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Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice, compartimentelor și 

comisiilor de lucru, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2017-  

31.08.2018. 

Activitatea s-a desfășurat conform Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi  urmărind obiectivele: 

 

I. Sporirea accesului tuturor copiilor la o aducaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar. 

II.  Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin valorizarea  evaluării rezultatelor învăţării. 

III. Întărirea autonomiei instituţionale în condiţiile implementării strategiei de descentralizare. 

IV. Asigurarea şi controlul calităţii procesului şi serviciilor educaţionale . 

V. Eficientizarea activităţii manageriale şi creşterea performanţei unităţii de învăţământ. 

VI. Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ în domeniul gestiunii resurselor umane. 

VII. Educaţia permanentă în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

VIII. Dezvoltarea parteneriatului educational intra- / interinstitutional 
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I. OFERTA DE ȘCOLARIZARE 

 

Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea” a  funcționat în semestrul I al  anului  școlar  2017-2018 cu următoarele formațiuni și 

efective de elevi înscriși la începutul anului școlar: 

 

 

Clasa 

Elevi înscriși 

la început de 

an 

Elevi ramași la 

sfârșitul anului 

scolar 

Total Total 

GRUPA MICA 21 
 

GR.MIJL. 18 
 

GR.MARE 22 
 

TOTAL 

INV.PRESC 61 61 

Preg.A 30 
 

Preg.B 25 
 

TOTAL 55 52 

IA 34 
 

IB 36 
 

Total I 70 72 

IIA 28 
 

IIB 35 
 

TOTAL II 63 63 

IIIA 32 
 

IIIB 32 
 

Total III 64 64 

IV A 32 
 

IVB 22 
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TOTAL IV 54 54 

TOTAL I-IV 306 305 

VA 24 
 

VB 25 
 

Total V 49 48 

VIA 28 
 

VIB 32 
 

TOTAL VI 60 60 

VIIA 17 
 

VIIB 28 
 

TOTAL VII 45 45 

VIIIA 21 
 

VIIIB 21 
 

TOTAL VIII 42 42 

TOTAL V-VIII 196 195 

TOTAL I-VIII 502 500 

TOTAL 

GENERAL 
563 561 
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II.STAREA RESURSELOR 

II.1.RESURSE UMANE 

II.1.1.CORPUL PROFESORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr cadre 

didactice 

Perfecționare (grade didactice) 

D

Debutant 

Def

. 

I

II 

I

I 

Doctor în 

ştiinţe 
necalificat 

Învățământ 

preșcolar 

3    
3 - - 

Învățământ primar 15 4  2 9 - - 

Profesori 23 4 1 9 9 - - 

TOTAL  41 8 1 11 21   
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II.1.2.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

Personalul Personalul didactic auxiliar însemestrul I al  anului  școlar  2017-2018 este format din: 

 

 Nr. Funcţia Posturi  

 crt.   

conform 

normativelor 

1 secretar  1 

2 bibliotecar 0,5 

4 administrator financiar 

0,5- vacant incepand 

cu 5 ian 2018 

5 Administrator patrimoniu 0,5 

 

 

 

 

Personalul nedidactic în semestrul I al  anului  școlar 2017-2018 cuprinde: 

 

Nr. 

Crt. 

Funcția  Posturi conform 

normativelor 

1. 1 paznic 0,5 

2. 2 îngrijitoare 5 

3. 3 Muncitor întreținere 1 
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II.1.3.ELEVII, BENEFICIARII DIRECȚI AI EDUCAȚIEI 

 

 

In SC0 pentru anul școlar 2017-2018 efectivul de elevi este de  563 iar la SC sf. an scolar- 560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 

ȘCOLAR 

EFECTIV 

ELEVI 

2010 - 2011 531 

2011 - 2012 483 

2012- 2013 488 

2013- 2014 498 

2014 - 2015 516 

2015-2016 543 

2016-2017 575 

2017-2018 563 

2018-2019 581 
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II.2.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

Spaţiile de învăţământ sunt în momentul acesta la nivelul standardelor de acreditare, oferind un confort sporit atât elevilor cât 

şi cadrelor didactice. Activitatea didactică se desfăşoară în 21 de săli de clasă, din care 6 sunt  specializate pe chimie, fizică, biologie, 

cabinet logopedic-  consiliere și orientare școlară, informatică, sală fitness. Şcoala noastră este dotată cu o bibliotecă, funcţionând într-

un spaţiu propriu, cu mobilier adecvat şi având  în dotare  peste 18700 de volume.  

In unitatea școlară s-au realizat permanent lucrări de intreținere și funcționare , in perioada sept-decembrie 2017 in valoare de 

5921 lei si perioada ianuarie –august 2018  in valoare de 71.230,72 lei reprezentand lucrari de iginenizare , reparatii curente , inlocuit 

sistemul de scurgere bai la toate nivelele.  

Obiectele de inventar achiziționate  pentru perioada septembrie – decembrie  2017 sunt in valoare de  14.502  lei si in perioada 

ianuarie –august 2018 in valoare de 90396,42 lei reprezentand mobilier scolar-mese si scaune pentru invatamant primar, mobilier 

cancelarie, mobilier cabinet director, mobilier scolar- dulapuri clase la nivel gimnazial. 

Echipamentele şi mijloacele necesare comunicării, extinderii mijloacelor de informare, diversificării strategiilor educaționale 

sunt adaptate nevoii învățământului contemporan însumând: 82- nr.total calculatoare din care 26(sala de informatică) nr.calculatoare 

utilizate de elevi și 28(săli, cabinete, cancelarie, cabinet metodic) nr. calculatoare utilizate de profesori iar 28 calculatoare si laptopuri 

sunt utilizate în scop administrativ. Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua internet. De asemenea deținem 8 multifuncționale și 

12 imprimante, 26 videoproiectoare. O atenție deosebită s-a acordat reorganizării si reinstalării laboratorului de informatică unde se 

desfășoară orele de TIC la clasele a V-a. De asemenea, s-a refăcut site-ul școlii , cu accent pe promovarea unității școlare in 

comunitate.  

 In ceea ce privește bugetul alocat perfecționării personalului didactic si didactic auxiliar in   anul școlar 2017-2018  s-au folosit  3210 

lei +1600 lei lei pentru cursuri de pregătire profesională si perfecționare continuă , beneficiari fiind 6 cadre didactice și trei persoane 

didactic auxiliar si doua personal nedidactic. 
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Situația distribuirii burselor și a ajutoarelor sociale este următoarea: 

 

Tipul de bursă An școlar 2017-2018 

 

Bursă de boală 7 

Bursă de ajutor social 6 

Burse de merit 62 

Burse de performanță - 

TOTAL NR. BURSE  71 

 

 

III.ANALIZA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE 

III.1.MONITORIZAREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 

 

III.1.1.PROMOVABILITATE 

La sfârșitul  anului școlar 2017-2018 situația statistică privind promovabilitatea înregistra următoarele date numerice: 

 

 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi la 

începutul 

anului şcolar 

(11 septembrie 

2017) 

Elevi veniţi 

prin transfer 

de la alte 

unităţi 

şcolare 

Elevi plecaţi 

din unitatea 

şcolară  

Elevi în evidenţă la sfârșitul anului școlar 

(10 septembrie 2018) 

PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

 
Total 

din care: 

feminin 

 
Total 

Prin transfer la 

alte unităţi 

şcolare 

Elevi promovaţi Elevi repetenţi 

 
Total 

 
Total 

din 

care: 

feminin 

 
Total 

din care: 

feminin 
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1. TOTAL 306 147 7 8 305 150 0 0  

2. Clasa 

pregătitoare 

55 22 0 
3 52 22 

  100 % 

3. Clasa I 70 40 2 0 72 41   100 % 

4. Clasa a II-a 63 27 2 2 63 27 0 0 100% 

5. Clasa a III-a 64 34 1 1 64 35 0 0 100% 

6. Clasa a IV-a 54 24 2 2 54 25 0 0 100% 

 

 

Cod 

rând 
Clasa 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului şcolar 

(11 

septembrie 

2017) 

Elevi 

veniţi 

prin 

transfer 

de la 

alte 

unităţi 

şcolare
1)

 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară 
Elevi în evidenţă la sfârșitul anului școlar 

(10 septembrie 2018) 

 

 

 

 

 

PROCENT DE 

PROMOVARE 

Total 

din 

care: 

feminin 

Total 

Prin transfer la alte unităţi 

şcolare
2)

 
Elevi promovaţi

4)
 Elevi repetenţi 

Total Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

1. 

TOTAL 

(rd. 

25) 

196 92 5 

6 185 93 10 2 

 

2. 
Clasa a 

V-a 

49 25 1 
2 44 25 

4 0 91,66% 

3. 
Clasa a 

VI-a 

60 27 2 
2 56 28 

4 1 93,63% 

4. 
Clasa a 

VII-a 

45 21 1 
1 43 20 2 1 

95,55% 

5. 
Clasa a 

VIII-a 

42 19 1 
1 42 20 0 0 

100% 
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III.1.2.ABSENTEISM 

 

               La nivelul unității noastre școlare s-au înregistrat următoarele date statistice: 

 

  Clasa 
Nr. 

Elevi 

SEMESTRUL I SEMESTRUL II RATA PER 

ELEV 
Nr. Absențe Nr. Absențe  

Total Nem Total Nem 

CP A 30 61 - - - - 

CP B 25 282 282 - - 11.28 

I A 34 - - - - - 

I B 36 - - - - - 

II A 28 - - - - - 

II B 35 - - - - - 

III A 32 - - - - - 

III B 32 89 49 22 4 1.65 

IV A 32 - - - - - 

IV B  22 278 278 - - 12.63 

TOTAL  306 710 609 22 4  

 

2.00 TOTAL 

AN 

SCOLAR 

306 
TOTAL  AN  

NEMOTIVATE 

AN 

732 613 

 

 

Clasa 
Nr. 

Elevi 

SEMESTRUL I SMESTRUL II RATA PER 

ELEV 
Nr. Absențe Nr. Absențe  

Total Nem Total Nem 

V A 24 242 133 249 163 12,33 

V B 25 54 15 257 62 3.08 

VI A 28 311 227 368 246 16.89 

VI B 32 96 19 271 21 1.25 

VII A 17 696 315 1002 711 60.35 

VII B 28 69 2 165 22 0.85 

VIII A 21 131 79 401 231 14.76 

VIII B 21 123 49 434 152 9.57 

TOTAL  196 1722 839 3147 1608  

12.48 
TOTAL 

AN 

SCOLAR 

196 
TOTAL AN 

NEMOTIVATE 

AN 

4869 2447 
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Clasele cu număr ridicat de absențe nemotivate per elev sunt: VII A la care media numărului de absențe 

per elev este de mai mult de patru ori mai mare decât media pe gimnaziu( elevi din medii defavorizate, 

Iordache Claudia) , apoi clase care au nr absente nemotivate/elev peste medie sunt: VA, VI A.  

 

 

III.1.3.SANCŢIUNI 

Înregistrăm un număr mic de sancțiuni acordate elevilor : 

 

C
la

sa
 

Elevi 
rămași la 

sfârșitul 

semestrului 
I   

(*) Elevi cu abateri disciplinare ROFUIP 
/2016 si Statut elev art.17-25 

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare 

Total Total Fete 

note între 

9.99 și 7 

note sub 

7 
din care 

TOTAL 
pentru 

absențe 

alte 

motive 

V A 22 2 
 

1 

   V B 25 
  

    Total 

V 47 
2 

 1 

   VI A 28 1 
 

1 1 1 

 VI B 31 
  

1 

   Total 

VI 59 
1 

 2 1 1 

 VII 

A 
17 1 

 14 3 2 1 

VII 

B 
28 

  

    Total 

VII 
45 1 

 14 3 2 1 

VIII 

A 
21 

  5 

   VIII 

B 
20 

  3 

   Total 

VIII 
41 

  8 

   Total 

V -

VIII 

192 4 
 

25 4 3 1 

 

Se observă că rezultatele la învățătură sunt mai slabe la clasele unde numărul de absențe este mai mare. 
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ANALIZA REZULTATELOR OBTINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALA LA 

SFARSITUL CLASEI A VIII A 

 

 

Unitatea de învățământ 
Nr. elevi înscrişi Nr. elevi prezenţi Nr. elevi eliminaţi 

Română  Matematică Română  Matematică  Română  Matematică  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, 

CONSTANTIN GĂVENEA ,, 

TULCEA 

37 37 37 37 - - 

 

Disciplina Note  

sub5 

Note  

între 

 5-6 

Note 

între  

6-7 

Note 

între  

7-8 

Note 

între  

8-9 

Note 

între  

9-10 

Procent  

note/medii 

≥5 

Română 4 7 4 4 12 6 87,87 % 

Matematică 10 10 8 5 3 1 62,96 % 

Total medii 14 17 12 9 15 7 76,66 % 
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III.2. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR DE PREDARE - ÎNVĂŢARE ŞI 

A SERVICIILOR EDUCAȚIONALE LA NIVELUL CATEDRELOR/ COMISIILOR 
 

A. Comisia metodică – învăţământ preşcolar 

 
Responsabil PARASCHIV SILVIA 

 

Componenţa comisiei metodice: 

1. Paraschiv Silvia Ana, profesor invatamant prescolar, grad didactic I, responsabil al comisiei 

metodice; 

2.  Stavre Tudorita, educatoare, grad didactic I; 

3.  Otoman Anca, profesor invatamant prescolargrad didactic I; 

4.  Iliescu Nicuşan Laura, profesor logoped, grad didactic II. 

 

Ca formă organizată de antrenare şi manifestare metodico-ştiinţifică şi pedagogică a fiecărui cadru 

didactic, comisia metodică învăţământ preşcolar a urmărit realizarea următoarelor obiective ce au vizat 

calitatea actului educaţional: 

  Stimularea dorintei tuturor educatoarelor de cunoastere, intelegere, investigare, inovare si 

implementare a noului in invatamantul prescolar; 

 Adaptarea muncii educatoarei la orientari didactice, strategii, moduri de organizare si desfasurare a 

activitatii, conforme cu noile directii ; 

 Dezvoltarea unei ample campanii de informare in legatura cu importanta educatiei timpurii ; 

 Perfectionarea strategiilor de instruire si educatie specifice diferitelor continuturi si situatii de 

invatare si formare in activitatea cu prescolarii ; Abordarea sistematica, parcurgerea modulara, 

interdisciplinara a continuturilor ; 

 Educarea atitudinilor si comportamentelor copiilor prescolari in vederea acceptarii diversitatii 

individuale in cadrul grupului de copii ; 

 Asigurarea accesului la educatie si instruire, al garantarii unor drepturi si sanse egale pentru copiii 

cu nevoi speciale ; 

 Perfectionarea metodica si psihopedagogica a educatoarelor in vederea cresterii continue a 

eficientei prestatiei didactice ; 

 Intensificarea schimbului de experienta si circulatie a informatiei didactice intre educatoarele din 

comisia  metodica. 

 

 

       I. CURRICULUM 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preşcolar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării trandisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor categoriilor de activităţi. 

Unul din obiectivele prioritare al comisiei metodice în grădiniţă a constat în a urmări proiectarea 

activităţilor instructiv-educative la grupele din unitate în conformitate cu prevederile  curriculumului. 

Astfel, categoriile de activitati de învăţare au constat în: activităţi pe domenii experenţiale, activităţi 

liber alese şi activităţi de  dezvoltare personală. 

Activităţile de învăţare pe domenii experenţiale desfăşurate de către educatoarea fiecărei grupe de 

preşcolari au fost activităţi integrate sau pe discipline. Ele s-au derulat în cadrul unor proiecte tematice 

planificate la început de an şcolar în funcţie de temele mari de studiu propuse de curriculum, precum şi 

de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din fiecare grupă.  
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Într-o manieră deschisă, educatoarele au abordat metoda proiectelor şi au promovat activităţile 

integrate în grădiniţă, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului copiilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,algoritmice, 

modelatoare, problematice. 

Atât proiectele tematice cât şi desfăşurarea în sistem integrat a activităţilor a presupus existenţa 

unei baze materiale bogate, variate, adecvate, care s-a realizat şi cu ajutorul părinţilor. Această 

modalitate de realizare a activităţilor în sistem integrat a mobilizat educatoarele să lucreze în echipă, 

lucru ce a stimulat cooperarea între cadrele didactice din grădiniţă. 

Activităţile la liberă alegere s-au desfăşurat pe grupuri mici, în perechi şi individual. Totodată, 

acestea au putut fi regăsite ca elemente componente în cadrul activităţilor integrate. Reuşita 

desfăşurării acestor activităţi a depins în mare măsură de modul în care a fost organizat şi conceput 

spaţiul educaţional. 

Toate educatoarele de la grupele de preşcolari au acordat importanţa cuvenită particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale copiilor. 

 

          II. CURRICULUM LA DECIZIA GRĂDINIŢEI 

Pentru a stabili oferta de curriculum opţional au fost analizate resursele materiale şi umane de care 

dispune grădiniţa, precum şi interesele copiilor. Activităţile opţionale au fost propuse în şedinţele cu 

părinţii şi au fost alese de aceştia în funcţie de aptitudinile copiilor. Educatoarele grupei mijlocii şi 

grupei mari au întocmit ulterior programele pentru fiecare opţional ales. La nivelul grădiniţei se 

desfăşoară următoarele activităţi opţionale: 

   1.” Curiozitati din jurul meu”  transdiciplinar, Otoman Anca ( Grupa  mijlocie); 

      2. „Pictura ,mai mult decat o joaca”  (DEC) , Paraschiv Silvia Ana (Grupa mare); 

           3.„De la joc la educatia financiara”  (DOS), Paraschiv Silvia Ana (Grupa mare). 

 

a. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

 

Pe parcursul semestrului I s-au derulat diverse activităţi în cadrul parteneriatelor educaţionale 

încheiate la nivel de grădiniţă cu instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, asociaţii, societăţi 

comerciale, familiile copiilor etc.: 

 Protocol de colaborare cu S.C. Bioland Plus SRL Tulcea – Clubul de joacă Nemo, pentru 

desfasurarea proiectului „Jocul cu copiii nu-i o joaca” (ed. Stavre T, Paraschiv S.A., Otoman 

Anca); 

 Proiect Educational de Voluntariat „Copii pentru copii”(ed.Paraschiv S.); 

  (ed.ParaschivS.); 

 Contract de Parteneriat la nivelul unitatii de invatamant cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 

45 cu sediul in  Pitesti pentru desfasurarea „Proiectului educational International „TIMTIM-

TIMY”(Ed.Paraschiv S. Stavre T.) 

 Proiect de parteneriat educational incheiat cu SC NORAND S.R.L.( editua Kreativ) - Proiectul 

educational Steffy: start catre excelenta”(ed.Paraschiv S.,Stavre T.); 

 Acord de parteneriat cu editura CD PRESS – Proiectul National „Clubul PIPO”( Ed.Paraschiv 

S.,Stavre T.Otoman A.); 

 Contract de Parteneriat de Cercetare si Creatie Artistica cu Centrul Cultural „Jean Bart”,Tulcea 

(ed.Paraschiv S.,Stavre T., Otoman A.); 

 Parteneriat Educativ „Creatie din drag de traditie”(ed.Paraschiv S.,Stavre T.Otoman A.); 

 Proiect de colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Creanga”, Tulcea ( Ed. Paraschiv S.) 

 Proiect educational incheiat cu Liceul Teoretic „Ghe. M. Murgoci”, Macin, ( Ed. Paraschiv S.) 

 Proiect educational incheiat cu Scoala Gimnaziala Frecatei, ( Ed. Paraschiv S.) 
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 Protocol de colaborare cu Asociatia pentru Tineret Olimp pentru derularea Programului National 

pentru Prescolari Super Piticot ( ed.Paraschiv S.); 

  Parteneriat educational international cu Romconcept International Solutions, cu sediul in 

Bucuresti- „Concursul International Formidabilii” (ed.Stavre T.,Paraschiv S., Otoman A.) 

 Proiect de parteneriat educational cu Teatrul de papusi „Dinamic”Tulcea(ed. Stavre T., Paraschiv 

S., Otoman A.); 

 

Misiunea invatamantului prescolar, ca invatamant public, nu poate fi realizata decat 

in interiorul spatiului comunitar, ca rezultat al interactiunii gradinitei cu mediul social, 

cultural si economic.S-a realizat o comunicare eficienta cu exteriorul, prin continuarea 

activitatilor organizate in cadrul parteneriatelor incheiate la inceputul anului scolar si pe 

parcursul semestrului I si pe parcursul semestrului  al II-lea , dupa cum urmeaza: 

 
GRUPA MICA, EDUCATOARE: STAVRE TUDORITA  

a)Parteneriate educaţionale 

 Protocol de colaborare cu S.C. Bioland Plus SRL Tulcea – Clubul de joacă Nemo;  

 Protocol de colaborare cu Teatrul de papusi „Dinamic” Tulcea ; 

 Proiect de parteneriat educaţional cu S.C.NORAND SRL (Editura Kreativ),  Livezeni,  jud. Mures;  

 Contract de parteneriat de cercetare si creatie artistica cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea ; 

 Contract de parteneriat cu Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean – Muzeul 

de Artă, Casa Avramide, Tulcea; 

 Parteneriat educaţional cu Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii” Tulcea; 

 Parteneriat educational cu Muzeul de Etnografie si Arta Populara Tulcea; 

 Acord de parteneriat cu Editura Edu(SC EDU SOFT MARKETING SRL), Tirgu  Mureş, jud. 

