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I . Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi pe probleme, a monitorizarii activitatii de catre echipa manageriala, precum şi în 

baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 

1.09.2017- 03.02.2018  

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial şi a celorlalte planuri 

elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

 

 

 

1. CURRICULUM  

• cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

      •  respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 

lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• pregatirea elevilor în vederea susţinerii tezelor şi a olimpiadelor şcolare;  

• cresterea nivelului de performanţă a pregătirii elevilor;  

• cresterea numarului activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor societăţii democratice. 

 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

 

• asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• elaborarea proiectului planului de scolarizare;  

• monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 
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3. RESURSE UMANE  

 

•  organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de 

muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• creşterea calităţii resurselor umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

     •    realizarea evaluării personalului. 

 

 

 

4. PARTENERIATE SI PROGRAME  

 

• colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ;  

• organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

5. RESURSE MATERIALE  

 

• gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

 

• imbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  

 

 

 

II.  

A. ACTIVITATEA ELEVILOR 

         1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ 

 

SCOALA NR. 5 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

sem. I 

 

Prom

ovaţi 

 Promovaţi cu 

medii 
Corigenţi 

Situaţii 

neîncheiate 
Din 

care 

fete 

Din 

care 

fete 

Din 

care 

fete 

5-

6.9

9 

7-

8.99 
9-10 

1 

ob. 

2 

ob. 

3 

ob. 

> 

3 

o

b. 

CP 43 
   14 

43 
14 

43 
14 

3 4 36 - - - -  

 

I 

 

67 

36  

67 

36  

67 

36 
- 5 62 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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IV 57 29 59 29 57 27 9 27 21 2 - - - - 

TOTA

L 269 
130 

270 
130 

266 
127 

23 49 194 
 

2 
- - - 1 

 

V 

 

39 

20  

39 

20  

35 

18 
- 13 22 3 - - - 2 

 

VIII 

 

43 

21  

43 

21  

37 

18 
3 26 8 3 - - 3 1 

 

TOT

AL 

168 

73 

167 

73 

141 

59 

6 73 62 20 1 - 5 1 

 

Total 
 

437 

203  

437 

203  

407 

186 
29 122 256 22 1 - 5 3 

 

 

Procentul de promovare este de 98,52% la clasele CP -IV, in crestere fata de aceeasi perioada a 

anilor trecuti. 

La clasele V-VIII procentul de promovare este 84,43%.   

Procent promovabilitate pe  scoala este 91,47%. 

 

SCOALA NR. 9 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

sem. I 

 

Prom

ovaţi 

 Promovaţi cu 

medii 
Corigenţi 

Situaţii 

neîncheiate 
Din 

care 

fete 

Din 

care 

fete 

Din 

care 

fete 

5-

6.9

9 

7-

8.99 
9-10 

1 

ob. 

2 

ob. 

3 

ob. 

> 

3 

o

b. 

CP 26 
   15 

26 
15 

26 
15 

1 13 12 - - - -  

 

I 

 

49 

26  

47 

25  

47 

25 
- 2 45 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

IV 33 19 32 18 32 18 12 10 10 - - - - - 

TOTA

L 188 
103 

185 
93 

182 
92 

31 47 104 
 

3 
- - - 1 

 

V 

 

22 

12  

22 

12  

22 

12 
- 9 13 - - - - 2 

 

VIII 

 

24 

11  

25 

10  

24 

10 
- 13 11 1 - - - 1 

 

TOT

AL 

100 

46 

99 

43 

90 

42 

3 47 40 6 1 1 1 1 

 

Total 
 

288 

149  

284 

136  

272 

134 
34 94 144 9 1 1 1 3 
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GRADINITA NR. 44 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

 

Rămaşi 

la sfârşitul 

sem. I 

 

Promovaţi 

 

Din 

care 

fete 

Din care 

fete 

Din care fete 

GRUPA 

MICA 
23 

  13 
23 

13 
23 

13 

 

GRUPA 

MIJLOCIE 

 

24 

12 
 

25 

13 
 

25 

13 

GRUPA 

MARE 
34 

17 
33 

17 
33 

17 

 

TOTAL 
81 

42 
81 

43 
81 

43 

 

2. FRECVENŢA ELEVILOR 

 

SCOALA NR. 5 

 

Clasa Total absenţe Abs nemotivate 

Total CP -IV 1421 476 

Total V-VIII 2243 713 

 

SCOALA NR.9  

 

Clasa Total absenţe Abs nemotivate 

Total CP -IV 432 338 

Total V-VIII 883 204 

 

GRADINITA NR. 44 

 

Clasa Total absenţe Abs nemotivate 

GRUPA MICA 231 0 

GRUPA MIJLOCIE 157 0 

GRUPA MARE 136 0 

 

3. STAREA DISCIPLINARǍ 

  

SCOALA NR.  5 

Clasa Note scazute intre 7 – 9,99 Note scazute sub 7 

Total CP-IV 2 pentru abs - 

Total V-VIII  18 pentru abs 1 pentru abs  

SCOALA NR. 9 

Clasa Note scazute intre 7 – 9,99 Note scazute sub 7 

Total CP-IV 1 pentru abs - 

Total V-VIII  11 pentru abs - 
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4. BURSE ACORDATE ELEVILOR 
 

1. BURSE DE MERIT: S-au acordat in primul semestru 49 de burse de merit pentru 

Scoala nr 5 si  29 de burse de merit pentru Scoala nr. 9. 

2. BURSE SOCIALE  

SCOALA NR. 5 

1 CORCOZ ANA III B 

2 COSTIN BEATRICE IV A 

3 
GHEORGHE FLORIN 
MIHAI IV A 

4 
MARINOAIA MARIANA 
CRISTINA VI B 

5 MIHAI GIULIA IV B 

6 PAVEL SILVIU IV B 

7 POPOVICI CĂTĂLINA VI A 

8 
PRECUPEȚU AURA 
GEORGIANA IV B 

9 STANCU RAUL GABRIEL III B 

10 STOICA DENISA I A 

11 STRATULAT GABRIELA VII A 

12 ȘELȚER SARA II B 

   

 

 

 

 

 

SCOALA NR. 9 

 

1 CHIRIAC NICOLAS  CPA 

2 CARP NICOLETA I A 

3 GRIGORAȘ IULIANA I A 

4 
CRISTEA ȚARCĂ NECULAI 
SORIN I B 

5 BRADEA ALESSIA GABRIELA IV A 

6 CRĂCIUN ȘTEFAN IONUȚ VI A 

7 PURDEL ADRIANA CĂTĂLINA VII A 

 

3. BURSE PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Clasa Școala 

1 Sevastin Raluka CP A Școala Gim. Nr. 9 

2 Ali George II A Școala Gim. Nr. 9 

3 Spătariu Marian II A Școala Gim. Nr. 9 

4 Ichim Sara Maria II A Școala Gim. Nr. 9 

5 Hodorogea Diana Ana Maria III B Școala Gim. Nr. 9 

6 Mocanu Andreea VI A Școala Gim. Nr. 9 

7 Arhire Alexandru I A Școala Gim. Nr. 5 

8 Chiper Vasile I A Școala Gim. Nr. 5 

9 Bostan Angel II A Școala Gim. Nr. 5 

10 Cibotaru Nicoleta IV B Școala Gim. Nr. 5 

11 Măstăcan Octavian IV A Școala Gim. Nr. 5 

12 Ali Alexandru IV B Școala Gim. Nr. 5 

13 Șerbănescu Matei VI A Școala Gim. Nr. 5 
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B. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

I. PERSONAL DIDACTIC 

 

 Total 

posturi/ 

catedre 

Debutant 
Def. II I 

Profesori 

inv 

prescolar 

     

      3 - - 1 2 

Profesori 

inv primar 20 -        1 5 14 

Profesori  31 4 9 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.COMISII METODICE SI DE LUCRU 
 

În semestrul I, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, clasele pregătitoare şi I, 

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 cuobiectivul 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.  

1. CLASELE  PREGATITITOARE  SI  CLASA  I 
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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 și I 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 27 octombrie 2017, d-na profesor pentru învățământ primar Jalbă Doinița, de 

la Școala Gimnazială nr.9,ne-a prezentat o activitate transdisciplinară cu titlul ”Frumoasa și 

bogata toamnă„. 

  În ianuarie 2018, 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 
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     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 și I 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 județeanm susținut de Școala 

Gimnazială nr.10, cu tema ,,Metode tradiționale de predare, învățare, evaluare considerate 

metodologice și praxiologice în predarea matematicii,,. 

 
 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

 Pe parcursul sem.I, an şcolar 2017/2018, 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 

Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

                  Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 
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 D-na Săndulache  
       -  Profesor îndrumător şi supraveghetor- Concursul Naţional Comper și Eurojunior 

- Activitate voluntariat ”Ajută un copil să crească sănătos” - ASMA si Spitalul 

Militar; 

- Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale și sumative 

- Promovarea imaginii şcolii; 

-  

 

 D-ra Vadeanu Laura 

- responsabilă în cadrul comisiei comisiei „Promovarea imaginii școlii” 

- membră în cadrul comisiei „Proiecte și programe europene” 

- Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale și sumative 

 

 D-na Taşcă Dana-Cristina 
- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Responsabil Comisia Consiliul elevilor din clasele pregătitoare-IV; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale; 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 D-na Neicu Nicoleta 
- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Internațional Formidabilii 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 

- Coordonator concurs „TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE”, a VII – a, 2017, 

Botoşani; 

- Responsabil Comisia metodică a Învățătorilor pentru clasele pregătitoare și I; 

- Membru in comisia Activitaților extracurriculare; 

- Membru Consiliu de Administrație; 

- Secretar Asociația de părinți - ”PRIETENII ȘCOLII NR: 5, GALAȚI” 

- Coordonator concurs „Natura în culori”, Reşiţa, 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 D-na Dinu Liviea 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Internațional Formidabilii 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 

- Coordonator concurs „TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE”, a VII – a, 2017, 

Botoşani; 

- Coordonator concurs „Natura în culori”, Reşiţa, 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 D-na Jalba Doinita 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 
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- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii 

 

 

 

 D-na Patriche Cristina 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii 

 

 D-na Șerban Mădălina 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Amintiri din copilarie- nov. 2017 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii 

-  

 Proiecte şi parteneriate: 

Coordonate de d-na Neicu Nicoleta 

 

- Excursie în natură( colectarea materialelor din natură necesare orelor de AVAP);  

- Culorile toamnei-Toamna în livadă;  

- Mâini dibace-olăritul;  

- 1 Decembrie-Ziua Națională a României;  

- Povestea cărților-vizită la tipografia ELCO. 

-  „6 DECEMRIE” – parteneriat Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”; 

- În colaborare cu FUNDAȚIA-CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, s-a desfășurat activitatea de voluntariat 

,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,, iar în colaborare cu ASOCIAȚIA SUPORT MEDICAL 

ACTIV s-au  desfășurat acțiuni de voluntariat pentru promovarea și implementarea Proiectului 

,,Ajută un copil să crească sănătos,, cu tema ,,Fii și tu Moș Crăciun„ 

- Creștini-Crăciunul a sosit;  

- 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  

- In cadrul Campaniei BATEREL ȘI LUMEA NON-E, au fost desfășurate toate activitățile 

educative propuse de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice. 

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 

 

Coordonate de d-na Dinu Liviea 

 

- Excursie în natură( colectarea materialelor din natură necesare orelor de AVAP);  

- Culorile toamnei-Toamna în livadă;  

- Mâini dibace-olăritul;  

- 1 Decembrie-Ziua Națională a României;  

- Povestea cărților-vizită la tipografia ELCO. 

-  „6 DECEMRIE” – parteneriat Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”; 
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- În colaborare cu FUNDAȚIA-CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, s-a desfășurat activitatea de voluntariat 

,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,, iar în colaborare cu ASOCIAȚIA SUPORT MEDICAL 

ACTIV s-au  desfășurat acțiuni de voluntariat pentru promovarea și implementarea Proiectului 

,,Ajută un copil să crească sănătos,, cu tema ,,Fii și tu Moș Crăciun„ 

- Creștini-Crăciunul a sosit;  

- 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  

- In cadrul Campaniei BATEREL ȘI LUMEA NON-E, au fost desfășurate toate activitățile 

educative propuse de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă a deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice.  

