,
Motto:Prestigiul şcolii depinde de noi şi numai uniţi vom reuşi!
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. În acest sens, în unitatea
noastră şcolară funcţionează Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii.
De-a lungul activităţii de formare şi promovare a imaginii şcolii din anul şcolar 2016-2017,
activităţile prioritare în desfăşurarea unei astfel campanii au fost:

 Difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională la grădiniţă, programele didactice, proiectele
educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi profesională;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, internaţional, în scopul promovării

imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
 promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, internet).
Imaginea şcolii noastre a fost promovată de prof. Palade Mirela cu articolul ,,România, ţara
mea” în revista ,,Valorile naţionale şi provocările noii generaţii”, nr. 2 din 2016 (ISSN 2501-1170).
D-na prof. Dana Antohie a participat la Simpozionul National EDUCAŢIONAL si creare de
SOFT EDUCAŢIONAL:“EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” Organizatori: Editura
Esenţial Proiect Educaţional şi Ziarul Esenţial în Educaţie cu tema: “Evaluarea iniţială: Observarea şi
cunoaşterea preşcolarului/şcolarului”. Tot dumneaei a publicat un articol la Scoala Galateană - "O
şcoală prietenoasă cu părinţii".
D-na bibliotecară Petcu Mariana a publicat în Şcoala Gălăţeană articolul ,,În bibliotecă”, în luna
iunie 2017. Tot ea a derulat un proiect educaţional la nivel local, în colaborarte cu CCD Galaţi şi Liceul
Dunărea, Şcoala Emil Gîrleanu, Şcoala 12 şi Şcoala 9, cu titlul ,,Să-l cunoaştem pe Creangă”.
Tot pentru promovarea imaginii şcolii, au fost ţinute lecţii deschise, cu participarea părinţilor, la
clasa a IV-a, condusă de d-na înv. Ion Maria. Lecţiile deschise au fost la lb. română şi matematică,
susţinute fiind de doamnele profesoare titulare la Şcoala Nr. 9.
Pentru a promova Şcoala 9 în comunitate, s-a făcut oferta şcolii care a fost distribuită
părinţilor de la Grădiniţa Licurici. În cadrul Zilei Porţilor Deschise, părinţii şi viitorii elevi au putut
vizita localul şcolii şi s-au familiarizat cu sălile de clasă.
Un impact deosebit l-a avut şi reţeaua de socializare Facebook, unde şcoala noastră are diverse
informaţii şi poze. Ştirile şi informaţiile promovate de reţeaua de socializare Facebook arată o creştere a
numărului de căutări de informaţii despre şcoala noastră.

Puncte tari:
 Creşterea numărului de căutări on-line pe pagina de Facebook;
 Implicarea în parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale:
Puncte slabe:
 Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii;
 Inexistenţa unui site al şcolii.
Oportunităţi:
 Creşterea numărului de parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale.
Ameninţări:
 Scăderea numărului de elevi înscrişi în clasa pregătitoare şi de gimnaziu.
Concluzii:
 Şcoala Gimn. Nr. 9 structură Şcoala 5 propune o campanie de informare modernă, cu privire
la activitatea educaţională din şcoală şi oferta educaţională pentru anul şcolar 2017-2018.
Înafara activităţilor de promovare clasică ( Săptămâna Porţilor Deschise), participări la
concursuri şi olimpiade şcolare şi rezultate şcolare deosebite), unitatea noastră şcolară se
adaptează la metodele moderne de informare în masă a publicului.
Responsabil: Doiniţa Jalbă

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE DE ÎNREGISTRARE AL
REZULTATELOR ŞCOLARE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5
În anul şcolar 2016-2017 , la Şcoala Gimnazială nr 5 Galaţi, au urmat cursurile un număr
mare de elevi. Astfel, la finalul acestui an şcolar, se înregistrează la clasele I-IV un număr de
270 de elevi , iar la clasele V-VIII un număr de 174 de elevi.
Situaţia la învăţătură pentru clasele I-IV se prezintă astfel:
Promovabilitate – 98% (265 elevi promovează)
Corigenţi – nu există
Repetenţi- 4 elevi ( 2elevi-clasa a II-a B; 1 elev- clasa a III-a B; 1 elev-clasa a IV-a A)
Exmatriculaţi – 1 elev- Coică Florina Lorina
Mediile calificativelor obţinute la limba română şi matemaică sunt următoarele:
INSUFICIENT