Mureş  

 Proiect de parteneriat educaţional cu familia ”Numai împreună vom reuși!”;   

 Contract de parteneriat cu Editura Esential Media din cadrul SC Esential Media Press SRL, Pitesti, 

jud. Arges ; 

 Contract de parteneriat cu Editura Arabela și Ziarul Esențial în Educație, jud. Arges  

 Parteneriat educational cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45,Pitesti, Arges; 

 Parteneriat educațional internațional cu S.C.Romconcept Internațional Solutions S.R.L., București; 

 Parteneriat educațional cu S.C. Ecoland Cosmetics SRL Tulcea; 

 Acord de parteneriat cu Grădinița cu PP nr.23 Botoșani; 

 Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 Galați; 

 Protocol de colaboare cu Grădinița cu PPnr.4 Caransebeș, Caraș-Severin 

 

        IV PROIECTE SI PROGRAME: 

 Proiectul Educational International „FORMIDABILII” 

 Proiectul Educational international „TIMTIM-TIMY” 

 Proiectul National „POVESTE MAGICA DE CRACIUN” 

 Proiectul „UTILIZAREA SOFTULUI EDUCATIONAL SI A MANUALULUI 

DIGITAL IN PROCESUL DE –PREDARE INVATARE” 

 Proiectul Educational de Voluntarit „TREPTELE OMENIEI” 

 Proiectul „TEHNICI MODERNE DE PREDARE”organizat de Esential Proiect 

Educational in parteneriat cu ziarul Esential in educatie si editura D’Art 

 Programul „NATURA PRIETENA MEA”, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii. 
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 Programul „CREATIE DIN DRAG DE TRADITIE” initiat in parteneriat cu Muzeul 

de Etnografie si Arta Populara 

 Proiectul Educational „Steffy:start catre excelenta” in colaborare cu Editura Kreativ ( 

Norand S.R.L.) 

 Proiectul Educational National „Clubul PIPO”-Editura CD Press. 

 Proiectul „Jocul cu copiii nu-i o joaca”-Clubul Nemo 

 Proiectul ‚Salina Povestilor- sa exploram impreuna universul basmelor” 

 Proiectul Educational National „Traditii si obiceiuri la Romani”, organizat de Editura 

D’Art, Pitesti, Arges 

 In cadrul parteneriatelor s-au desfasurat urmatoarele proiecte: 

 Proiectul educational international „TIMTIM- TIMY”; 

 Proiectul educational international de evaluare interdisciplinară a competențelor 

„FORMIDABILII”; 

 Proiectul educational national „Portofoliul cadrului didactic!; Utilizarea și crearea de 

Soft-uri Educaționale”; 

 Proiectul educational national „Traditii si obiceiuri de iarna”- Activitate aplicativa 

„Surprinde-l pe Mos Craciun”(ed Stavre T.); 

 Proiectul „Utilizarea manualului digital si a softului educational in procesul de 

predare-invatare”  

 Proiectul educational national „Steffy: start catre excelenta”  

 Proiect educaţional de stimulare a interesului pentru lectura si de compensare a 

parcurgerii Programei instructiv-educative in gradinita de copii „Pipo”; 

 Proiectul educational „Creatie din drag de traditie”;  

 Proiectul educational „Natura prietena mea”; 

 Proiectul „Jocul cu copiii nu-i o joaca”; 

 Proiectul „Cheia succesului in educarea copilului!” (ed. Stavre T.) 

 Programul EduCULT – Proiectul „Artele scenice – vehicule societale contemporane 

in educatie” ; 

 Concursul Internaţional TIMTIM-TIMY, Piteşti, Argeş,  

 decembrie 2017 :       Premiul I – 11 preşcolari 

 Premiul II – 1 prescolar 

 Premiul III – 1 prescolar 

 Mențiune -  2 preșcolari 

 Mai 2018 :             Premiul I – 9 preşcolari 

 Premiul II –3 prescolari 

 Premiul III – 2 prescolar 

 Mențiune – 1preșcolar 

 Concursul Internaționalprescolari „Formidabilii ” 

 Decembrie 2017          Premiul I – 8 preşcolari 

 Premiul II – 1preşcolar 

 Mai 2018 :           Premiul I – 9 preşcolari 

 Premiul II - 2 preşcolari 

 Premiul III – 1 prescolari 

 Concursul Interjudetean de creație artistico-plastică „Inimioare pentru mama”, editia 

a V-a ,Botoșani,martie 2018 

 Premiul I – Bibic Anastasia Miruna 

 Premiul II – Gheorghe Larisa 

 Premiul III -  Bereza Ionuț Cătălin 
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 Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018 

 Premiul I – Năparu Ana-Maria 

 Diplome de participare – 4 preșcolari 

 Concursul Interjudetean ”Mama- zâmbet al primăverii”, ediția a IX-a, Caransebeș, 

martie 2018 

 Premiul Special – Năparu Ana-Maria 

 Diplomă de participare- 1 preșcolar 

 Concursul Interjudetean de creație plastică „Pentru tine, mamă dragă”, editia a V-a 

,Câmpia Turzii, Cluj,martie 2018 

 Premiul I – Hlinschi Daria 

 Premiul II – Gheorghe Sebastian Andrei 

 Premiul III – Stoica Vlad 

 Mai 2018 :           Premiul I – 19 preşcolari 

 Premiul II -  2 preşcolari 

 Mai 2018 :             Premiul I – 17 preşcolari 

 Premiul II –3 prescolari 

 Premiul III – 1 prescolar 

 Mențiune – 1preșcolar 

 Mai 2018 :           Premiul I – 20 preşcolari 

 Premiul II - 2 preşcolari 

 Mai 2018 :     Premiul I – 20 preşcolari 

 Premiul II - 2 preşcolari 

 Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018 

 Premiul I – Guriencu Alexandru 

 Premiul I ‘Mugurasii’- dans popular, Festivaluljudetean de folclorpentruprescolari 

‘Jocsicantecromanesc’, editia a VI-a, mai 2018 

 Premiul al II-lea, dans modern, ‘OlimpiadaSportuluiScolar- Ritm, miscaresiculoare, 

editia a IV-a, iunie 2018 

 Mentiune : ChituBianaca, Spiridon Antonia, AlexandrescuElisabetapentrulucrarea 

‘Fiimai bun’, expozitiajudeteana de postere ‘Inimioare,inimioare”, editia a VIII-a 

 Premiul I, grupanare, Concursul regional cultural-artistic ‘Colt de taraminunat…intr-

o lumeprotejatasicurata” 

 Diploma de excelenta, grupa mare in cadrulparteneriatuluieducativ‘MiciiEtnografi’ 

 
 

       În urma desfăşurării acestor  proiecte si parteneriate, copiii au fost principalii beneficiari, iar 

părinţii acestora s-au implicat şi şi-au dat silinţa să preia roluri active în derularea acestora. Toţi 

membrii comunităţii au avut de câştigat şi şi-au adus aportul la dezvoltarea copiilor. Aceste acţiuni au 

oferit copiilor posibilitatea de a valoriza cunoştinţele, priceperile şi deprinderile. 

 

 

               

 

   V. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Activitatea metodică la nivelul grădiniţei are la bază principiul autoreglării activităţii şi vizează 

perfecţionarea tuturor componentelor declanşate de demersurile didactice, corectarea, ameliorarea, 

ajustarea, revizuirea, dezvoltarea tuturor acţiunilor de predare-învăţare-evaluare. Activitatea comisiei 

metodice a fost centrată cu prioritate pe dobândirea de noi competenţe profesional-ştiinţifice, 
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psihopedagogice şi relaţionale, în acord cu standardele profesionale, cerinţele curriculumului pentru 

învăţământul preşcolar şi cu cerinţele educative ale copiilor. 

Planul managerial, dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice a cuprins următoarele activităţi: 

 Septembrie 2016 – Consfătuirea cadrelor didactice la nivel judeţean 

 Octombrie 2016 –Raport privind activitatea comisiei metodice pe semestrul al II-lea, an şcolar 

2015/2016; 

                                      - Planificarea activitatilor metodice pe sem. I,an scolar2017/2018 

                                    -CERC PEDAGOGIC 

“Copilul in lumea stiintelor, sau cum satisfacem curiozitatile si nevoile de invatare ale copiluluiin 

perioada educatiei timpurii: ( educatoarele din cadrul comisiei) 

 Noiembrie 2017 -Masa rotunda-Stimularea dezvoltarii limbajului si depistarea precoce a 

deficientelor de vorbire la copiii de 3-5 ani. – referat; exemple de bune practici. Iliescu Nicusan 

Laura; Stavre Tudorita 

 Decembrie 2017   -“Libertatea de miscare si explorare oferita copilului prin mediul educational 

gandit si construit de educatoare” Referat/Dezbatere, Exemplificari. Otoman Anca 

 Ianuarie 2018       - „ Invatarea colaborativa” Referat/Dezbatere; Paraschiv Silvia Ana   

 

 

 

       VI . PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE 

 

            Program de perfectionare cu durata de 120 ore „Metodica predarii -  invatarii -  evaluarii 

eficiente in institutiile de invatamant preuniversitar”, acreditat prin O.M.E.N.C.S. cu 

nr.4475/06.07.2016, 30 CDT ( ed, Paraschiv S. ) 

      Program de perfectionare cu durata de 102  ore „Inițere în utilizarea instrumentelor TIC în 

școală” - 25 CDT. (ED. Paraschiv S.) 
 

 

      VII. PARTICIPARE LA SIMPOZIOANE – PUBLICATII ISSN/ISBN 

 

Participare la elborarea Softului educational in cadrul proiectului „Portofoliul cadrului didactic”, 

organizat de Ed. Arabela in parteneriat cu ziarul „Esential in Educatie” (ed.Stavre T.,Paraschiv S) 

 

       Articol: „Promovarea imaginii gradinitei” in revista scolara nationla „Esential in Educatie”, editia 

electronica ISSN2458-0511?ISSN-L2067-2675 ( ed. Stavre T.) 

  

       Articol: „Promovarea imaginii scolii” in revista scolara nationla „Esential in Educatie”, editia 

electronica ISSN2458-0511- ISSN-L2067-2675 ( ed. Paraschiv S. 

       Articol „ Proiect didactic- Magia Primaverii”  in volumul colectiv din cadrul Simpozionulu 

National „Proiectare didactica si management european in spatiul romanesc”, Editia a IV-a, decembrie 

2017. ( ed. Paraschiv S.)/ ISBN 978-606-8531-01-4, editura EDU 

 

      Articol „ Semnale de alarma pentru planeta albastra”, in Revista educationala nationala dedicata 

cadrelor didactice „ CONDEIE DIDACTICE, Nr.13/ septembrie 2017, ISSN2344-5246; ISSN-L 2344-

5246, Editura StudIS( ed. Stavre T.) 

Simpozionul național,,Cei șapte ani de-acasă”-organizat de SC Esențial Proiect Educațional SRL, 

Pitești, Argeș; ( ed. Stavre T.) 

Proiectul educațional ,,Promovarea imaginii școlii”-organizat de SC Esențial Media Press SRL, 

Pitești, Argeș; ( ed. Stavre T.) 
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            Articolele prezentate in cadrul simpozioanelor au fost si publicate in reviste de specialitate 

sau pe platforma educationala www.esential-edu.ro ( ed. Stavre T.) 

 

 

       

      VIII ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

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

egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, estetice, artistice, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la preşcolari, utilizând metode interactive, participative raportând 

problematica la experienţele copiilor, precum şi implicând părinţii în numele activităţii alături de copii. 

S-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi: 

 Plimbări în natură: „Culorile toamnei”, „Simfonia toamnei”, cu colectare de materiale din natură; 

 Acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor; 

 Vizionări de spectacole de teatru: „Karina si drumul spre casa”, „Iedul cu trei capre”, „Mariuta cea 

isteata”; 

 „Joc, mişcare, veselie” la Clubul Nemo; 

 „ Carnavalul toamnei”;Serbările pomului de iarnă; 

 Vizita la Muzeul de Etnografie si Arta Populara 

 Vizita la Acvariu; „Casa Avramide”, „Salina Povestilor” 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor în grădiniţă sau la Cluburile de joacă; 

 Actiuni de voluntariat. 

        Dovada interesului şi a plăcerii cu care copiii au participat la activităţile extracurriculare sunt 

rezultatele şi premiile obţinute. Aceste activităţi au provocat trăiri de bucurie reală tuturor celor 

prezenţi, au avut un impact pozitiv atât asupra copiilor, cât şi al părinţilor. 

 

 

IX.REZULTATE LA CONCURSURI: 

 

 Concursul Internaţional „ Formidabilii”, Etapa I,  23 NOIEMBRIE 2017 

Grupa Mare (ed. Paraschiv S.)                   

                Premiul I – 18 preşcolari 

                Premiul II – 2 preşcolari 

                Mentiune  – 1 preşcolar 

 

Grupa Mica (ed. Stavre T.) 

                 Premiul I – 8  preşcolari 

                 Premiul II – 1 preşcolari 

                  

Grupa Mijlocie (ed. Otoman Anca)  

                 

 Concursul Internaţional Timtim-Timy,  8 decembrie 2017 

       Grupa mijlocie ( Ed. Paraschiv S.) 

                Premiul I – 14 preşcolari 

    Premiul II – 4 prescolari 

    Premiul III- 1 prescolar 

    Premiul I   - 2 prescolari (CES) 

    Mentiune –  
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  Grupa mica (ed. Stavre T.) 

                  Premiul I – 11 preşcolari 

                  Premiul II – 1 prescolari 

                  Mentiune – 2 prescolari 

 

 

 

          X .EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE: 

 

Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă) fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă pe două sau trei niveluri: NS – comportament care necesita sprijin,  CD – 

comportament în dezvoltare, CA – comportament atins. 

Modalităţile de evaluare au fost variate, orale şi scrise: chestionare, fişe individuale de lucru, probe 

(teste) practice, probe (teste) orale, concursuri, întreceri, jocuri etc. 

Educatoarele au întocmit la grupele de copii rapoarte de evaluare şi planurile de măsuri 

ameliorative. 

Evaluarea implică un mare grad de responsabilitate din partea educatoarelor care permanent trebuie 

să pună în valoare punctele forte ale copilului pentru a încuraja progresele, a-i spori încrederea în sine şi a-l 

învăţa să-şi construiască evoluţia mizând pe laturile tari. 

Evaluarea s-a realizat ca un proces continuu, într-un mediu  de activitate a copilului deschis si 

firesc. 

Rezultatele obţinute au fost înregistrate în fisele de evaluare in scopul stabilirii măsurilor 

ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

 

           XI. RELAŢIA CU FAMILIILE COPIILOR: 

 

În vederea construirii şi dezvoltării unor relaţii de comunicare sănătoase între grădiniţă şi familie, o 

serie de iniţiative, luând forma unor proiecte concrete de formare a părinţilor, au fost derulate la nivelul 

grădiniţei. 

Parteneriatul educativ cu părinţii s-a concretizat în şedinţe, întâlniri săptămânale cu părinţii pe o 

anumită tematică, consultaţii individuale şi colective, expoziţii cu lucrările copiilor, schimburi de 

informaţii, de păreri, sugestii educative, vizite ale părinţilor în grădiniţă pentru a cunoaşte programul şi 

activităţile copilului în grădiniţă, implicarea părinţilor în activităţile gospodăreşti din grădiniţă, în activităţi 

extracurriculare etc. 

Atât copiii, cât şi părinţii au fost antrenaţi să participe la pregătirea serbărilor, expoziţiilor, 

concursurilor, plimbărilor etc. 

 

 

B. COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR 

 
Responsabil MUNTEANU MIRELA 

 

a) Managementul ariei curriculare 

b)  Eficacitatea educaţională 

c)  Managementul  calităţii 

 

a)Managementul ariei curriculare 

1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice arriei curriculare 
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Pe parcursul Semestrului I al anului şcolar 2017-2018, comisia metodică a învăţătorilor din 

învăţământul primar şi-a propus  următoarele obiective: 

 asigurarea calităţii actului educaţional ( întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  utilizarea de strategii 

activ-participative, folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii 

cu calculatorul ); 

 susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 organizarea de activităţi extracurriculare; 

 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la  

informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă; 

 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, 

      portofolii,teste; 

 colaborarea şcoală-familie. 

 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECS, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia 

ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul 

fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele 

de competenţă de la sfârşitul ciclului primar.S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte 

în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire 

să fie centrată pe elev. 

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. În 

lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat 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 de asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de 

asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

 

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, cultural educative s-au organizat : 

1. ,,Școala de bani pe roți” (12-15 septembrie)-  program desfășurat  într-un camion  FLiP amplasat în 

Piața Civică - Munteanu M., Cîrnat L., Nichifor R. 

2. ,,Săptămâna  mobilității europene” - ( septembrie) -toate clasele 

3.  ,,Noaptea cercetătorilor europeni” - (septembrie ) - Munteanu M., Cîrnat L., Nichifor R., Enciu G., 

TălpăuC. , Gemil S., Zainea M. 

4.  ,,Ziua violenţei “  - activităţi privind prevenirea şi combaterea violenţei - toate clasele 

5.  ,,Ziua muzicii” ( 1 octombrie) - toate clasele 

6.  ,,Ziua educației”( 5 octombrie) - toate clasele 

7. ,,Festivalul toamnei” ( octombrie) - parada costumelor - CP- Deliu A., Dumitrache I., Iliescu T. 



                    MINISTERUL  EDUCAŢIEI NATIONALE  
                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN GĂVENEA,, 
                             str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea 
                             TEL.:0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200, e-mail :scoalagavenea@yahoo.ro 

25 

 

8. ,,Săptămâna fructelor și legumelor” - activități de voluntariat, de colectare și de donare  copiilor 

instituționalizați - toate clasele 

9. ,,Ziua Mondială a alimentației”- 16 octombrie 2017 - Cîrnat L., Nichifor R., Munteanu M. 

10. ,,Ziua Armatei Române”  (25 octombrie)– depuneri de flori la Cimitirul Eroilor - Enciu G.,Tălpău C. 

11. ,,Ziua Dobrogei”  (14 noiembrie) - activități diverse- toate clasele 

12. ,,1 Decembrie - ziua tuturor românilor” -  Cîrnat L., Nichifor L. 

13. ,, Fii mândru că ești român”-  cls. a IV-a - Enciu G., TălpăuC., Lefter L. 

14. ,,Ziua minorităților” -(18 decembrie) - Gemil S., Zainea M., Munteanu M., Lefter L., Iorga M., Cîrnat 

L. 

15. ,,Ziua națională a României” -  toate clasele.   

16. ,,Dăruiește pentru un Crăciun fericit!” - activitate de voluntariat  în colaborare cu Casa Avramide 

 

Programe artistice:  -dansuri,  obiceiuri şi tradiţii  – de Ziua minorităţilor –Proiect               

Ecovoluntariatul -    Gemil S., Zainea M., Munteanu M., Lefter L., Iorga M., Cîrnat L., Nichifor R. 

                                  - recitări poezii patriotice ,, Hai să dăm mână cu mână” -Cîrnat L., Nichifor R. 

                                 - ,,Iarna - anotimpul alb” - Serbări de Crăciun -  ,,Am plecat să colindam!”  -   

programe  artistice la Șantierul  Naval Tulcea ,, Vart”, Primărie și Consiliul Județean Tulcea - Enciu G., 

Tălpău C., Munteanu M.,Cîrnat L., Nichifor R., Pană L., Gemil S., Zainea M.,Lefter L., Stamate M., 

Costin E., Iorga M.,Deliu A., Dumitrache I., Iliescu T. 

                                     - ,,Să ne amintim de Eminescu și Creangă” - poezii, povești, desene 

- ianuarie 2018 - Munteanu M., Gemil S., Zainea M., Lefter L., Pană L., Cîrnat L., Nichifor R., Enciu G., 

Tălpău C. 

 

 Vizionarea de spectacole : ,,Aventurile lui Peter Pan ” Teatrul  Jean Bart- toate clasele 

 

. Vizite la : - Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea – Enciu G., Tălpău C. Lefter L., 

                     - Muzeul de etnografie și folclor – toate clasele 

                    - Casa Avramide – Deliu A., Dumitrache I., Iliescu T., Stamate M., Costin E., Iorga M., 

 

 

 Activități de voluntariat : - ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”   (  SNAC )                                       

-                                                       - ,, Dăruiește pentru un Crăciun fericit!”( Casa Avramide) 

 ,,Expoziţii de lucrări ale elevilor” – de toamnă, iarnă  - toate clasele 

,, Ziua zonelor umede” – Cîrnat L., Nichifor R., Munteanu M. - 2 februarie 2017 

 ROREC  - colectare deșeuri 

 

 Parteneriate educaționale :  

  1. Teatrul ,,Jean Bart” Tulcea – toate clasele 

2. Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea  -  Enciu G., Tălpău C., Lefter L. 