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 
 

 

Coordonate de d-na Grecu Angela 

Coordonate de d-na Tudose Carmen 

- Excursii: Bușteni: 29.10 – 01.11.2017 

- Concursuri: Proeducația 

 Eurojunior 

 Comper 

- Vizionare de teatru și film 

- Proiect de voluntariat „Dăruim Crăciun” în parteneriat cu Centrul Comercial Winmarkt 

Galați, „Căsuța Ștrumfilor”-After School, Școala Gimnazială Nr. 17, Galați, Școala 

Gimnazială Nr. 18, Galați, Școala Gimnazială Nr. 29, Galați, Școala Gimnazială Nr. 43, 

Galați 

- Colectare de fructe și legume și donarea lor unor familii nevoiașe din circumscripția 

școlii 

 
 

Coordonate de d-na Taşcă Dana-Cristina 

 

- 1 Decembrie, 
- proiecte educationale “24 Ianuarie”,  
- ”15 ianuarie-Mihai Eminescu”, 
- implicarea colectivului clasei in parteneriat cu clasa a III a B, inv. Brasoveanu Violeta ”Fii si tu 
un Mos Craciun” actiune de voluntariat venit in sprijinul varstnicilor de la Asociatia de batrani 
“Famlia”. 
- Referat Comisie violenta; 

 

Coordonate de D-na Săndulache Georgeta 

 

- Teatru: „Peter Pann”, octombrie 2017 

- Activitate „ Galați, orașul meu de suflet”, 29 noiembrie 2017 

- Voluntariat: „Să fim mai buni!”- activitate desfășurată cu prilejul Săptămânii fructelor și 

legumelor donate, parteneriat cu Fundația Familia, 23 noiembrie 2017 

- Voluntariat: „Târg de prăjituri” (parteneriat clasele I, a II-a și a III-a)- 5 decembrie 2017 

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 

- Serbare de Crăciun (21 decembrie 2017) 

- Activitate: „Versuri eminesciene în creații plastice” , 15 ianuarie 2018 

- Proiect de educație ecologică: „Baterel și lumea NON-e” 
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- Proiect Național: „România pitorească”, coordonator: Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, Rădăuți 

- Proiect: „Școala Siguranței Tedi” 

- Concurs județean de creație artistico-plastică „Toamnă în culori”, Bacău 

- Rulare blog al clasei strumfiilascoala.weebly.com 

- Activitate în parteneriat cu psihologul școlii: „Emoțiile noastre” 

- Participare  la realizarea proiectului INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE - METODĂ ALTERNATIVĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR DIN ROMÂNIA, în calitate de operator de interviu 

-  
Coordonate de d-na Vădeanu Laura 

 

Am susținut la nivelul clasei, în primul semestru, un număr de 7 activități 

extracurriculare planificate în prealabil. Toate activitățile au fost încheiate prin întocmirea unui 

proces-verbal. S-au făcut poze la fiecare activitate în parte. Acestea sunt păstrate în CD-uri.  

 

 

Pe lângă aceste activități copiii au fost de 2 ori pe parcursul semestrului la biserica „Sf. 

Trei Ierarhi” pentru a se împărtăși. În luna noiembrie a fost Săptămâna Fructelor și 

Legumelor unde copiii au colectat diverse alimente, de la fructe și legume, la alimente 

neperisabile: mălai, făină, ulei, oțet, sare, paste, conserve etc. O parte din aceste alimente au 

fost donate Centrului de Zi a Fundației „Inimă de Copil” în cadrul unei vizite la sfârșitul 

lunii noiembrie: „Din suflet pentru suflet”- „Împreună de sărbători”. Totdată copiii 

centrului de zi, alături de copiii clasei I A au realizat activități în comun de recreere și 

confecționare de felicitări.  

În cadrul activității „Târgul de Crăciun” părinții clasei I A, împreună cu elevii, au 

confecționat diverse materiale cu scopul vânzării acestora. Campania umanitară a avut loc la 

nivel de școală, fiind un succes.  

Copiii au participat în acest semestru la 2 spectacole organizate la Casa de Cultură a 

Sindicatelor: în luna octombrie „Aventurile lui Peter Pan”, iar în luna ianuarie „Dl Goe”. 

Copiii au fost înscriși și la concursul de desene organizat de primăria municipiului Galați: 

„Familia în contextul sărbătorilor de iarnă”.; la concursul de desene „Natura ilustrată în 

Nr. 

crt. 

Denumirea activițății Mod de realizare Data 

1. „Copăcelul multicolor” – colaj Colaj pe un suport dat 

Decupare, aplicare frunze 

colorate (de toamnă) 

Septembrie 

 

2.  „Ziua Mării Negre” Realizarea de machete Octombrie 

3. Săptămâna Educației Globale 

„Pace și nonviolență pentru copiii lumii!” 

Lumea noastră depinde de noi! 

Realizarea unor postere /  afișe 

 

Noiembrie 

4. „1 decembrie - Ziua Naţională a României” 

„Ghetuța lui Moș Nicolae”  

 

„Steaua sus răsare!”- program artistic specific 

sărbătorilor de iarnă 

 

Realizarea steagului României 

Decupare după șablon, 

asamblare, șnuruire 

Serbare de Crăciun 

Decembrie 

 

 

 

5. Luceafărul poeziei românești 

 

Cântece, poezii 

Concurs de recitari 

Ianuarie 
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opera lui Eminescu”, organizată de ONG- „Tinerii și Viitorul”; concurs de desene organizat 

de Carrfour România; Concursul Naţional ,,Povești magice de Crăciun”, organizat de 

Școala Gimnazială Nr. 7 din Galați. 

Coordonate de d-na Jalbă Doinița 

- Vizionarea spectacolului ,,Frumoasa și bestia’’ în cadrul Festivalului Guliver la Teatrul 

Dramatic. 

- Participarea la activitățile pe tema siguranței a celei de-a treia ediţii a programului ,,Şcoala 

sigurantei - TEDI”. 

- Activități în cadrul programului școlar național ,,Campania BATEREL și Lumea NON-E- o 

nouă perspectivă asupra educației ecologice în școli”. 

- Participarea la Concursul Naţional Şcolar COMPER  și EUROJUNIOR, semestrul I, cu 

rezultate foarte bune. 

- Participarea cu lucrări care au fost premiate la concursul internațional de fantezie și 

îndemânare,,Culorile toamnei” 2017, ediția a XIV-a 

- Participarea cu lucrări ale copiilor la proiectul concurs național ,,Pribeag prin anotimpuri”. 

- Activitate în cadrul proiectului educațional ,,Beneficiile mierii de albine”. 

- Participarea la proiectul național,,Clubul manierelor ecologice” unde am desfășurat 

activitatea ,,Jos pălăria!”, o paradă a pălăriilor ecologice. 

- Participarea la ediția a VIII-a, an școlar 2017-2018 a Campaniei de acțiune a voluntarilor 

CCDG, de plantare a unor arbori, activitate care marchează Ziua Verde a Eco-Școlilor din 

România. 

- Inițierea și desfășurarea proiectului de parteneriat educațional ,,Frumoasa și bogata 

toamnă”, la care participă clasele primare de la Școala 9, în parteneriat cu Carrefour. Acolo 

am participat și la Concursul de pictură pe dovleci GIGANȚI de la Shopping City Galați, pe 

23 octombrie 2017.  

- Decembrie 2017 – desfasurarea activitatii  de voluntariat în care elevii clasei I A au colectat 

haine, jucării si au strâns bani cu care s-au cumpărat fructe si dulciuri pentru copiii 

defavorizați. În cadrul vizitei făcute de către aceștia la noi în școală, elevii clasei au cântat 

colinde specifice sărbătorii de Crăciun. 

- Tot o activitate de voluntariat a fost și ShoeBox, unde copiii clasei au adus cutii cu diverse 

lucruri pentru  copiii din comuna Rădești, jud. Galați. 

- 1 Decembrie, Ziua Națională a României- activitate omagială cu ocazia acestei zile. 

- Colectivul clasei a participat la serbarea  şcolară dedicată Crăciunului de la nivelul școlii. 

- 15 Ianuarie 2018 – organizarea  activităţii ,,Luceafărul poeziei româneşti – Mihai 

Eminescu’’ – recitări, prezentări power point, desene.  

- 24 Ianuarie 2018 -Unirea Principatelor Române –  Hora Unirii, prezentări PPT cu date 

istorice, joc de rol ,,Moș Ion Roată și Unirea”.   

- 1 februarie 2018- activitate în cadrul proiectului ZICI 2018- Ziua Internațională a Cititului 

Împreună.  

 

Coordonate de d-na Patriche Cristina 

- Vizionarea spectacolului ,,Frumoasa și bestia’’ în cadrul Festivalului Guliver la Teatrul 

Dramatic; 

- Activități în cadrul programului școlar național ,,Campania BATEREL și Lumea NON-E- o 

nouă perspectivă asupra educației ecologice în școli”; 

- Activitatea de conștientizare a elevilor asupra regulilor igienico-sanitare, a regulilor de 

circulație și a normelor de protecție personală; 
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- Activitatea ,,Toamna mândrăˮ, în cadrul căreia elevii au observat aspecte din natura 

înconjurătoare în anotimpul de toamnă, descoperirea aspectelor definitorii ale anotimpului 

prezent: schimbări ale vremii, plantele și animelele întâlnite toamna etc.; 

- Concurs cu ocazia Zilei Mondiale a animalelor în care s-au realizat postere și afișe pentru 

protejarea animalelor; 

- Activitate în cadrul proiectului educațional ,,Beneficiile mierii de albine”. 

- Participarea la ediția a VIII-a, an școlar 2017-2018 a Campaniei de acțiune a voluntarilor 

CCDG, de plantare a unor arbori, activitate care marchează Ziua Verde a Eco-Școlilor din 

România. 

- Decembrie 2017 – ,,Iarna, anotimpul copiiloeˮ-program artistic, recitarea unor poezii și 

intonarea unor cântece de iarnă, dar și confecționarea unor ornamente pentru ornarea sălii de 

clasă; 

- Tot o activitate de voluntariat a fost și ShoeBox, unde copiii clasei au adus cutii cu diverse 

lucruri pentru  copiii din comuna Rădești, jud. Galați. 

- 1 Decembrie, Ziua Națională a României- activitate omagială cu ocazia acestei zile. 

- Colectivul clasei a participat la serbarea  şcolară dedicată Crăciunului de la nivelul școlii. 

- 15 Ianuarie 2018 – organizarea  activităţii ,,Luceafărul poeziei româneşti – Mihai 

Eminescu’’ – recitări, prezentări power point, desene.  

- 24 Ianuarie 2018 -Unirea Principatelor Române –  Hora Unirii, prezentări PPT cu date 

istorice, joc de rol ,,Moș Ion Roată și Unirea”.   

- 1 februarie 2018- activitate în cadrul proiectului ZICI 2018- Ziua Internațională a Cititului 

Împreună.  

 

Coordonate de d-na Șerban Mădălina 

NR. 

CRT. 
CLASA  DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 
DATA 

COORDONA

TORI 

PARTEN

ERI 

1. CPA – 

IIA 

SĂRBĂTOAREA TOAMNEI Sala de sport a 

școlii 

15.11. Șerban M. 

Lazăr G. 

Părinți 

2.  SNAC școală Oct-nov   

3.  ȘTRUMFII IGIENEI Sala de clasă 27.11  Domestos 

4.  HALLOWEEN Sala de clasă Oct.   

5.  Teatru „Frumoasa și Bestia” Teatrul Dramatic Nov. 2017   

6.  1 Decembrie Sala de clasă Dec. 2017   

7.  Ghetuța lui Moș Nicolae Sala de clasă   Părinți 

8.  Piticii lui Moș Crăciun Biserica Sf. Ilie Dec.  Părinți 

9.  ShoeBox școală Dec   

10.  Tombola jucăriilor școală Dec  Părinți 
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11.  Arta de a trăi sănătos școală Lunar   

12.  Beneficiile mierii școală Ian.   

13.  Pe urmele lui Eminescu Sala de clasă Ian   

14.  Hai să dăm mână cu mână școală Ian.   

15.  CONCURS DE SĂNIUȘ Curtea școlii Ian.   

16.  ZICI 2018 Biblioteca școlii Febr.   

 

 
 Formare şi perfecţionare: 

 

 Participarea tuturor membrilor comisiei la Cercul Pedagogic al Învăţătorilor (setul B), 

care a avut în data de 9.12.2017, la Școala Gimnazială Nr. 10, Galați. Tema prezentată a fost 

„Modalități tradiționale de predare, învățare, evaluare considerate metodologice și 

praxiologice în predarea matematicii”. 
  Fiecare membru al Comisiei metodice a interpratat si predat testările inițiale și semestriale. 