SUFICIENT

BINE

LIMBA ROMÂNĂ

4

17

51

MATEMATICĂ

4

18

60

Situaţia la învăţătură pentru clasele V-VIII se prezintă astfel:
Promovabilitate- 85% ( 149 elevi promovează)
Corigenţi- 17 elevi
Repetenţi- 7 elevi
Situatie şcolară neîncheiată-1 elev - Şerbănescu Matei (VI B).

FOARTE
BINE
127
117

TOTAL
199
199

Numărul elevilor pe grupe de medii :
5 - 5,99 - nu există
6 - 6,99 - 8 elevi
7 - 7,99 - 41 elevi
8 - 8,99 - 42 elevi
9 - 10 - 58 elevi
Situaţia la clasele a IV-a arată că din 42 de elevi existenţi la finalul anului şcolar au promovat 41
de elevi (97,6 %), în timp ce la clasele a VIII-a din cei 39 de elevi, promovează 31 ( 79,4 %).
La clasele I-VIII un numar mare de elevi au participat la diferite concursuri extrascolare cum ar
fi: Concursul national de matematica şi comunicare Comper, Eurojunior, Profu de mate,
Proeducaţia,concursuri internaţionale, Domestos, Formidabilii,obtinandu-se premii ce au
constat in diplome si medalii trimise de fundatiile organizatoare. În planul educatiei moralcivice, organizarea unor concursuri tematice vizand educatia pentru sanatate şi educatia
pentru timpul liber au dat prilej elevilor de a acumula cunoştinţe din mai multe sfere de
activitate Pentru obtinerea unor rezultate bune la invatatura si disciplina, s-a mentinut o
relatie permenanta parinti-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didacticeechipa managerială.
REZULTATELE CONCURSURILOR
CLASELE PREGĂTITOARE au obţinut următoarele rezultate:
Semestrul I - COMPER LIMBA ROMÂNĂ * 21 premii I
* 1 menţiune
CONCURSUL NAŢIONAL DE DESEN ŞI PICTURĂ
* 1 premiul I
* 1 premiul II
* 1 premiul III
* 1 Menţiune

Semestrul al II-lea - Etapa II COMPER LIMBA ROMÂNĂ
* 17 premii I
* 2 premii II
* 5 premii III
* 1 Menţiune
Etapa II COMPER MATEMATICĂ
* 10 premii I
* 6 premii II
* 3 premii III
* 5 Menţiuni
EUROJUNIOR * 3 premii I
* 5 premii II
* 12 premii III
* 6 Menţiuni
* Premiul I Naţional 103p.
PROEDUCAŢIA *NIVEL ŞCOALĂ * 10 Medalii de argint
*13 Medalii de bronz
*NIVEL NAŢIONAL * 7 Medalii de aur
CONCURSUL DOMESTOS -Diploma pentru originalitatea prezentarii igienei orale de 10.

CLASELE I
CONCURS PROEDUCAŢIA - * NIVEL ŞCOALĂ* 26 Medalii de argint
* 14 Medalii de bronz
* 8 Medalii de aur
*NIVEL NAŢIONAL * 10 Medalii de aur
* 13 Medalii de bronz
* 7 Medalii de argint
FORMIDABILII * 4 premii II
*10 premii III
* 7 Menţiuni
EUROJUNIOR * Locul I Naţional -103p. (5 elevi)
* Locul II Naţional- 102p. (1 elev)
*Locul I Şcoală - 1 elev
*Locul II Şcoală-19 elevi
CAMPIONII MATEMATICII * 1 premiul II
* 5 premii III
* 2 Menţiuni
COMPER - Etapa a II-a- LIMBA ROMÂNĂ * 7 premii I
* 1 premiul II
* 1 premiul III
* 5 Menţiuni
MATEMATICĂ * 1 premiul I
* 2 premii II
*4 premii III
*3 Menţiuni
*Etapa Naţională - Premiul I - 100p.
Premiul II- 90p.
CANGURAŞUL MATEMATICIAN * 5 elevi Fb
* 1 elev Bine