3.  Muzeul de etnografie și folclor – toate clasele 

4. Casa Avramide –  toate clasele 

5.   Editurta Edu  – toate clasele 

6.  Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna” – clasele I-IV 

7.  Grădiniţa ,,Constantin Găvenea” – Enciu G., Tălpău C., Lefter L. 

8. Societatea  ,,Geomar” – Lefter L. 

9. Club Eco, Tulcea – clasele I-IV 

10. Salina Poveştilor -  clasele I-IV 

11.  RomConcept International Solution  - Formidabilii - toate cadrele  
12. S. C. Esențial Media Press S.R.L. - Munteanu M., IorgaM. 
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13. Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45, în urma căruia elevii învăţământului primar au participat 

la Concursul Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER COMUNICARE şi COMPER MATE 

2000; 

14. Editura Litera - Stamate M., Costin E. 

15. Asociatia EuroTulcea - Cîrnat L., Nichifor R., Munteanu M. 

 

 

Concursuri şcolare: 

 

1. Olimpiada de Educaţie civică clasele a III-a și a IV-a 

2.  Concurs național - Comper - Matematică şi Limba română Premiul I, II, III şi Menţiuni - toate 

clasele 

3. Concurs internațional - Formidabilii  – Premiul I, II, III şi Menţiuni - toate clasele 

In semestrul II  

 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, cultural educative s-au organizat : 

1. ,,Sărbătoarea celor 100 de zile” la clasa I  Step by Step 

2. ,,Mărțisorul” – expoziții și concursuri 

3.  ,,8 Martie” –  Ziua Mondială a Femeii - programe artistice dedicate mamelor 

4. ,,Ziua Mondială a Pământului”( 21 martie) – activități recreative si organizarea de 

expoziții cu lucrări ale elevilor 

5. 27 Martie  - Ziua Mondială a Teatrului – vizionări de spectacole piesa  ,,Detectiv pe 

portativ,, 

6. ,,Ziua luminii”, ,,Ziua Internaţională a apei” , ,,Ziua Mondială a păsărilor 

migratoare”, ,,Ziua zonelor umede  - participarea la activităţi organizate de Asociaţia 

EuroTulcea –Cîrnat, Munteanu,Nichifor, Gemil, Zainea 

7. ,,Ziua Europei ” – activităti  educative, recreative și concursuri 

8.  15 Mai ,,Ziua Internațională a Familiei” – activităti desfășurate împreună cu familiile 

elevilor și expozitie de desene 

9. Ziua Şcolii  - activităţi recreative în curtea şcolii în cadrul proiectului 

       ,, Şi eu pictez..!,, 

10. 1 IUNIE – activități în aer liber , spectacol pentru copii 

11. ,,Ziua Micului Pieton” – activități de educație rutieră 

12. Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” (23-  27 aprilie 2018) –activități variate 

care au cuprins multe domenii cum ar fi: educație, ecologie, gastronomie,joc şi mişcare, 

etc. 

13. Vizionări filme 2D şi 3D  la Complexul Cityplex- Tulcea 

                     14. „Săptămâna politeţii”- activităţi practice, jocuri de rol 

 

                     15.   Vizite la muzee: - Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea – Enciu, Tălpău, Lefter , Pană 

şi activităţi educative desfăşurate la muzeu: ,, Micul istoric-Marea Unire” şi ,,Micul olar”                   

                     - Muzeul de etnografie și artă populară – Munteanu, Gemil, Cîrnat, Nichifor, Zainea,  

Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

                    - Casa Avramide – Stamate, Fadei, Iorga, Cîrnat, Suhov, Enciu, Tălpău, Munteanu, Gemil, 

Lefter, Pană 

                    - Acvariu – Centrul Ecoturistic Delta Dunării - Expoziţia ,, Fluturi` – Deliu, Stamate, Costin, 

Iorga, Iliescu,  Munteanu, Gemil, Zainea,  Cîrnat, Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

                     16. Activități de voluntariat – SNAC –Deliu,  Stamate, Costin, Iorga,  Munteanu, Gemil, 

Cîrnat, Nichifor, Zainea, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

17. Vizita la Herghelia Real Recing Pană 



                    MINISTERUL  EDUCAŢIEI NATIONALE  
                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN GĂVENEA,, 
                             str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea 
                             TEL.:0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200, e-mail :scoalagavenea@yahoo.ro 

27 

 

18. Serbări şcolare – ,,Serbarea Abecedarului “– Iorga, Stamate, Costin 

                                - “Rămas bun, clasa a IV-a!” – Emciu, Tălpău , Lefter 

19. Excursii: - Sulina –  Lefter  

- Bucureşti 2 zile ( Casa poporului, Muzeul Antipa, Casa experimentelor, Grădina botanică) – 

Enciu, Tălpău 

- Galaţi- Grădina botanică  - Iliescu 

20. Tabere : ,,Aventura în  natură” – Băile Bughea – Munteanu, Gemil, Iorga 

                                                              - Bucovina – Cîrnat, Munteanu 

 

 

 

 Parteneriate educaționale: 

 

  1. Teatrul ,,Jean Bart” Tulcea –Deliu, Dumitrache,  Stamate, Costin, Iorga, Munteanu, Gemil, Zainea, 

Cîrnat, Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

1. Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea  - Enciu,Tălpău, Lefter, Pană  

2. Muzeul de etnografie și folclor – Enciu, Tălpău, Lefter , Stamate, Costin, Munteanu, Gemil, Zainea, 

Cărnat, Nichifor, Iorga, Pană, Iliescu 

4.   Casa Avramide –  Deliu, Dumitrache,  Stamate, Costin, Iorga, Munteanu, Gemil, Zainea, Cîrnat, 

Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

5. Tineretul Comunităţii Elene, Tulcea – Cărnat, Nichifor 

      6.   Editurta Edu  – Deliu, Dumitrache,  Stamate, Costin, Iorga, Munteanu, Gemil, Zainea, Cîrnat, 

Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

7 Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna” – Munteanu, Gemil, Cîrnat, Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, 

Pană 

8 Grădiniţa ,,Constantin Găvenea” – Enciu, Tălpău, Lefter  

9. Şcoala nr 14, Tulcea, Centrul de plasament,,Cocorii 2”, Casa de bătrâni ,,Dobrogea » - Gemil, 

Zainea, Munteanu, Iorga 

10. Societatea  ,,Geomar” – Lefter 

     11.   Club Eco,  Salina poveştilor Tulcea –   Stamate, Costin, Iorga, Munteanu, Gemil, Zainea, Cîrnat, 

Nichifor, Enciu, Tălpău, Pană 

12 Editura NOMINA -  . Deliu, Dumitrache,  Stamate, Costin, Iorga, Munteanu, Gemil, Zainea, Cîrnat, 

Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

 

13.  RomConcept International Solution  - Formidabilii - Stamate, Fadei, Iorga, Munteanu, Gemil, 

Cîrnat, Suhov, Zainea, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

14. Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45, în urma căruia elevii învăţământului primar au 

participat la Concursul Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER COMUNICARE şi 

COMPER MATE 2000; 

15.  Asociaţia EuroTulcea –Cîrnat, Munteanu,Nichifor, Gemil, Zainea 

16. China and Romania partenership for multilingualism and interculturality CHI-RO  - 

Cîrnat, Nichifor 

 

 

 

Concursuri şcolare: 

 

4. Olimpiada de Educaţie civică, Premiul I şi o menţiune(faza locală) , două mentiuni faza judeţeană . 

5. Concurs naţional - Comper - Matematică şi Limba română Premiul I, II, III şi Menţiuni 

6. Concurs internaţional Formidabilii – Etapa a III-a şi aIV-a – Premiul I, II, III şi Menţiuni 
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7. Evaluare Naţională  II IV 

8. Concurs naţional - ,,Micii exploratori,, Premiul I, II, III şi Menţiuni -  

9. Concurs naţional -  Comunicare.ro-  Premiul I, II, III şi Menţiuni 

10. Concurs naţional - Fii Inteligent la  matematică - Premiul I, II, III şi Menţiuni 

11. Concurs național ,,Paradisul culorilor” – concurs ce se desfășoară în școala noastă - Locul I, II, III 

şi Menţiuni 

12. Concurs naţional ,,Delta Dunării, paradisul florei și faunei” Locul II, III şi Menţiuni 

13.  Concurs Regional „Povești dunărene – Pe firul Dunării albastre” - Premiul I, II, III şi Menţiuni 

 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relaţia invăţător-profesor, 

relaţia învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei) 
Relaţiile cadru didactic-elev:  

Relaţiile se bazeazăpe respect reciproc , conduităcivilizată, colaborareşi 

înţelegere,afectivitate  
Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivăfaţăde 

studiu,punctualitate, ţinută decentă, conduită morală  
Cadrele didactice cultivăla elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţadeafirmare şi 

autodepășire 

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relaţia invăţător-profesor, 

relaţia învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei) 
Relaţiile cadru didactic-elev:  

Relaţiile se bazeazăpe respect reciproc , conduităcivilizată, colaborareşi 

înţelegere,afectivitate  
Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivăfaţăde 

studiu,punctualitate, ţinută decentă, conduită morală  
Cadrele didactice cultivăla elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, 

dorinţadeafirmare şi autodepășire 

 

Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul 

didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la 

dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile de 

comunicare adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru a condus la menţinerea unui climat deschis în clasa 

de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum  
şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor , nivel ridicat de profesionalism şi de 

cerinţe- realizarea unor portofolii).  
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei 

comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de 

pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii de 

evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi 

natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.  
Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi 

echipe de elevi.  
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială.  
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă , împărtăşindu-ne 

reciproc din experienţa didactică.  
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.  
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost 
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organizate activităţi extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele 

de învăţare Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ . Au fost utilizate 

şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de 

lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 
 

 

B. Eficacitatea educaţională 

 
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare) 

 
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia planificată 

la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului 

an şcolar. 

 

2. Sistemul de evaluare   
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate  

 
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

învăţământ.  
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a 

tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la 

standardele de performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului 

(mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice, 

desene, compuneri); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe 

de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri învăţător-elev.  
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. 

 

C. Managementul calităţii 

 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor 

didactice, întâlniri de lucru) 

 

Funcţionarea eficientă a Comisiei metodice: 

    
 În cadrul Grupei metodice  învăţământ tradiţional Grupa 1 şi a alternativei Step by Step din 

judeţul Tulcea s- au desfăşurat  acţiunile metodice de pe Semestrul  I  cu tema: ,, 

Individualizarea - formă a diferențierii activității didactice ”( 23 Noiembrie 2017,  la 

Şcoala ,,Nifon Bălășescu”  şi  24 Noiembrie  2017 la Şcoala ,,Elena Doamna”) .   La 

activităţi au participat toate cadrele didactice şi au fost schimburi de experienţe utile, 

interesante şi constructive. 

 S-au susţinut activităţi demonstrative,  referate şi mese rotunde în  cadrul comisiei metodice. 

 Învăţătoarele au participat la cursuri de  perfecţionare : 
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               - Utilizarea avansată a instrumentelor TIC/ CCD Tulcea - Stamate M. 

               - Curs ,,LET”S GET  GREEN” - Asociația  Viitorul în zori - Cîrnat L.,Iorga M., 

Munteanu M., Tălpău C., 

                 - Metodica predării- învățării-evaluării eficiente în învățământul preuniversitar - 

Iorga M. 

                  - Erasmus + - Tălpău C. 

                  - Curs: ,,Modulul de inițiere în metodologia aplicării alternativei educaționale 

Step by Step”  - Nichifor R., Zaiea M., Costin E., Deliu A. 

 

 

- Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, 

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.  
 Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-

se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat 

în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.  
 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 
                           - s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;  
                           - s-a creat un climat favorabil învăţării;  
                           -  elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor;  
                           - stimularea elevilor pentru a reuşi; 
                           - s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să              lărgească 
interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală;  
                           - s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor; 

                                 -  părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 

de învăţământ; 

                                 -  sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi; 

                           - s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 
reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;  
                           - s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare; 
 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
 

- s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi;  
- s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele;  

-  întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui 

colectiv şcolar; 

 - s-a urmăit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 

evaluare. 

In semestrul II 

 
 În cadrul Grupei metodice  învăţământ tradiţional Grupa 1 şi a alternativei Step by Step din 

judeţul Tulcea s- au desfăşurat  acţiunile metodice de pe Semestrul al II- lea , cu tema: ,, 

Deschiderea şcolii către comunitate- oportunităţi şi limite”( 30 mai 2018 la Şcoala 

primară Chilia  şi 18 mai 2018 la Şcoala ,,Ion Luca Caragiale,, - Complex  Big Restaurant) .   
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La activităţi au participat toate cadrele didactice şi au fost schimburi de experienţe utile, 

interesante şi constructive. 

 S-au susţinut activităţi demonstrative,  referate şi mese rotunde în  cadrul comisiei metodice. 

 Învăţătoarele au participat la cursuri de  perfecţionare : 

- Program de perfecționare a metodiștilor ISJ” , avizate ME.C.S,furnizor C.C.D Tulcea 

– Tălpău, Cîrnat, Stamate 

     -  Curs ,, Educaţia incluzivă ,,– Stamate 

     - Curs ,, Relaţia familie-şcoală,, - Stamate 

     - Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în predare învăţare – Stamate 

     - Curs ,,LET,,S GET GREEN,, - Asociaţia Viitorul în zori – Cîrnat, Munteanu, Tălpău, 

Iorga 

     - Curs  de antreprenor, Inovaţii curriculare în învăţământul primar – Iorga 

     - Curs de iniţiere în Alternativa Step by Step  - Nichifor, Deliu, Costin, Zainea  

 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.  

 Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-

se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat 

în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.  
 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 
                           - s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;  
                           - s-a creat un climat favorabil învăţării;  
                           -  elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor;  
                           - stimularea elevilor pentru a reuşi; 
                           - s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să              lărgească 
interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală;  
                           - s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor; 

                                 -  părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 

de învăţământ; 

                                 -  sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi; 

                           - s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 
reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;  
                           - s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare; 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
- s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi;  
- s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele;  

-  întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui 

colectiv şcolar; 

 - s-a urmăit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 

evaluare. 

 
S-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că 

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregăire ale claselor, demersul 
didactic fiind bine conceput şi aplicat .  
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Puncte tari 

 

Interesul învăţătorilor pentru propria perfecţionare; 

Interesul pentru performanţă; 

Preocupări în plan educativ. 

 

 

Puncte slabe 

 

Necesitatea unei săli multifuncţionale ( spaţioasă, luminoasă). 

 

Măsuri de îmbunătăţirea activităţii 

 

Îmbunătăţirea calităţii actului didactic; 

Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative; 

Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte; 

Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic; 

Menţinerea parteneriatelor şi desfăşurarea altora noi. 

 

 

 

C. Comisia metodică “ Limbă şi comunicare” 

 
            Resposabil CARAGEA AURICA 

 

Obiective generale:    

1. Evaluarea prin teste initiale a elevilor de gimnaziu la disciplinele Limba româna, Limba engleză 

şi Limba franceză.                           

2. Observarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale elevilor, în scopul corectarii, îmbunătăţirii şi 

stimulării învăţării corecte 

3.Stimularea  interesului pentru lecturile literare şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare corectă, 

fluentă şi a capacităţii de argumentare a unor puncte de vedere 

4. Imbogatirea cunostintelor de literatura romană şi universală, prin activitati speciale, 

interdisciplinare  

5. Identificarea elevilor capabili de performantă, monitorizarea pregatirii lor suplimentare, în 

vederea participarii la olimpiade si concursuri 

6. Stimularea creativitatii elevilor, prin identificarea si pregatirea speciala a elevilor – mici scriitori 

si participarea lor la concursuri de creatie literara si la revista scolii 

7. Recapitularea sintetizata si consolidarea prin aplicatii a cunostintelor acumulate in clasele V-VIII 

, pregatirea speciala in vederea sustinerii evaluarii nationale 

8. Dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de limbă, dezvoltarea competenţelor,  dezvoltarea 

deprinderilor de învăţare autonomă, continuă, capacitatea de a realiza transferul de informaţii şi deprinderi 

interdisciplinare , stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţarea limbilor străine, lărgirea orizontului 

cultural al elevilor. 
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Activitati desfasurate in semestrul I 

 

A. (septembrie) S-au sustinut testele initiale la disciplina limba si literatura romana si la limbile engleza 

si franceza,  care au avut drept scop verificarea cunoştintelor de limba, literatura şi comunicare, a 

abilitatilor de operare cu termenii specifici domeniului gramatical si literar. 

In urma analizei acestora, au rezultat urmatoarele concluzii: 

Puncte tari:  

 Utilizarea corecta a semnelor de punctuatie si de ortografie 

 O buna rezolvare a cerintelor de fonetica si de vocabular 

 Un progres la nivelul utilizarii lexicului in compuneri  

 Abordare fara mari probleme a textului la prima vedere 

 Realizarea unor compuneri interesante dovedind cunoasterea figurilor de stil si a imaginilor 

artistice 

Puncte slabe: 

 Existenta unor greseli de ortografie mai ales la clasele a V-a 

 Unele confuzii intre notiunile de sintaxa si cele de morfologie 

 Rezolvarea cu superficialitate a unor cerinte 

 Lipsa preocuparii pentru aspectul ingrijit al lucrarii 

 Lectura suplimentara insuficienta care conduce la dificultati de percepere a mesajului unui text  

 Unii elevi au avut dificultati la subiectul al II-lea, punctul A, cu privire la caracteristicile propozitiei 

din titlul textului dat 

In concluzie, s-a stabilit ca fiecare profesor trebuie sa realizeze un plan de remediere pentru fiecare 

clasa , avand in vedere chiar planuri individuale acolo unde se observa rezultate deosebit de slabe. 

  Masurile de remediere vizeaza corectarea testului,  fise suplimentare de lucrusi un program de 

recuperare: la primul test din materia anului curent , vor avea si sarcini de lucru din testul initial. 

 

 B.  (septembrie-octombrie) s-au incheiat parteneriate cu ICEM, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta 

Dunarii si cu Biblioteca Judeteana “ Panait Cerna”,cu Scoala Gimnaziala Murighiol care vizeaza realizarea 

unor vizite la institutiile cu acelasi nume, sub indrumarea profesorilor de la comisie: Caragea A., Rotaru S., 

Alexe Luminita. Activitatile  au la baza educatia ecologica si culturala, acel proces prin care sunt 

recunoscute valori si clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilitati si aptitudini necesare 

intelegerii si aprecierii relatiilor dintre om, cultura din care face parte si mediul biofizic. Avandu-se in 

vedere ca elevii de gimnaziu sustin  Evaluarea Nationala la disciplina limba si literatura romana, si ca in 

cadrul subiectelor exista texte nonliterate propuse spre analiza, se considera foarte utila aceasta experienta. 

 La Biblioteca Judeteana , elevii claselor a V-a B si a VI-a A au desfasurat activitati specifice, cu 

tematica literara sub genericul “ Clasicii nostri”.  Elevii au vizionat filme documentare,au studiat copii 

dupa manuscrisele lui Mihai Eminescu si au interpretat scenete din operele lui Eminescu si Caragiale.  

 

        C.  (noiembrie)  S-a desfasurarat activitatea "Thanksgiving Day", la care au participat elevii clasei a 

a VII-a B in parteneriat cu doamna profesor Caragea Nicoleta de la Scoala Gimnaziala Murighiol. 

Obiectivele au urmarit intelegerea originii si a semnificatiei Zilei Recunostintei, dobandirea 

cunostintelor necesare  pentru a descrie evenimentele istorice legate de aceasta sarbatoare, simbolurile si 

retelele traditionale pregatite cu aceasta ocazie.       

     

          D. (noiembrie) Doamna profesor Rotaru Silvia a sustinut lectia deschisa dedicata “Sarbatorii 

Sfantului Andrei”, in cadrul careia elevii clasei a VII-B au prezentat intr-o maniera speciala , sub forma 

de sezatoare, diverse traditii si obiceiuri , mai ales dobrogene, specifice acestei sarbatori. Au fost realizate 

materiale power-point , interpretate si analizate de elevi si o sceneta de teatru pe tema amintita. 
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E. Doamnele profesoare de limba si literatura romana si de educatie muzicala au organizat un 

moment artistic dedicate Zilei Nationale cu titlul “Iubire de glie, iubire de neam”, in care elevii de la 

clasele de gimaziu au recitat, au cantat si au prezentat importanta acestei zile, dar si a modului in care 

patriotismul se reflecta in sufletele lor de copii. 

 

F. (decembrie) Referatul cu tema,, Mijloace multimedia-surse de invatare pentru limbi 

straine”a fost prezentat de doamna profesoara de limba franceza ,Alexe Luminita.  In cadrul   referatului   

s-a   pus   accentul   pe   importanta   utilizarii   mijloacelor multimedia in cadrul orelor de limbi straine, 

deoarece acestea contribuie la o invatare   activa,   centrata   pe   elev,   determina   dezvoltarea   

creativitatii,   duc   la imbunatatirea rezultatelor elevilor,  promoveaza  cooperarea si elimina 

plictiseala,monotonia . 

 

         G. (decembrie) Doamna profesoara Caragea Aurica a organizat o activitate in colaborare cu doamna 

bibliotecara a scolii, Moroianu Doina, cu titlul “ Ce mai descoperim in biblioteca scolii”, care s-a 

desfasurat in biblioteca scolii si a presupus lecturarea si recitarea unor creatii lirice pe tema anotimpului 

ales. Elevii, organizati pe grupe, au selectat creatii preferate si au realizat planse artistice cu rol educativ 

pentru aceasta disciplina. S-au valorificat astfel cunostintele acumulate in mod interdisciplinar.  Obiectivul 

principal a fost evadarea din plan teoretic si apropierea elevilor de un domeniu putin abordabil pentru 

generetia actuala, poezia. La actiune a participat responsabilul pe municipiu cu privire la activitatea 

bibliotecilor scolare. 

