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I. CONSIDERAŢII GENERALE : 

 

      Cursurile anului şcolar 2018-2019 au început la data de 10 sept 2018 şi s-au încheiat la 14 iunie 

2019, cu o durată totală de 34 de săptămâni. 

 Câteva repere ale activităţii noastre în această perioadă au fost : 

- Testarea iniţială a fost organizată în absenţa reglementărilor stricte ale M.E.N., dar a fost 

valorificată pentru a stabili condiţiile iniţiale ale procesului educativ. Cadrele didactice şi-au 

elaborat testele cu scopul de a realiza evaluare necesară şi utilă a nivelului şi calităţii 

cunoştinţelor şi competenţelor la început de an şcolar ; 

- Monitorizarea zilnică a absenţelor s-a derulat pe parcursul semestrului şi a creat posibilitatea 

tuturor să afle dimensiunea reala fenomenului – principala cauză a insuccesului şcolar. 

Controlul acestui fenomen a produs diminuarea numărului total de absente, identificarea 

surselor şi adoptarea de măsuri cu efect mai rapid ; 

- S-a asigurat menţinerea funcţionalităţii bazei materiale a liceului chiar dacă nu am beneficiat 

de toate serviciile şi lucrările solicitate, iar aparatura IT şi audio video, mobilierul şi 

materialul didactic nu au mai fost schimbate sau îmbunătăţite; 

- A fost asigurată paza pe timpul zilei prin agenţii Poliţiei comunitare şi am reuşit să prevenim 

evenimentele nedorite sau să intervenim la timp în anumite situaţii ; 

- Au fost aplicate în continuare programele guvernamentale « Lapte şi corn », burse şcolare, 

rechizite gratuite, dotarea cu manuale. 

- Am căutat noi modalităţi de a dezvolta relaţia cu părinţii elevilor, de a face activitatea noastră 

mai transparentă şi mai deschisă pentru aceştia; 

- Am continuat pregătirile pentru a crea condiţiile necesare funcţionării celor două clase 

pregătitoare; 

 

II. CADRUL LEGISLATIV – ÎN ANEXA 1. 

 

 

III. PRINCIPII EDUCAŢIONALE 

          În contextul mondializării economiei şi creşterii concurenţei internaţionale, calitatea resurselor umane 

devine unul din cei mai importanţi factori ai Europei de mâine . Mai mult ca oricând, educaţia şi formarea 

profesională reprezintă  suportul indinspensabil pentru dezvoltare şi competivitate. De altfel, autoimpunerea 

societăţii informatizate şi a conceptelor de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii a reliefat 

necesitatea unei adaptări rapide a calificărilor , competenţelor şi a sistemelor de organizare educaţională. 

Învăţământul, în România, este mai mult dacât  o prioritate naţională. El reprezintă o problemă  a celor 

mai mulţi elevi, profesori, părinţi, beneficiari , o problemă de a cărei rezolvare depinde reforma 

cuprinzătoare a societăţii româneşti. 

Principiile educaţionale care trebuie să guverneze întreaga activitate a instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar sunt: 

- Principiul echitatii şi egalităţii de şanse; 

- Principiul calităţii; 

- Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală şi social-economica; 

- Principiul eficientei manageriale şi financiare; 

- Principiul descentralizarii ; 

- Principiul transparentei şi raspunderii publice; 

- Principiul respectarii drepturilor şi libertatilor copilului, tinerilor şi adultilor; 

- Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

- Principiul învăţării pe parcursul întregii vieti; 



3 
 

- Principiul educatiei incluzive, diferentiate/individualizate; 

- Principiul respectarii diversitatii culturale; 

- Principiul respectarii identitatii culturale a minoritatilor nationale; 

- Principiul fundamentarii deciziilor pe baza dialogului social; 

- Principiul participarii şi responsabilitatii părintilor; 

- Principiul sustinerii şi promovarii personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră; 

- Principiul mobilităţii personalului didactic. 

 

 

IV. MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 

 

IV.1 Aspecte generale 

 

     Programul  de  funcţionare  s-a  desfăşurat  ca şi în anii trecuţi în  două  schimburi :   

 Dimineaţa:  

o clasele P-III din învăţământul primar de la ora 8.30 în corpurile de clădire B, C; 

o clasele VIII, IX, X, XI, XII de  la  ora  7.30 în corpul A; 

 După  amiaza:  

o clasele IV, V, VI, VII de  la  ora 12.30/ 13.30 în corpul A; 

 

      Cursurile  s-au  desfăşurat  în  condiţii  bune,  a  fost  respectat  orarul  liceului  şi  durata  orelor  

de  curs. Orarul a fost realizat astfel încât să îmbine cât mai mult posibil criteriile pedagogice cu posibilitatea 

profesorilor navetişti şi a celor cu ore în mai multe şcoli de a ajunge la program. 