CLASELE A II-A
Semestrul I CONCURS COMPER LIMBA ROMÂNĂ *23 premii I
*8 premii II
* 7 premii III
COMPER MATEMATICĂ * 7 premii I
*11 premii II
*11 premii III
*2 menţiuni
Semestrul al II-lea COMPER LIMBA ROMÂNĂ * 3 premii II
*4 premii III
*6 menţiuni
COMPER MATEMATICĂ * 2 premii I
*2 premii II
*4 premii III
*3 menţiuni
COMPER MATEMATICĂ *Premiul I (100p.)
COMPER LIMBA ROMÂNĂ * Premiul I (100p. )
* Premiul II ( 90p.)
CONCURS INTERNAŢIONAL ”Culorile toamnei” -concurs de fantezie şi îndemânare -Premiul III
CONCURSUL DOMESTOS -Diploma pentru originalitatea prezentarii igienei orale de 10.
CONCURS PROEDUCAŢIA- MATEMATICĂ * 9 premii I
*3 premii II
* 5 premii III
* 6 menţiuni
CONCURS PROEDUCAŢIA LIMBA ROMÂMĂ * 22 premii I
* 14 premii II
* 7 premii III
* 4 menţiuni

CLASELE A III-A
Semestrul I - CONCURS COMPER LIMBA ROMÂNĂ *24 premii I
*12 premii II
* 5 premii III
CONCURS COMPER MATEMATICĂ * 17 premii I
* 8 premii II
* 6 premii III
Semestrul al II-lea - CONCURS COMPER LIMBA ROMÂNĂ * 6 premii I
*8 premii II
*5 premii III
* 4 menţiuni
CONCURS COMPER MATEMATICĂ * 5 premii I
* 13 premii II
* 6 premiul III
EUROJUNIOR * 12 elevi locul I
* 4 elevi locul II
* 4 elevi locul III
* Premiul I -1 elev ( 103 p.)
* Premiul II - 1 elev (90p.)
PROFU DE MATE * 10 Premii Excelent
* 4 Premii de Merit
PROEDUCAŢIA --LIMBA ROMÂNĂ * 6 premii I
* 11 premii II
* 2 premii III
PROEDUCAŢIA LIMBA ROMÂNĂ * 11 premii I
* 8 premii II
* 8 premii III
CONCURSUL INTERNAŢIONAL ”ORAŞUL MEU DE SUFLET” * 1premiul II
* 3 premii III
CONCURSUL DOMESTOS- Diplomă pentru originalitatea prezentării igienei orale de 10
CONCURS INTERNAŢIONAL ”CULORILE TOAMNEI”- concurs de fantezie şi îndemânare .

CLASELE A IV-A
CONCURS NAŢIONAL COMPER LIMBA ROMÂNĂ - Etapa a II-a
*16 premii I
*8 premii II
*5 premii III
*4 mentiuni
CONCURS NAŢIONAL COMPER MATEMATICĂ * 16 premii I
*13 premii II
* 5 premii III
PROEDUCAŢIA * NIVEL ŞCOALĂ * 3 Medalii de argint
* 5 Medalii de bronz
EUROJUNIOR -S-au obţinut punctaje foarte bune .(de la 52p. ...la 92p.)
Premuil II Naţional - Medalie de argint-1 elev
CONCURS - TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE * 3 premii I
PROFU DE MATE * 1 elev -94puncte
*1 elev - 82 puncte
* 1 elev -84 puncte
LUMINAMATH- Alexandru Diana - premiul II (noiembrie 2016)-cls. a IV-a A
PROFESORII DE EDUCAŢIE FIZICA-Prof. Luparu Victoriţa şi Toniţă Ionel
ONSS - FOTBAL PRIMAR ŞI GIMNAZIU