 

H. (decembrie) Membrii comisiei “Limba si comunicare” impreuna cu profesorul de religie si cel 

de educatie muzicala ai scolii au  organizat actiunea educativa intitulata “Leru-I ler” o serbare de 

Craciun”, la care au participat elevii claselor de gimnaziu, sub conducerea profesorilor Caragea Aurica , 

Rotaru Silvia, Tocanie Magdalena ,Alexe Luminita si Raicu Claudia.  Actiunea a avut la baza 

organizarea si desfasurarea unui program artistic care a avut urmatoarele obiective: cunoasterea 

semnificatiilor sarbatorilor de iarna la romani; observarea sincretismului in piesele utilizate; folosirea 

jocului de rol; utilizarea viziunii personale a elevilor . 

        Programul artistic a cuprins mai multe secvente: moment poetic; colinde interpretate de corul scolii;; 

sorcova; plugusor pentru domnii profesori si plugusor traditional, interpretate de elevi de la toate clasele de 

gimnaziu. 

        Astfel de activităţi au un puternic ecou în sufletele elevilor, oferindu-le posibilitatea de a se identifica, 

evalua şi de a promova tezaurul de valori transmise şi îmbogăţite de la o generaţie la alta. De asemenea, 

aceste activităţi constituie un adevărat mijloc de educare a elevilor, de dezvoltare a simtului estetic si 

artistic oferind un  excelent prilej de interrelaţionare între aceştia-cadre didactice-părinţi. 

 

         I. (ianuarie) Activitatea intitulată ”Marii clasici ai literaturii romane” a fost dedicata împlinirii a 

168 de ani de la nașterea marelui poet al literaturii române, Mihai Eminescu și a presupus participarea 

colectivelor de elevi ale claselor a V-a B, a VI-a B, a VII-a B și a VI-a A, coordonați de prof. Caragea 

Aura, prof.  Rotaru Silvia,  prof. Alexe Luminița.  

Elevii au pregătit o activitate bazată pe recitare de poezie, vizionarea unor documentare cu privire 

la viața și opera marelui poet, versuri cântate, iar în final, elevii au realizat un panou literar care cuprinde 

mai multe elemente simbolice, specifice vieții poetului și universului său de creație. Elevii au participat și 

la unele jocuri care i-au solicitat să recite, fără o pregătire prealabilă versurile pe care și le amintesc atunci 

când vorbesc despre Mihai Eminescu. Totul a fost ibbogatit si cu informatii si postere despre I.L.Caragiale, 

sarbatorit in aceeasi luna. 
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J. (ianuarie) Domnul profesor de limba engleza, Popa Serban a desfasurat o activitate la clasa a III-

a B, avand ca tema „ Poluarea”care a urmarit valorificarea cunostintelor de la alte discipline si stimularea 

capacitatii de exprimare orala prin utilizarea lexicului nou in situatii adecvate, pentru identificarea 

principalelor surse de poluare si de combatere a poluarii. Elevii au valorificat prin desene sugestive 

noutatile invatate. 

K. In lunile decembrie, ianuarie si februarie s-a desfasurat un program intens de pregatire 

suplimentara cu elevii claselor a VIII-a si cu elevii selectionati pentru participarea la olimpiade si 

concursuri scolare. 

La disciplina limba si literatura romana , atat testele initiale , cat si alte teste, dar si tezele 

semestriale au avut subiectele structurate conform celor de la Evaluarea Nationala.  

In semestul II  

A. In perioada ianuarie-februarie, membrii comisiei au desfasurat un intens program de pregatire 

pentru concursurile si olimpiadele scolare, la limba romana si la limbile engleza si franceza, 

finalizat cu urmatoarele rezultate: 

 Iacob Vlad  --premiul al II-lea –Olimpiada de limba franceza 

 Pavel  Cristina--mentiune “Lectura ca abilitate de viata” 

 Alexe Andreea – mentiune-“Lectura ca abilitate de viata” 

 Stefanescu Andrei-mentiune-“Lectura ca abilitate de viata” 

 David Alexandru-mentiune, Olimpiada de limba engleza 

B.In februarie , prof. de limba romana , Caragea Aura a prezentat referatul cu titlul”Interdisciplinaritatea, 

cheia formarii unei culturi generale temeinice” care subliniaza ca interdisciplinaritatea se utilizeaza atat la 

orele de limba romana, cat si la cele de limbi straine, in texte fiind utilizate frecvent notiuni si informatii 

din domeniile  istoriei, geografiei, picturii, muzicii si matematicii, toate contribuind la dezvoltarea 

vocabularului. 

C.In martie, s-a desfasurat activitatea cu prilejul “Zilei Francofoniei”, sustinuta de prof. Alexe Luminita  la 

clasa a VI-a A ,care s-a derulat sub forma unei prezentari Power-Point cu principalele obiective turistice 

din Paris si vizionarea unor imagini insotite de scurte descrieri ale castelelor de pe valea Loarei, finalizate 

cu exprimarea unor puncte de vedere si a unor mici texte intocmite pe baza prezentarilor. 

D.In aprilie, prof. Mauna Simona impreuna cu elevii clasei a VII-a B au desfasurat activitatea  

“Shakespeare, cel mai mare dramaturg al lumii” in care elevii si-au exprimat punctul de vedere cu privire 

la acest scriitor, iar in cadrul Cercului de muzica si de dans de la Palatul copiilor au asistat la orele de curs, 

au vizionat secvente de film si au completat fise, totul in cadrul unui parteneriat. 

E.In luna aprilie , prof. MaunaSimona Participa la Festivalul National “Copilaria –un univers magic” bazat 

pe un concurs de creatie literara si artistica. 

F.In lunile februarie si martie, in urma unui program de pregatire suplimentara ,s-au sustinut doua simulari 

la nivelul claselor a VIII-a , premergatoare simularii oficiale, avand ca scop valorificarea achizitiilor pentru 

Evaluarea Nationala si un suport psihologic in vederea sustinerii simularii si a evaluarii. 

G.In luna mai s-au desfasurat evaluarile de la clasele a VI-a , la care membrii comisiei au participat ca 

evaluatori si administratori de test. 

H. In iunie, prof. Rotaru Silvia a organizat activitatea cu titlul “ Obiceiuri si traditii dobrogene reflectate in 

literatura”, in cadrul careia elevii clasei aVII-a B au realizat patru studii de caz, finalizate cu montaje de 

filme si de fotografii. 

I. Membrii comisiei au participat cu diverse sarcini, supraveghetori, evaluatori la Evaluarea Nationala si 

diversele olimpiade si concursuri scolare, desfasurate in scoala noastra sau in alte unitati scolare si la 

activitatile metodice organizate la nivel judetean. 
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D. COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ – ȘTIINȚE 

 
Responsabil SIMIONOV MIRELA 

 

Activitatea la nivelul comisiei metodice pe parcursul semestrului I s-a desfășurat conform planului 

managerial stabilit la începutul anului școlar. Comisia metodică formată din profesorii: Simionov 

Mirela, Alistarh Maria, Cioacă Elena, Bujoreanu Luiza Corina și Băisan Nicuța, și-a propus 

realizarea următoarelor obiective: 

 

 Creșterea eficienței activității de predare -învățre la disciplinele matematică, fizică, 

chimie, biologie și familiarizarea elevilor cu valorile, competențele și atitudinilor 

cuprinse în programele școlare; 

 Diferențierea activității cu elevii și adaptarea conținuturilorde învățare la nivelul 

claselor ( esențialiarea conținuturilor și prezentarea lor într-o formă accesibilă); 

 Îmbunătățirea tehnicii didactice educative; 

 Îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare 

în scopul creșterii eficienței activității de învățare dar și creșterii interesului și 

motivației învățării; 

 Perfecționarea metodelor folosite în practica instructiv- educativă la disciplinele 

matematică, fizică, chimie și biologie; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță pentru concursuri școlare 

și olimpiade; 

 Aplicarea revizuită a programelor școlare pentru clasele V- VII; 

 Creșterea eficienței orelor de pregătire la clasele a VIII a dar și la clasele a VI a în 

vederea îmbunătățirii rezultatelor la teze și evaluarea națională respectiv evaluarea   

II.-IV-VI a elevilor. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, membrii comisiei au desfășurat următoarele 

activități: 

 Realizarea de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fișe de 

lucru (fișe de exerciții, fișe de recuperare,fișe de instruire problematizată, fișe de 

progres), teste însoțite de bareme de evaluare și notare ( de evaluare inițială, de 

progres, de evaluare sumativă), unități de  învățare, proiecte de tehnologie didatică, 

subiecte însoțite de bareme de evaluare și notare pentru lucrări scrise semestriale cu 

subiect unic la nivel de școală, simularea evaluării naționale, ținând cont și de 

recomandărie primite din partea inspectorilor de specialitate; 

 Participarea la activitațile organizate la nivel județean în cadrul centrelor metodice 

specifice comisiei; 

 Realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor la disciplinele 

matematică, fizică, chimie, și biologie prin administrarea periodică a testelor de 

progres; 

 Respectarea graficului de pregătire suplimentară pentru Examenul de Evaluare 

Națională, de către profesorii care predau disciplina matematică; 

 Asigurarea conținutului științific al lecțiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor 

tradiționale cu metodele moderne de predare – învățare – evaluare ( utilizarea 

calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fișe, flipchart, utilizarea cu 

preponderență a metodelor din clasa celor activ – participative.). 
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Activități desfășurate la disciplina MATEMATICĂ 

D-na profesoara Alistarh Maria a subliniat faptul că, unul din obiectivele principale 

este preocuparea permanentă pentru participarea elevilor cu rezultate deosebite la diverse 

concursuri si O M. 

            Al doilea obiectiv al activitatii catedrei a fost pregatirea elevilor  pentru E N. În 

concluzie activitatea celor doi profesori de matematică a fost concentrată asupra 

selecționării și pregătirii elevilor pentru olimpiadele de matematică, la cele două faze, 

municipală, respectiv cea județeană.  

Paralel cu activitatea la clasă, cei doi profesori au început pregătirea pentru 

evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII a. Astfel s-au desfășurat la nivelul școlii ore de 

pregătire suplimentară, recapitulându-se materia din clasele V -VIII. De asemenea au fost 

programate și pregatiri pentru etapa simularilor naționale prevăzute în Calendarul MEN. 

 Astfel pe semestrul I al acestui an școlar, pentru a venii în ajutorul elevilor de clasa 

a VIII a, simularea la nivelul unității școlare a avut aceeaşi structură şi nivel de dificultate 

cu cel al Evaluării Naţionale din anul şcolar 2016-2017 şi a urmărit testarea cunoştinţelor  

elevilor până la data evaluării.  

Până la data susținerii simulării elevii au avut ca teme de efectuat acasă subiecte 

asemanatoare, unele dezbătute la clasă. De asemenea în vacanța intersemestrială s-a mizat 

pe o frecventă bună a elevilor, la orele de pregătire propuse de profesorii de matematică, dar 

și acest aspect a  fost ignorant de foarte mulți elevi, obținăndu-se  rezultatele de mai jos: 

 

  

 

Obiective urmărite au fost: 

1. Respectarea ordinii efectuării operaţiilor cu numere reale. 

2. Aplicarea corectă a formulelor de calcul prescurtat. 

3. Calcularea perimetrelor şi ariilor figuriilor geometrice studiate. 

4. Determinarea măsurilor unghiurilor corpurilor geometrice.  

 

Măsuri de remediere: 

 

1. Stimularea  interesul elevului chiar şi printr-o notare încurajatoare. 

2. In ultimele 5 minute ale orei se vor repeta cu elevii formulele geometrice învăţate. 

3. Se va lucra în plus pentru recuperarea noţiunilor din clasele anterioare în fiecare  

      miercuri de la ora 14 . 

4. Se va continua pregatirea pentru Evaluarea Naţională în fiecare vineri de la ora 13 

la 15. 

SEMESTRUL II 

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Media 

clasei 

Cl. a VIII a 

A 
 4 7 4 2 1 1 - - - 

 

3,57 

 

Cl. a VIII a 

B 
 5 7 3 2 2 1 - - - 

 

3,60 
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În anul școlar: 2017 – 2018 prof. Alistarh Maria și prof.Cioacă Elena au desfășurat 

activitați în cadrul Catedrei ,,Matematică - Științe” după cum urmează: 

Olimpiada de matematică și concursuri școlare 

În acest sens au selectat și îndrumat elevii pentru participarea la olimpiadele școlare 

de matematică. Dintre elevii prezenți la olimpiada de matematică – faza municipală s-a 

remarcat elevul Iacob Florin cl. a VII a B   care a obținut premiul II. 

 În anul școlar anterior, Scoala gimnazială ,,Constantin Găvenea” a fost gazda fazei 

județene a Olimpiadei de matematică. La opimpiada de matematică cât și la concursul 

școlar ,,Laurențiu Panaitopol” au participat în calitate de corectori. 

În anul școlar anterior,prof,Alistarh și prof. Cioacă Elena s-au preocupat de 

pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională. În acest sens s-a realizat pregătirea 

suplimentară a elevilor cât și elaborarea , corectarea și interpretarea rezultatelor simulărilor. 

  Rezultatele obținute de elevii clasei a VIII a la Evaluarea Națională sesiunea 2018, 

au fost următoarele: 

  

Disciplina 

Matematică 

Note  

sub5 

Note  

între 

 5-6 

Note 

între  

6-7 

Note 

între  

7-8 

Note 

între  

8-9 

Note 

între  

9-10 

Procent  

note/medii 

≥5 

Nr elevi 10 10 8 5 3 1 62,96 % 

 

De asemenea pe parcursul anului școlar,cele doua profesoare de matematică au 

desfășurat următoarele activități: 

- au fost profesori evaluatori în comisia pentru Evaluările Naționale 2-4-6; 

- au participat la toate activitățile catedrei de matematică la nivel județean. 

 

La FIZICĂ, profesoara  Bujoreanu Corina s-a implicat în atingerea obiectivelor, 

utilizând mijloace moderne în predarea disciplinei și stimularea competiției între elevi prin 

folosirea avantajelor programelor informatice, toate orele desfășurându -se în laborator. 

În anul școlar 2017 – 2018 au participat la olimpiada de fizică elevii Tălpău Cezar 

clasa a VIII a A și Țincoca Luca clasa a VI a A. 

De asemenea, doamna profesoară a fost responsabilă la activitatea metodică din luna 

martie 2018 desfășurată la Liceul ,, Anghel Saligni,, . 

De asemenea pe parcursul anului școlar a desfășurat următoarele activități: 

- a fost membru în comisia județeană a olimpiadei de fizică; 

- a fost evaluator la olimpiada de fizică faza județeană; 

- a fost membru evaluator în comisia pentru Evaluările Naționale 2-4-6; 

- a participat la toate activitățile catedrei de fizică la nivel județean. 

 

 

La BIOLOGIE, , doamna profesoară Băisan Nicuța a integrat activitățile de predare 

cu cele experimentale, astfel încât toate orele s-au desfășurat în laborator, respectându-se 

planificarea activităților cu aspect demonstrativ. 

Doamna profesoară Băisan Nicuța și-a concentrat activitatea și asupra selecționării 

și pregătirii elevilor pentru olimpiadă și concursurile școlare. 

De asemenea pe parcursul anului școlar a desfășurat următoarele activități: 

- a fost membru în comisia județeană a olimpiadei de biologie; 
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- a fost evaluator la olimpiada de biologie faza județeană; 

- a fost membru evaluator în comisia pentru Evaluările Naționale 2-4-6; 

- a participat la toate activitățile catedrei de biologie la nivel județean. 

 

.  

 

La CHIMIE , doamna profesoară Simionov Mirela a integrat activitățile de predare 

cu cele experimentale, astfel încât toate orele s-au desfășurat în laborator, respectându-se 

planificarea activităților cu aspect demonstrativ. 

Metodele moderne de predare au fost de mare ajutor la fixarea noțiunilor predate, 

multe lecții fiind completate cu material didactic suplimentar prezentat în format electronic. 

Folosirea platformelor tip bloguri și a laboratorului virtual au fost punctele cheie în predarea 

orelor la clasele a VII și a VIII a . 

Un alt obiectiv stabilit în cadrul disciplinei a fost pregătirea suplimentară a elevilor 

capabili de performanță pentru concursuri și olimpiada școlară ce va avea loc în semestrul II 

al acestui an școlar.  

Pe semestrul II doamna profesoară a prezentat în cadrul comisiei metodice, o 

secvență de lecție deschisă cu tema ,, Recapitulare problematizată metale : Fe și Cu,, la clasa 

a VIII a A. 

În cadrul lecției cel mai important obiectiv evidențiat a fost rezolvarea unor aplicații 

teoretice ale problemelor de chimie prin metode experimentale. 

Implicarea elevilor, organizați pe echipe, a scos în evidență bagajul de cunoștințe 

acumulat pe parcursul anului școlar, dar și dexteritatea folosirii aparaturii și ustensilelor de 

laborator în cadrul unor experimente propuse de profesor. 

Un alt obiectiv stabilit în cadrul disciplinei a fost pregătirea suplimentară a elevilor 

capabili de performanță pentru concursuri și olimpiada școlară.  

La concursul ,, Raluca Râpan,, faza județeană din data de 05.05.2018 au participat 

elevii: Simionov Alexandra, Burlacu George și Iacob Vlad din clasa a VII a B.  

Rezultatele obținute au fost următoarele: Iacob Vlad – locul III, Simionov Alexandra 

– Mențiune. 

Activitățile desfășurate de d-na prof. Simionov Mirela în anul școlar 2017-2018 au 

fost: 

- secretar Comisia de concurs județean ,,Raluca Ripan,,; 

- administrator de test la clasa a VI a A pentru Evaluările Naționale 2-4-6; 

- a participat la toate activitățile catedrei de chimie la nivel județean; 

- a fost membru în comisia de titularizare. 

 

 

 

E. COMISIA METODICĂ ,,OM – SOCIETATE,, 

 
Responsabil TOCANIE MAGDALENA 

 

În semestrul I din anul școlar 2017 – 2018, comisia metodică „Om și societate” și-a desfășurat 

activitatea în următoarea componenţă : Duțu Nicoleta, profesor Istorie, Sandu Daniela, profesor Geografie, 

Yadine Liliana, profesor Geografie, Munteanu Irina, profesor Geografie, Sizoi Ivan, profesor Cultură 

Civică, Tocanie Magdalena, profesor  Religie și responsabil al Comisiei. 

I. Obiective 
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În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică „Om- societate” și-

a propus atingerea următoarelor obiective :  

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri ale 

profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, partener sau 

evaluator; 

- identificarea și aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic cunoştinţele, cu 

accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă;  

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune încadrări a 

elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii 

contemporane; 

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a capacităţii de a 

formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în argumentarea acestor opţiuni, 

în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice;  

- creşterea ponderii activităţilor independente, diferențiate sau de grup;   

- monitorizarea progresului şcolar; 

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare;  

- organizarea de activităţi extracurriculare;   

- pregătirea elevilor pentru obținerea de performanțe la examene, concursuri, olimpiade, precum și a celor 

cu rezultate nesatisfăcătoare;  

- realizarea unei comunicări reale și eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune desfășurări a 

activităților comisiei.  

 

II. Activităţi  

 

Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om- Societate” în semestrul I, a cuprins :  

- proiectarea didactică realizată în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare şi specificul 

claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesul instructiv-educativ;  

- a fost dezbătut și adoptat planul managerial și cel operațional la nivelul comisiei;  

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului instructiv-

educativ;  

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor metode 

participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor;  

Membrii comisiei au asigurat în procesul didactic o interacțiune amplă între metodele tradiționale și cele 

moderne- actuale, accentuând inserția tehnologiilor TIC în cadrul procesului instructiv-educativ. 

În luna octombrie, d-na profesor  Sandu Daniela a susținut referatul cu tema: ,,Tratarea 

diferențiată ca metodă didactică folosită în predarea-învățarea geografiei (elevii de performanță).” 

Ideile principale formulate au vizat faptul că: factorii interni (aptitudini, trăsături de personalitate, mediul 

familial, etc.) și factorii externi (metode de predare ale profesorului, sistemul de cerințe instructiv- 

educative) influențează reușita în învățare; participarea la concursuri și olimpiade școlare reprezintă o 

motivație solidă pentru munca elevilor. 

În luna noiembrie, d-na prof. Tocanie Magdalena a susținut lecția demonstrativă cu tema: 

,,Sărbători în cinstea sfinților”. Scopul lecției a fost acela de a verifica cunoștințele dobândite anterior și 

de a transmite noi cunoștințe cu privire la sărbătorile închinate sfinților mai importanți din calendarul 
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ortodox. Lecția a antrenat toți elevii deoarece s-a lucrat pe grupe, permițând cooperarea între aceștia și 

oferind oportunități pedagogice pentru fiecare elev în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

În luna decembrie a fost susținut referatul cu tema: ,,Individualitate etnică, individualitate 

istorică”, de către d-nul profesor Sizoi Ivan. În materialul său, domnul profesor a scos în evidență 

particularitățile etnice ale unor grupuri umane, incluziunea grupurilor etnice în viața socială a unei 

comunități, avantajele sau beneficiile pe care majoritatea grupului uman le poate folosi în crearea unor 

valori, condiții sau aspecte sociale. 