     Organizarea  procesului  de  învăţământ  a  vizat  cu  prioritate  asigurarea  legalităţii  întregii  

activităţi  privind  încadrarea  personalului  didactic,  întocmirea  şi  respectarea  orarului,  acordarea  

burselor şi aplicarea programelor de sprijin social, protecţia  muncii  şi acţiunea în situaţii de urgenţă,  

gestionarea  bazei  materiale,  încheierea  contractelor  de  muncă,  completarea  cataloagelor,  organizarea  

activităţilor  extraşcolare. 

     Consiliul  profesoral  şi  Consiliul  de  administraţie,  comisiile  metodice  şi  pe  probleme  s-au  

constituit  şi  au  funcţionat  în  acord  cu  regulamentele  în  vigoare. 

Am înregistrat şi o creştere a responsabilităţii în efectuarea  serviciului pe şcoală la marea majoritate 

a cadrelor didactice care s-au convins că este necesară supravegherea permanentă a elevilor. Organizarea 

activităţii cu clasele de gimnaziu şi liceu doar în corpul A de clădire a permis o mai eficientă derulare a 

serviciului pe şcoală. 

De-a lungul semestrului au fost realizate următoarele activităţi, propuse în planul managerial anual:  

- Participarea la consfătuirile pe specialităţi; 

- Studiul programelor în vigoare; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice; 

- Organizarea activităţii pe laboratoare şi cabinete, pregătirea materialului didactic; 

- Repartizarea orelor la fiecare disciplină profesorilor, conform încadrării aprobate de ISJ 

Prahova; 

- Reorganizarea comisiilor metodice; 

- Reorganizarea comisiilor pe probleme; 

- Întocmirea orarului; 

- Repartizarea diriginţilor la clasele noi; 

- Costituirea claselor pregătitoare, repartizarea elevilor repetenţi şi a celor veniţi prin transfer; 

- Asigurarea manualelor gratuite pentru majoritatea elevilor cls. I-XII, conform repartizării de 

la ISJ; 

- Stabilirea programului de funcţionare al bibliotecii, întocmirea programului de activităţi; 

- Asigurarea cu documente şcolare, repartizarea cataloagelor, carnetelor de elev; 

- Întocmirea graficului serviciului pe şcoală; 
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- Stabilirea graficului pregătirii suplimentare pentru examene; 

- Stabilirea bazei de date cu toate informaţiile necesare elevilor şi profesorilor şi a modului de 

accesare;  

- Aplicarea schemelor orare aprobate; 

- Proiectarea unităţilor de învăţare; 

- Utilizarea dotării IT la cât mai multe ore de curs, cu extindere la înv. primar ; 

- Încheierea situaţiei şcolare la toate clasele şi completarea documentelor şcolare ; 

- Şedinţe cu părinţii la toate clasele; 

- A fost organizată şi susţinută activitatea celor două clase pregătitoare pe care la sfârşitul 

anului şcolar am apreciat-o ca fiind un real succes pe baza opiniilor exprimate de elevi şi 

părinţi.  

Asistenţele la lecţii au semnalat următoarele aspecte pozitive : 

 Pregătirea de specialitate este corespunde cerinţelor postului la toate cadrele didactice; 

 Documentele de proiectare didactică sunt întocmite corect, conform programelor şcolare; 

 Se foloseşte material didactic, aparatura IT, audio-video; 

 Se urmăreşte progresul elevilor, chiar dacă nu toate cadrele didactice pot proba această preocupare 

cu documente; 

 Relaţia profesor-elev este în general corect creată şi exploatată, cu câteva excepţii în care sunt 

implicaţi elevii – problemă ai liceului; 

 Toleranţa şi înţelegerea se manifestă evident din partea cadrelor didactice; 

 Profesorii comunică în mod real cu elevii şi le acordă sprijin şi consiliere; 

 Se poate urmări cu mai multă insistenţă activitatea de performanţă, există elevi cu potenţial.  

Aspecte care trebuie îmbunătăţite : 

 Valorificarea rezultatelor la testările scrise, întocmirea de planuri de măsuri pentru corectarea 

deficienţelor şi reducerea decalajelor; 

 Utilizarea mai corectă a instrumentelor de evaluare şi diminuarea subiectivismului sau tendinţelor de  

folosi nota ca mijloc de penitenţă; 

 Un management mai ferm al activităţii la unele ore de curs; 

 Aplicarea cu mai multă fermitate şi consecvenţă a prevederilor regulamentului şcolar; 

 Mai multă preocupare şi implicare pentru performanţă la concursuri şi olimpiade, valorificarea 

interesului şi capacitătilor intelectuale a elevilor foarte buni. 