 

 

 

 

 

2.COMISIA METODICǍ A ÎNVǍŢǍTORILOR (II, III,IV) resp. Prof. Gina Lazar 

 

      Clasele a II-a,a III-a, a IV-a 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN  SEMESTRUL I 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

În semestrul I structura Comisiei metodice a învăţătorilor 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  activității  ciclului primar. 
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 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 inițiale, 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 activități 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 printr-o 

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 învățătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

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

rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, 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. 
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    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(laptop,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. 

     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, Proeducația, Amintiri din copilărie, etc), 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 

Școala Gimnazială nr. 10, Galați . 

 

     În acest semestru cadrele didactice si elevii din clasele aII-a,aIII-a, a IV-a au 

desfășurat activități extracurriculare  cum ar fi:  

-  programel școlar Baterel; 

- vizionarea spectacolului de teatru pentru copii, Frumoasa şi Bestia, Teatrul Dramatic  F. 

Tardini- Galați; 

- Săptămâna Educației Globale-Lumea mea depinde de noi 

- Campania de acțiune a voluntarilor CCDG- plantarea unor pomi în curtea școlii;  

- Săptămâna fructelor și legumelor donate- SNAC; 
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- Nevertebrate marine-activitate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Răzvan Angheluţă; 

- Istorisim-activitate în parteneriat cu Librăria Donaris-prezentarea revistei Fabulafia Nr.9 şi 

întâlnire cu scriitoarea Cristina Andone; 

- 1 decembrie- Ziua națională a României- atelier de creaţie; 

-participarea la Campania Shoe box - Cadoul din cutia de pantofi; 

- Eminescu-suflet nepereche - concurs de poezie ; 

- ZICI-2018. 

 

S-au desfășurat  activități demonstrative și prezentare de referate: 

- 1 Decembrie 1918 – lecție de istorie 

- Referat: „Dezvoltarea exprimării elevilor – condiție primordială în formarea personalității 

acestora” 

- Referat: „Metode active în orele de educație civică” 

- Lectură – „Balada unui greier mic” – variantele Esop, Topârceanu și Sorescu – lecție 

demonstrativă. 

 

 

4. COMISIA LIMBA SI COMUNICARE resp. Prof. Adriana Stefanescu 

 

 Cadrele didactice au participat la consfătuire. 

 Au mers la cercul metodic. 

 Au participat la ședințele CM. 

 Doamna profesoară Drăgan Ramona și Doamna profesoară Ștefănescu A. au participat 

ca spectatori la spectacolul susținut de Teatrul Muzical cu ocazia împlinirii a 167 de ani 

de la nașterea lui M. Eminescu. 

 Doamna profesoară Boală Cristina a susținut o activitate în școală cu aceeași ocazie. 

*Organizator Clubul de Lectură “Petale de Soare”. 

 Doamna profesoară Drăgan a coordonat proiectul educațional “Mihai Eminescu – 

Romanticul Universal.” 

*Organizator/Evaluator: Simulare EN la propunerea școlii. 

*A fost organizator/evaluator al expoziției “Magia iernii”, organizat de editura 

D’Art în cadrul proiectului Educațional Național “Magia sărbătorilor de iarnă. 

Tradiții și obiceiuri.” 

*A fost coordonator și evaluator la concursul Comper – comunicare 

 Doamna profesoară Ștefănescu a continuat proiectul în parteneriat cu Teatrul Dramatic 

prin vizionarea de spectacole cu elevii. 
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*A făcut pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a A,B, marți: 14:00 – 

14:50. 

*Organizator Clubul de Lectură “Lumină prin cuvinte”. 

*Organizator/Evaluator: Simulare EN la propunerea școlii. 

 

Biblioteca 

 Distribuirea manualelor școlare și a compendiilor pentru clasa a V-a. 

 Activități împreună cu CD care au solicitat. 

 Coroamă Raluca:  

*Participarea la conferința națională “Biblioteca școlară – spațiu ideal de 

comunicare și informare” – Univ. de Vest Timișoara. 

*Înființarea BIBLIOCLUB , atelier de educație non-formală. 

*Selecția manualelor de a V-a pentru școlile 5 și 9. 

 

 Petcu Mariana: 

*Activitate cu elevii clasei a III-a A – “Fram Ursul Polar” de Cezar Petrescu. 

*Participarea la realizarea proiectului “Mihai Eminescu – Romanticul 

Universal.” – Coordonator: Profesor Drăgan. 

*Participare la cercul metodic și la constituirea bibleotecarilor. 

 

5. COMISIA LIMBI STRAINE resp. Prof. Carmen Marinescu 

 

 Activitatea Comisiei de Limbi Moderne in semestrul I al acestui an scolar nu a fost atât 

de bogată pe cât ne doream, dar voi prezenta totuși activitățile realizate.  

ACTIVITATEA METODICĂ 

Membrii comisiei au realizat planificările conform noilor programe și au verificat 

cunoștințele elevilor prin intermediul testărilor inițiale. Rezultatele au fot pe măsura 

așteptărilor, remarcându-se lacune în ceea ce privește timpurile verbale și folosirea 

vocabularului în contexte destul de familiare. 

În urma rezultatelor s-au realizat planurile de remediere care au fost aplicate pe tot 

parcursul semestrului. 

Nu s-au prezentat referate, nu s-au susținut lecții deschise, dar responsabilul comisiei a 

efectuat asistențe la ore – activitate care va continua și în semestrul următor. 

ACTIVITĂȚI EXTRA-CURRICULARE (CONCURSURI) 
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În parteneriat cu Consiliul Britanic profesorii de limbă engleză din Școala Gimnazială 

nr. 5 și Școala Gimnazială nr 9 au organizat concursul "Spelling Bee" în cadrul Lunii 

Literaturii Europene, concurs menit să verifice abilitățile elevilor de pronunție și scriere corectă 

în limba engleză. 

O altă activitate deosebită a reprezentat-o parteneriatul cu organizația AEISEC care, în 

cadrul programului Discover Schools, a trimis voluntari internaționali în școlile noastre pentru 

a le prezenta elevilor problemele actuale de interes global (Inegalitatea, Calitatea educației, 

Resursele planetei, etc) și nu în ultimul rând, cultura țării de unde vin. Doamnele profesoare de 

limbă engleză au fost prezente la toate activitățile organizate la universitate și au ajutat la buna 

desfășurare a proiectului în școlile noastre. 

În vederea  admiterii la liceu la o clasa de bilingv, elevul Lungu Sebastian a susținut 

examenul Cambridge – nivelul elementar- obținând certificatul. 

PROIECTE eTWINNING 

Doamna profesor CARMEN MARINESCU este coordonatorul a doua proiecte cu 

parteneri europeni Blue Countries și MovieMe, proiecte ce au implicat elevi din clasele 

gimnaziale. Aceste proiecte sunt prezentate în detaliu în raportul Comisiei Proiectelor 

europene. 

CURSURI DE FORMARE 

In perioada 25 septembrie - 1 noiembrie doamna profesor CARMEN MARINESCU a 

participat la cursul online intitulat "Effective Parental Engagement for Student Learning" 

(Implicarea efectivă a părinților în activitatea de învățare a elevilor) și în octombrie la 

webinar-ul "How to plan a school website that engages and delivers results". 

 

 

 

6. COMISIA MATEMATICA SI STIINTE  - responsabil prof.  Mihaela Donose 

 

Pe semestrul I al anului școlar 2017/2018 membrii comisiei metodice ,,Matematică și 

științe“ au desfășurat o activitate didactică având în vedere domeniile de evaluare, criteriile de 

performanță și indicatorii de performanță din fișa cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea 

acordării calificativului anual. 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

              În anul școlar 2017-2018 proiectarea didactică a fost fundamentată pe achizițiile 

anterioare de învățare ale elevilor și a fost asigurat caracterul aplicativ al proiectării curriculare. 

Toți membrii comisiei au întocmit planificările la timp. Au întocmit subiecte, bareme de 

corectare și notare, matrici de specificație pentru testarea inițială, care s-a susținut conform 
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planificării. Au fost luate măsuri de recuperare, iar pentru elevii cu rezultate nesatisfăcătoare s-

au desfășurat ore de pregătire suplimentară. Cu elevii claselor a VIII-a, d-nele profesoare de 

matematică au început, săptămânal, ore de pregătire suplimentară în vederea susținerii 

examenului de Evaluare Națională. 

            La clasele în care sunt înscriși elevi cu CES, cadrele didactice au elaborat Curriculum 

Adaptat, în funcție de cerințele fiecărui elev în parte. 

Documentele de programare și planificare au fost redactate în format Word. 

Cadrele didactice care în norma didactică au avut ore de opțional au întocmit programa 

și planificările aferente, care au primit avizul ISJ Galați. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

            A fost parcursă materia integral la toate clasele, au fost concepute strategii optime 

pentru parcurgerea eficientă a materiei și pentru asigurarea caracterului aplicativ al învățării și 

formarea competențelor specifice. Activitățile au fost realizate cu punctualitate, întocmai și la 

timp, conform planificărilor. A fost acordat un respect egal tuturor elevilor, indiferent de 

mediul de proveniență, capacitatea de învățare și rezultatele obținute. 

           Elevii au fost îndrumați să utilizeze calculatorul în funcție de competențele propuse și 

particularitațile individuale sau de grup. Au fost utilizate mijloace TIC în lecții ( în cabinete, 

sau în clasă-calculator, videoproiector). În timpul orelor de curs, membrii comisiei au folosit 

un limbaj verbal și nonverbal care să încurajeze învățarea și încrederea în forțele proprii. A fost 

încurajată comunicarea elev-elev și cadru didactic-elev,  în timpul orelor de curs, dar și  în 

afara acestora. 

  Notarea s-a facut ritmic, atât elevii cât și părinții au fost informați cu privire la 

rezultatele obținute în urma evaluărilor- scrise sau orale.  

  

3. EVALUAREA REZULTATELOR 

 Evaluarea s-a făcut ritmic, oral, scris sau practic. Au fost  respectați  indicatorii și 

descriptorii de performanță, au fost comunicate și discutate rezultatele. 

 Rezultatele obținute de elevi la concursurile școlare se regăsesc la portofoliul personal al 

fiecărui cadru didactic și au fost folosite pentru a conduce la dezvoltarea procesului didactic.  

 Concursuri școlare  

Matematică  
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 Concursul Interjudetean de Matematica "Cristian S. Calude", editia a XVIII-a, in 

data de 21.10.2017, în cadrul căruia eleva Alexandru Bianca AnaMaria, de la clasa a 

VI-a B, a obținut Mentiune 

 Concursul National de Matematica LUMINAMATH - etapa online si etapa scrisa, 

unde elevele Alexandru Diana Gabriela si Alexandru Bianca Ana Maria, au obtinut 

Mentiune, respectiv Premiul al II-lea 

 Concursul Profu' de Mate 

 Concursul National de Competenta si Performanta pentru elevi si profesori - Comper 

- a fost sustinut in data de 26.01.2018 

 Profesorii din cadrul școlii Nr. 5 și Nr. 9 au  organizat Olimpiada de Matematică- faza 

pe șoală (Prof. Panaite Mariana, Prof. Caramalău Mădălina, Prof. Nicolaev Malaxa 

Daniela, Prof. Gavrilă Geo- Alex, Ceucă Romică). 

 Organizare Simulării Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a (Prof. Panaite 

Mariana, Prof. Caramalău Mădălina, Prof. Nicolaev Malaxa Daniela, Prof. Gavrilă 

Geo- Alex, Ceucă Romică). 

Fizică (Șc. Nr. 9) 

 Concurs "M. Amarine” , cnva, 27 ian. 2018 -  participarea cu elevii Angheluță Sabina 

și Dumitru Rareș , cls. a VI-a, sc 9; 

 Alte rezultate obținute laastronomie de către elevii pregătiți de către doamna Prof. 

Seciu Elena: 

- județ: premiul I și o mențiune 

- națională: premiul al III-lea, medalie de aur, premiul special pentru cel mai 

bun punctaj la proba observațională și elev selectat în lotul lărgit al Romaniei. 

Educație tehnologică 

 Participarea și calificarea elevilor la olimpiada de tehnologie etapa locală(Prof. 