În luna ianuarie, la nivelul catedrei s-a dezbătut tema: ,,Clasic și modern în predarea geografiei”, 

în care d-na profesoară Yadine Liliana aduce față în față metode clasice și moderne folosite în predarea 

acestei discipline. Dintre metodele moderne prezentate amintim: Învățarea prin cooperare, 

Brainstormingul, Modelul Știu/ Vreau să știu/ Am învățat, Metoda SINELG, Turul galeriei, etc. Ideile 

dezbătute au scos în evidență faptul că în modelul tradițional de învățare, rolul major în activitatea 

instructiv- educativă revine cadrului didactic în timp ce noul model de învățare este unul activ, 

presupunând implicarea directă a elevului în procesul de dezvoltare a capacităților de învățare 

Dintre activitățile curriculare desfășurate în semestrul I, amintim proiectul doamnei profesoare Duțu 

Nicoleta, ,,Ideea de unire la români” dedicat Zilei Naționale, cu elevii și părinții claselor a IV-a; activitatea 

dedicată Zilei Principatelor Unite- 24 Ianuarie în Piața Civică cu elevii clasei a V-a A.  

 Doamna profesoară Duțu Nicoleta a desfășurat și o activitate  în cadrul activitatii metodice la istorie 

la nivel de judet , susținută în Școala Gimnazială Constantin Găvenea, cu titlul ,,Noi abordări în 

proiectarea didactică și rolul său în formarea de competențe la elevii de clasa a V-a (16 decembrie 2017). 

Dumneaei a prezentat câteva repere teoretice ale programei școlare de clasa a V-a, a evidențiat 

competențele specifice și exemple de activități de învățare, a prezentat concret câteva elemente din 

proiectarea personală și a expus câteva exemple din activitatea la clasele unde predă. 

O altă activitate extracurriculară o constituie proiectul dintre Școala Gimnazială C-tin Găvenea și 

Muzeul de Artă - Casa Avramide intitulat ,,Dăruiește pentru un Crăciun fericit!”, responsabil pentru 

activitățile susținute fiind doamna profesoară Tocanie Magdalena. Acesta s-a desfășurat în mai multe 

etape, cum ar fi: strîngerea de haine, rechizite, jucării pentru familiile nevoiașe; pictarea de icoane pe sticlă 

care ulterior au fost scoase la licitație în cadrul unui concert de colinde susținut la Casa Avramide; 

distribuirea lucrurilor,  a dulciurilor și alimentelor (cumpărate din banii strânși la licitație), familiilor cu 

posibilități materiale precare.   

III. Analiza  

 

În urma unei scurte analize a activității din semestru I anul școlar 2017 – 2018 

pot fi evidențiate următoarele aspecte :  

Puncte tari :  

- respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I;  

- o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii metodice;  

- disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare (utilizarea 

calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe );  

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă;  

Puncte slabe :  

- majoritatea cadrelor didactice nu au întrega normă didactică în unitatea școlară. 

 

Activitățile la nivelul comisiei metodice „Om-Societate” în semestrul al II-lea, au fost următoarele :  
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În luna  februarie, doamna prof. Duțu Nicoleta a susținut referatul cu tema: ,,Evaluarea- proces 

didactic stimulativ pentru elevi”. A fost scos în evidență faptul că evaluarea este o componentă 

a procesului didactic, o activitate de stimulare a obținerii de performanțe superioare ale elevilor.  

D-na prof. Munteanu Irina a prezentat, în luna martie, referatul cu tema: ,,Principii și metode în 

analiza geografică”. În materialul său, d-na profesor a evidențiat principiile generale care au caracter de 

lege a organizării obiectului de studiu, specifice tuturor disciplinelor, precum și principii specifice 

disciplinei geografie, care țin de metodologia propriu-zisă de cercetare. 

În luna aprilie, d-na prof. Sandu Daniela a susținut lecția deschisă cu tema:,,Europa sudică- 

particularități geografice”. 

În luna mai, la nivelul catedrei s-a dezbătut tema: ,, Educarea creștină a tinerilor pentru cultivarea 

credinței în viața cotidiană și promovarea valorilor și identității creștin-ortodoxe în societate”, prezentată 

de d-na prof. Tocanie Magdalena. Tema a fost aleasă în concordanță cu problemele actuale cu care se 

confruntă tinerii, fiind nevoie de redescoperirea și transmiterea valorilor și identității creștin-ortodoxe în 

societate. 

Activități extracurriculare desfășurate în semestrul al II-lea: 

 

D-na prof. de Istorie, Duțu Nicoleta, a desfășurat un parteneriat cu Colegiul Național ,,B. P. Hașdeu” 

din Buzău, în proiectul ,,Eroi și monumente, simboluri peste generații”- cu elevi ai claselor a VIII-a; 

       Activități desfășurate în cadrul parteneriatului cu Asociația ,,EURO Tulcea” de către elevi de gimnaziu 

coordonați de d-na prof. Duțu Nicoleta; 

        În săptămâna ,,Școala altfel” a avut loc excursia didactică la Alba-Iulia, denumită ,, Alba-Iulia, 

central României Mari”, al cărei coordonator a fost tot d-na prof. Duțu Nicoleta, in colaborare cu dna prof. 

Tocanie Magdalena. 

       Tabăra școlară: ,,Aventura pe uliță”, desfășurată în luna Iulie, a avut ca responsabil de proiect pe d-na 

prof. Duțu Nicoleta. 

,,Muzeul la îndemână”-proiect implementat de Asociația DaDeCe, în parteneriat cu Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion”- Tulcea și Școala Gimnazială ,,C-tin Găvenea”. Prima etapă, 

desfășurată pe 12 aprilie, a constat într-un atelier interactiv de animare și facilitare a elevilor clasei a V-a 

B, coordonați de d-na prof. Tocanie Magdalena, la patrimoniul muzeal; 

,,Toată școala pictează”- parteneriat desfășurat cu ocazia Zilei școlii ( 21 mai), între Școala Gimnazială 

,,C-tin Găvenea” și Muzeul de Artă - Casa Avramide (responsabil pentru activitatea desfășurată fiind d-na 

prof. Tocanie Magdalena) și care a implicat toate cadrele didactice ale școlii; 

,,Duelul școlilor”- concurs de pictură desfășurat între elevii unor școli din Tulcea în parteneriat cu 

Muzeul de Artă. (Prof. responsabil Tocanie Magdalena); 

D-na prof. Tocanie Magdalena a participat, în luna mai, la simpozionul profesorilor de religie, în 

cinstea Anului centenar al Marii Uniri susținând  referatul cu titlul ,,Mari ierarhi, clerici și monahi care au 

activat în altă provincie românească decât cea în care s-au născut”; 

D-na profesor Duțu Nicoleta, dl. prof. Sizoi Ivan și d-na prof. Tocanie Magdalena au participat la 

Simpozionul Național ,,Om și societate. România Centenară 1918-2018” cu următoarele lucrări: ,,Comisia 

Europeană a Dunării între propriul organism și suveranitatea Statului Român”, ,, Aspecte referitoare la 

acordarea drepturilor politico-civile locuitorilor din Dobrogea, în anii premergători Marii Uniri (1877-
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1918)” și ,,Contribuția Bisericii la Marea Unire”, publicate in lucrarea ,, Om si societate- Romania 

centenara 1918-2018 ,, cu ISBN 978-606-13-3521-3. 

D-na prof. Tocanie M. a participat ca voluntar, cu diferite activități, în cadrul Taberei creștine ,,În 

căutarea unui prieten”- luna Iulie; 

  Elevii clasei a VII-a B: Enuș Juan Carlos, Burlacu George și Ștefana Izabela, coordonați de d-na 

profesor de geografie Sandu Daniela, au participat la Concursul județean ,,Pe Dunăre, de la izvor la 

vărsare”, obținând premiul al III-lea. 

 

Analiza  

 

În urma unei scurte analize a activității din semestrul al II-lea, anul școlar 2017 – 2018 

pot fi evidențiate următoarele aspecte :  

 

Puncte tari :  

- respectarea planului operațional propus la începutul semestrului al II-lea;  

- o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii metodice;  

- disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare (utilizarea 

calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe );  

-  promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor organizate;  

-  buna organizare şi desfăşurare a tuturor tipurilor de activităţi evidenţiate; 

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă. 

  

Puncte slabe : 

 - majoritatea cadrelor didactice nu au întrega normă didactică în unitatea școlară; 

 

Oportunităţi:  

- folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;  

- dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;  

- valorificarea experienței proprii a elevilor; 

- cadru natural variat, cultură locală bogată-premise pentru activități interesante, specifice ariei curriculare.  

 

Ameninţări:  

-lipsa motivaţiei pentru  anumite discipline sau faţă de învăţământ în general la o anumită categorie de 

elevi.  

 

În concluzie, am putea spune că pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2017-2018, toţi 

membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse, și-au atins obiectivele, sporind 

calitatea actului educațional, în conformitate cu exigențele societății actuale. 
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F. Comisia Metodică “Arte, Ed. Tehnologică, Ed. Fizică și 

Sport” 
 

1. Prof. Romașcu Dan – responsabil comisie 

2. Prof. Peligrad Victor 

3. Prof. Vrânceanu Steliana 

4. Prof. Mocanu Marian 

5. Prof. Raicu Claudia 

6. Prof. Bădică Anișoara 

7. Prof. Lungu Aurica 

 

1. Activitățile și obiectivele catedrei: 

 
Comisia și-a desfășurat activitatea pe baza unui program la care și-au adus contribuția toți membrii 

și a avut urmatoarele obiective:  

 Proiectarea și organizarea activității metodice și științifice la nivelul catedrei; 

 Stabilirea tematicii dezbaterilor lunare din cadrul catedrei;  

 Predarea și însușirea cunoștințelor folosind metode activ-participative; 

 Realizarea de activități prin implicarea și participarea elevilor cu ajutorul mijloacelor moderne de 

învățare; 

 Proiectarea activității didactice pe baza curricumului, cu accent pe unitatea de învățare; 

 Stabilirea programului testelor inițiale la clasă, discutarea rezultatelor și stabilirea măsurilor de 

realizare a progresului școlar; 

 Prelucrarea rezultatelor, discutarea greșelilor tipice;  

 Proiectarea și planificarea activității de pregătire pentru participare la concursuri și olimpiade 

școlare;  

 Evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comunității;  

 Pregătirea elevilor pentru concursurile școlare;  

 Integrarea elevilor în comunitatea școlară și locală. 

 

2. Analiza SWOT 
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Puncte tari Puncte slabe 

- Nivelul maxim în modul de coordonare a 

activităților membrilor catedrei. 

- Formare profesională de foarte bună 

calitate a cadrelor didactice din cadrul comisiei 

metodice. 

- Foarte buna colaborare cu conducerea școlii. 

- Asigurarea unui climat educativ favorabil. 

 

- Lipsa premiilor motivante la concursurile și 

întrecerile școlare. 

- Elevii nu doresc să se implice mai mult în        

activități extrașcolare, să participe la  concursurile 

școlare. 

- Lipsa unor resurse financiare pentru desfășurarea 

unor activități extracurriculare 

Oportunități Amenințări 

- Atragerea elevilor în cadrul unor 

concursuri și programe școlare. 

- Fonduri de finanțare pentru material 

didactic, achiziționarea de materiale sportive. 

- Încheierea de parteneriate educaționale 

- Scăderea interesului elevilor pentru 

învățătură. 

 

3. Activități semnificative desfășurate la nivelul catedrei în anul școlar 2017-2018  
 

       Romașcu Dan 
- Locul II – Campionatul de fotbal din cadrul Săptămâna Mobilității Europene 2017; 

- Locul I (Bușilă Octavian) – atletism, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza județeană; 

- Locul I (Bușilă Octavian) – atletism, Crosul Ziua Națională,  faza județeană; 

- Activitatea metodică la nivel județean, tema Clarificări teoretice și metodice privind proiectarea procesului 

didactic 

Participarea la crosurile organizate de DJTS Tulcea in colaborare cu ISJ Tulcea, organizarea 

unor concursuri in scoala si in afara scolii unde a obținut rezultate deosebite: 

* Locul II - Echipa de volei fete - Olimpiada Gimnaziilor - faza judeteana; 

* Locul I - Echipa de badminton - Olimpiada Gimnaziilor - faza judeteana; 

* Locul III - Echipa de badminton - Olimpiada Gimnaziilor - faza zonala; 

* Locul I - Bușilă Octavian - Cros ,,Ziua Olimpica,, - faza judeteana gimnaziu; 
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* Locul I - Stefanescu Robert - Cros ,,Ziua Olimpica,, - faza judeteana primar; 

* Locul 12 - Bușilă Octavian – atletism, O.N.S.Ș. - faza națională. 

 

       Peligrad Victor 
- Locul I (Dănăilă Dragoș) – Campionatul de atletism din cadrul Săptămâna Mobilității Europene 2017 

- Locul II  – Campionatul de fotbal “Cupa Tymbark”, faza județeană; 

- Locul III  – Campionatul de fotbal, gimnaziu băieți, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza județeană; 

-Lectie demonstrativa – “Dezvoltarea rezistenței membrelor inferioare prin jocuri de miscare” 

Participarea la o serie de concursuri si competitii sportive organizate in scoala, la nivel de oras 

si judet, unde elevii au obtinut o serie de rezultate frumoase: 

* Locul I - Bușilă Octavian - Cros ,,Cupa Primaverii,, - faza judeteana; 

* Locul VI - Dănăilă Dragoș  - Cros ,,Cupa Primaverii,, - faza judeteana; 

* Locul II - Echipa de baschet baieti - Olimpiada Gimnaziilor - faza judeteana; 

* Locul I - Bușilă Octavian - Cros ,,Ziua Europei,, - faza judeteana; 

* Locul II - Eftimie Robert - Cros ,,Ziua Europei,, - faza judeteana; 

- Prezentarea unei lectii demonstrative la clasa a VII-a B. 
 
 

Vrânceanu Steliana: 
- Confecționarea de materiale și expunerea lor cu ocazia Zilei Internaționale a Marii Negre – 31 octombrie; 

- Confecționarea unor ornamente de Crăciun din materiale reciclabile și expunerea acestora în holul școlii; 

- Referat “Inocuitatea produselor alimentare”  

- Lecție deschisă “Criterii de selecție a alimentelor” susținută la clasa a V-a B 

Confectionarea si expunerea unor  ornamente confectionate din materiale reciclabile cu ocazia  

Zilei de 1 și 8 Martie; 

- Susținerea inspecției speciale si a lucrării pentru gradul didactic I; 

- Participarea la Olimpiada de educație tehnologică unde s-au obtinut următoarele rezultate:    

* Premiul II la faza județeană - Strail Maria la clasa a V-a B 

* Premiul III la faza județeană - Echimov Denis la clasa  a VI-a A. 

 

        Bădică Anișoara  
- Prezentarea referatului cu tema “Dimensiunile psihologice ale muzicii” 

- “În așteptarea Crăciunului” activitate pregătită  în colaborare cu d-na prof. Alexe Luminița în care elevii 

claselor a VI-a au pregătit și interpretat colinde de  Crăciun.  

A pregatit si sustinut un moment artistic, in curtea scolii, cu elevii clasei a VI-a B, de Ziua 

Scolii ,,Constantin Găvenea''. 

 
 

 

 

 

 



                    MINISTERUL  EDUCAŢIEI NATIONALE  
                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN GĂVENEA,, 
                             str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea 
                             TEL.:0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200, e-mail :scoalagavenea@yahoo.ro 

47 

 

        Raicu Claudia  
- Prezentarea referatului cu tema “Educația muzicală a tineretului la început de secol XXI” 

Organizarea unor programe artistice alaturi de colegii de la alte catedre, cu ocazia zilei Școlii 

(21 mai) si a Zilei de 1 iunie. De asemenea, doamna profesoară a obținut următoarele rezultate: 

* Mențiune – Moraru Cristiana - Festivalul Județean – Floricele talentate;     

* Locul II – Moraru Cristiana - Festivalul Județean – Ritmul muzicii. 

 

        Mocanu Marian 
- Selecția de lucrări pentru Concursul Naţional de Creaţie Plastică “Delta Dunării, paradisul florei şi faunei”; 

- Lecție deschisă “Frumuseţile Deltei Dunării în lucrările pictorilor tulceni” susținută la clasa a VIII-a B 

- Organizarea unei expozitii cu lucrarile elevilor “Săbătoarea ghiocelului” luna martie  

- Organizarea unei expozitii de obiecte cu tema “In intampinarea sarbatorilor pascale”  

- Realizarea unor materiale destinate sarbatorii - “Ziua Mondiala a Sanatatii” - 7 aprilie. 

 

        Lungu Aurica 
- Lecție deschisă “Studiul portretului” clasa a VIII-a A 

- Locul II (Scafaru Ana-Maria) – La concursul internațional de desene pe asfalt; 

 

 

       4. Activități de perfecționare  
 

         Cadrele didactice din cadrul Comisiei Arte, Sport și Educație tehnologică au desfașurat o serie de 

activități de perfecționare pentru obținerea unor grade didactice, credite.  Vrânceanu Steliana – inspecție 

curentă II pentru obținerea gradului didactic I 

Susținerea lucrării pentru gradul I - prof. Vrânceanu Steliana 

 

      5. Propuneri pentru îmbunătățirea activității catedrei 
 

Participarea la diferite concursuri organizate pe plan local și județean, cum ar fi olimpiadele școlare ce 

urmeaza a se organiza în semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018 și implicarea mai multor elevi în astfel de 

activități. 

Participarea la mai multe concursuri organizate pe plan local și județean. De asemenea, 

recomandăm organizarea la nivelul școlii de competiții cât mai diverse. 
 

 

       6. Control şi verificare 
 

Verificarea activităţilor membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele cerinţe: controlul 

documentelor necesare înregistrării observaţiilor (planificările  semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, 

proiectele didactice), asistenţe la lecţii demonstrative, la alte activităţi desfășurate la nivel de catedră și unitate 

de învățământ. 
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       7. Evaluare 
 

• Evaluarea calităţii actului didactic, pe baza indicatorilor de eficienţă a celor trei componente structurante 

(predare, învăţare, evaluare);  

 

• Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate aprofundate de către elevi şi a 

competenţelor dobândite; 

 

• Extinderea practicii de evaluare sistematică a progresului şcolar al elevilor prin activităţi didactice specific 

disciplinelor din catedră.  

 

 

G. COMISIA PENTRU FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 

CONTINUĂ 
 

Ţinându-se cont de priorităţile strategice ale planului managerial, dar şi de faptul că formarea şi 

perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, 

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă 

cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele 

privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie. 

În cursul semestrului I al anului școlar 2017-2018 activitatea de formare continuă a cadrelor didactice 

din școala noastră s-a desfășurat în cadrul tuturor comisiilor metodice conform temelor din programele 

propuse. 

      Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor 

cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii 

abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  

         Nevoia de formare în specialitate a fost concretizată de colegii înscriși la gradul didactic II și la 

examenul național de definitivare, care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Astfel, dna. profesoară de 

Limba și Literatura Engleză, Mauna Simona, a finalizat gradul didactic II cu media 8,65, iar dna. 

profesoară pentru înv. primar Nichifor Raluca Elena, a obținut media 8,55. Domnul profesor de Limba și 

Literatura Engleză, Popa Șerban, a promovat examenul național de definitivare în sesiunea 2017 cu nota 

9,16.  

          În acest an școlar s-au înscris la examenul național de definitivare, sesiunea 2018, învățătoarele 

Dumitrache Iulia-Andreea și Zainea Mirela, și doamnele profesoare Abramov Irina și Yadine Liliana. 

         Cadrele didactice înscrise la gradul didactic I sunt : Mauna Simona ( prof. Limba și Literatura 

Engleză), Nichifor Raluca-Elena (prof. Inv. Primar) și Deliu Alina Ecaterina (învățătoare).  



                    MINISTERUL  EDUCAŢIEI NATIONALE  
                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN GĂVENEA,, 
                             str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea 
                             TEL.:0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200, e-mail :scoalagavenea@yahoo.ro 

49 

 

          De asemenea, cadrele didactice din școala noastră  își completează studiile prin cursuri universitare : 

dna. Profesor-Director Duțu Nicoleta și dna învățătoare Deliu Alina Ecaterina.  

 

          La începutul anului școlar, CCD Tulcea a organizat o instruire la care au participat Dumitrache Iulia 

Andreea, în calitate de responsabil al comisiei și  Cârnat Laura, în calitate de membru al comisiei. La 

instruire au fost prezentate cursurile de formare și perfecționare ce urmau să se desfășoare pe perioada 

acestui an școlar, dar si modificările apărute cu privire la modalitatea de înscriere la aceste cursuri. 

Informațiile au fost prezentate în Consiliul Profesoral și afișate în cancelarie.  

Cadrele didactice din școala noastră sunt în permanență preocupate de participarea la cursuri de 

formare care vizează dezvoltarea profesională : 

      

Nr. 

crt.  