 

 

 

IV.2 Activitatea comisiilor metodice si catedrelor 

 

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR 

PE ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

În anul şcolar 2018-2019, comisia metodică de la nivelul învățământului primar din Liceul Teoretic  

Filipeştii de Pădure a fost formată din 13 învăţători din care: 

-11 învăţători la Liceul Teoretic-Filipeştii de Pădure 

- 3 învăţători la Liceul Tehnologic-Filipeştii de Pădure 

  Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat conform graficului de activităţi şi a tematicii propuse la 

începutul anului şcolar .  
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Astfel, în sem. I s-au desfăşurat  activităţi metodice, după cum urmează: 

 - în luna septembrie – şedinţă de lucru/ organizare; 
 

RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată  

în anul şcolar 2018-2019 

 

  - clasa Pregătitoare A 

 

Proiectarea activității 

1.1.1.  Am  întocmit  planificarea  calendaristică  la  clasa Pregătitoare A  – nr. de  înregistrare  

2558/27.09.2018. 

1.1.2.  Planificarea  a  fost  întocmită  conform  Programei  şcolare 

1.1.3.  S-a  realizat  concordanţa  între  planificare  şi  structura  anului  şcolar  2018-2019. 

1.1.4.  Am  urmărit  concordanţa  planificării  cu  achiziţiile  anterioare  ale  elevilor . 

1.1.5.  De  câte  ori  a  fost  cazul  am  întocmit  schiţe  de  lecţie  respectând  planificarea  pe  

unităţi  de  învăţare. 

1.1.6.  Am  respectat  termenul  de  predare  a  planificării. 

1.2.1. M-am implicat în realizarea de acţiuni pentru stabilirea CDS pentru anul şcolar viitor. 

1.2.2. Am aplicat părinţilor /elevilor chestionare. 

1.3.1.  Am  folosit  tehnologia  informării  şi  comunicării  în  act ivitatea  de proiectare . 

1.4.1.  Am  consultat  elevii  şi  părinţii  în  proiectarea  şi  realizarea  activităţilor  extracurriculare. 

Realizarea activităților didactice 

2.1.1.  Am  folosit  metode  active. 

2.1.2. Am utilizat la clasa auxiliare curriculare 

2.1.3.  Am  folosit  limbaj  specific  fiecărei  discipline, respectând  particularităţile  de  vârstă  ale  

elevilor. 

2.1.4. Am  pus  accent  pe  caracterul  aplicativ  al  informaţiei. 

2.2.2. Am  utilizat  mijloace  audio-video  (C.L.R., Matematică, Ştiinţe ale naturii, MM, A.V.A.P). 

2.3.1. Am  participat  la  toate  şedinţele  Comisiei  metodice  a  învăţătorilor, la 

2.3.2., 2.3.3. lecţiile  deschise  şi  referatele  din  cadrul  cercurilor 

2.4.1. Am  respectat  graficul  activităţilor  extracurriculare. 

2.4.2. M-am  implicat  în  majoritatea  activităţilor  extracurriculare  la  nivelul  unităţii  şcolare 

(Toamnă darnică, Ziua Europei, Ziua Naţională a României). 

2.4.3. Am  încurajat  elevii  clasei   să  participe  la  activităţile  extracurriculare  ale  liceului.  

2.5.1. Am  coordonat  activitatea  de  formare  a  deprinderilor  de  studiu  individual  şi  în  echipă  a  

elevilor ( pregătirea, desfăşurarea, îndrumarea  şi  supravegherea  elevilor )  : 

-Proiect ,,Eminescu – sufletul poporului român”-moment închinat memoriei lui Mihai Eminescu 

- Datini  şi  obiceiuri  de  iarnă 

- Datini  şi  obiceiuri  pascale 

Evaluarea rezultatelor învățării 

3.1.1. Am  prezentat  şi  explicat  elevilor/părinţilor  procedurile  de  evaluare (grafic, obiective, 

feedback ). 

3.2.1. Am  aplicat  diferite  teste  prezentând  elevilor/părinţilor  baremele  de 

3.2.2. corectare. (Exemple: Evaluare  iniţială  CLR ; Evaluare  iniţială  Matematică;Evaluare iniţială 

3.2.3. După  corectarea  testelor  am  aplicat  măsuri  ameliorative  conform 

3.2.4. necesităţilor  schimbând  păreri  cu  colegii  de  catedră. 

3.3.1. Evaluarea  elevilor  s-a  realizat  pe  baza  fişelor  de  lucru, proiectelor. 

3.4.1. Am  promovat, în  rândul  elevilor, egalitatea  de  şanse , ca  fiecare  elev  să-şi  demonstreze  

capacităţile. 



6 
 

3.4.2. Am  dat  şansa  fiecărui  elev  să  se  autoevalueze  şi  colectivului  de  elevi  să-şi  evalueze  

câte  un  coleg. 