Măzăraru Liliana). 

 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

            Membrii comisiei au intervenit acolo unde a fost necesar pentru ameliorarea situațiilor 

conflictuale în cazul unor elevi-problemă. Au fost consiliați permanent elevii, au fost implicați 

în diferite activități, responsabilizându-i.  

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
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Membrii comisiei metodice au selectat și aplicat instrumente de evaluare adecvate 

conținuturilor. A fost promovat în rândul elevilor sistemul de autoevaluare, respectiv de 

evaluare între colegi. Notele acordate elevilor au fost motivate în termeni accesibili atât pentru 

elevi cât și pentru părinți. În ceea ce privește evaluarea rezultatelor învățării – s-au discutat 

rezultatele evaluării pe baza criteriilor folosite ,s-au aplicat testele predictive, au fost folosite 

fișe de lucru și chestionare, s-au aplicat cele trei forme de evaluare: inițială, continuă și 

sumativă. 

          Printre activitățile susținute în cadrul comisiei de către membrii acesteia amintesc: 

 Dezbatere în cadrul comisiei pe tema “ Dificultăți în predarea disciplinelor 

exacte și modalități de ameliorare a rezultatelor școlare“. 

 Lecţie deschisă: “ HOUR OF CODE / Securitatea in internet”, Prof. Craivan 

Bianca 

 Referate: “Eficiența utilizării TIC în procesul didactic”, Prof. Amariei Iulia  

Fiecare cadru didactic a realizat și actualizat periodic portofoliul personal. Relația 

membrilor comisiei cu conducerea scolii, colegi, părinți, elevi a fost una normală. 

  Toții membrii comisiei au respectat programul de lucru, atribuțiile din fișa postului, 

dispozițiile prevăzute de lege, dispozițiile ISJ, MEN . De asemenea fiecare cadru didactic a 

urmat un program de dezvoltare profesională. 

 Curs de formare continuă "Informatica si TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a", in 

perioada 19.09.2017 - 14.10.2017, cu durata de 60 ore obținând 15 credite profesionale 

transferabile (Prof. Caramalău Mădălina și Craivan Bianca); 

  Cursul de “Mentorat” (Prof. Donose Mihaela- Daniela); 

  Simpozionul național : ”Mărturisitori ai dreptei credințe în temnițele comuniste” 

(Prof. Donose Mihaela- Daniela); 

 Curs de formare "Elemente de Astronomie și Astrofizică" CCD Suceava (Prof. Seciu 

Elena);  

 Activități realizate de către doamna Prof. Seciu Elena: 

-  secretar in comisia de organizare a fazei jud. OJAA; 

-  pregatirea lotului jud. pentru ONAA-  Gura Humorului jud. Suceava; 

- prof. insotitor lot la ONAA- Gura Humorului 

- evaluator la ONAA, sectiunea Seniori ONAA 
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 Program de conversie profesională ( Matematică) anul II în cadrul Departamentului 

de formare continuă și transfer tehnologic, Universitatea  “Dunărea de Jos”, Galați 

(Prof. Carmen Coranga). 

 Master anul I „Matematică didactică”, Facultatea de Științe și Mediu, Galați (Prof. 

Carmen Coranga). 

 Parteneriat de colaborare și realizarea de activități cu Agenția de protecția mediului 

din Galați (Prof. Amariei Iulia). 

 Participare cu referat la cercul metodic al profesorilor de chimie din Galați în data de 

09.12.2017 (Prof. Amariei Iulia). 

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 Toți membrii comisiei  

 au promovat oferta educaţională a şcolii în comunitate ori de câte ori a fost posibil,  

prin aceasta contribuind la promovarea imaginii şcolii. 

 au participat la instruirile PSI şi ISU realizate în şcoală și au promovat respectarea 

normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii; 

 au întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele tematice solicitate  

În funcţie de nevoile specifice  unităţii de învăţământ , toți membrii comisiei au îndeplinit şi 

alte sarcini repartizate de conducerea școlii. 

   Alte activităţi desfăşurate pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 de către 

membrii comisiei: 

 activități extrașcolare cu elevii din clasa a VIa B și cu elevii altor clase, în afara 

concursurilor (Campania ,,Ajutați-l pe Lăbuș”), ce se desfășoara pe parcursul 

întregului an școlar (Prof. Vizinteanu Mariana). 

  excursie la Durău cu  clasele a V-a si a VI-a, la sfârșitul lunii noiembrie (Prof. 

Vizinteanu Mariana). 

 activitate cu tema ”Materiale și  tehnologii de obținere a produselor din sticlă, 

plastic și cauciuc” cu elevii claselor a VII-a (Prof. Măzăraru Liliana).  

 

 

 

 

  

7. COMISIA OM, SOCIETATE SI ARTE – resp. prof  Gabriela Maftei 
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Activitatile comisiei “Om si societate” au avut in vedere anul scolar 2017/2018 

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 valorifi- 

     carea 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 

și a unor metode pentru insușirea corecta a noțiunilor și cunoștințetelor, 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  progresului  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 
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- Proiectarea si aplicarea unui curriculum complementar pentru pregatirea  

elevilor capabili de performante 

- .Realizarea  pregatirii  suplimentare  a  elevilor  pentru  concursurile  

scolare  dupa  un  grafic  stabilit 

- Concursul de Religie întru cinstirea Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul municipiului 

Galaţi “Copiii si tinerii, slujitori ai bucuriei.Niciodata sa nu ii uitam pe cei tristi 

ca noi”,  

          Pe primele locuri s-au clasat elevii: Stratulat Gabriela, Serban Raluca si Sava 

Claudiu, de la  

         clasa a VII-a A, coordonator prof. Morar L Scoala nr 5 si Balan Bianca  

Scoala nr 9  

 

- Olimpiada de Religie  faza locala au participat elevii Juravlea Bogdan VIII 

B și Bodoros Bogdan VII A, elevul Bodoros B calificandu-se la faza judeteana cu 

media 8,50; Scoala nr 5 – prof. Morar L 

- Participare la Concursul judetean „ Crucea Sf. Andrei „ unde au fost obtinute 

urmatoarele rezultate :Premiul I elevii Grigoras Andreea , Boghita Bianca  (cl.a 

VIII a A Școala nr 9 ) , Sava Claudiu și  Caramfil Diana (cl aVII aA , Școala nr 5) 

coordonator prof. Neagu Paula 

- 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, 

Corpaci Aura 

-  Participare proiect “fara limite”Speed staks – cl.I-IV ciclul primar prof. Popescu 

Elena SI prof. Luparu Victoria 

Au fost obtinute 2 locuri  I, 3 locuri II si 2 locuri 3 de catre elevii coordonati de 

doamna prof Popescu Elena Scoala nr 9 

- Participarea cu elevi la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-Etapa 

Judeteana- cros – etapa judeteana -  prof. Popecu E, TonitaI, Luparu V 

- Participare la activitățile sportive din cadrul proiectului Erasmus „ 

Săptămâna europeana a sportului „ 

-  Participare cu elevii la concursurile :                

                                 Drepturile omului prin ochi de copii , jud Constanța 

                                    A învăța- o șansă pentru viitor, Buzău 

                                   Violența în mediul școlar  coordonator prof . Buruiana Gina 

 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 Istoriei Culturii si Spiritualitatii Crestine.( prof. 

Maftei G , Morar L. Nicoara D,Coroama R., Capota O) În data de 1 Decembrie  d-na prof 

Buruiana Gina a organizat o activitate extrașcolară cu tema ZIUA NAȚIONALĂ a 

ROMÂNIEI la Mausoleul de la Mărășești în parteneriat cu Șc.Gimnz.Constantin Gh.Marinescu 

și Șc.Gimnz.Nr.26 Galați. 
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 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  referate cu tema : Interdisciplinaritatea in cadrul orei de religie – 

prof Morar Luminita si 

“ Rolul culorii in spatile de invatamant “ - prof. Neagu Paula 

- Lectie demonstrativa la educatie muzicala  sustinuta de d-na prof Buruiana Gina -

Folclorul obiceiurilor de iarnă la clasa a-V-a B 
 

 Participarea la cercurile pedagogice  s-a realizat prin participarea de catre toti 

membrii comisiei la cercurile pedagogice pentru fiecare disciplina iar d-nul 

prof. Calin  Valentin a susținut Cerc pedagogic la disciplina ed. Muzicala  la 

Sc Gimn ,,Dan Barbilian" 

 

- Participarea la cursuri de formare si simpozioane d-na prof. Nicoara Dana 

- Management educational, Managementul clasei, managementul crizei, PFDT 

(Evaluarea lucrarilor de definitivat si titularizare) 

 

 d-na prof. Bratu a participat la seminarul“Rolul patrimoniului national în 

păstrarea identității europene! “ 

 

 D-na prof. Buruiana Gina 

- A participat la Simpozionul Holocaustul Never Again !  

- A participat la Simpozionul Internațional Comunicare Interculturală în situații 

educaționale cunoaștere, metode, competențe didactice 

 

 D-na prof. Maftei Gabriela  

- a participat la  seminarul “ Creativitate si profesionalism in predarea 

disciplinelor umaniste” 

 d-na prof Petrescu A. 

        - a participat şi a promovat cursul Utilizarea manualului digital in activitatea didactică. 

 

 Publicatii  

  

- d-na pof Petrescu A  a publicat un articol de specialitate în carul revistei I-tech: 

Proiectarea lecţiei de geografie: Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi. 

 

Inscrierea si participarea la examene  de obtinere a gradelor didactice 



28 

 

- In cadrul comisiei noastre, dna prof. Nicoara Dana in luna decembrie 2017 a sustinut 

lucrarea metodico-stiintifica “Rolul activitatilor extracurriculare in educatia elevilor 

pentru dezvoltarea durabila”si promovat examenul de gradul I cu media 10. 

- d-na prof. Petrescu A a sustinut si promovat examenul de gr.I 

- D-na Luparu V  si d-na Buruiana G  sunt  inscrise  pentru sustinerea gradului did. I   

- d-nul Tonita Ionel  este   inscris pentru sustinerea gradului didactic II   

 

 

 

 Profesori evaluatori sau metodisti   

 prof. Morar Luminita 

- a facut parte, in calitate de evaluator, din comisia pentru contestatii, etapa locala a 

Olimpiadei de Religie, desfasurata la Scoala Gimnaziala nr. 22 Galati. 

 

 Prof. Nicoara Dana 

- membru evaluator al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei locale și a 

celei județene 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; 

- A propus subiecte pentru fazele judetene si nationale ale concursului de geografie 

Terra pentru clasa a VII a. 

 prof Balan Beatrice 

-  a participat la Olimpiada de Religie, etapa locală, în calitate de evaluator 

 prof Petrescu A 

- a propus subiecte pentru etapa judeţeană şi naţională a Olimpiadei de geografie 

de la clasa 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 :  24 ianuarie ,Sf.Andrei, 1 

decembrie  

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, geografie 

 Evocarea unirii de la 24 ianuarie s-a realizat sub forma unei expozitii 

tematice:”Unirea Principatelor Romane sub domnia lui Al.I Cuza si expozitii 

de desene realizate de elevii celor doua scoli sub indrumara d-nei prof . 

Neagu Paula 

- Participarea elevilor la activitati extrascolare organizate  la nivelul 

scolii sau in parteneriat cu alte scoli si institutii: 
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  d-na prof Morar Luminita a repartizat echitabil rechizitele procurate anual din 

fondul bisericii parohiale `Sfintii Martiri Brancoveni` la un numar de zece elevi, 

tinand cont atat de nevoile lor materiale, cat si de sttraduinta lor si de meritele la 

invatatura 

  Participarea elevilor claselor 0- VI la Sfânta Liturghie pe data de 24 septembrie la 

Biserica parohială „Sf. Ilie” pentru a primi ghiozdanele și rechizitele donate acestora la 

începutul anului școlar. Prof Balan Beatrice 

 

 program de spovedanie si impartasanie in Postul Craciunului , prof de 

religie Morar L , prof. Balan Beatrice 

  d-na prof Buruiana Gina participat cu elevii la activitatea din comunitatea 

creștină a parohia noastre în ziua de  Crăciun la Biserica Sf.Martiri Brancoveni. 

 participarea elevilor de gimnaziu la slujba Sfintei Liturghii din fiecare 

duminică; prof Morar L 

 d-na prof Buruiana Gina și d-nul prof Calin Valentin au organizat 

vizionarea a 2 spectacole astfel încât să atingă  obiectivele urmărite. – Vânzătorul 

de păsări și Ai carte ai party 

 d-na prof Buruiana Gina și d-nul prof Calin Valentin au pregătit activități 

artistice împreună cu elevii din Corurile din cele doua școli. 