Denumire program Nr. de 

participanti 

(din școală) 

Nume participanți 

1.  Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC  în 

școală 

 

5 Paraschiv Silvia 

Stamate Marcela 

Vranceanu Steliana 

 Coman Liliana 

Moroianu Doina 

 

2.  Curs de perfecționare secretar 2 Bahaciu Amalia Daniela 

Moroianu Doina 

 

3.  Introducere și actualizare de date în SIIR 

 

1 Bahaciu Amalia Daniela 

4.  Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din 

învățământul primar pentru clasa pregătitoare 

1 Deliu Alina Ecaterina 

5.  Modul de inițiere în metodologia aplicării 

alternativei educaționale Step by Step 

4 Nichifor Raluca Elena 

Zainea Mirela 

Deliu Alina Ecaterina 

Costin Daniela Emilia 

6.  Eficientizarea managementului instituțiilor de 

învățământ preuniversitar 

1 Deliu Alina Ecaterina 

7.  Inovare și schimbare în managementul 

instituțiilor de învățământ preuniversitar 

1 Deliu Alina Ecaterina 

8.  Preparing students for CAE 

Forumul Educațional Magister Școală și familie 

1 Popa Serban Mihai -6 ore 

fără credite 

9.  Formator 1  Bahaciu Amalia 
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10.  Evaluator 2 Bahaciu Amalia 

Coman Liliana 

11.  Curs de perfectionare bibliotecar 1 Moroianu Doina 

12.  Program de pregatire pentru examenul national 

de acordare a definitivarii in invatamant si 

pentru ocuparea national de ocupare a posturilor 

vacante 

1 Zainea Mirela 

Iulia Dumitrache 

 

13.  Dezvoltare institutionala prin proiecte cu 

finantare europeana 

3 Talpau Carmen 

Cirnat Laura 

Otoman Anca 

14.  Curs pentru combaterea si prevenirea 

delicventei 

1 Mauna Simona 

15.   Metodica predarii-invatarii-evaluarii eficiente 

in institutiile de invatamant preuniversitar 

3 Stamate Marcela 

Paraschiv Silvia 

Iorga Mihaela 

16.  Curs de igiena 3 Coman Liliana 

Bogdan ionica 

Andriol Maria 

17.  Curs clasa I Step by Step 1 Deliu Alina  

18.  Inovatii curricular in invatamantul primar 2 Stamate Marcela 

Iorga Mihaela 

 

 

 

 

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea 

permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ-evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului 

şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii şcolare şi este apreciată în mod 

pozitiv. 
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H. COORDONATOR pentru proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare 
 

 În anul școlar 2017-2018, s-au propus să se desfășoare, cu participarea și implicarea activă a cadrelor 

didactice a școlii,  o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, care să implice afectiv, 

motivațional și conștient toți elevii școlii, și pe cât posibil toți partenerii implicați în educație (familie, poliție, 

biserică, muzeu, factori economici etc.). 

 

Scopul: 

- Creșterea eficienței și eficacității  pentru activitatile ,programele și proiectele educative/parteneriate pe 

3 dimensiuni; dimensiunea curriculară, pedagogică și organizațională, în vederea dobândirii de către elevi a 

abilităților și competențelor de bază, necesare dezvoltărilor personale pentru activitatea profesională viitoare și 

pentru o cetățenie europeană activă. 

 

Obiective : 

- Corelarea planului managerial cu ținte strategice ale MECS, ISJ Tulcea și al Școlii Gimnaziale 

”Constantin Găvenea” prevăzute în PDI; 

- Asigurarea circulației informației de specialitate; 

-   Utilizarea în activitățile de învățare realizate, a metodelor care solicită colaborarea între copii/elevi în 

echipă, lucru în perechi/grupuri mici, învățare mutuală; 

- Dezvoltarea valorilor europene prin activitățile de învățare realizate; 

- Realizarea activităților de învățare specifice educației de gen interculturale/ pentru diversitate la inițiativa 

minorităților existente în școală și comunitate; 

- Implicarea elevilor în cât mai multe activități extrașcolare; 

- Îmbunătățirea rezultatelor învățării pentru copiii/elevii aparținând grupurilor dezavantajate la nivelul 

comunității, cu dizabilități/ cerințe educaționale speciale, elevilor talentați și capabili de performanță; 

- Creșterea nivelului calității actului de predare-învățare/ educare prin stimularea performanței școlare; 

- Realizarea unor activități de evaluare în parteneriat cu parinții, cu alte persoane din comunitate, cu furnizori 

de servicii educaționale. 

 Activitățile s-au desfășurat în baza planului managerial al consilierului educativ pentru anul școlar 2017-

2018 

 S-au încheiat proiecte/parteneriate atât la nivel de școală cât și individual cu diferite instituții publice. 

 S-au derulat activități conform proiectelor/parteneriatelor încheiate. 

 Elevii au fost implicați în activități la nivel local, județean și național. 

 În cadrul Consiliului Elevilor s-au desfășurat cu elevii dezbateri, mese rotunde, activități cu scop informativ 

vizând personalitățile elevilor pe multiple planuri: 

a. Statutul, obligațiile și responsabilitățile elevilor consilieri (Regulamentul de ordine interioară al școlii); 

b. Propunerea și realizarea unor activități permanente și temporare la nivel de școală. 

- S-a urmărit permanent consolidarea relației școală-familie-comunitate și promovarea unui dialog sincer cu 

părinții. Aceștia au fost indemnați și susținuți în permanență să asigure un climat pozitiv și propice dezvoltării 

armonioase și să ceară asistență consilierului școlii. 
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Activități educative şcolare şi extrașcolare 

 
          Activitatile derulate în semestrul I și al II-lea au fost bogate și au vizat educația civică, educatia 

ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, 

cultura generală.  

 

 

 „Ziua Mondiala a educatiei”- 5 octombrie 2017- educatori/învățători/profesori/elevi; 

 ,, Săptămâna Mobilității,,-  septembrie 2017- cls. a III- a A, prof. Cîrnat Laura, Nichifor Raluca 

Elena; 

 ,, Școala de bani,, - septembrie 2017- elevi/ învățători/ profesori; 

 Proiectul ,, Dăruiește pentru un Crăciun fericit,,- în perioada 1 noiembrie2017-15 ianuarie 2018, 

între Școala Gimnazială ,, Constantin Găvenea,, , Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,, 

Gavrilă Simion,, prin Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean și Asociația de 

Dezvoltare Regională ,, Aegyssus,,- educatori/învățători/profesori/elevi; 

 ,, Centenarul Marii Uniri,,- elevi clasele I-VII , prof. Duțu Nicoleta, Tocanie Magdalena, Sizoi 

Ivan, Sandu Daniela-excursie tematică ,,Alba Iulia –Centenarul României Mari,,-23-25 aprilie 

2018; Simpozion ,, România centenară,,; 

 ,, Ziua porților deschise la ALUM S.A.,,-cls. a IV-a A, a VI-a B, prof. Tălpău Carmen Violeta, 

Enciu Gabriela, Simionov Mirela; 

 Proiectul local ,, Dincolo de aparențe 2017-2018,,- cls. a VII-a A,B, prof. Peligrad Victor, Rotaru 

Silvia; 

 Proiectul ,, Anti-bullyng în unități de învățământ din județul Tulcea,,-prof. Peligrad Victor, 

Romșcu Dan, Băisan Nicuța, Tălpău Carmen Violeta; 

 ,, World` s Largest Lesson,, -18-22 septembrie 2017-cls a VIII-a A, prof. Băisan Nicuța; 

  Festivalul internațional de film pentru publicul tânăr ,, Kinodissea,, - noiembrie 2017 - 

învățători/profesori/elevi; 

 ,, Noaptea Cercetătorilor Europeni,,-septembrie 2017- învățători/profesori/elevi; 

 ,, Ziua Recunoștinței,,- noiembrie 2017- cls. a VII- a A, prof. Mauna Simona; 

 ,, Mihai Eminescu – poet național,, - ianuarie 2018-educatori/învățători/profesori/elevi; 

 ,, Sărbătoarea Crăciunului,, - decembrie 2017- educatori/învățători/profesori/elevi; 

 Proiectul educațional ,, Timtim- Timy,,- decembrie preșcolari/educatoare; 

 ,, Comunicarea reală versus comunicarea virtuală,,- Palatul Copiilor Tulcea- martie 2018- cls. a 

II- a B, a III-a A, prof. Munteanu Mirela, Cîrnat Laura, Nichifor Raluca Elena, 

 ,, Mesajul meu antidrog,, - ediția a XV-a-cls. V-VIII, diriginți; 

 ,, Educlik,,- 1/2017-elevi, prof. Duțu Nicoleta, Munteanu Mirela, Paraschiv Silvia, Tălpău Carmen, 

Cîrnat Laura; 

 ,, Visul verde împlinit,,- prof. Duțu Nicoleta, Iorga Mihaela, Cîrnat Laura, Tălpău Carmen Violeta, 

Paraschiv Silvia; 

 ,, Săptămâna Educației Globale,,- 18-26 noiembrie 2017, tema ,, Lumea depinde de noi,, -

preșcolari/elevi/educatoare/învățători/profesori; 

 ,, Fii mândru că ești român!,,- 29 noiembrie 2017-cls. a IV-a A, a IV-a B/părinți/ prof. Duțu 

Nicoleta; 
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 ,, Ziua Internațională a Muzicii,, -prof. Raicu Claudia, elevi; 

 ,, Ziua Minorităților,, - prof. Duțu Nicoleta, Munteanu Mirela, Gemil Sezer, Iorga Mihaela,  Lefter 

Liliana, Cîrnat Laura; 

 ,, Elevii tulceni ai României centenare își însușesc obiectivele de dezvoltare durabilă și 

promovează educația ca factor cheie al Agendei 2030,, -22 septembrie 2017- prof. Duțu 

Nicoleta, elevi cls. a VIII- a A; 

 ,, Ziua Unirii Principatelor Române,, -prof. Duțu Nicoleta, elevii clasei a V-a A; 

 ,, Ziua arborilor,, -10 mai- elevi/profesori/ învățători; 

 ,,Sărbătoarea celor 100 de zile” la clasa I  Step by Step 

 ,,Mărțisorul” – expoziții și concursuri 

 ,,8 Martie” –  Ziua Mondială a Femeii - programe artistice dedicate mamelor 

 ,,Ziua Mondială a Pământului”( 21 martie) – activități recreative si organizarea de expoziții cu 

lucrări ale elevilor 

 27 Martie  - Ziua Mondială a Teatrului – vizionări de spectacole piesa  ,,Detectiv pe portativ,, 

 ,,Ziua luminii”, ,,Ziua Internaţională a apei” , ,,Ziua Mondială a păsărilor migratoare”, ,,Ziua 

zonelor umede  - participarea la activităţi organizate de Asociaţia EuroTulcea –Cîrnat, 

Munteanu,Nichifor, Gemil, Zainea 

 ,,Ziua Europei ” – activităti  educative, recreative și concursuri 

 15 Mai ,,Ziua Internațională a Familiei” – activităti desfășurate împreună cu familiile elevilor și 

expozitie de desene 

 Ziua Şcolii  - activităţi recreative în curtea şcolii în cadrul proiectului 

       ,, Şi eu pictez..!,, 

17. 1 IUNIE – activități în aer liber , spectacol pentru copii 

18. ,,Ziua Micului Pieton” – activități de educație rutieră 

19. Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” (23-  27 aprilie 2018) –activități variate care au 

cuprins multe domenii cum ar fi: educație, ecologie, gastronomie,joc şi mişcare, etc. 

20. Vizionări filme 2D şi 3D  la Complexul Cityplex- Tulcea 

                     14. „Săptămâna politeţii”- activităţi practice, jocuri de rol 

 

                  

 

 Vizite la muzee: - Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea – Enciu, Tălpău, Lefter , Pană şi 

activităţi educative desfăşurate la muzeu: ,, Micul istoric-Marea Unire” şi ,,Micul olar”                   

                     - Muzeul de etnografie și artă populară – Munteanu, Gemil, Cîrnat, Nichifor, Zainea,  Enciu, 

Tălpău, Lefter, Pană 

                    - Casa Avramide – Stamate, Fadei, Iorga, Cîrnat, Suhov, Enciu, Tălpău, Munteanu, Gemil, 

Lefter, Pană 

                    - Acvariu – Centrul Ecoturistic Delta Dunării - Expoziţia ,, Fluturi` – Deliu, Stamate, Costin, 

Iorga, Iliescu,  Munteanu, Gemil, Zainea,  Cîrnat, Nichifor, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

                      

 

 Activități de voluntariat – SNAC –Deliu,  Stamate, Costin, Iorga,  Munteanu, Gemil, Cîrnat, 

Nichifor, Zainea, Enciu, Tălpău, Lefter, Pană 

 Vizita la Herghelia Real Recing Pană 
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 Serbări şcolare – ,,Serbarea Abecedarului “– Iorga, Stamate, Costin 

                                - “Rămas bun, clasa a IV-a!” – Emciu, Tălpău , Lefter 

 

 Excursii: - Sulina –  Lefter  

- Bucureşti 2 zile ( Casa poporului, Muzeul Antipa, Casa experimentelor, Grădina botanică) – Enciu, 

Tălpău 

- Galaţi- Grădina botanică  - Iliescu 

 Tabere : ,,Aventura în  natură” – Băile Bughea – Munteanu, Gemil, Iorga 

                                                   - Bucovina – Cîrnat, Munteanu, Dutu 

 
  

 

3. Concursuri scolare județene, interjudețene, naționale și internaționale 
Performanțe în activitatea școlară și extrașcolară  

Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2017-2018: 

 Olimpiada ,, Lectura ca abilitate de viaţă,, - etapa judeţeană- 24 martie 2018- prof. 

coordonator Caragea Aurica şi Rotaru Silvia: 

 Ştefănescu Andrei Cosmin- menţiune; 

 Alexe Andreea Maria- menţiune; 

 Pavel Cristina- menţiune; 

 Concursul naţional de matematică ,, Lumina Math,,- ediţia XXI- prof. coordonator Cioacă 

Elena: 

 Eduard Mihai Răceanu- clasa a V- a- menţiune; 

 Olimpiada de Educaţie tehnologică- prof. coordonator Vrânceanu Steliana: 

 Ştrail Maria Oxana-clasa a V-a- premiul al II-lea; 

 Ehimov Denis Andrei- clasa a VI- a – premiul a III-lea; 

 Olimpiada Judeţeană de Limba Franceză-2018- prof. coordonator Alexe Luminiţa: 

 Iacob Vlad Florin- clasa a VII-a- premiul al II-lea; 

 Simionov Alexandra - clasa a VII-a-menţiune. 

 Concursul judeţean ,, Pe Dunăre, de la izvor la vărsare,,- prof. coordonator Sandu Daniela- 

echipajul ,, Istrul,, - locul III. 

 Olimpiada de Limba engleză- 2018- prof. coordonator Mauna Simona: 

 David George Alexandru- clasa a VIII- a- menţiune; 

 Olimpiada de istorie- clasa a VIII-a-etapa judeteana-  prof. Dutu Nicoleta 

 Marinescu Andreea - participare 

 Preda Cosmin- participare 

 Ciclul primar: 

 Olimpiada de Educaţie civică, Premiul I şi o menţiune(faza locală) , două mentiuni faza 

judeţeană . 

 Concurs naţional - Comper - Matematică şi Limba română Premiul I, II, III şi Menţiuni 

 Concurs internaţional Formidabilii – Etapa a III-a şi aIV-a – Premiul I, II, III şi Menţiuni 

 Evaluare Naţională  II IV 

 Concurs naţional - ,,Micii exploratori,, Premiul I, II, III şi Menţiuni -  

 Concurs naţional -  Comunicare.ro-  Premiul I, II, III şi Menţiuni 
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 Concurs naţional - Fii Inteligent la  matematică - Premiul I, II, III şi Menţiuni 

 Concurs național ,,Paradisul culorilor” – concurs ce se desfășoară în școala noastă - Locul I, II, 

III şi Menţiuni 

 Concurs naţional ,,Delta Dunării, paradisul florei și faunei” Locul II, III şi Menţiuni 

 Concurs Regional „Povești dunărene – Pe firul Dunării albastre” - Premiul I, II, III şi Menţiuni 

 

Nivel preșcolar: 

 

Grupa mică 

 

 Concursul Internaţional TIMTIM-TIMY, Piteşti, Argeş,  

 

 decembrie 2017:       Premiul I – 11 preşcolari 

                                  Premiul II – 1 prescolar 

                                   Premiul III – 1 prescolar 

                                  Mențiune -  2 preșcolari 

 

             Mai 2018 :             Premiul I – 9 preşcolari 

                                     Premiul II –3 prescolari 

                                     Premiul III – 2 prescolar 

                                     Mențiune – 1 preșcolar 

 Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ” 

 

Decembrie 2017  Premiul I – 8 preşcolari 

                      Premiul II – 1 preşcolar 

 

            Mai 2018 :Premiul I – 9 preşcolari 

                       Premiul II – 2 preşcolari 

                 Premiul III – 1 prescolari 

 

 Concursul Interjudetean de creație artistico-plastică „Inimioare pentru mama”, editia a V-a 

,Botoșani,martie 2018 

 

               Premiul I – Bibic Anastasia Miruna 

               Premiul II – Gheorghe Larisa 

               Premiul III -  Bereza Ionuț Cătălin 

 Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018 

                Premiul I – Năparu Ana-Maria 

                 Diplome de participare – 4 preșcolari 

 Concursul Interjudetean ”Mama- zâmbet al primăverii”, ediția a IX-a, Caransebeș, martie 2018 

                 Premiul Special – Năparu Ana-Maria 

                  Diplomă de participare- 1 preșcolar 
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 Concursul Interjudetean de creație plastică „Pentru tine, mamă dragă”, editia a V-a ,Câmpia Turzii, 

Cluj,martie 2018 

                     Premiul I – Hlinschi Daria 

                     Premiul II – Gheorghe Sebastian Andrei 

                     Premiul III – Stoica Vlad 

 

 

Grupa mijlocie: 

 Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ” 

 

         Decembrie 2017 Premiul I – 20preşcolari 

                     Premiul II – 1preşcolar 

 

            Mai 2018 :Premiul I – 19preşcolari 

                       Premiul II -  2preşcolari 

 

Grupa mare: 

 Concursul Internaţional TIMTIM-TIMY, Piteşti, Argeş,  

 

 Decembrie 2017:       Premiul I – 15 preşcolari 

                                   Premiul II – 3 prescolari 

                                   Premiul III – 2 prescolari 

                                   Mențiune -  2 preșcolari 

 

             Mai 2018 :             Premiul I – 17 preşcolari 

                                     Premiul II –3 prescolari 

                                     Premiul III – 1 prescolar 

                                     Mențiune – 1preșcolar 

 Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ” 

 

              Decembrie 2017 Premiul I – 20 preşcolari 

                     Premiul II – 2 preşcolari 

 

            Mai 2018 : Premiul I – 20 preşcolari 

                        Premiul II – 2 preşcolari 

 

 Concursul National  ‘Piticot’ Mai 2018 :     Premiul I – 20preşcolari 

                                                                            Premiul II – 2 preşcolari 

 

 Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018 

    Premiul I – Guriencu Alexandru 

 

 Premiul I ‘Mugurasii’- dans popular, Festivaluljudetean de folclorpentruprescolari 

‘Jocsicantecromanesc’, editia a VI-a, mai 2018 
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 Premiul al II-lea, dans modern, ‘OlimpiadaSportuluiScolar- Ritm, miscaresiculoare, editia a IV-a, 

iunie 2018 

 Mentiune : ChituBianaca, Spiridon Antonia, AlexandrescuElisabetapentrulucrarea ‘Fiimai bun’, 

expozitiajudeteana de postere ‘Inimioare,inimioare”, editia a VIII-a 

 Premiul I, grupanare, Concursul regional cultural-artistic ‘Colt de taraminunat…intr-o 

lumeprotejatasi curate” 

 Diploma de excelenta, grupa mare in cadrul parteneriatului educativ ‘MiciiEtnografi’ 

 

 

4.  Parteneriate educaționale 

Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate  cu numeroase instituții din oraș: Politia, Pompierii, 

Primaria, Cabinete medicale, Biserici, Biblioteca, Cabinetul Școlar, alte unități țcolare din județ sau din alte 

județe, Centru Cultural ,, Jean Bart,, Tulcea, Palatul Copiilor Tulcea, Biblioteca Județeană ,, Panait Cerna,, 

Tulcea, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tulcea, Teatrul de păpuși ,, Dinamic,, Tulcea, SC Bioland 

SRL, AsociaȚia ,, EURO,, Tulcea, Editura Edu Tg. Mureș, Centrul Muzeal Delta Dunării tulcea, Casa 

Avramide, ,, Salina Poveștilor,, Tulcea, ,, Academia Cunoașterii,, , Eliot House, Muzeul de Istorie și 

Arheologie, CJRAE Constanța/Tulcea, Arabela Smart Design Argeș, Comper, Formidabilii, Editura CD 

PRESS. 

 

Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a abandonului școlar a urmărit 

aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea 

absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, precum și demersurile întreprinse de conducerea şcolii, 

consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. La finalul 

anului școlar 2017-2018, situația frecvenței elevilor  s-a diminuat. 

 

 

 

 Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar a avut în vedere prevenirea violenţei 

prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic, soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, 

nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei. Activităţile desfăşurate în scopul 

prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori principali elevii și au vizat implementarea unor 

activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de 

actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora, precum și formarea atitudinii 

responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi 

îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a inclus şi dezbătut cu elevii 

lunar această realitate a şcolii româneşti şi nu numai.  

 

 

 

Campanii de informare/educare a elevilor : 

- Campania de combatere a violenței; 

- Educatia pentru mediu; 

- Campania de educatie rutiera; 

- Descopera o lume sanatoasa. 
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Consiliul elevilor : 

Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai multor 

elevi în   activităţi extraşcolare creative . 

 

 Comitetul de părinți 
La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă, apoi şedinţa 

pe şcoală , s-a ales noul comitet. 

Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să vină 

cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

 

 

Programul Național „Școala Altfel” 

 Titlul Proiectului   ,,Să învăţăm altfel!”, proiect în care s-au derulat un număr de 190 de activități (cultural– 

artistice, practic – gospodăreşti, caritate, ecologizare, turistice, sportive, muzicale, religioase etc) în care au fost 

implicate un număr de 41 cadre didactice și 560 de elevi şi preşcolari, părinţii elevilor. Partenerii implicați au 

fost Teatrul de păpuşi ,, Dinamic,, Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-muzeale ,, Gavrilă Simion,, , Tulcea-

Casa Avramide,Club ,,Nemo,, , Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, Delta,, al judeţului Tulcea, Muzeul 

de Etnografie şi Artă populară Tulcea, Teatrul ,,Jean Bart,, Tulcea, Crucea Roşie, Muzeul de Ştiinţe Delta 

Dunării – Acvariu, Tulcea, Complexul Muzeal Galaţi, Cinema City- Coral Plaza Mall, Club Eco- Salina 

terapeutică, Palatul Copiilor Tulcea, S.C. Lidas S.R.L., Biblioteca Judeţeană ,, Panait Cerna,, , Club tenis de 

masă IBEROM Tulcea, Fabrica de lactate ,, Delta Lact,, ,  Uzina de apă AQUASERV Tulcea, Club hipic ,, 

Real Racing,, Tulcea, Casa Experimentelor Bucureşti, Parlamentul României Bucureşti, Muzeul ,, Grigore 

Antipa,, Bucureşti, Muzeul Aviaţiei Bucureşti, Muzeul Satului Bucureşti, Grădina Botanică Bucureşti, Muzeul 

Armatei Române Bucureşti, Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea, Muzeul de Artă populară şi de Etnografie 

Tulcea, Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului, Grădina Botanocă Bididia Tulcea, Parohia,, Sf. 

Treime,, Tulcea, S.C. Chiper Georgeta S.R.L. Tulcea, S.C. NISA GRUP S.R.L., Hotel ,, Hello,, Bucureşti, 

Doctor neonetolog Bibic Roxana, Şcoala Gimnazială Ceatalchioi, Primăria Ceatalchioi, Colegiul Dobrogean ,, 

Spiru Haret,, Tulcea. 

 

Puncte tari 
*experienţa în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

*personal didactic calificat cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

*multitudinea şi diversitatea activităţilor educative la nivelul unităţii şcolare; 

*vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extraccuriculare (spectacole ,competiţii, concursuri); 

*contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii tematice) 

introduce elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

Puncte slabe 

 
*lipsa unor modalităţi de recompensare a elevilor pentru participare la activităţi extraşcolare. 
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Oportunităţi 
*deschiderea activităţilor educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

*valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumare de 

roluri. 

 

Ameninţări 
*dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componenţei 

educative. 

 

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de învăţământ: 
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ; 

 -Promovarea unor programe pt. “educarea” părintilor”,”in scopul unei participari active/conștiente la viața 

școlii; 

- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și schimbare ;  

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte ; 

-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării şi 

derulării unor activităţi educative de amploare 

 

 

 

    ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

 

         Comisia dirigintilor  si-a propus drept prioritati o mai mare atentie acordata  cresterii standardelor de 

performanta, modului în care elevii se integreaza în colectivele lor,cresterii interesului pentru 

învatatura,colaborarii cu parintii în vederea optimizarii relatiei scoala-familie,îmbunatatirii capacitatii de 

socializare în colectivitatile în care acestia îsi desfasoara activitatea. 

        În acest sens,Comisia dirigintilor a avut în vedere realizarea unor activitati diverse, prin care elevii sa 

constientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educatia mai mult decât ca pe un act instructiv prin 

care se acumuleaza cunostinte,ci si ca un mijloc de formare a personalitatii lor ,de pregatire multilaterala 

pentru viata,pentru integrarea în societate . 

        Activitatile desfasurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educatia 

pentru nonviolenta,pentru mediu,civica,pentru calitatea vietii,pentru cultivarea respectului fata de cultura si 

traditiile poporului român . 

       Dirigintii claselor au avut intalniri lunare cu parintii  unde s-au prezentat sau dezbatut diferite evenimente 

care au marcat colectivele de elevi. Au fost organizate intalniri frecvente cu parintii elevilor de la clasele a 

VIII-a pentru a fi informati in legatura cu aspectele pe care trebuie sa le aiba in vedere pentru inscrierea 

copiilor  la examenul de evaluare nationala/liceu/scoala profesionala. 

      Comisia metodica a dirigintilor  şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la 

începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele 

activităţi derulate si obiective urmarite au fost:: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  
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 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului 

şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial 

dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor/parintilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional. 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 

indisciplină; 

 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2017- 2018; 

 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

 Optimizarea relaţiei scoală- familie; 

Principalele activităţi derulate: 

o Repartizarea diriginţilor pe clase 

o Stabilirea comisiei metodice a ariei curriculare consiliere/ orientare 

o Întocmirea planurilor anuale de activitate şi a planificărilor calendaristice  

o Întocmirea Dosarului privind parteneriatele educaţionale 

o Întocmirea programelor de parteneriat cu familia şi cu alţi factori educativi 

o Desfăşurarea orelor de dirigenţie în conformitate cu programa de Consiliere şi Orientare la clasele I-

VIII 

o Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a celor de parteneriat 

o Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel local, judeţean şi naţional 

o Monitorizarea disciplinei în şcoală, verificarea frecvenţei 

o Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală, de delincvenţă 

juvenilă; colaborare şcoală- familie - Poliţia de Proximitate; 

o Implicare activă a  familiei în rezolvarea problemelor de comportament ale elevilor, organizarea de 

şedinţe cu părinţii  

o Informarea regulată a părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor asupra frecvenţei şi disciplinei acestora 

o Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi educative care să combată fenomenul de violenţă şcolară 

şi să formeze la elevi un comportament adecvat unei vieţi civilizate 

o Organizarea de activităţi educative la nivel de şcoală şi de clasă de combatere şi prevenire a fumatului, 

a consumului de alcool şi de droguri 

o Încheierea de parteneriate  

o Planificarea şi organizarea unor acţiuni culturale, sportive şi turistice de educaţie civică, educaţie pentru 

sănătate, educaţie pentru mediu, educaţie pentru receptarea valorilor culturale 

o Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (serbarea de Crăciun) 

o Cinstirea marilor evenimente istorice naţionale şi internaţionale- Ziua Armatei Române, Ziua Naţională 

a României, Unirea Principatelor, etc. 

o Întocmirea graficului de consultaţii şi meditaţii cu elevii claselor a VIII-a la disciplinele de examen 

(Testele Naţionale): limba română, matematică 

o Organizarea de şedinţe cu părinţii elevilor  
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       Ca si activitate stiintifica, au fost prezentate referate de catre doamnele profesoare Alexe Luminita si  

Rotaru Silvia cu titlurile:,,Lectiile de consiliere si orientare-rol important in stabilirea unei relatii apropiate 

diriginte -elev” si 

,, Rolul serbarilor scolare-oportunitati de descoperire a talentelor elevilor” si  de catre domnul profesor  

diriginte Romascu Dan ,,Importanta sedintelor cu parintii pentru mentinerea unui parteneriat optim scoala-

familie” urmate de o dezbatere pe aceste  subiecte. In cadrul comisiei a avut loc o dezbatere care vine sa 

imbunatateasca relatia diriginte-elevi-parinti: ,, Implicarea parintilor si a partenerilor educationali in stabilirea 

programului ,, Scoala altfel”. 

 

      În semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea 

desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare 

şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

      Pentru activitatile din semestrul II  s-au luat in considerare urmatoarele aspecte: 

 - Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata exprima,sa 

fie ascultat si indrumat eficient.  

-–Imbogățirea cunoștințelor de specialitate cu cele mai noi aspecte privind domeniul didacticii, metodicii 

etc. prin studierea materialelor de specialitate (publicații periodice, acces Internet, cărți de specialitate 

etc.) 

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare 

(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din punct de 

vedere educativ. 

 - Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Școala -Familie  

-Schimbarea mentalitaților și atitudinilor unor prof. diriginți fața de problemele elevilor si posibilitatilor 

lor de a face fața acestor probleme precum si fața de importanța orei de dirigenție (care uneori s-a 

transformat intr-o ora de curs). 

 - Eliminarea din activitatea comisiei a formalismului și orientarea activităților spre un caracter util spre a 

ajuta cadrele didactice în activitățile desfășurate în clasă; 

- Colaborarea diriginților cu prof. psihologi in vederea depistării unor cazuri cu probleme familiare 

deosebite sau psihice.  

  Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul de 

activitati stabilit la inceputul anului scolar, dar si din Planului managerial al activităţii educative.La orele de 

consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice , iar temele dezbătute au respectat  Programele 

de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor.   

    Principalele atribuții ale Comisiei metodice a diriginților: 



                    MINISTERUL  EDUCAŢIEI NATIONALE  
                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,CONSTANTIN GĂVENEA,, 
                             str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea 
                             TEL.:0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200, e-mail :scoalagavenea@yahoo.ro 

62 

 

 Desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

(elevi, părinţi, diriginţi, personalul şcolii, comunitate); 

 Stabileşte principalele direcţii strategice în vederea îndeplinirii scopurilor comisiei; 

 Sprijină monitorizează şi evaluează procesul de planificare şi coordonare a activităţilor de la clasă al 

diriginţilor;  

 Sprijină, consiliază şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi;  

 Sprijină şi consiliază diriginţii ce au cazuri deosebite în clasa pe care o conduc;  

 Oferă consultanţădiriginţilor în vederea respectării şi aplicării regulamentului intern al colegiului;  

 Sprijină diriginţii în formarea, autoformarea şi dezvoltarea lor profesională; 

 Se implică ca şi mediator eficient în rezolvarea conflictelor elevi-elevi, elevi- cadre didactice, cadre 

didactice-parinti; 

 Elaborează şi dezvoltă programe şiactivităţi de informare şicreştere a eficienţei colaborării familie-

şcoală 

 

 ACTIVITĂȚI PRIN CARE S-AU REALIZAT OBIECTIVELE PROPUSE: 

      1.Referat ,,Importanta sedintelor cu parintii pentru mentinerea unui parteneriat optim       

           scoala-familie’’- Prof.Romascu Dan 

2.Referat,,Metode educationale interactive folosite in orele de consiliere si      

    orientare’’-Prof.Caragea Aura 
3.Dezbatere-Strategii de prevenire a incidentelor in scoala 

4.Referat,, Diriginte si profesor-o distinctie necesara-Prof.Peligrad Victor 

5.Activități desfășurate în cadrul programului Școala Altfel 

6.Ultima ora de dirigentie- clasa a VIII-a A și clasa a VIII-a B 

7.Lectorate, ședințe cu părinții– profesorii diriginți 

În ultima săptămână a semestrului al II-lea s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 

situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura 

trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet 

şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

      Profesorii diriginţi sustin procesul instructiv-educativ din școală în masura în care pot şi sunt 

conștienti de importanța și numeroasele beneficii pe care orele de consiliere și orientare le aduc în 

formarea personalității elevilor. 

    Pentru orele de dirigentie din următorul an școlar trebuie avut in vedere :  

- proiectarea unei tematici atractive în vederea pregătirii elevilor pentru a face față cerințelor școlare din 

gimnaziu și mai apoi liceu;  

- dezvoltarea abilitătilor elevilor de a răspunde vieții sociale in ansamblu;  

- pregătirea elevilor pentru decizia pivind traseul educațional.  
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Puncte tari Puncte slabe 
-structura organizatorică a comisiei metodice  

este  corespunzatoare și facilitează o buna 

organizare și dezvoltare  profesională 

-comunicare permanenta intre cadre didactice 

in vederea imbunatatirii rezulatelor scolare 

ale elevilor si eliminarea comportamentelor 

necorespunzatoare 

-dotare cu mijloace TIC  atât pentru elevi cât 

și pentru cadrele didactice  

-exista cazuri izolate de  neșcolarizare sau 

abandon scolar 

-obiectivele propuse sunt în conformitate cu 

nevoile de formare ale cadrelor didactic si 

răspund nevoilor școlii și ale colectivului de 

elevi 

-in desfasuraerea activitatilor sunt puse pe 

primul loc interesul si nevoile elevilor 

-sustinerea activitătilor din planul anual de 

activități; 

-implicarea diriginților în participarea 

elevilor  la concursuri scolare 

-cooperarea diriginti -parinti este permanenta, 

acestia fiind informati asupra rezultatelor 

elevilor dar si asupra comportamentului pe 

care il au pe parcursul desfasurarii 

activitatilor   

-crearea unui climat propice studiului , 

facilitarea unei cât mai bune tranziții primar-

gimnazial 

 

-starea motivațională a elevilor este scazută 

-implicarea in parteneriate presupune uneori 

costuri din partea elevilor 

- orarul elevilor permite rarerori desfasurarea 

unor activitati la sfarsitul programului 

- programul cadrelor didactice permite rareori 

desfasurarea unor activitati comune cu elevii 

 
     

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

I.Raport consiliere școlară și orientare profesională 
 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR:VÂLCU IONELA 

 

 

     În anul școlar 2017-2018 activitatea din cadrul cabinetului  de asistență psihopedagogică a constat în: 

- consiliere individuală – 47 elevi ,47 părinți și 20 cadre didactice; 

- consiliere de grup în cabinet  – 1 grup , 5 elevi; 

- consiliere de grup la clasa – 36 activități , 231 beneficiari; 
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Elevii claselor a VIII.a au fost evaluați într-un număr de 41 pe Platforma,, AMN INSIGHT” în 

vederea cunoașterii,autocunoașterii,orientării școlare și profesionale cu Bateria de testare ,,Test 

Toolkit”,raportul cuprinzand următoarele : aptitudinea de calcul,lingvinstică, vizuală,rationamentul concret si 

abstract,viteza, inteligenţa spaţială,memoria de scurta durată, încrederea în forţele proprii,gradul de 

timiditate,lucrul  în echipă,interesul pentru şcoală ,motivaţia de învăţare,puterea de concentrare,nevoia de 

coordonare externă,consilierea şcolară,mediul din şcoală,relaţia cu colegii,mediul de studiu de acasă,interesul 

familiei pentru şcoală,trăsăturile de personalitate, aptitudinile, interesele şi specializările,meseriile recomandate 

pentru care sunt potriviti . Parintii elevilor evaluati pe platformaon –line  au primit  rapoartele in urma testarii  

si au fost consiliati cu privire la rezultatele acestora. O parte din elevii claselor gimnaziale(36 elevi din clasele 

a.VII-a A şi a.V-a B) au  fost evaluați pe aceeași platforma cu testul ,,Eu ,la școală și acasă”. 

        Cazuistica cu cea mai mare frecventa inregistrata la nivelul scolii a fost:  

Gradinita – prescolarii cu CES 

Gimnaziu – violenta, esecul scolar , autocunoasterea  

 

   Activităţi de consiliere individuală: 

- autocunoaştere – 10 elevi,10 părinți; 

- comunicare și abilități sociale – 15 elevi,15 părinți; 

 -managementul informațiilor și învățării – 12 elevi,12 părinți; 

 -planificarea și dezvoltarea  carierei – 2 elevi, 2 părinți; 

 - stilul de viață sănătos – 8 elevi,8 părinți; 

 

  Consiliere de grup la clasă:  

 -autocunoaştere – 11 activități, 94 beneficiari; 

- comunicare și abilități sociale – 7 activități, 44 beneficiari; 

 -managementul informațiilor și învățării – 6 activități, 21 beneficiari; 

 -planificarea și dezvoltarea  carierei – 10 activități, 55 beneficiari; 

 - stilul de viață sănătos – 2 activități, 17 beneficiari; 

 

Elevii  claselor a.VIII.a au fost chestionati cu privire la optiunile scolare si profesionale si au  vizitat  în   luna 

mai  Târgul Ofertelor Educaționale însoțiți de profesorul consilier școlar și profesorii diriginți.  Copiii/elevii  

care au avut certificate de orientare școlară  si profesionala aflați în evidența cabinetului 

de asistență  psihopedagogică au fost într-un numar de 16 cazuri . 

S-au desfășurat 8 activități de grup  in scopul cultivarii  competențelor emoționale  la prescolari si scolarii mici  

în cadrul Proiectului  Educațional  Regional ,,Inimioare,inimioare” la grupa mare si clasa I  în parteneriat cu 

CJRAE Constanța. 

Am avut o bună colaborare cu logopedul şcolar – Iliescu -Nicuşan Laura –Mihaela, profesorul itinerant 

(gimnaziu) – Sandu Mihaela, învăţătorul/educatorul itinerant  – Ropotan Ramona,asistentul social- Petcu Elena 

in cazuri de absenteism şi cadrele didactice. 

Am fost implicată în cadrul Comisiei judeţene de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor,în vederea 

înscrierii în învăţământul primar pentru   anul şcolar 2018-2019  in perioada 5- 16 martie 2018. 
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Activităţi desfăşurate  

Problematica 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI PĂRINŢI PROFESORI 

(în cabinet) (în cabinet) 
 

Nr. elevilor 

consiliaţi individual 

Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. profesori 

consiliaţi 

individual 

1. Autocunoaştere 8                      8           0 

2.  Comunicare și abilități sociale 12                      12          10   

3.  Managementul informațiilor și învățării 10                     10            8 

4. Planificarea și dezvoltarea carierei 0                       0            2 

5. Stilul de viață sănătos 5                       5            0 

 

 

 

Consiliere de grup la clasă 

  Tematica abordată Număr 

total activităţi 

Număr total beneficiari 

1. Autocunoaştere 1  10 

2.  Comunicare și abilități sociale 5  54 

3.  Managementul informațiilor și învățării 6  21 

4. Planificarea și dezvoltarea carierei 8 55 

5. Stilul de viață sănătos 2 37 

TOTAL 22 177 

 

 

 

II. Activitatea desfaşurată în cadrul cabinetului logopedic nr.3 din Şcoala Gimnazială “Constantin 

Găvenea” 
 

Tulburările de limbaj, începând cu cele mai simple, determină  dezorganizarea echilibrului 

personalităţii şi dezordini comportamentale. Aceste efecte negative pornesc de la neparticiparea şi neadaptarea 

la viaţa de colectiv, manifestă reţineri în vorbire, teama de a pronunta cuvinte, inertie in comunicare, rigiditate, 

inhibiţie în desfăşurarea activităţii, izolare, ajungând până la dezorganizarea personalităţii. Cu cat acestea sunt 

mai grave şi acţionează la o vârstă când persoana face eforturi considerabile pentru afirmarea sa în planul vieţii 

sociale, cu atât efectele negative sunt mai mari, iar tulburările de personalitate sunt mai accentuate. Dacă în 

perioada preşcolară, copiii dau puţină importanţă tulburărilor de vorbire, la şcolari, şi mai cu seamă la puberi şi 

adolescenţi, existenţa acestora poate determina trăirea unor adevărate drame.  

 Activităţi de consiliere individuală 
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Aşadar, corectarea tulburărilor de limbaj constituie o problemă deosebit de importantă, dată fiind 

implicarea vorbirii în desfăşurarea cu succes a activităţii şcolare şi în dezvoltarea personalităţii, necesitând o 

intervenţie timpurie . 

Pornind de la aceste considerente au fost fixate obiectivele următoare: 

- prevenirea tulburărilor de limbaj în scopul diminuării riscului de eşec şcolar; 

- corectarea tulburărilor de limbaj prin formarea deprinderilor de exprimare corectă sub aspect 

fonetic, lexic şi gramatical şi dezvoltarea comportamentului lexico-grafic corect; 

- stimularea proceselor psihice, dezvoltarea factorilor motivaţionali implicaţi în dezvoltarea 

limbajului; 

- intervenţie personalizată în funcţie de tipul şi gradul tulburării şi de particularităţile psihice şi 

de vârstă ale copilului. 

 

S-a colaborat permanent cu cadrele didactice şi cu familiile copiilor, punând la dispozitie materiale 

didactice specifice, oferind consiliere psihologică şi logopedică. 

In anul şcolar 2017-2018 au beneficiat de terapie logopedică 24 de copii (din care 8 cu C.E.S), 9 

preşcolari şi 15 şcolari cu următoarea distribuţie pe nivele de şcolaritate: 

 grupa mare – 9 

 clasa pregatitoare – 5 

 clasa I-a –  5 

 clasa a II-a – 2   

 clasa a III-a – 2  

 clasa a IV-a - 1 

Precizez ca acest numar nu coincide cu cel al copiilor diagnosticaţi cu tulburări de limbaj, în unitatea 

şcolară în care imi desfaşor activitatea existand liste de aşteptare (copii examinaţi – 131, copii depistaţi – 98). 

Diagnosticul logopedic stabilit:  

 dislalie – 15;  

 dislexo-disgrafie – 5; 

 tulburari asociate – 3; 

 retard de limbaj  –  1.  

Doi logopaţi au fost corectaţi în totalitate, restul fiind doar amelioraţi, datorita fie diagnosticul (dislaliile 

polimorfe se corecteaza într-un timp îndelungat dată fiind afectarea unui număr mare de sunete), fie 

necontinuarea exerciţiilor de corectare a limbajului în cadrul familial, altfel spus, datorită slabei implicari a 

familiei în reabilitarea copiilor. 

 Menţionez că pe langă activitatea de terapie, am consiliat parinţi, cadre didactice, am participat la toate 

activităţile din cadrul Comisiei Metodice Invăţămant preşcolar. 
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Evaluarea acţivitaţii de sprijin la nivel prescolar/primar 
 

                                                                                                    Invățător –educator itinerant/de sprijin, 

                                                                                      ROPOTAN RAMONA -FLORENTINA                                                                                                                                                   

 

   În anul şcolar 2017-2018, elevii  cu certificat de orientare școlară și profesională  au beneficiat 

de activitati de sprijin,la disciplinele Matematica si explorarea mediului si Comunicare in Limba 

romana,domeniul Limbă și Comunicare,domeniul Științe  prin includerea în programul invatatorului -

educatorului itinerant/ de sprijin. 