3.4.3. Pe  parcursul  anului  şcolar  fiecare  elev  şi-a  întocmit  câte  un  portofoliu. 

3.5.1. Am  evaluat  satisfacţia  beneficiarilor  educaţionali  prin  chestionare.  

3.6.1. Am  stabilit  cu  elevii  şi  părinţii  de  la  începutul  anului  şcolar  conţinutul  portofoliului  

elevului. 

3.6.2. Am  urmărit  periodic  realizarea  portofoliilor  elevilor. 

3.6.3. Elevii  au  fost  evaluaţi  şi  conform  portofoliilor  personale. 

Managementul clasei de elevi 

4.1.1. Permanent  am  urmărit  întreţinerea, în  bune  condiţii, a  rechizitelor  şi  a  sălii  de  clasă.  

4.1.2. Am  popularizat, în  rândul  elevilor/părinţilor, ordinele  şi  legile  în  vigoare ( abateri  şi  

sancţiuni )- ROI ( circulaţie  rutieră, P.S.I., dezastre  naturale ). 

4.1.3. Am  întocmit  şi  am  predat  la  termen  documentele  şcolare. 

4.1.4. Pe  parcursul  anului  şcolar  am  întocmit  portofoliul  învăţătorului.  

4.2.1. Am  participat  la  toate  şedinţele  Consiliilor  Profesorale. 

4.2.2. Am  înştiinţat  părinţii  cu  privire  la  achizițiile  elevilor. 

4.2.3. Am  întocmit  procese-verbale  după  fiecare  consultaţie  cu  părinţii  şi  am  completat  

caracterizările  psihopedagogice  ale  elevilor. 

4.3.1. Am  consiliat  elevii  cu  ritm  lent  de  învăţare  oferind  şi  consultaţii  părinţilor  acestora. 

4.3.2. Cu  fiecare  prilej  am  oferit  consiliere  elevilor. 

4.3.3. Am înştiinţat părinţii/elevii aflaţi în cauză de întocmirea dosarelor de burse, rechizite şi am 

urmărit realizarea lor. 

4.4.1. Conform  ROI  am  urmărit  ţinuta  decentă  a  elevilor. 

4.4.2. Am  organizat  serbări  şcolare ( Crăciun, Primăvara, Ziua mamei ). 

Managementulcarierei și al dezvoltării personale 

5.1.2. Am  participat  la  toate  întâlnirile  cercurilor  pedagogice, consfătuirilor  cadrelor  didactice. 

5.2.1. Am  participat,  cu  referat, în  cadrul  comisiei  metodice  a  învăţătorilor dar și la coordonarea 

comisiei metodice a învățătorilor 

5.2.2. Am  organizat  şi  susţinut  activităţi  prevăzute  în  programul  de  activităţi  al  comisiei  

metodice  a  învăţătorilor. 

5.3.1. Am  întocmit  documente  solicitate  de  conducerea  şcolii  în  termenul  stabilit, realizând  

portofoliul  personal. 

5.4.1. Am  încheiat  parteneriate  cu  diverse  Instituţii  publice  şi  culturale ( Teatrul de păpuşi 

,,Trylby”- Ploieşti,  multiple  şcoli  din  ţară ). 

5.4.2. În  desfăşurarea  acestor  activităţi  am  implicat  şi  părinţii  elevilor  clasei  Pregătitoare  A 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare 

6.1.1. Am încurajat elevii clasei să participe la proiecte, acţiuni de dezvoltare instituţională 

participând la o serie de proiecte Erasmus (A Brige across the world, Right in  Art, My favorite animal, 

Happy child happy world) 

6.1.2.  În  parteneriat  cu   Biserica  am  promovat  imaginea  şcolii (Să promovăm tradițiile!)  

6.2.1. M-am implicat în activităţile ,,zilele porţilor deschise” prin prezentarea şcolii, clasei viitorilor 

şcolari. 

6.2.2. Am  aplicat  chestionare  elevilor/părinţilor  în  vederea  obţinerii  de  feedback  asupra  

activităţii  desfăşurate  în  şcoală. 

6.3.1. Am  participat, în  calitate  de  supraveghetor, evaluator,administrator de test, la  concursurile  

şcolare : Comper  Mate, Comper  Comunicare, olimpiada județeană de ed. civică . 

6.3.2. Am  realizat  expoziţii  cu  lucrările  elevilor, atât  în  clasă  cât  şi  pe  holurile  şcolii (toamnă, 

iarnă, Crăciun, primăvară, vară, sărbători  pascale, 8 Martie, Ziua  Copilului ). 