 Doamnele profesoare de religie au participat cu elevii  elevii care au dorit, 

s-au pregatit sufleteste pentru intampinarea sarbatorii Craciunului prin primirea 

Tainei Spovedaniei si Impartasaniei, la clasele I-VIII. 

  D-na prof Morar Luminița  a participat în luna decembrie la campania de 

strangeri de ajutoare pentru cinci copii de la scoli din Tg. Bujor si Corni, campanie 

organizata sub egida ISJ Galati in colaborare cu CJRAE Galati. 

 D-na prof Morar Luminița  în data de 19.12.2017 am participat la 

activitatea `Craciunul-sarbatoarea bucuriei la orice varsta` desfasurata la Fundatia 

de Sprijin a Persoanelor Varstnice in colaborare cu elevii clasei a II-a A, indrumati 

de catre d-na prof. pip, Liliana Cioaca, activitate ce a constat in interpretarea unor 

colinde frumoase si a unei scenete, Greierele si furnica si oferirea unor daruri 

pentru batranii institutionalizati. 

Pe 20 dec. 2017  d-na prof Morar Luminița a participat la actiuni de voluntariat 

pentru promovarea si implementarea proiectului `Ajuta un copil sa creasca 

sanatos!` desfasurat de Asociatia Suport Medical Activ la Teatrul Muzical `Nae 

Leonard` in cadrul spectacolului caritabil `Fii si ti Mos Craciun!`. 

 Activitate sportiva cu echipa de baschet Phoenix prof . Tonita si prof 

Luparu V. 

  Vizitarea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la 

Dunărea de Jos pe data de 8 octombrie de către elevii claselor a VI-a și a VII-a cu 

scopul identificării principalelor mărturii arheologice, culturale și etnologice ale 

spiritualității Ortodoxiei din spațiul Dunării de Jos. Prof. Balan Beatrice 

 Decembrie, luna generozității - activitate de voluntariat realizată în 

parteneriat cu Liceul Teoretic „Dunărea” pe data de 21 decembrie.(Prof. Balan 

Beatrice) 

 D-na prof Nicoara Dana a participat cu elevii clasei a Va B la proiectul 

“Noaptea cercetatorilor europeni”. 

   D-na Prof Antohie Dana a participat la activitati de voluntariat in 

colaborare cu asociatia “Speranta si vis implinit” si a coordonat activitatea de 

voluntariat organizata de Consiliul elevilor “Alaturi de ai nostri”- bal caritabil, a 

organizat excursia de 4 zile la Durau 
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  d-na prof Popescu E  si  d-na prof .Corpaci  Aura au  organizat si au 

participat cu elevii la urmatoarele activitati si proiecte : 

                                     -Proiect Biomotric organizat de Ministerul Educaţiei 

                    - Campionat Şcolar:Fotbal, handbal 

                          - Participare Kendama’s dream 

                       - Proiect Snack/legume si fructe(majorete clasele V-VIII) 

                       - Proiect “Mingi în şcoli” 

 d-nul prof. Calin Valentin  a desfasurat impreuna cu elevii scolii nr 9 

urmatoarele activitati : 

 -program artistic de Craciun in cadrul slujbei de la Bis. Sf. Ilie- 24 

decembrie 

- program artistic de colinde la ISJ Galati si la un camin de batrani - 22 

decembri 

- serbare de Craciun la Sc Gimn Nr 9 - 

-  parteneriat de cantece cu Lic de Arte - 19 decembrie       

   d-na prof. Maftei Gabriela - a desfasurat  activitati de educatie juridica cu 

elevii claselor a V III a si aVII a de la scoala 5 si 9 , avand ca invitat pe  d-

nul  judecator de la Curtea de Apel Galati  Alexandru Bleoanca 

 

 Prof. Neagu Paula-Organizare expozitie personala a elevului Cocai 

Valentin clasa a VI a  

 

 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. 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. 

 

- .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 : 
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 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 

-Proiecte educaționale:  ”Let s do it, Danube!” prof. Nicoara D, ”SpeedStaks prof. 

Popescu E 

- d-na prof Nicoara Dana a participat la proiectul European eTwinning, Blue 

Countries. 

 d-na prof Maftei Gabriela am participat cu clasa VIII B la actiunea Ajuta un 

copil sa creasca sanatos in cadrul proiectului de voluntariat desfasurat de 

Asociatia Suport Medical Activ 

-Elaborarea proiectului educațional local  împreună cu d-na muzeograf Mariana 

Luca „Naturaliștii de azi, ecologiștii de mâine”, realizat în parteneriat cu 

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați  încadrat în 

domeniul ecologie şi protecţia mediului. Organizarea și desfășurarea activităților 

extracurriculare cuprinse în proiectul local de ecologie şi protecţia mediului 

„Naturaliștii de azi, ecologiștii de mâine”Prof Balan Beatrice                     

      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. 

  

 7 . COMISIA DIRIGINŢILOR – resp. Prof. Cristina Boala 

 

1. Elaborarea planificarilor anuale si a celor calendaristice , conform graficului stabilit – 
septembrie 2017 

2. Prezentarea colectivelor de elevi, de catre diriginti, a Regulamentului de ordine 
interioara si a Regulamentului PSI – septembrie 2017 

3. Stabilirea in sedintele cu parintii a comitetului de parinti al clasei , prin vot democratic 
– septembrie 2017 

4. Stabilirea de catre diriginti , prin consultarea parintilor, a datelor de desfasurare a 
sedintelor cu parintii, precum si a tematicii lectoratelor – septembrie 2017 

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 
2017 

6. Inceperea completarii fiselor psiho-pedagagice a elevilor de clasa a V-a –dirigintii 
claselor a V-a – octombrie 2017 

7. Realizarea, in colaborare cu psihologul scolar, a PIP- urilor pentru elevii cu dificultati 
de invatare- pe tot parcursul semestrului din momentul aparitiei certificatului de 
orientare scolara 
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8. Aplicare de chestionare de identificare a problemelor de violenta de catre dirigintii 
tuturor claselor  si interpretarea rezultatelor – noiembrie 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  si realizarea graficului de consultatii cu parintii, 
de catre toti dirigintii si informarea parintilor – octombrie 2017 

2. Indrumarea si informarea elevilor si a parintilor in vederea orientarii socio-profesionale 
prin aplicarea de chestionare Holland elevilor de la clasa a VIII-a – profesorul psiholog in 
colaborare cu dirigintii claselor – decembrie 2017 

3. Identificarea elevilor cu probleme psiho-comportamentale , stabilire de intalniri cu parintii 
si cu psihologul scolar 

4. Activitati desfasurate de diriginti in afara scolii( excursie – clasele aV-a A(dirig.Luparu V.) si 
B(dirig Antohie D) si a VI –a B(dirig Vizinteanu M)- semestrul I  

5. Activitati desfasurate de 5 octombrie – Ziua Educatorului si in cadrul Saptamanii Educatiei 
Globale (activitati extrascolare) 

6. Activitati desfasurate de psihologul scolar in colaborare cu dirigintii claselor pe teme de 
dezvoltare personala ( conform planificarii existente la psihologul scolar )- pe tot parcursul 
semestrului 

7. Activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de iarna :  
Proiect „De la inima la inima”, ralizat in colaborare cu ISJ Galati si CJRAE Galati, 

coordonator prof.psiholog Panceac Ramona :  

- clasele a III-a A(inv. Andras S), a III-B(inv.Brasoveanu ),  
- clasele a VI – a A(dirig. Boala C),a VIII-a A( dirig.Stefanescu A) in colaborare cu prof. 

Morar L si Ghizdavescu M,   decembrie 2017 
8. Lectie demonstrativa sustinuta la clasa a V-a A , Scoala gimnaziala nr 9 de d-na prof. 

Panaite Mariana, cu tema „ Sa fim mai buni, sa daruim !” – decembrie 2017 
9. Referat sustinut de d-na prof. Donose Mihaela, cu tema „Metode moderne si traditionale 

in cadrul orei de dirigentie ” – ianuarie 2018 
 

9. COMISIA DE ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE SCOALA NR 

5, resp. Prof. Mariana Vizinteanu                                                                                                                                                                 

 

PUNCTE TARI 

         Activităţile educative extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în semestrul I au urmărit 

realizarea obiectivelor propuse în planul managerial. 

La începutul semestrului I:  

- s-au realizat documentele specifice  activităţii de planificare 

a activităţii educative  

 PLANUL MANAGERIAL AL CONSILIERULUI EDUCATIV 
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 PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI 

EXTRACURRICULARE 

 GRAFICUL DESFĂŞURĂRII ACESTOR ACTIVITĂŢI 

 PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR  CU PĂRINŢII 

 GRAFICUL CONSULTAŢIILOR CU PĂRINŢII 

- s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au 

elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de 

desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul. 

- s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară şi s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel o mai 

bună cunoaştere a acestui tip de activităti. 

- cadre didactice calificate şi cu vechime la catedră, care sunt 

si diriginţi la clase. 

- învăţătorii şi diriginţii au urmat diverse cursuri de formare şi 

au participat la toate activităţile şcolii. 

 

 

PUNCTE SLABE 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs 

- descreşterea interesului elevilor şi a familiei faţă de activităţile educative şi extracurriculare 

precum şi minimalizarea importanţei acestora; 

- creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinatate, lipsindu-i astfel pe copii de 

supravegherea părintească. 

- lipsa de fonduri şi greutatea obţinerii lor pentru a răsplăti rezultatele bune şi foarte bune ale 

unor elevi merituoşi ai şcolii. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- atragerea unor proiecte si programe de parteneriat la nivel local  şi regional. 

- participarea la cursuri de formare continuă si perfecţionare metodică. 

- cabinetul de biologie şi informatică bine dotat. 

- vizionarea unor spectacole de teatru şi film. 

- organizarea unor activităti extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse. 
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- se colaborează cu cabinetul medical al şcolii pentru  activităţi de prevenire a îmbolnăvirilor, 

respectării regulilor de igienă, prevenirea consumului de alcool, droguri şi tutun. 

- colaborarea cu psihologul şcolar asupra mediului educaţional realizează pemanent consilierea 

în vederea carierei elevilor din clasele terminale VIII. 

- consilierea elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei in rândul copiilor. 

 

AMENINŢĂRI 

- scăderea numărului de elevi. 

- lipsa de timp şi de motivaţie financiară. 

- multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare. 

- cantitatea mare de documente ce trebuie întocmite de către cadrele didactice. 

- oferta negativă a străzii şi a mijloacelor mass-media reflectată în lipsa de interes faţă de 

învăţătură şi activităţile educative. 

          Activitatea educativă s-a desfaşurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către consilierul educativ şi diriginţi. 

Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul 

elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare.  

Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a fost centrată pe 

formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice 

ale democraţiei. 

         Proiectele educative realizate in semestrul I al anului scolar 2017-2018 au vizat 

implicarea unui număr mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru 

atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii. 

         Activităţile educative s-au bucurat de participarea entuziastă a elevilor din şcoala noastră 

conduşi de învăţători, diriginţi şi consilierul educativ. 

         Pe parcursul semestrului I instituţia noastră de învăţământ  a avut o strânsă legatură cu 

Biserica şi Poliţia în vederea prevenirii combaterii actelor de violenţă si a traficului de 

persoane. 

        Activităţile extraşcolare şi  extracurriculare din semestrul I au fost complexe, s-au bazat 

pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat un număr mare de elevi, 

cadre didactice şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Astfel prezentam cateva din multele activitati desfasuratepe parcursul semestrului I: 
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 Saptamana Educatiei Globale cu tema ,,Lumea mea depinde de noi”- activitati conform 

programului 

 CAMPANIA  Săptămânii donării fructelor și legumelor - NOIEMBRIE 

 Concursuri – conform activităților cadrelor didactice 

 Excursii- Durău, Bușteni 

 Deplasari la: Catedrala Arhiepiscopala Galati, bibliotecaV.A.Urechia, muzee, Gradina 

botanica-vernisaje,expozitii 

 Vizionare de teatru/filme/spectacole,  

 Activitati de voluntariat(Din suflet pentru suflet;”Ajută un copil să crească sănătos” - 

ASMA si Spitalul Militar;) 

 Participarea cadrelor didactice la Cercurile pedagogice 

 Desfasurarea activitatilor de ziua lui Eminescu 
           ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

 Pe parcursul sem.I, an şcolar 2017/2018, cadrele didactice din înv. primar (pregătitoare 

și clasele I), au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare. 