                             În activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar am întocmit  următoarele documente 

pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ, pentru elevii cu cerințe educative speciale.  

  Am elaborat proiectarea programelor curriculare adaptate în acord cu necesităţile elevului cu cerinţe 

educaţionale speciale. 

Am întocmit planurile  de intervenţie personalizată  conform programelor şcolare adaptate până la termenul 

stabilit. 

Am respectat  legislaţia și metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale. 

Am întocmit proiectarea didactică pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor. 

 Am avut o bună colaborare cu consilierul şcolar,profesorul logoped, cadrele didactice, familia pentru stabilirea 

profilului psihopedagogic al elevului cu cerinţe educaţionale speciale. 

                             Prin evaluarea desfăşurată am avut în vedere verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite pe parcursul anului şcolar,  am urmărit gradul de progres al fiecarui elev în parte , de la 

evaluarea iniţiala pâna la cea finală. 

                               Pe lânga funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, am pus accent pe funcţia 

de reglare a demersului didactic din perioada următoare, pâna la încheierea anului școlar, prin care am urmărit 

în primul rând dezvoltarea aptitudinilor şcolare.Acest lucru a determinat elaborarea şi punerea în practică a 

unor modalităţi şi forme cât mai eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât mai fidel şi să 

oglindească clar performanţele elevilor în raport cu obiectivele stabilite. 

•Limba română/Comunicare în limba română/Domeniul Limbă și comunicare 

      4 elevi citesc cursiv,constient,relativ expresiv un text la prima vedere;  

      2 elevi citesc in ritm propriu,constient, cu adaptarea intonatiei in functie de semnele de punctuatie 

existente,un text la prima vedere;  

      1 elev citeste pe silabe cu dificultati la citirea cuvintelor lungi, un text scurt la prima vedere 
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     1 elev citeste pe litere,cu dificultate in formarea si citirea silabelor; 

     4 elevi inteleg semnificatia globala a unui text din manual; 

     4 elevi formuleaza cu si fara sprijin intrebari/raspunsuri pe baza unui text 

     3 elevi despart corect atat oral, cat si in scris ,cuvinte in silabe 

     4 elevi despart corect  cuvinte in silabe intuitiv(oral) 

     3 elevi gasesc cu si fara sprijin sinonime/antonime ale cuvintelor date 

     4 elevi alcatuiesc propozitii folosind cuvinte date 

     5 elevi alcatuiesc propozitii pe baza imaginilor 

     3 elevi scriu corect dupa dictare enunturi,transcriu corect un text scurt cu respectarea incadrarii in pagina 

caietului(titlu,alineat,litera initiala mare). 

     5 elevi trasează peste modelul punctat al literei de tipar sau cifrei 

   10 elevi învaţă cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare propriu- zisă 

     1 elev are deficiență senzorială vizuală iar atunci când obosește citește și calculează mai greoi; 

   10 elevi completează desene simple începute sau urmăresc perceptiv anumite trasee simple. 

•Matematică și Explorarea mediului/Matematică/Stiinte 

       3 elevi efectuează operații de adunare și scădere fără și cu trecere peste ordin;  

       2 elevi efectueaza operatii de adunare si scadere cu material concret fara trecere peste ordin;  

       3 elevi efectuează operații de inmulțire,cu sprijin; 

       1 elev rezolvă exerciții cu necunoscute;   

       2 elevi rezolva, cu sprijin,probleme ce presupun doua operatii  

       4 elevi rezolva probleme ce presupun o operatie  

       3 elevi recunosc,reproduc formele geometrice plane si spatiale 

       2 elevi prezinta dificultati de orientare spatio-temporale 

      4 elevi  alcătuiesc grupe de 1, 2 ,obiecte (la grupa mare) 

      4 elevi  numără corect aceste obiecte (la grupa mare) 

      4 elevi realizează corespondenţa de unu la unu pentru a arăta că o grupă are mai multe sau mai puţine 

obiecte decât o alta; 

      4 elevi recunosc şi indică cifrele (intervalul 1-5) 

      4elevi  trasează cifrele 1, 2, 3...5 peste linii punctate deja trasate 

      10 elevi participă la întreţinerea şi îngrijirea mediului apropiat (plante, vieţuitoare etc.) 
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Mențiune -sau avut în vedere următoarele aspecte didactice: 

- folosirea  materialelor didactice atractive,diversificate  

 -metoda de învățare predominantă- jocul didactic 

-învățarea prin cooperare la clasă/grupa,responsabilizarea elevilor. 

-fișe de lucru pe nivelul elevilor. 

  Dificultăți frecvente 

             Unele  dificultăţi ce au apărut în acest proces de evaluare sunt cauzate de lipsa unor capacităţi 

specifice,  de faptul că abilităţile formate nu pot fi aplicate în situaţii noi . 

 

Evaluarea activităţii de sprijin la nivel gimnazial 
  

Prof. itinerant/ de sprijin 

 Sandu Mihaela 

 
În anul şcolar 2017 - 2018, următorii elevii  au beneficiat de activităţi de sprijin prin includerea 

în programul profesorului itinerant/ de sprijin: Chiriac Valentin Daniel, Itu Raluca, Gâlea Alexandru, Popaene 

Iulian Florentin, de la începutul anului şcolarşi Iordache Claudia, pe parcursul anului. 

Constatări la sfârșitul anului școlar: 

- Chiriac (ulterior și-a schimbat numele în Lefter) Valentin Daniel, elev în clasa a V-a A, 

diriginte prof. Alistarh Maria. Repetă a doua oară clasa a V-a, după ce a pierdut un an școlar pentru că a învățat 

în Italia. Este foarte agitat, nu-ți găsește locul în clasă, fiind și mult mai mare, are 14 ani. Profesorii sunt 

nemulțumiți de comportamentul lui. Începând cu luna mai au apărut și absențe nemotivate, chiulind de la ore. 

Citește pe litere, cu mare dificultate. Scrie foarte greu, cu greșeli, chiar și în propriul nume. La matematică este 

la nivelul clasei a doua, nu stăpânește bine nici adunarea și scăderea. Nu sta pe o sarcină școlară decât foarte 

puțin timp, își pierde foarte repede concentrarea și răbdarea, devine furios, lovește obiectele din jur, strigă și 

apoi se potolește pentru scurt timp, însă. A rămas corigent anual la lb. română și la biologie. 

- Itu Raluca, elevă în  clasa a V-a A, diriginte prof. Alistarh Maria. Pe parcursul întregului an 

școlar nu  a efectuat nici o sarcină școlară în timpul orelor. Nu colaborează cu nici un profesor, nu face nimic 

din ceea ce i se arată sau cere. Are o carte de colorat și colorează în timpul orelor. Profesorii sunt nemulțumiți 

de neparticiparea, neimplicarea ei în nici o activitate școlară. A promovat anul școlar cu media 6,53. 
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- Gâlea Alexandru, elev în clasa a VI-a B, diriginte prof. Simionov Mirela. Alexandru este le 

nivelul minim al clasei. Și-a însușit noțiuni specifice clasei a VI-a  chiar dacă mai face confuzii sau greșeli. 

Este controlat de asistentul maternal la care locuiește și de aceea are temele făcute și lecțiile la biologie, istorie, 

geografie citite. Participă la activitățile clasei, atât la cele școlare, cât și la cele extrașcolare. A promovat cu 

media anuală 6,96. 

- Popaene Iulian Florentin, elev în clasa a VI-a B, diriginte prof. Simionov Mirela. Are un 

diagnostic medical destul de sever și, din acest motiv bunica maternă care are grijă de el a solicitat să nu se 

insiste atunci când elevul refuză sau dă semne de oboseală. Se angajează greu în rezolvarea unei sarcini de 

lucru, dar are momente când este interesat, solicită sprijin. Atunci când se lucrează în grup cu persoane 

potrivite manifestă un oarecare interes. A promovat cu media anuală 6,70. 

- Iordache Claudia, elevă în clasa a VII-a A, diriginte prof. Peligrad Victor. Eleva nu a 

frecventat cursurile școlare pe parcursul semestrului al II-lea. A rămas repetentă din abandon școlar. 

 
 

J.ACTIVITATEA S.N.A.C. PENTRU  ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Responsabil ROTARU SILVIA 

Domeni

ul 

activităţi

i 

Obiective 

specifice 

 

Beneficiar

i 

Parteneri 

Cadre 

didactice 

implicate 

Acţiuni/ 

Activităţi 

concrete 

Timp/ 

Durata 

Strategii 

abordate 

Rezultate 

obținute 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

spiritului 

civic și a 

solidarității 

față de cei 

aflați în 

dificultate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii 

aflați la 

Căsuța de 

tip familial 

Cocori I și 

Cocori II 

Rep. D-na 

Aftene 

Veronica 

D-na 

Ivanov 

Patricia 

 

 

 

Șc. Gim. 

”C-tin 

Găvenea” 

Prof. 

Paraschiv 

Silvia-Ana 

Iorga 

Mihaela 

Cîrnat 

Laura 

Duțu 

Nicoleta 

Bahaciu 

Amalia 

Tălpău 

Acordarea 

de legume 

și fructe 

beneficiaril

or 

menționati, 

legarea 

prieteniilor 

între copiii 

voluntari și 

beneficiari.  

 

 

 

 

24 

noiembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popularizare

a proiectului 

în 

comunitatea 

locală 

 

-identificarea 

copiilor cu 

nevoi 

speciale, a 

familiilor cu 

situaţie 

materială 

precară 

 

strângerea 

de legume 

şi fructe de 

către 

profesorii şi 

elevii 

voluntari 

implicaţi în 

Programul 

S.N.A.C.  şi 

donarea lor 

familiilor 

aflate în 

dificultate 

sau unor 
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Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activarea 

sentimentelor 

de 

compasiune, 

dorința de 

implicare în 

cât mai multe 

acțiuni 

caritabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

abilităţilor 

copiilor de a 

trăi împreună 

cu ceilalţi  

într-o 

societate 

unită şi 

solidară; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul 

C.U.T.F 

”Cocorii 

III” 

Rep. 

Mambet 

Mirela 

 

 

 

 

 

Asoc. 

Umanitară 

Aegyssus 

din cadrul 

Catedralei 

”Sf. Ierarh 

Nicolae” 

Tulcea 

Rep. Pr. 

Herța 

Bogdan 

Florin 

Carmen 

 

Părinți 

voluntari: 

Spiridon 

Alina 

Alexandresc

u Anca 

Gurincu 

Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

Șc. Gim 

”Constantin 

Găvenea” 

 

Prof. 

Simionov 

Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șc. Gim. 

”C-tin 

Găvenea” 

Prof. 

Paraschiv 

Silvia-Ana 

Iorga 

Mihaela 

Cîrnat 

Laura 

Rotaru 

Silvia 

Duțu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferirea 

unui ajutor, 

reprezentân

d pachete de 

fructe și 

legume 

achiziționat

e de elevi, 

semenilor 

aflați în 

dificultate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donarea de 

fructe, 

legume și 

conserve 

către Asoc. 

Umanitară 

Aegyssus 

din cadrul 

Ctedralei 

”Sf. Ierarh 

Nicolae” 

Tulcea 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

noiembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 

noiembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-colectarea 

de legume şi 

fructe şi 

donarea lor 

 

 

 

 

 

colectarea de 

legume şi 

fructe şi 

donarea lor 

instituţii 

sociale 

 

 

 

 

 

 

-

promovarea 

alimentaţei 

sănătoase 

 

 

 

 

 

crearea unei 

legături de 

prietenie 

între copiii 

din 

gradinitele 

de pe raza 

comunei şi 

copiii din 

categorii 

sociale 

defavorizate 

și elevii 

voluntari 
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Nicoleta 

Bahaciu 

Amalia 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

Formarea 

spiritului 

civic și a 

solidarității 

față de cei 

aflați în 

dificultate 

 

 

 

 

 

Copiii cu 

situație 

financiară 

precară din 

cadrul 

Școlii 

Gimnazial

e Frecăței 

Rep. 

Mititelu 

Adriana 

 

 

 

”O jucărie 

pentru un 

prieten” 

Persoane 

implicate:  

Șc. Gim. 

”C-tin 

Găvenea” 

Prof. 

Paraschiv 

Silvia-Ana 

Iorga 

Mihaela 

Cîrnat 

Laura 

Rotaru 

Silvia 

Duțu 

Nicoleta 

Bahaciu 

Amalia 

 

 

 

Colectarea 

de jucării 

utilizate dar, 

în stare 

bună de 

funcționare 

și donarea 

acestora 

către copiii 

nevoiași 

 

 

 

20 

octombrie 

2017 

identificarea 

copiilor cu 

nevoi 

speciale, a 

familiilor cu 

situaţie 

materială 

precară 

 

 

 

 

Ajutarea 

elevilor 

voluntari să 

înțeleagă 

importanța 

organizării 

lucrurilor 

personale 

dar și 

activarea 

sentimentulu

i de 

compasiune 

față de cei 

care au 

nevoie. 

crearea unei 

legături de 

prietenie 

între copiii 

din 

categorii 

sociale 

defavorizate 

 

 

Social  

 

 

 

Implementar

ea dorinței de 

implicare în 

acțiunile 

caritabile 

întreprinse 

de membrii 

Asociației 

umanitare 

Aegysus.  

 

Asoc. 

Umanitară 

Aegyssus 

din cadrul 

Catedralei 

”Sf. Ierarh 

Nicolae” 

Tulcea 

Rep. Pr. 

Herța 

Bogdan 

Florin 

 

Persoane 

implicate:  

Șc. Gim. 

”C-tin 

Găvenea” 

Prof. 

Paraschiv 

Silvia-Ana 

Iorga 

Mihaela 

Cîrnat 

Laura 

 

 

Voluntarii 

au asistat la 

prezentări 

din partea 

Asoc. 

Umanit. 

Aegysus 

despre 

programele 

pastorale, 

culturale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

noiembrie 

2017 

 

 

 

Achiziționar

ea de fructe 

și donarea 

lor către 

copiii cu 

situație 

financiară 

precară 

 

promovarea 

alimentaţei 

sănătoase 

 

Legarea 

unor 

prietenii 

între copii 

de vârste 

apropiate și 

trezirea 

compasiunii 
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Rotaru 

Silvia 

Duțu 

Nicoleta 

Bahaciu 

Amalia 

Tălpău 

Carmen 

Enciu 

Gabriela 

 

Catedrala 

”Sf. Ierarh 

Nicolae” 

Tulcea 

Rep. Pr. 

Herța 

Bogdan 

Florin 

educațional

e, sociale și 

filantropice 

desfășurate 

sub 

coorfonarea 

d-lui Herța 

Bogdan și a 

epitropului 

parohiei.   

 

Donarea de 

fructe către 

copiii 

nevoiași din 

partea 

voluntarilor 

școlii, în 

urma 

exemplelor 

de bună 

practică 

furnizate. 

față de cel 

aflat în 

dificultate 

Social  

 

Trezirea în 

conștiința a 

sentimentelor 

de 

compasiune 

si a dorinței 

de implicare 

în cât mai 

multe acțiuni 

caritabile. 

 

  

 

 

 

 

 

Compart. 

de unități 

de tip 

familial 

pentru 

copii cu 

dizabilități 

Rep. d-na 

Feodotov 

Suzana  

 

Persoane 

implicate: 

Părinții din 

colectivul 

clasei a VI-

a B, elevii, 

doamna 

prof. 

Simionov 

Mirela 

Rotaru 

Silvia 

 

 

 

 

Reprez. 

Compart. de 

unități-copii 

cu 

dizabilități, 

d-na 

Donarea 

unui pachet 

cu ocazia 

Crăciunului 

reprezentân

d fructe, 

dulciuri, 

jucării și 

rechizite. 

Realizarea 

unui 

moment 

artistic 

reprezentân

d 

prezentarea 

unor 

colinde din 

partea 

colectivului 

clasei a VI-

a B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

decembri

e 

2017 

 

 

 

 

Achiziționar

ea de fructe, 

dulciuri, 

jucării și 

rechizite 

pentru a le 

dona copiilor 

care nu au o 

familie.  

 

Insuflarea 

sentimentulu

i de prietenie 

celor care au 

nevoie.  

 

 

 

 

 

 

Crearea de 

legături de 

prietenie 

între copiii 

cu 

dizabilități 

din unitatea 

de tip 

familial și 

elevi. 
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Feodotov 

Suzana 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

Consolidarea 

abilităţilor 

copiilor de a 

trăi împreună 

cu ceilalţi  

într-o 

societate 

unită şi 

solidară; 

 

 

 

 

 

Copii din 

centrul 

Phoenix 

prin 

Protoeria 

Tulcea 

 

 

 

”Bucurie 

într-o 

cutie” 

Persoane 

implicate:  

Șc. Gim. 

”C-tin 

Găvenea” 

Prof. 

Paraschiv 

Silvia-Ana 

Iorga 

Mihaela 

Rotaru 

Silvia 

Tălpău 

Carmen 

Enciu 

Gabriela 

 Rep. Diac 

Adrian 

Titorencu 

 

 

 

Elevii 

voluntari au 

colectat 

jucării, 

rechizite si 

dulciuri pe 

care le-au 

distribuit în 

treizeci de 

cutii care au 

fost donate 

ulterior 

copiilor din 

centrul 

Phoenix. 

 

 

 

 

21 

decembri

e 2017 

 

 

strângerea de 

jucării, 

rechizite și 

dulciuri de 

către 

profesorii şi 

elevii 

voluntari 

implicaţi în 

Programul 

S.N.A.C.  şi 

donarea lor 

copiilor 

aflați în 

dificultate  

 

 

 

Generarea 

sentimentul

ui de 

bucurie că 

pot ajuta, de 

solidaritate 

față de 

semenii lor 

si legrea de 

.prietenii 

 

Social Formarea 

spiritului 

civic și a 

solidarității 

față de cei 

aflați în 

dificultate 

 

Preșcolarul 

Ignatencu 

Adrian 

Reprezenta

t legal de 

mama sa, 

Ignatencu 

Zossima 

D-na Stavre 

Tudorița 

 

Alexandresc

u Anca, 

reprezentant 

legal al 

preșcolarulu

i 

Alexandresc

u Vladimir 

de la grupa 

mică. 

Preșcolarul 

Alexandresc

u Vladimir 

reprezentat 

legal de 

mama sa, 

Alexandresc

u Anca, s-a 

angajat în 

acțiunea de 

asigurarea 

pachețelului 

zilnic 

pentru 

grădiniță, a 

colegului 

său 

Septembri

e 2017- 

iunie 

2018 

Insuflarea 

sentimentulu

i de prietenie 

și 

solidaritate 

celor care se 

află în 

dificultate. 

- crearea 

unei 

legături de 

prietenie 

între copiii 

din 

categorii 

sociale 

defavorizate 
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Ignatencu 

Adrian.  

Social Formarea 

spiritului 

civic și a 

solidarității 

față de cei 

aflați în 

dificultate. 

 

Elevii cu 

cerințe 

educaționa

le speciale 

Prof. 

itinerant 

Sandu 

Mihaela 

Prof. Rotaru 

Silvia 

Elevii 

voluntari, 

Marinescu 

Andreea- 

Maria, 

Pavel 

Cristina, 

Tălpău 

Cezar-

Bogdan, 

Niță 

Adelina, 

Niță Maria 

și Tudor 

Alexandra, 

din clasele a 

VIII-a A si 

a VIII-a B, 

s-au 

implicat în 

acțiunea de 

a oferi 

ajutor 

colegilor cu 

c.e.s., 

integrați în 

clasele a V-

a A și a VI-

a B. 

Septembri

e 2017- 

iunie 

2018 

Ajutarea 

elevilor 

voluntari să 

înțeleagă 

importanța 

ajutorului 

către colegii 

lor cu c.e.s. 

și activarea 

sentimentulu

i de 

compasiune 

față de 

aceștia 

pentru a crea 

precedentul 

unei adaptări 

facile în 

colectiv.  

 

-buna 

colaborare 

între părțile 

implicate, 

creșterea 

motivației 

școlare în 

cazul 

elevilor cu 

c.e.s 
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IV. CONCLUZII 

 

Școala Gimnazială Constantin Găvenea Tulcea este o instituţie modernă de învăţământ, orientată spre 

formarea unor deprinderi, competențe, personalități care să  permită integrarea elevilor cu uşurinţă în cadrul 

învățământului liceal/tehnic-profesional.  

Reprezentăm un sistem educațional și de formare continuă competitiv, capabil să dezvolte resursa umană 

prin contribuția sa la promovarea abilităților, a creativității, a inteligenței, a discernământului, a inițiativei, a 

originalității, a admirației lucide față de valoare,  precum și la corectarea carențelor de comportament civic 

vizibile în spațiul public românesc.  

Școala Gimnazială Constantin Găvenea Tulcea poate îndeplini acest deziderat datorită acţiunilor propuse 

prin care se dorește creşterea indicatorilor de performanţă și a calității activităţilor şcolare şi extraşcolare la un 

nivel cât mai înalt. 
 

 
 
 
  

Echipa de succes : 

colegialitate 

perfectionare continua 

invatare continua 

asumare de riscuri 

deschidere 

respect reciproc 

responsabilitate  pentru succes 

 

 

 

                DIRECTOR,                                                       DIRECTOR ADJUNCT 

PROF. NICOLETA DUȚU                      PROF. INV.PRIMAR TĂLPĂU VIOLETA CARMEN 