CROS -ETAPA JUDEŢEANĂ ÎN CADRUL ONSS-GALAŢI
Au participat elevii : Ali Aramis -cls. a VIII-a A, Şc. nr. 5
Manea Alexandru, Şc. nr.9
Mihail Raul, Sc. nr. 9
Dragomir Andrei şi Sârbu Oana , cls. a V-a, Şc.nr.5
ATLETISM-ONSS- 06.06.2017
Alergare de rezistenţă - Locul II- Stoilescu Rareş (cls. a III-a)
Locul V- Ştefan Ionuţ (cls. a IV-a B)
CONCURS ” CU VIAŢA MEA, APĂR VIAŢA”- 4 Menţiuni
CONCURS KENDAMA -loc de desfăşurare Şc. Gimn. Nr 5
CONCURS ” SPEED STACKS”-loc de desfăşurare Sala Puskin- Galaţi
CONCURS ”CUPA IEPURAŞULUI”- echipa de fotbal gimnaziu- aprilie 2017
PROF. DE BIOLOGIE- Mariana Vizinteanu
CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CULTURĂ GENERALĂ ”FORMIDABILII”
DESFĂŞURAT ÎN 4 ŢĂRI ( UNGARIA, UCRAINA, BULGARIA, ROMÂNIA)- concursul sa desfăşurat în 3 etape+ cea internaţională
Cls. a V-a A au obţinut: Mocanu Ş. - premiul III, premiul II, premiul I
Stârpu M. - premiul III, premiul II, premiul I
Nica A. - premiul I, menţiune, premiul III
Alexandru B. - premiul II la toate cele 3 etape

Adafinei A. - premiul III, premiul II, premiul II
Miron D. - premiul III, premiul II, premiul II
Vlasie R. -premiul II, premiul II, premiul III
Enică R. - premiul III la toate probele
Chicirescu G. - premiul III, premiul III, menţiune
Poalelungi G. -premiul III
Matei A. - menţiune
Bodolan T. -etapa a doua -menţiune
Trandafir B. - etapa I- menţiune
Corcoz R. - menţiune
Cls. a V-a B au obţinut: Miron D. - menţiune, menţiune, premiul III
Neagu V. - menţiune, menţiune, premiul III
Maravela A. - menţiune, premiul III, premiul III
Sîrbu E. - premiul III la toate etapele
Neicu A. - menţiune - toate etapele
Lăpuşneanu L. - premiul II, premiul III, premiul II
Vultureanu I. - menţiune, menţiune, premiul III
Tufişi A. - premiul III la toate etapele
Crăiţă G. - menţiune, menţiune, premiul III
Nicolaev-Malaxa I. - premiul III, premiul III, premiul II
Lupu C. - premiul III, menţiune
Vasiliu D. - menţiune.

Cls. a VI-a A rezultate: Sava C.- premiul III, în toate etapele
Bujoreanu I. - menţiune, premiul III
Caramfil D. -menţiune, premiul III
Trofin E. - menţiune, premiul III, premiul II
Barbu B. - premiul III
Moşescu A. - premiul III
Cls. a VII-a A rezultate : Mocanu C. - premiul III, menţiune , menţiune
Croia A. - menţiune
Curelaru A. - premiul II
Maravela A. - premiul III, menţiune
Stroe Cristian - menţiune
Drăghici R. - premiul III
PROF. DE MATEMATICĂ- Prof. Danea Nicoleta Mădălina
CONCURS NAŢIONAL DE MATEMATICĂ
Alexandru Bianca Maria - clasa a V-a A (82,5p)- LOCUL 3 PE GALAŢI ŞI LOCUL 22 PE ŢARĂ PREMIUL I
CONCURS NAŢIONAL COMPER MATEMATICĂ- Clasele aV-a A şi a V-a B
Etapa I * 2 premii II
*6 menţiuni
Etapa a II-a *1 premiul II
* 5 premii III
*5 menţiuni
CONCURSUL NAŢIONAL LUMINAMATH *1 elevă a obţinut locul III pe Galaţi