6.3.3. Am  obţinut  numeroase  premii  şi  menţiuni  la  concursuri . 

6.4.1. Am  participat  la  concursurile:  ,, Dincolo  de  violenţă”, ,,Toţi  suntem  egali”.  

6.4.2. Am  efectuat  serviciul  pe  şcoală  conform  planificării. 

6.5.1. Am  prelucrat  elevilor  şi  părinţilor  normele  N.T.S. , P.S.I. , circulaţie  rutieră. 
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6.6.1. Am  colaborat  permanent  cu  părinţii  în  realizarea  activităţilor  extracurriculare  postând  

imagini  pe  site-uri  de  specialitate ( Didactic.Ro). 

Conduita profesională 

7.1.1. Am  tratat  cu  respect  personalul  şcolii  precum  şi  celelalte  persoane  cu  care  am  intrat  în  

contact. 

7.2.1. Am  manifestat  un  comportament  în  concordanţă  cu  Codul  etic  al  cadrului  didactic  si  

ROI. 

7.2.2. Am  semnat  zilnic  condica  de  prezenţă. 

 

Profesor înv. primar,  

Bumbăcea Cristina 

 

 

RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 - clasa Pregatitoare B  

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru pentru clasa 

pregătitoare 
1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare-PROGRAME 

ŞCOLARE PENTRU CLASA PREGATITOARE- Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

3371/12.03.2013  - MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Programa şcolară 
1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu structura anului şcolar 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecarei unitati de învăţare, pentru ambele semestre 

1.1.6 - Planificarile calendaristice au fost întocmite şi înregistrate la secretariat în termenul stabilit de 
direcţiune 

1.2.1 - Am realizat şi aplicat chestionare, atât copiilor, cât şi părinţilor acestora : 

- Chestionar privind colaborarea scoală - familie (adresat părinţilor) 
- Chestionar despre prieteni si prietenie (adresat elevilor) 

- Chestionar despre cât de bine îşi cunosc părinţii proprii copii (adresat părinţilor) 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

1.4.1 - Am consultat atât elevii, cât şi părinţii acestora atunci când am proiectat activităţile extracurriculare şi 
am stabilit obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările în vigoare 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 
2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode şi procedee diverse, activ-participative, în scopul atragerii în 

activităţi a tuturor elevilor: lucrul în echipe, proiecte, metoda ciorchinelui, cubului, ,,turul galeriei”, ,,ştiu/vreau să ştiu/ 

am învăţat”etc. 

2.1.2- Am utilizat în permanenţă un limbaj adecvat disciplinei predate şi adaptat vârstei şinivelului de 
intelegere al elevilor mei; 

2.1.3 - Am avut în vedere în activitatea didactică sublinierea caracterului aplicativ al informaţiilor, în scopul 

atragerii copiilor către şcoală şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine informaţiile. Astfel, copiii au realizat diferite 

experimente în cadrul orelor de Matematica si explorarea mediului 
2.2.2 - De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecţiei, dar şi 

în activităţile extracurriculare ( laptop-ul , videoproiectorul scolii); 

2.3.1 - Am împărtăşit rezultatele activităţilor didactice cu colegele de catedră, în cadrul sedinţelor lunare de 
comisie metodică; 

2.4.3- Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activităţile extracurriculare organizate la nivel de 

şcoala: initierea şi participarea la concursuri şcolare la nivelul localităţii, la nivel judeţean şi naţional: Ziua Educaţiei; 

Ziua Naţională, moment închinat lui M. Eminescu, Jocuri şi sporturi de iarnă , Sceneta Alba ca Zapada 
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2.5.1(a,b,c)- Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea deprinderilor de 

studiu individual şi în echipă. Astfel am organizat, pregătit si desfăşurat numeroase activităţi practice, supraveghind şi 
îndrumând în permanenţă munca elevilor mei 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
3.1.1-  În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluarilor (conform planificării calendaristice), pentru 

fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toţi elevii au înţeles ceea ce au de lucrat, iar la finalul 
fiecărei forme de evaluare am asigurat feedback-ul, arătând greşelile frecvente şi cum pot fi evitate ele  pe viitor şi 

încurajând elevii să se autoev 

3.2.3-). Am făcut pregătire suplimentară pe parcursul întregului an şcolar ( în fiecare vineri- orele 1130 - 
12.15 , conform graficului existent în sala de clasă ); 

3.4.2- Elevii au fost încurajaţi să se autoevalueze, dar şi să îşi evalueze colegii, insistând asupra menţinerii 

obiectivităţii( ex:aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, evaluarea/interevaluarea portofoliilor ); 
3.4.3- Fiecare elev şi-a întocmit şi organizat portofoliul; 

3.5.1- În vederea obţinerii unui feedback constructiv, am aplicat părinţilor , dar şi elevilor diverse chestionare 

privind activităţile desfăşurate în şcoală; 