 

 Responsabilităţi  

 D-na Grecu Angela si Tudose Carmen 

Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

                  Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 

 D-na Săndulache  

       -  Profesor îndrumător şi supraveghetor- Concursul Naţional Comper și Eurojunior 

- Activitate voluntariat ”Ajută un copil să crească sănătos” - ASMA si Spitalul 

Militar; 

- Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale și sumative 

- Promovarea imaginii şcolii; 

-  

 

 D-ra Vadeanu Laura 

- responsabilă în cadrul comisiei comisiei „Promovarea imaginii școlii” 

- membră în cadrul comisiei „Proiecte și programe europene” 

- Întocmirea, administrarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale și sumative 

 

 D-na Taşcă Dana-Cristina 
- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Responsabil Comisia Consiliul elevilor din clasele pregătitoare-IV; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale; 



36 

 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 D-na Neicu Nicoleta 
- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Internațional Formidabilii 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 

- Coordonator concurs „TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE”, a VII – a, 2017, 

Botoşani; 

- Responsabil Comisia metodică a Învățătorilor pentru clasele pregătitoare și I; 

- Membru in comisia Activitaților extracurriculare; 

- Membru Consiliu de Administrație; 

- Secretar Asociația de părinți - ”PRIETENII ȘCOLII NR: 5, GALAȚI” 

- Coordonator concurs „Natura în culori”, Reşiţa, 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 Dinu Livia 

- Coordonator şi îndrumător- Programul Naţional Eurojunior- nov. 2017; 

- Mentor- Concursul National Comper- 2017; 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Internațional Formidabilii 

- Coordonator și îndrumător – Concursul Proeducația 

- Coordonator concurs „TOAMNA FANTEZIE ŞI CULOARE”, a VII – a, 2017, 

Botoşani; 

- Coordonator concurs „Natura în culori”, Reşiţa, 2017; 

- Întocmire, administrare şi interpretare rezultate testări iniţiale și semestriale; 

- Promovarea imaginii şcolii  

 

 

 Proiecte şi parteneriate: 

Coordonate de d-na Neicu Nicoleta 

 

- Excursie în natură (colectarea materialelor din natură necesare orelor de AVAP);  

- Culorile toamnei-Toamna în livadă;  

- Mâini dibace-olăritul;  

- 1 Decembrie-Ziua Națională a României;  

- Povestea cărților-vizită la tipografia ELCO. 

-  „6 DECEMRIE” – parteneriat Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”; 

- În colaborare cu FUNDAȚIA-CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, s-a desfășurat activitatea de 

voluntariat ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,, iar în colaborare cu ASOCIAȚIA 

SUPORT MEDICAL ACTIV s-au  desfășurat acțiuni de voluntariat pentru promovarea și 

implementarea Proiectului ,,Ajută un copil să crească sănătos,, cu tema ,,Fii și tu Moș 

Crăciun„ 

- Creștini-Crăciunul a sosit;  
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- 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  

- In cadrul Campaniei BATEREL ȘI LUMEA NON-E, au fost desfășurate toate activitățile 

educative propuse de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă a 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 

 

Coordonate de d-na Dinu Livia 

 

- Excursie în natură (colectarea materialelor din natură necesare orelor de AVAP);  

- Culorile toamnei-Toamna în livadă;  

- Mâini dibace-olăritul;  

- 1 Decembrie-Ziua Națională a României;  

- Povestea cărților-vizită la tipografia ELCO. 

-  „6 DECEMRIE” – parteneriat Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”; 

- În colaborare cu FUNDAȚIA-CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, s-a desfășurat activitatea de voluntariat 

,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,, iar în colaborare cu ASOCIAȚIA SUPORT MEDICAL 

ACTIV s-au  desfășurat acțiuni de voluntariat pentru promovarea și implementarea Proiectului 

,,Ajută un copil să crească sănătos,, cu tema ,,Fii și tu Moș Crăciun„ 

- Creștini-Crăciunul a sosit;  

- 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  

- In cadrul Campaniei BATEREL ȘI LUMEA NON-E, au fost desfășurate toate activitățile 

educative propuse de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă a deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice.  

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 

 

 

Coordonate de d-na Grecu Angela 

Coordonate de d-na Tudose Carmen 

- Excursii: Bușteni: 29.10 – 01.11.2017 

- Concursuri: Proeducația 

 Eurojunior 

 Comper 

- Vizionare de teatru și film 

- Proiect de voluntariat „Dăruim Crăciun” în parteneriat cu Centrul Comercial Winmarkt 

Galați, „Căsuța Ștrumfilor”-After School, Școala Gimnazială Nr. 17, Galați, Școala 

Gimnazială Nr. 18, Galați, Școala Gimnazială Nr. 29, Galați, Școala Gimnazială Nr. 43, 

Galați 

- Colectare de fructe și legume și donarea lor unor familii nevoiașe din circumscripția 

școlii 
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Coordonate de d-na Taşcă Dana-Cristina 

 

- 1 Decembrie, 

- proiecte educationale “24 Ianuarie”,  

- ”15 ianuarie-Mihai Eminescu”, 

- implicarea colectivului clasei in parteneriat cu clasa a III a B, inv. Brasoveanu Violeta ”Fii si 

tu un Mos Craciun” actiune de voluntariat venit in sprijinul varstnicilor de la Asociatia de 

batrani “Famlia”. 

- Referat Comisie violenta; 

 

Coordonate de D-na Săndulache Georgeta 

 

- Teatru: „Peter Pann”, octombrie 2017 

- Activitate „ Galați, orașul meu de suflet”, 29 noiembrie 2017 

- Voluntariat: „Să fim mai buni!”- activitate desfășurată cu prilejul Săptămânii fructelor și 

legumelor donate, parteneriat cu Fundația Familia, 23 noiembrie 2017 

- Voluntariat: „Târg de prăjituri” (parteneriat clasele I, a II-a și a III-a)- 5 decembrie 2017 

- Târg de Crăciun- Winmarkt, Galați 

- Serbare de Crăciun (21 decembrie 2017) 

- Activitate: „Versuri eminesciene în creații plastice” , 15 ianuarie 2018 

- Proiect de educație ecologică: „Baterel și lumea NON-e” 

- Proiect Național: „România pitorească”, coordonator: Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, Rădăuți 

- Proiect: „Școala Siguranței Tedi” 

- Concurs județean de creație artistico-plastică „Toamnă în culori”, Bacău 

- Rulare blog al clasei strumfiilascoala.weebly.com 

- Activitate în parteneriat cu psihologul școlii: „Emoțiile noastre” 

- Participare  la realizarea proiectului INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE - METODĂ ALTERNATIVĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR DIN ROMÂNIA, în calitate de operator de interviu 

 

 

 

 

Coordonate de d-na Vădeanu Laura 

 

Am susținut la nivelul clasei, în primul semestru, un număr de 7 activități 

extracurriculare planificate în prealabil. Toate activitățile au fost încheiate prin întocmirea unui 

proces-verbal. S-au făcut poze la fiecare activitate în parte. Acestea sunt păstrate în CD-uri.  
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Pe lângă aceste activități copiii au fost de 2 ori pe parcursul semestrului la biserica „Sf. 

Trei Ierarhi” pentru a se împărtăși. În luna noiembrie a fost Săptămâna Fructelor și 

Legumelor unde copiii au colectat diverse alimente, de la fructe și legume, la alimente 

neperisabile: mălai, făină, ulei, oțet, sare, paste, conserve etc. O parte din aceste alimente au 

fost donate Centrului de Zi a Fundației „Inimă de Copil” în cadrul unei vizite la sfârșitul 

lunii noiembrie: „Din suflet pentru suflet”- „Împreună de sărbători”. Totdată copiii 

centrului de zi, alături de copiii clasei I A au realizat activități în comun de recreere și 

confecționare de felicitări.  

În cadrul activității „Târgul de Crăciun” părinții clasei I A, împreună cu elevii, au 

confecționat diverse materiale cu scopul vânzării acestora. Campania umanitară a avut loc la 

nivel de școală, fiind un succes.  

Nr. 

crt. 

Denumirea activițății Mod de realizare Data 

1. „Copăcelul multicolor” – colaj Colaj pe un suport dat 

Decupare, aplicare frunze 

colorate (de toamnă) 

Septembrie 

 

2.  „Ziua Mării Negre” Realizarea de machete Octombrie 

3. Săptămâna Educației Globale 

„Pace și nonviolență pentru copiii 

lumii!” 

Lumea noastră depinde de noi! 

Realizarea unor postere /  

afișe 

 

Noiembrie 

4. „1 decembrie - Ziua Naţională a 

României” 

„Ghetuța lui Moș Nicolae”  

 

„Steaua sus răsare!”- program artistic 

specific sărbătorilor de iarnă 

 

Realizarea steagului 

României 

Decupare după șablon, 

asamblare, șnuruire 

Serbare de Crăciun 

Decembrie 

 

 

 

5. Luceafărul poeziei românești 

 

Cântece, poezii 

Concurs de recitari 

Ianuarie 
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Copiii au participat în acest semestru la 2 spectacole organizate la Casa de Cultură a 

Sindicatelor: în luna octombrie „Aventurile lui Peter Pan”, iar în luna ianuarie „Dl Goe”. 

Copiii au fost înscriși și la concursul de desene organizat de primăria municipiului Galați: 

„Familia în contextul sărbătorilor de iarnă”.; la concursul de desene „Natura ilustrată în 

opera lui Eminescu”, organizată de ONG- „Tinerii și Viitorul”; concurs de desene organizat 

de Carrfour România; Concursul Naţional ,,Povești magice de Crăciun”, organizat de 

Școala Gimnazială Nr. 7 din Galați. 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE  

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – CLASELE a II-a, a III-a, a IV-a 

 

Prof. înv. primar, Cioaca Liliana CLASA a II-a A 

 

 Reguli de comportament-acasă și la școală – SEPTEMBRIE  

 Ziua Internațională a Educaţiei-“Şcoala mea” – OCTOMBRIE  

 Prieteni dragi –plante și animale - NOIEMBRIE 

 1 Decembrie- Ziua Națională a României – DECEMBRIE 

 ,,Luceafărul poeziei româneşti” - IANUARIE 

                                                                                                                                  

Prof. înv. primar, Lăbuș Tatiana CLASA a II-a B 

 

 

Nr.ctr  Activitatea Conţinutul activităţii / 

 

Perioada / data  

1 Cum îmi controlez furia? Prevenirea violenţei în şcoală 

Creşterea controlului afectelor şi controlul 

impulsivităţii 

20 octombrie 2017  

2 “ Uite, vine Moş Crăciun!” Realizarea unui program artistic 21.12.2017  

3 “ Hai să dăm mână cu mână…” Hora unirii – dans popular 23.01.2018  

4 Concursuri școlare gratuite Proeducația CLR 

 

Proeducația MATEMATICA 

10.XI.2017 

 

14.XI.2017 
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EUROJUNIOR 

 

 

COMPER CLR  

 

COMPER Matematică 

 

 

17 NOIEMBRIE 2017 

 

 19.01.2018 

 

26.01.2018 

5 Vizionare de spectacole pentru copii Aventurile lui Peter Pan 12 octombrie 2017  

 

 

 Prof. înv.primar, Iulia Simona Andraș - Clasa a III-a A 

1. Vizionare piese de teatru 

 Peter Pan (11.10.2017) 

 Moș Crăciun prin lume ( 27.11.2017) 

2. Săptămâna educației globale „Lumea mea depinde de noi - Un mediu curat pentru noi”  

(17.11.2017 ecologizare curtea școlii) 

3. Activități dedicate unor sărbători 

 Ziua României (29.11.2017) 

 Eminesciana (15.01.2018 

 Mica Unire (23.01.2018) 

4. Desene Carrefour „Lumea lui Rubbiz”  ( noiembrie 2017) 

5.  Activități voluntariat 

 „Săptămâna fructelor și legumelor donate”  (20-24.11.2017) - Fundația Familia 

(23.11.2017) 

 

 „Târg de prăjituri”  (05.12.2017),  din banii obținuți din vânzarea prăjiturilor s-au făcut 

donații constând în rechizite, obiecte de igienă personală, dulciuri, haine către copiii de 

la Fundația Familia(06.12.2017) 

 

 Campania  sub egida I.S.J. Galați în colaborare cu CJRAE Galați „De la inimă la inimă. 