OLIMPIADA JUDEŢEANĂ ASTRONOMIE ASTROFIZICĂ -prof. POPA
* premiul II- clasa a VII-a A
* premiul III- clasa a VIII-a A
OLIMPIADA NAŢIONALĂ ASTRONOMIE ASTROFIZICĂ
* Menţiune (a VII-a A)
OLIMPIADĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - 2elevi cu punctaje de 92-93puncte.
Responsabil ,
Prof. Violeta Braşoveanu
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE de înregistrare al
REZULTATELOR ŞCOLARE la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 structură ŞCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 5 GALAŢI
Promovarea imaginii şcolii în comunitate a fost făcută prin participarea şi
rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.
La clasele I-IV un numar mare de elevi au participat la diferite concursuri
extrascolare cum ar fi: Concursul National de matematica şi comunicare Comper,
Eurojunior, Amintiri din copilărie, obtinandu-se premii ce au constat in diplome si
medalii trimise de fundatiile organizatoare. În planul educatiei moral-civice, organizarea
unor concursuri tematice vizand educatia rutiera, educatia ecologica, educatia pentru
sanatate, educatia pentru timpul liber au dat prilej elevilor de a acumula cunoştinţe din
mai multe sfere de activitate.
Pentru obtinerea unor rezultate bune la invatatura si disciplina, s-a mentinut o
relatie permenanta parinti-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre
didactice-echipa managerială.

PERFORMANŢE ALE COPIILOR OBŢINUTE ÎN CONCURSURI ŞCOLARE:
Pe Semestrul I s-au obţinut rezultatele:
Clasa Pregătitoare A – prof. înv. primar Jalbă Doiniţa
Concursul EUROJUNIOR:1 premiu I Naţional şi 1 premiu II Naţional;Premii la Nivel de
şcoală: 6 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 1 menţiune
Concursul Naţional COMPER Matematică: 11 premii I; 6 premii II; 4 premii III
Concursul Naţional COMPER Limba şi literatura română:7 premii I; 5 premii II; 4 premii III;
3 Menţiuni
• Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul regional ,,Călători prin Univers”
2016, concurs CAER, poziţia 895- premiul II şi menţiune;
• Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul regional de creaţie plastică
,,Clipe de toamnă” 2016, concurs CAER poziţia 109- premiul II şi Premiul III;
• Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul internaţional de fantezie şi
îndemânare,,Culorile toamnei” 2016, ediţia a XIII-a- premiul II
Clasa Pregătitoare B- prof. înv. primar Dumitrache Andreea
Concursul Naţional Şcolar COMPER
- Etapa I Comper-Comunicare cu următoarele rezultate: 4 elevi au obţinut premiul I (100
p), 5 elevi – premiul II (90 p), 3 elevi premiul III (80p) şi 1 elev cu menţiune (70 p).
- Etapa I Comper-Matematică cu următoarele rezultate: 7 elevi au obţinut premiul I (100
p), 3 elevi –premiul II (90 p), 2 elevi – premiul III (80 p), 4 elevi – menţiune (70 p)
• Concursul EUROJUNIOR cu următoarele rezultate: 4 elevi cu punctaj de 103 p ( 100p + 3p
baraj), 3 elevi cu 92p, 1 elev cu 88p, 2 elevi cu 84p, 1 elev cu 80 p, 1 elev cu 72p.
• Concursul regional de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă” 2016, concurs CAER poziţia 10, o
elevă premiată cu diplomă de Mentiune.

Clasa I A, prof. înv. primar Lazăr Georgeta
Concursul Naţional Amintiri din copilărie: 9 premii I, 3 premii II, 3 premii III
Concursul Eurojunior: 7 premii I, 7 premii II, 5 premii III
Amintiri din copilărie: 9 premii I, 3 premii II, 3 premii III
Clasa a II-a A, prof. înv. primar Pricope Teodorina
COMPER limba română:9 loc I,7 loc l I,2 loc l I I;
COMPER matematică:10 loc l ,2 loc I I,2 loc I I I;
EUROJUNIOR:4 loc I naţional,1 loc I I I naţional,1loc I şcoală,
Concursul internaţional de fantezie şi îndemânare "Culorile toamnei":Premiul I-Condurache
Bianca-Maria, Premiul II-Rădăcină Marta
Concursul regional"Călători prin Univers"-Premiul II-Rădăcină Marta.
Clasa a II-a B, prof. înv. primar Palade Mirela Otilia
CONCURSUL NAŢIONAL

PREMUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUNE

COMPER MATEMATICĂ

1

5

3

6

COMPER COMUNICARE

3

3

7

1

EUROJUNIOR

-

2

10

5

1 DECEMBRIE- ZIUA
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
IA ŞI GREEN BAG
(concurs internaţional)

4

4

2

1

-

-

-

PREMIUL
SPECIAL

Clasa a III-a A, prof. înv. primar Cobzaru Dumitra
Comper Matematica: 1 premiu I, 5 premii II, 2 premii III, 2 menţiuni
Comper limba şi literatura română: 7 premii I, 5 premii II, 3 premii III
Clasa a IV-a A, înv. Ion Maria
Concursul Eurojunior: 3 premii I, 7 premii II, 5 premii III
Concursul regional de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă” 2016, concurs CAER poziţia 109, un
premiu I şi un premiu II.
Etapa I Comper-Comunicare cu următoarele rezultate:45 elevi – premiul II, 12 elevi premiul
III şi 3 elevi cu menţiune.
Etapa I Comper-Matematică cu următoarele rezultate: 2 elevi au obţinut premiul I, 4 elevi –
premiul III, 2 elevi – menţiune
D-na prof. Seciu Elena a participat la concursul Călători prin Univers, elevul Goga Ionuţ,
cls. aVIII-a obţinând premiul II
D-na prof. Drăgan Ramona a avut următoarele rezultate:
Olimpiada Lectura ca abilitate de viata, Etapa judeteana
Lupu Roxana, clasa a VIII-a A – 54,5 puncte( Mentiune)
Olimpiada de Limba si literatura romana, Etapa locala:
Grigoras Andreea, clasa a VII-a A – 86 de puncte
Trandafir Cristiana, clasa a VIII-a A – 111,5 puncte (promovata pentru etapa judeteana)
Cobzaru Alexandra, clasa a VIII-a A – 101 puncte (promovata pentru etapa judeteana)
Lupu Roxana, clasa a VIII-a A – 101,5 puncte (promovata pentru etapa judeteana)

Concurs National Comper-Comunicare:

Clasa a VII-a A:
GRIGORAS ANDREEA-95 puncte- Premiul I
IRIMIA OCTAVIAN FLORIAN-90 puncte – Premiul al II-lea
BARCEANU ANDREI-90 puncte- Premiul al II-lea
ZAHARIA BEATRIS-85 puncte- Premiul al II-lea
SAULIA ANDREI-85 puncte- Premiul al II-lea
HOMLER ALEXANDRU-85 puncte- Premiul al II-lea
STOINOIU ALEXANDRU-85 puncte- Premiul al II-lea
DRAGUS MARA-85 puncte- Premiul al II-lea
VASA DAVID-80 puncte- Premiul al II-lea
NASTURAS RALUCA -80 puncte- Premiul al II-lea
DAVID ALINA-80 puncte - Premiul al II-lea
BOGHITA BIANCA ELENA-80 puncte- Premiul al II-lea
FINEA MARIA ELENA-80 puncte- Premiul al II-lea
STOIAN SERGIU-75 puncte- Premiul al III-lea
CATANA IUSTIN CRISTIAN-75 puncte- Premiul al III-lea
STOICESCU ROBERT-70 puncte- Mentiune
BARBU ADRIANA ELISABETA-70 puncte- Mentiune
ZANOAGA ANDREI-65 puncte- Mentiune
MARCIUC GEORGIANA-65 puncte- Mentiune

Clasa a VIII-a A:
LUPU ROXANA-95 puncte- Premiul I
PETRIA DENISA ANDREEA-95 puncte- Premiul I
MIHAI IULIAN RAUL-90 puncte- Premiul al II-lea
TRANDAFIR CRISTIANA-MARIA-85 p- Premiul al II-lea
SULTANA ALEXANDRA IOANA-85 puncte- Premiul al IIlea
COBZARU ALEXANDRA-85 puncte- Premiul al II-lea
DINU MIHAELA-80 puncte- Premiul al II-lea
BALANICA CRINA VALERIA-75 puncte- Premiul al III-lea
CUJBA COSTEL-75 puncte- Premiul al III-lea
POPA DARIA-70 puncte- Mentiune
GOGA IONUT-70 puncte- Mentiune
MANEA ALEXANDRU GABRIEL-65 puncte- Mentiune
BASARAB ANA MARIA-65 puncte- Mentiune
ALI ARAMIS ALBERT-60 puncte- Mentiune
SULIMAN IONUT VALENTIN-55 puncte
CALINA BOGDAN-50 puncte
SILE MARIUS ADRIAN-50 puncte