3.6.1- Am stabilit încă de la începutul anului şcolar ce trebuie să conţină portofoliul elevului, cum trebuie 
acesta organizat (pe arii curriculare/ discipline, fise de lucru, desene, fişe de observaţie a unor fenomene etc.; 

3.6.2.- Am monitorizat permanent modul în care elevii şi-au întocmit portofoliile, intervenind cu precizări şi 

sprijin ori de câte ori a fost nevoie; 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
4.1.1- Am amenajat sala de clasă în care îmi desfăşor activitatea; 

4.1.2- În cadrul şedinţelor cu părinţii am popularizat ROI, iar împreuna cu elevii mei am adaptat o parte dintre 
prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afişate pe un perete al clasei; 

4.1.3- Am întocmit şi predat la termen situaţiile statistice, absenţe, catalog, registru matricol etc. 

4.1.4- Mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul profesional; 

4.2.1- Am organizat semestrial şedinţele Consiliului profesorilor clasei, am înştiinţat în mod regulat părinţii cu 
privire la progresul elevilor în cadrul sedinţelor lunare cu părinţii sau în cadrul consultaţiilor săptămânale( In fiecare 

joi, orele 12.30 - 13.15 ); 

4.2.2- Am întocmit procese verbale de la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinţii, fişele psihopedagogice 
ale elevilor etc. 

4.3.2- Am căutat în permanenţă să fiu la curent cu problemele elevilor mei şi să-i sprijin, discutând cu ei ori de 

câte ori au avut nevoie. 

4.4.1- Am monitorizat permenent ţinuta elevilor, conform ROI. 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
5.1.1. Am  participat  la  toate  întâlnirile  cercurilor  pedagogice 

5.2.1 - Mi-am îndeplinit atribuţiile în cadrul comisiilor din care am făcut parte în acest an şcolar: 
5.3.1- Am întocmit documentele solicitate de conducerea şcolii în termenul stabilit, mi-am completat 

portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal 

5.4.1 - În desfăşurarea acestor activităţi, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am implicat şi 
părinţii. 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 
6.1.1- Am participat la parteneriate, proiecte, concursuri 
6.2.2- Am aplicat periodic chestionare, atât elevilor, cât şi părinţilor acestora, în vederea obţinerii de feed-

back asupra activităţilor desfăşurate în şcoală; 

6.3.1- Am amenajat în clasă şi pe holexpoziţii cu lucrări ale elevilor, cu diferite ocazii: Festivalul toamnei , 
sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, felicitări) 

6.3.2- Am elaborat şi urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii care au participat 

la concursurile şcolare şi un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de învăţare; 
6.4.1 - Am efectuat serviciul pe şcoală conform planificării; 

6.5.1- Am prelucrat atât elevilor, cât şi părinţilor NTS, PSI, Circulaţie rutiera, ISU; 

6.6.1- Am colaborat permanent cu părinţii: consultaţii săptămânale, şedinţe, activităţi în săptămâna ,,Să ştii 

mai multe, să fii mai bun” excursii etc. 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 
7.1.1- Am tratat cu respect şi consideraţie atât personalul şcolii, cât şi pe toţi cei cu care am intrat în contact; 

7.2.1- Am manifestat un comportament civilizat, în concordanţă cu Codul etic al cadrului didactic şi ROI, 
străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei; 
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7.2.2- Mi-am îndeplinit cu conştiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea documentelor de 

evidenţă: prezenţa, consiliere, activităţi extracurriculare. 
 

Profesor învăţământ primar, 

Ştir Adrian 

 
 

RAPORT  JUSTIFICATIV 
privind  activitatea  desfăşurată   

în  anul  şcolar  2018/2019 
 

clasa a I-a  A  

 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru I  

– nr. de înregistrare planificare 

1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare , Anexa nr 2 

la ordinul ministrului educației naționale nr 3418/19.03.2013 – MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE Programa școlară 
1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu  structura anului școlar         2018/2019. 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor din clasa 

Pregatitoare. 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecărei unități de învățare, pentru ambele semestre 

1.1.6 - Planificările calendaristice au fost întocmite și înregistrate la secretariat în termenul stabilit 

de direcțiune.. 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

1.4.1- Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat activitățile 

extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare (proces 

verbal - ședință cu părinții din registrul de procese verbale.) 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode            activ-

participative pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: 

lucrul în echipe, lucrul în perechi, “explozia stelară”, metoda cubului, metoda ciorchinelui, metoda pălăriilor 

gânditoare, “turul galeriei”, “știu/vreau să știu/am învățat“ etc. 

2.1.2. - Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele MEM,CLR,DP. 

2.1.3.         Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și 

nivelului de înțelegere al elevilor mei. 