Dăruiește bucurie copiilor!” - donarea de rechizite, alimente și îmbrăcăminte nouă unei 

eleve de la Tg. Bujor (13.12.2017) 
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 „Dăruim Crăciun”, vânzare de obiecte hand made  Crăciun (15.12.2017- Winmarkt) 

 

Înv. BRAȘOVEANU VIOLETA – clasa a III-a B 

 Culorile toamnei – 24.10.2017 

 Strada nu e loc de joacă! – Educație rutieră – 16.11.2017 

 Sunt mândru că sunt român! – 4.12.2017 

 Să-l descoperim pe Eminescu – 15.01.2018 

Înv. HULUȚAȘ CONSTANTINA - CLASA a IV a A 

 

            1.VIZIONARE  SPECTACOL  “AVENTURILE LUI PETER PANN’’-12/110/2017 

            2. VIZITA MUZEUL  DE  ISTORIE                                                  -02/11/2017 

            3. SAPTAMANA  EDUCATIEI  GLOBALE-DESENE                      -22/11/2017 

            4 .ACTIVITATI CU GRADINITA ‘’LICURICI’’                                   -28/11/2017 

            5.  ACTIVITATI CU GRADINITA NR. 44                                         - 21/11/2017 

            6. CHESTIONARE   APLICATE PARINTILOR PRIVIND SPRIJINUL LOR ACORDAT COPIILOR IN 

EFECTUAREA TEMELOR DE ACASA. 

            7. PREGATIRE CU ELEVII PENTRU PERFORMANTA SCOLARE- VACANTA DE TOAMNA, 2017 

            8. PREGATIRE PENTRU EV. NATIONALA –SAPTAMANAL 

            9. ACTIVITATI SUPLIMENTARE DIN GAZETA MATEMATICA EUROJUNIOR- PUBLICAREA 

ELEVILOR LUNAR LA RUBRICA  ‘’REZOLVITORII NOSTRI” 

           10 PROPUNERI DE SUBIECTE DE MATEMATICA LA REVISTA ‘’ MATHGAL’’    

           11. Spectacol “D-L Goe”-29 ian 2018 

 

 

ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT 

            1.’’PREGATIM  GHIOZDANUL 20017’’-PARTENERIAT  ASOCIATIA A.R.C.A.-12 GHIOZDANE 

PENTRU 12 COPII DIN CLASELE I-IV-SEPTEMBRIE 2017                    -16/09/2017 

           2.’’DARUIM  CRACIUN’’-PARTENERIAT CU A.R.C.A  - 16/12/2017 

       -materiale pentru Expozitia cu vanzare “Daruim Craciun” 

 

PARTENERIATE 
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1. A. R. C. A .-PREGATIM  GHIOZDANE 2017; 

2. EDU; 

3. SC. NR. 43, ‘’DAN  BARBILIAN’’-CONCURS; 

4. PROEDUCATIA –CONCURS. 

 

Înv. TUDOR GEORGETA 

 

 Clasa noastră ca o floare! – SEPTEMBRIE 

 Ziua Pompierilor – SEPTEMBRIE 

 Coboară toamna... – OCTOMBRIE 

 Halloween la noi în clasă – NOIEMBRIE 

 1 Decembrie – ziua naţională a României - DECEMBRIE 

 Vin sărbătorile de iarnă! – DECEMBRIE 

 “Magazinul literar” – moment închinat lui M. Eminescu – IANUARIE 

 PREGATIRE PENTRU EV. NATIONALA –SAPTAMANAL 

 

 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE  

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL – CLASELE a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a 

CLASA a V-a A – Prof.dirig. LUPARU VICTORIȚA 

 

 „Misterele din cer” - vizită la Planetarium - OCTOMBRIE 

 „Sf. Apostol Andrei-ocrotitorul Galaţiului”- NOIEMBRIE 

„Iată vin colindătorii” 

 program artistic de Crăciun si activitati de voluntariat – DECEMBRIE 

 „Un actor grăbit”-vizionarea unor spectacole de teatru – IANUARIE 

 

CLASA a V-a B – Prof.dirig. ANTOHIE DANA 

 Activitate de cunoastere a orizontului local – SEPTEMBRIE 

 Participare la Noaptea cercetatorului european organizata de Universitatea 

Dunarea de jos, unde elevii au admirat diferite proiecte ale studentilor si au probat 

echipamentele puse la dispozitie de MAI - OCTOMBRIE 

 Excursie la Durau - NOIEMBRIE 

 Deplasare cu elevii la Bowlling – DECEMBRIE 

 

CLASA a VI-a A – Prof.dirig. BOALĂ CRISTINA 

 Cum ne comportam la scoala si pe strada – SEPTEMBRIE 

 Ziua Internațională a Educaţiei – OCTOMBRIE 
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 Noi si natura inconjuratoare – NOIEMBRIE 

 1 Decembrie- Ziua Națională a României - DECEMBRIE 

 De la inimă la inimă. Dăruiește bucurie copiilor – DECEMBRIE 

 Noi si poezia eminesciana - IANUARIE 

 

CLASA a VI-a B – Prof.dirig. VIZINTEANU MARIANA 

 

 Plimbări în aer liber – Faleza Dunării – SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 

 Să ne cunoaştem oraşul - Vizionare film  - NOIEMBRIE  

 CAMPANIA Săptămânii donării fructelor și legumelor - NOIEMBRIE 

 Excursie la Durău – NOIEMBRIE 

 Participare la Balul Crăciunului 

 PREGATIRE PENTRU EV. NATIONALA –SAPTAMANAL 
 

CLASA a VII-a A – Prof.dirig. DONOSE MIHAELA 

 

 Să ne cunoaștem mai bine – OCTOMBRIE 

 Comunicare și respect – NOIEMBRIE 

 Obiceiuri de iarnă – DECEMBRIE 

 De la agresivitatea între copii, la agresivitatea în societate – IANUARIE 

 PREGATIRE PENTRU EV. NATIONALA –SAPTAMANAL 

 

CLASA a VII-a B – Prof.dirig. CARAMALĂU MĂDĂLINA 

LUNA ACTIVITATEA 

Octombrie Copiii si alimentatia sanatoasa (masa rotunda) 

Noiembrie Activitati dedicate zilei orasului Galati 

Decembrie Asteptandu-l pe Mos Craciun ( realizarea unor decoratiuni de Craciun) 

Ianuarie Arta si matematica (expozitie de desene matematice) 

PREGATIRE PENTRU EV. NATIONALA –SAPTAMANAL 

 

CLASA a VIII-a A – Prof.dirig. ȘTEFĂNESCU ADRIANA 

 

 Expoziția de crizanteme la Grădina Botanică - OCTOMBRIE 

 Vizită la casa de copii prin Asociația Inimă de copil – DECEMBRIE 

 Teatrul Muzical – omagiu lui Eminescu – IANUARIE 
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 Vizionare piese de teatru – pe parcursul stagiunii – 'Cursa de soareci''; Steaua fara nume 

; Private Settings; Puslamaua de la etj 13 

 

CLASA a VIII-a B – Prof.dirig. MAFTEI GABRIELA 

 

 CAMPANIA Săptămânii donării fructelor și legumelor – NOIEMBRIE 

 Ajuta un copil sa creasca sanatos in cadrul proiectului de voluntariat desfasurat de 

Asociatia Suport Medical Activ 

 2 activitati de educatie juridica cu elevii claselor a VIII a si aVIIa de la Școala 

Gimnazială nr. 5 si 9, intalniri cu un judecator de la Curtea de Apel Galati, Alexandru 

Bleoanca 

 1 Decembrie – ziua României – Mausoleul de la Mărășești - DECEMBRIE 

 

ACTIVITATI  EXTRAȘCOLARE  

 EDUCAȚIE MUZICALĂ – Buruiană Gina 

- 1 Decembrie – ziua României – Mausoleul de la Mărășești - DECEMBRIE 

- Din an în an – Biserica Sf. Martiri Brâncoveni – DECEMBRIE 

 

 RELIGIE – prof. Morar Luminița 

- Concursul Sf. Apostol Andrei - NOIEMBRIE 

- Pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului – DECEMBRIE 

- De la inimă la inimă. Dăruiește bucurie copiilor - DECEMBRIE   

 

10. COMISIA DE ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE SCOALA 

NR.  9, resp. Prof. Otilia Palade 

Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare desfășurate, altele decât cele propuse 

în planul activităților extrașcolare al fiecărei clase: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

educative 

Forma de 

organizare 

Resurse Indicatori 

de realizare 

Termen 

calendaristic 

SEMESTRUL I 

1.  Baterel 

Domestos 

Școala de bani 

Caravana Smurd 

Programe școlare 

naționale 

168 elevi din ciclul 

primar 

Prof. înv. primar 

Șerban M. 

Lazăr G. 

Palade Mirela 

Cobzaru Dumitra 

Fotografii 

Diplome de 

participare 

Kit-uri de la 

organizatori 

Septembrie  

Octombrie 

2017 

2.  Dăruind vei 

dobândi! 

 

Proiect 

educațional 

Program de 

150 de elevi 

coordonator SNAC 

Dirigintii 

Bibl. Petcu M. 

Donații către 

Sc. E. 

Gîrleanu, 

Centrul de 

Noiembrie 

2017 
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voluntariat  vârstnici 

3. Lumea mea 

depinde de noi 

Săptămâna 

Educației Globale 

200 elevi 

Cadre didactice 

Desene 

Expoziție 

 

 

Noiembrie 

2017 

4. La teatru Vizionarea 

spectacolului de 

teatru pentru copii 

Frumoasa și 

Bestia 

170 elevi 

7 prof. înv. primar 

Teatrul Dramatic  F. 

Tardini- Galați; 

 

Fotografii Noiembrie 

2017 

5. Tombola jucăriilor Tombolă 

jucăriilor(folosirea 

fondurilor bănești 

obținute la 

ajutorarea unor 

copii defavorizați) 

230 elevi 

Cadre didactice 

Fotografii  Decembrie 

2017 

6. Ziua persoanelor 

cu dizabilități 

Prezentarea unui 

spectacol cu 

majoretele cls. V-

VIII 

10 elevi 

Prof. Popescu E. 

Spectacol Decembrie 

2017 

7. De la inimă la 

inimă… 

Campania 

organizată de 

CJRAE Galați 

23 elevi 

Prof. Jalbă Doinița 

Psih. șc. Panceac 

Ramona 

Fotografii  

 

Decembrie 

2017 

8. Prietenie- proiect 

educațional –

ShoeBox 

Colectarea și 

donarea 

cadourilor de 

Crăciun 

24 elevi 

p.î.p. Palade Mirela 

Cadre didactice  

Fotografii Decembrie 

2017 

9. Hour of Code Proiectul european 

Hour of Code- 

lecții de 

programare TIC 

50 elevi 

p. î. p. Palade Mirela 

 Prof. Craivan Bianca 

ADFABER 

Fotografii 

Diplome  

Decembrie 

2017 

10.  1 decembrie- Ziua 

națională a 

României-  

Activități practice 100 elevi 

Cadre didactice 

Fotografii 

Expoziții 

 

Decembrie 

2017 

11. Nașterea Domnului Serbări școlare         190 elevi 

Cadre didactice- cls. P-

VIII 

Prof. Drăgan Ramona 

Prof. Călin G. 

Fotografii  Decembrie 

2017 

12. No Limits 

Speedstacks 

Proiect de 

colaborare 

Elevii claselor I-VIII 

Prof. Popescu Elena 

Instructor speedstacks 

Burlui Tudorel 

Protocol de 

colaborare 

Procese 

verbale 

Septembrie 

2017-  

iunie 2018 
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13. ZICI 2018 Activitate pentru 

promovarea 

lecturii 

150 elevi 

Cadre didactice din 

înv. primar 

Prof. Palade M 

Bibl. Petcu M. 

Fotografii  Februarie  

2017 

14. Parteneriat cu C. 

M. Rasvan 

Angheluță 

Proiect 

educațional 

Prof. Bălan B. 

Prof. Palade M. 

Protocol de 

colaborare 

Procese 

verbale 

Dec. 2017 

15. Școala Discovery Program european Prof. Ghizdăvescu M. 