Pe semestrul al II-lea, s-au obţinut rezultatele:
CP A, prof. înv. primar Jalbă Doiniţa:
EUROJUNIOR: Premiul I Naţional, Premiul II Naţional, 5 premii I la nivel de şcoală, 6
Premii II la nivel de şcoală, 4 Premii III;
Concursul Naţional Şcolar COMPER
COMPER COMUNICARE (Etapa a II-a): 11 Premii I, 6 Premii II, 3 Premii III, 1 Menţiune
COMPER MATEMATICĂ (Etapa a II-a): 13 Premii I, 4 Premii II, 2 Premii III, 1 Menţiune
Proiectul Naţional Târgul de mărţişoare: 3 Premii I, 1 Premiu II, 1 Premiu III
CP B, prof. înv. primar Dumitrache Andreea:
Concursul Naţional Şcolar COMPER
Etapa II Comper-Comunicare: 7 elevi au obţinut premiul I (100 p), 2 elevi – premiul II (90
p), 2 elevi premiul III (80p) şi 1 elev cu menţiune (70 p).
Etapa II Comper-Matematică: 7 elevi au obţinut premiul I (100 p), 3 elevi –premiul II (90
p), 2 elevi – premiul III (80 p), 2 elevi – menţiune (70 p);
Concursul EUROJUNIOR cu următoarele rezultate:
4 elevi cu premiul I - 2 elevi cu punctaj de 103 p, 2 elevi cu punctaj de 101p;
4 elevi cu premiul II - 2 elevi cu 96p, 2 elevi cu 92p;
8 elevi cu premiul III - 4 elevi cu 84p, 4 elevi cu 88 p;
Clasa I, prof. înv. primar Lazăr Georgeta:
Eurojunior: 7 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 1 menţiune
Amintiri din copilărie: 8 premii I, 1 premiu II, 1 menţiune
Etapa II Comper-Comunicare: 10 premii I, 3 premii II
Etapa II Comper-Matematică: 11 premii I, 3 premii II

Clasa a II-a A, prof. înv. primar Pricope Teodorina:
Etapa I Comper Comunicare: 16 premii I, 3 premii II, 4 premii III
Etapa I Comper Matematică: 11 premii I, 10 premii II, 3 premii III, 1 menţiune
Etapa II Comper Comunicare 11 premii I, 11 premii II, 3 premii III, 1 menţiune
Etapa II Comper Matematică: 12 premii I, 10 premii II, 1 premiu III, 2 menţiuni
Comper Comunicare naţional: 1 premiu I
Comper Matematică naţional: 4 premii I, 1 premiu II
Eurojunior noiembrie: 6 premii III şcoală, 6 premii II şcoală, 1 premiu I şcoală, 5 menţiuni, 1
premiu II naţional, 4 premii I naţional
Eurojunior mai: 6 premii III şcoală, 8 premii II şcoală, 3 menţiuni, 4 premii I naţional.
Clasa a II-a B, prof. înv. primar Palade Mirela:
CONCURSUL NAŢIONAL SALVAŢI VRĂBIUŢELE:
ELEV PARTICIPANT

PREMIU

SECŢIUNEA

I

MACHETĂ

ŞCOLARĂ

I

ETAPA
ŞCOLARĂ

1

PRICOPE ANDRADA

2

LUPU BIANCA

3

PRICOPE ANDRADA

JUDEŢEANĂ

II

BANDĂ
DESENATĂ
MACHETĂ

4

PRICOPE ANDRADA

NAŢIONALĂ

III

MACHETĂ

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ TÂRG DE MĂRŢIŞOARE:
ELEV PARTICIPANT