2.1.4 - Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea caracterului aplicativ al informațiilor 

în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să ințeleagă mai bine informațiile. Astfel, copiii au 

realizat diferite experimente în cadrul orelor de MEM, proiecte în care au aplicat cunoștințe din domenii 

diverse: “GRĂDINA ZOOLOGICĂ“, “TOAMNA“, “PRIETENIA”, “IARNA“, “PAȘTELE“, etc. 

2.2.1 - Am folosit la orele de MEM,CLR lecții în sistemul AEL, aceste ore devenind astfel mult mai 

atractive pentru elevi. 

2.2.2 - De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecției 

la disciplinele CLR,MEM, MM, AVAP, dar și în activitățile extracurriculare (calculatorul cu care este dotată 

clasa, laptopul personal și videoproiectorul școlii). 

2.3.1 - Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor, la lecțiile deschise și am 

împărtășit rezultatele activităților didactice cu colegele de catedră. 

Am sustinut activitatea”In lumea povestilor”,in cadrul Cercului Pedagogic,sem. I 

2.3.2 - Am susținut în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, în luna aprilie,referat. 
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2.3.3 - La ședința Comisiei metodice a învățătorilor din aprilie,2019 , am prezentat colegelor 

referatul cu tema “Dezvoltarea socio-emotionala,factor determinant in succesul scolar“. 

2.4.1 - Am organizat și desfășurat activități extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice, cât și 

la nivelul clasei, respectând programul stabilit la începutul anului școlar/semestrului.  

2.4.2 - M-am implicat în majoritatea activităților extracurriculare la nivelul unității școlare (ZIUA 

EDUCAȚIEI, ZIUA ARMATEI ROMÂNE, TOAMNA MÂNDRĂ  HARNICĂ, FESTIVALUL 

TOAMNEI, 1 DECEMBRIE -LA MULTI ANI, ROMÂNIA!, EMINESCU- SUFLETUL POPORULUI 

ROMAN,  ZIUA CITITULUI CU VOCE TARE, 24 IANUARIE, ZIUA EUROPEI, ZIUA 

INTERNAȚIONALA A COPILULUI etc). 

2.4.3 - Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activitățile extracurriculare organizate la 

nivelul școlii; inițierea și participarea la concursuri școlare la nivelul localității, la nivel județean, regional și 

național: Comper, concursuri de artă plastică (vezi anexa 1), etc, Ziua Europei, “Eminescu prin ochi de copil 

– moment închinat lui Mihai Eminescu“. 

2.5.1(a,b,c)  - Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea 

deprinderilor de studiu individual și în echipă. Astfel am organizat, pregătit și desfășurat numeroase 

activități practice, supraveghind și îndrumând în permnență munca elevilor mei (proiecte de lucru pe echipe 

“Fructe și legume de toamnă haioase “, confecționare de material specifice sărbătorilor, vizite la biblioteca 

școlii, datini și obiceiuri de iarnă, datini și obiceiuri pascale). 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

3.1.1 – În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii au înțeles 

ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, arătând greșelile 

frecvente și cum pot fi evitate ele pe viitor și încurajând elevii să se autoevalueze. 

3.2.1 - La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele CLR,MEM în manieră 

integrată, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare .). 

3.2.2 - Testele inițiale și finale aplicate la clasă au fost însoțite de obiectivele urmărite precum și de 

descriptorii de performanță. 

3.2.3 - După verificarea testelor am interpretat rezultatele obținute și am stabilit măsuri de 

recuperare a rămânerilor în urmă (teste de recuperare, fișe de lucru diferențiate etc.) 

3.2.4 - Interpretarea rezultatelor testelor inițiale și a celor finale s-a realizat în cadrul ședințelor de 

comisie metodică, împreună cu colegii încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 

3.3.1 - Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte (“Sa ocrotim mediul inconjurator-Stiinte , “In lumea povestilor-

Romana”, “Parada fructelor“ – AVAP. 

3.4.1 - Am  promovat, în  rândul  elevilor, egalitatea  de  şanse, ca  fiecare  elev  să-şi  demonstreze  

capacităţile. 

3.4.2 - Elevii au fost încurajați să se autoevalueze, dar și să își evalueze colegii, insistând asupra 

menținerii obiectivității (Exemple: aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, schimb de caiete, 

evaluarea/interevaluarea portofoliilor). 

3.4.3 - Pe parcursul anului școlar fiecare elev și-a întocmit și organizat portofoliul. 

3.5.1 - În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor diverse 

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

3.6.1 - Am stabilit încă de la începutul clasei  I A ce trebuie să conțină portofoliul elevului, cum 

trebuie acesta organizat (pe arii curriculare/discipline, conținând teste de evaluare aplicate, fișe de lucru, 

desene, lucrări practice, fișe de observație a unor fenomene etc.). 

3.6.2 - Am monitorizat permanent modul în care elevii și-au întocmit portofoliile, intervenind cu 

precizări și sprijin de câte ori a fost nevoie. 