Cadre didactice 

Fotografii Ian. –feb. 

2018 

 

                               

 

 

11. COMISIA PROIECTE INTERNATIONALE – resp. Prof. Marinescu C 

Ca în fiecare an școlar, interesul acestei comisii se axează pe proiectele internaționale 

de colaborare, în special proiectele eTwinning care sunt mult mai accesibile. 

În speranța aprofundării noului program Erasmus +, doamnele profesoare Carmen 

Marinescu și Dana Antohie au participat la cursul de formare "Parteneriate KA2 – Educația 

Adulților". Există interes pentru aceste tipuri de proiecte, mai ales KA1 – formare profesională 

și KA2 – parteneriate școlare, dar întâmpinăm greutăți în găsirea partenerilor europeni. 

În ceea ce privește proiectele eTwinning, aceleași doamne profesoare sunt implicate în 

doua parteneriate europene "Blue Countries" (Țările albastre) și "MovieMe". 

Blue Countries (Tarile Albastre) este un proiect axat pe interdisciplinaritate, tema 

despre importanța apei regăsindu-se atât în geografie și istorie cât și în literatură și artă. 

Elevii au explorat ecosisteme, făcând experimente,  creând prezentări și macheta  

Dunării si Mării Negre prezentând relieful, vegetația și fauna din aceste zone. De asemenea au 

pregătit costume reprezentând animale sau plante care trăiesc în aceste ecosisteme.  În prezent 

lucrăm la revista digitală a proiectului care va cuprinde legende și tradiții legate de apele 

noastre. 

PARTENERI activi: Croatia, Italia  

OBIECTIVE si ACTIVITATI ale acestui an de proiect: 

-Dezvoltarea competentelor lingvistice si digitale 

-Dezvoltarea spiritului critic si a deprinderilor de rezolvare a unor probleme 

-Dezvoltarea creativitatii 

 -Crearea unui video prezentand Dunarea si Marea Neagra din punct de vedere geografic si 

istoric. 

-Dezbatere/concurs despre hazarde naturale 
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-Brosura cu legendele apei 

-Modalitati de protectie a rezervatiilor naturale – Delta Dunarii 

-Crearea unei mori de apa 

-Revista digitala a proiectului 

 

MovieMe este un parteneriat cu Franța și Turcia bazat pe istoria filmului. Elevii vor 

forma o echipă de reporteri și în urma activității vor publica o revistă online. Vor studia diferite 

genuri, vor afla care sunt elementele unui film și cum se realizează acesta, și vor redacta 

articole. 

 

Cu excepția acestor proiecte nu a mai existat nicio altă activitate cu temă europeană la 

nivelul celor două școli pe parcursul primului semestru. 

 

     

12.COMISIA CURRICULUM  - resp. Prof. Angela Grecu 
 

1.OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI 

 

1. Procurarea documentelor curriculare oficiale (plan–cadru, programe şcolare, ghiduri 

metodologice, manuale etc.) 

2. Aplicarea planului-cadru de învăţământ ce se realizează prin elaborarea ofertei 

curriculare 

3. Asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi  

extracurriculare 

4. Fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei, resurselor umane 

ale şcolii şi specificul comunitar. 

5. Consultarea cadrelor didactice în domeniul curricular. 

6. Asigurarea coerenţei între curriculumul naţional şi dezvoltarea locală, coordonarea 

dintre diferitele discipline şi rezolvarea conflictelor de prioritate dintre profesori şi discipline 

în interesul elevilor şi al unităţii şcolare. 

 

2. ACTIVITĂŢI PRIN CARE S-AU REALIZAT OBIECTIVELE: 

-activităţi interactive privind:  

-  realizarea programului de activităţi, 

-  revizuirea regulamentului comisiei; 

-  realizarea de chestionare de aflare a opiniei părinţilor şi a elevilor privind disciplina 

opţională studiată în anul în curs şi propuneri privind opţiunile elevilor pentru anul următor;  

-  centralizarea şi interpretarea chestionarelor; 

-  centralizarea proceselor verbale de la şedinţele cu părinţii elevilor claselor I-VIII 

privind disciplinele opţionale pentru anul şcolar 2018-2019; 

 - asigurarea bazei logistice pentru activităţile currriculare şi extracurriculare. 

În urma analizei propunerilor CDŞ pentru anul şcolar 2018-2019 în cadrul şedinţei 

Consiliului de Administraţie, Comisia pentru Curriculum a aprobat următoarele opţionale: 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 

CP Step, înv.Neicu/Dinu– Calculatorul fără 

secrete (Caramalău) 

I A, înv.Vădeanu - Vorbim, scriem româneşte 

(Vădeanu) 

I B, înv.Săndulache – Literatura pentru copii 

(Săndulache) 

I Step, înv.Grecu/Tudose – Calculatorul fără 

secrete (Caramalău) 

II A, înv.Cioacă- Calculatorul fără secrete 

(Caramalău) 

II B, înv.Lăbuş  – Formarea caracterului 

(Panceac) 

III A, Andraş - Calculatorul fără secrete 

(Caramalău) 

III B, înv.Braşoveanu - Formarea caracterului 

(Panceac) 

IV A, înv. Huluţaş –  Pictura decorativă (Neagu), 

            English and Craft (Marinescu) 

IV B, înv.Tudor – Educaţia financiară 

(Măzăraru), 

           Geoinformatica (Antohie) 

CPA, înv.Şerban – Prietenul meu, calculatorul 

(Craivan)  

         - Arta scrisului frumos (Şerban) 

I A, înv.Jalbă – Universul emoţiilor (Panceac)    

I B, înv.Patriche – Ştim să scriem frumos  

(Patriche) 

II A, înv.Lazăr - Prietenul meu, calculatorul 

(Craivan)  

III A, înv.Pricope- Prietenul meu, calculatorul 

(Craivan)  

III B, înv.Palade – Prietenul meu, calculatorul 

(Craivan)   

IV B, înv.Cobzaru – Geoinformatica (Antohie)   

V A, diriginte Luparu – Pictura decorativa 

(Neagu), 

          Educatie financiara (Mazararu), 

V B, diriginte Antohie - Educaţie pentru sănătate 

(Vizinteanu) 

          Tipuri de comuneri (Boală) 

VI A, diriginte Boală - Pictura decorativa (Neagu) 

VI B, diriginte Vizinteanu - Educaţie pentru 

sănătate(Vizinteanu), 

                Educatie financiara (Mazararu) 

VII A, diriginte Donose – Sinteze matematice 

(Abuzetoae) 

VII B, diriginte Caramalău – Tipuri de compuneri 

(Boală) 

V A, diriginte? –Educaţie şi sănătate 

(Vizinteanu/Popescu?) 

            Construţii geometrie (Panaite)  

VI A, diriginte? - ??? 

 

VII A, diriginte Seciu –Prietenul meu, 

calculatorul (Craivan), 

         De la mate-matică la mate-practică (Panaite) 

              

 

13. COMISIA DE PERFECTIONARE- Resp. Prof. Cristina Patriche 

 

Activitatea de perfecționare și formare continuă în semestrul I al anului școlar 2017-2018 s-a 

desfășurat în baza prevederilor Planului managerial și a obiectivelor propuse de ISJ Galați. 

 În vedera atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat și se pregătesc 

continuu: 

- În vederea susținerii gradelor didactice/înscriși: 

 Gradul II – Patriche Cristina-Alina, Caramalău Mădălina-Nicoleta; 

 Gradul I – Drăgan Ramona-Vica, Panaite Mariana, Stan Raluca-Elena, 

Toniță Ionel, Vădeanu Laura, Luparu Victorița, Săndulache Georgeta; 

- Cursuri de conversie profesională – Antohie Dana; 
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- Activități metodicela nivelul comisiilor și cercurilor metodice: 

 referate; 

 lecții demonstrative; 

 interasistențe conform calendarului; 

 expoziții; 

 concursuri și olimpiade școlare; 

 proiecte naționale și internaționale; 

 serbări; 

 excursii; 

 vizionare de spectacole; 

 parteneriate; 

 competiții sportive. 

- Cursuri de formare: 

 ,,Informatica si TIC pentru gimnaziu - clasa a V-aˮ, in perioada 19.09.2017 

- 14.10.2017, cu durata de 60 ore obtinand 15 credite profesionale 

transferabile- Caramalău Mădălina-Nicoleta, Craivan Bianca; 

 Proiectul ,,Let̕ s Get Greenˮ- Patriche Cristina-Alina, Tudose Carmen, 

Antohie Dana, Vizinteanu Mariana, Vădeanu Laura; 

 Program de specializare cu durata de 60 ore pentru ocupația de "Mentor"- 

Donose Mihaela-Daniela; 

 Program de conversie profesională ,,Informatică și TICˮ, anul II din cadrul 

Universității ,,Dunărea de Josˮ, Galați- Antohie Dana; 

 ,,Management educațional și dezvoltare personalăˮ- Corpaci Aura; 

  -Gradul didactic I- promovat- Antohie Dana; 

 ,,Metode și tehnici de prevenire a epuizării emoționaleˮ- Șerban Mădălina, Lazăr 

Georgeta 

 ,,Școala Familieiˮ- Șerban Mădălina, Lazăr Georgeta; 

 ,,Disciplinarea pozitivă a copiluluiˮ-Șerban Mădălina; 

 

C. MASURI DE IMBUNATATIRE A ORGANIZARII SI DOTARII SCOLII 

In vacanta de vara a fost reabilitata partea de nord a Scolii Gimnaziale Nr. 5 prin 

schimbarea tamplariei si repararea frontispiciului precum si prin varuirea exteriorului si  

reconditionarea tuturor gratiilor. Deasemenea cu sprijin din partea parintilor de la step by step 

s-a amenajat o sala de mese care ulterior a fost dotata cu mobilier corespunzator cu finantare de 

la Primaria Galati. Dupa inceperea anului scolar din cauza unui raport neconform al celor de la 

Sanipid au fost alocate fonduri suplimentare si a fost reconditionat grupul sanitar de la etajul I 

al Scolii nr. 5. La Scoala nr 9 au fost achizitionate doua seturi de mobilier scolar pentru clasele 

I A si I B, precum si o tabla alba. 

Ambele scoli realizeaza venituri proprii din aprilie 2017, in urma sustinerii unei licitatii 

deschise si pana in acest moment Scoala nr 5 are colectata suma de 3597 lei si Scoala nr 9 

suma de 1342 lei.  

Tot din aprilie 2017 Scoala nr. 9 si din iunie 2017 Scoala nr 5 sunt conectate la un 

sistem de paza cu detectie la antiefractie ceea ce a dus la sistarea pazei de noapte. Acum si 

Scoala nr 9 are monitorizare video atat in interiorul scolii cat si pe exterior.  

Pentru obtinerea Autorizatiei la Incendiu la Scoala nr. 9 au fost realizate doua mari 

proiecte, a fost instalat un sistem complex de detectie la fum si un sistem de alimentare a 
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hidrantilor interiori cu apa din doua rezervoare dotate cu pompe hidraulice. Obtinerea 

autorizatiei este in faza de realizare a Scenariului la Incendiu. 

Cele trei cladiri aflate in administrarea Scolii nr.5 sunt prinse in Planul municipalitatii 

de dotare cu centrale termice proprii. Atat la Scoala nr. 5 cat sila Scoala nr. 9 centralele vor fi 

amplasate in exteriorul scolii, intr-o mica constructie auxiliare. Speram ca de la toamna sa 

putem avea functional acest sistem.  

  

D. CONCLUZII 

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia ca au fost realizate activităţile educative 

şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor, a fost asigurat cadrul 

necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare. 

           Rapoartele prezentate de responsabilii comisiilor au fost , in general, intocmite cu 

seriozitate si simt de raspundere, unele in maniera sintetica, altele analitica. 

             Ne propunem in semestrul al doilea pregatirea elevilor  de clasa a VIII-a pentru 

obtinerea procentului de promovabilitate 100% si repartizarea absolventilor la liceele si scolile 

profesionale dorite, derularea in conditii optime a Evaluarilor Nationale II, IV, VI, realizarea 

Planului de Scolarizare propus si incheiera in bune conditii a anului scolar. 

 Pentru sem II tintele sunt obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, pentru Scoala 

nr. 9, pregatirea activitatilor de sarbatorire a semicenariului Scolii nr. 5, terminarea racordarii 

la gaz si montarea centralelor proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