PREMIU

SOHORCA DELIA

I

MRAŢIC ANDREI CRISTIAN

I

SANDU ALESSIA

II

CONDREA DARIA

II

LUPU BIANCA

III

CONCURSUL
NAŢIONAL
COMPER
MATEMATICĂ
COMPER
COMUNICARE
EUROJUNIOR

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUNE

1

1

2

4

1

5

8

1

-

1

5

-

Comper Comunicare Etapa Naţională
ELEV PARTICIPANT
MANEA RAREŞ

PUNCTAJ

PREMIU

100 puncte

I

Comper Mate Etapa Naţională
ELEV PARTICIPANT
MANEA RAREŞ

PUNCTAJ

PREMIU

100. puncte

I

Clasa a III-a, prof. înv. primar, Cobzaru Dumitra:
CONCURSUL
NAŢIONAL

PREMIUL I
ETAPA
I
II

COMPER
1
MATEMATICĂ
COMPER
8
COMUNICARE

PREMIUL
ETAPA
I
II

II

PREMIUL
ETAPA
I
II

2

5

3

2

3

3

5

12

3

2

III MENŢIUNE
ETAPA
I
II
2

3
3

Premiul I Naţional Comper Limbă română - MOCĂNELU MARA,
Clasa a IV-a, înv. Ion Maria:
Etapa II Comper-Comunicare: 5 premii I, 6 premii II, 9 premii III, 1 menţiune
Etapa II Comper-Matematică: 1 premiu I, 1 premiu II, 5 premii III, 5 menţiuni
Prof. lb. română Drăgan Ramona:
Clasa a VII-a A

Clasa a VIII-a A

Premiul I –
Premiul al II-lea – 8 elevi
Premiul al III-lea – 5 elevi
Mentiune – 5 elevi

Premiul I –
Premiul al II-lea – 8 elevi
Premiul al III-lea – 2 elevi
Mentiune – 5 elevi

Etapa Nationala
Clasa a VII-a A
Premiul al III-lea – Barceanu Andrei – 75p
-Irimia Octavian – 70p

Clasa a VIII-a A
Premiul I – Lupu Roxana – 100p
-Petria Denisa – 95p

Prof. Seciu Elena, a obţinut la Etapa Judeţeană a olimpiadei de Astronomiepremiul al IIIlea prin elevul Goga Ionuţ, iar la OlimpiadaNaţională ONAA de la Călimăneşti, acelaşi
elev a obţinut un rezultat meritoriu, menţiune.
Eficienţa activităţii didactice şi rezultatele elevilor la sfârşitul anului şcolar 2016 –
2017:
Promovaţi: CP- clasa a IV-a: 163 elevi
Clasele V-VIII: 81 elevi
Corigenţi: CP- clasa a IV-a: 3 elevi
Clasele V-VIII: 1 obiect=8 elevi , 2 obiecte=6 elevi
Repetenţi: CP- clasa a IV-a: 4 elevi
Clasele V-VIII: 5 elevi
Cu situaţia neîncheiată: Procent de promovabilitate Şcoala Nr. 9: 96,65%

Promovabilitatea pe medii la gimnaziu:
5-5,99: 0 elevi
6-6,99: 1 elev
8-8,99: 25 elevi
9-10: 33 elevi
Total elevi promovaţi clasa a IV-a: 21 elevi
Total elevi promovaţi clasa a VIII-a: 20 elevi
Clasele I-IV
Obiectul

Calificative
Insuficient

Suficient

Bine

Foarte bine

Limba română

4

24

39

63

Matematică

7

20

45

58

În urma rezultatelor la Evaluarea Naţională, procentul de promovabilitate este de
100%.
Parteneriatul şcoală – familie ce se realizează uneori cu dificultate (mulţi elevi provenind din
familii defavorizate) trebuie să stea în atenţia cadrelor didactice, a conducerii şcolii.
Acesta va duce la o mai bună comunicare, o implicare mai mare în viaţa şcolii a
părinţilor, a cunoaşterii unor probleme cu care se confruntă şcoala şi posibilităţile de
rezolvare a acestora în comun.
Responsabil: Jalbă Doiniţa