3.6.3 - Am evaluat portofoliile elevilor la sfârșitul semestrului I și la finalul anului școlar 

2018/2019 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

4.1.1 - Am amenajat sala de clasă în care îmi desfășor activitatea, am ținut evidența manualelor 

(proces-verbal de predare/primire) și am urmărit permanent întreținerea, în bune condiții, a acestora. 
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4.1.2 - În cadrul ședințelor cu părinții am popularizat ROI, iar împreună cu elevii mei am adaptat o 

parte din prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afișate pe un perete al clasei. 

4.1.3 - Am întocmit și predat la termen situațiile statistice absențe, catalog, registru matricol etc. 

4.1.4 - Pe parcursul anului școlar mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul personal. 

4.2.1 - Am organizat semestrial ședințele Consiliului profesorilor clasei. 

4.2.2 - Am înștiințat în mod regulat părinții cu privire la rezultatele elevilor prin intermediul 

carnetului de comunicări cu părinții, în cadrul ședințelor lunare cu părinții sau în cadrul consultațiilor 

săptămânale( joi orele 12.30 – 13.15). 

4.2.3 - Am întocmit procese verbale la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinții și am întocmit 

caracterizările psihopedagogice ale elevilor. 

4.3.1 - Am întocmit și urmat un program săptămânal de recuperare și de sprijinire a elevilor cu ritm 

lent de învățare și am desfășurat ore de consultații cu părinții acestora. 

4.3.2 - Am căutat în permanență să fiu la curent cu problemele elevilor mei și să îi sprijin, 

discutând cu ei de câte ori au avut nevoie. 

4.3.3 - Am întocmit/verificat dosarele de rechizite și burse ale elevilor de la clasa pe care o conduc. 

4.4.1 - Am monitorizat permanent ținuta elevilor, conform ROI. De asemenea, în scopul încurajării 

și promovării exemplelor de bună practică am amenajat, în sala de clasă, panouri atragatoare si educative. 

4.4.2 - Am organizat serbări școlare (“A venit Iarna!“), activități dedicate zilei de 8 Martie, 

activități dedicate sărbătorilor pascale – ateliere de creație și pictură, activități dedicate zilei de 1 Iunie, 

Serbarea Abecedarului. 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 
5.1.1 - Am acumulat credite prin participarea la următoarele cursuri: 

- Leadership în organizațiile școlare desfășurat în perioada 25.03.2016 – 18.04.2016  (30 de 

credite). 

- Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat-promotor al 

invatarii pe tot parcursul vietii-5 credite). 

-Management educational performant-2017-15 credite 

5.1.2 - Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice, 

simpozioane am primit Certificat de utilizare a noilor tehnologii informationale in activitatea didactica.: 

Am sustinut 

Activitate in cadrul Cercului Pedagogic nr.9 al invatatorilor, „IN LUMEA POVESTILOR”,sem.I 

2018 

5.1.3 - Am fost membru în Comisia de organizare și administrare a EN 2019 în calitate de 

supraveghetor de teste la clasa a IV –a A atât la Limba Română cât și la Matematică.. 

5.2.1 – Am desfasurat activitati commune impreuna cu Gradinitele1 si 2,Fillipestii de Padure 

- Mi-am îndeplinit atribuțiile în cadrul comisiilor din care am făcut parte în acest an școlar: 

- Comisia de organizare și administrare a EN 

- Comisia de organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare; 

- Comisia de redactare  a proceselor verbale in Consiliul de Administratie al Liceului 

.1 - Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,     mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

5.4.1 - Am încheiat parteneriate cu instituții publice și culturale diverse, în scopul desfășurării de 

activități extracurriculare: Poliția comunală, Biserica “Trei Ierarhi“, Grădinița nr 2 cu program prelungit 

Filipeștii de Pădure,  Teatrul Tribly – Ploiești,parteneriate cu mai multe școli din țară. 

5.4.2 - În desfășurarea acestor activități, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am 

implicat și părinții. 

6. CONTRIBUȚIA LA  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA  

IMAGINII  UNITĂȚII  ȘCOLARE 

6.1.1  Am inițiat un parteneriat: Liceul Teoretic, Comuna Filipștii de Pădure – Grădinița nr 2 cu 

program prelungit Filipeștii de Pădure și Gradinita nr 1, în vederea promovării imaginii școlii în 

comunitate. De asemenea, am încheiat parteneriate cu Poliția comunală și Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”.  

La proiectul local “Copiii au talent“ au participat și elevi de la clasaa I A . 
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6.1.2 – În parteneriatul cu Poliția Comunală și la concursul Copiii au talent- am promovat imaginea 

școlii. 

6.2.1 - În vederea promovării ofertei educaționale a școlii am participat la “Ziua porților deschise” 

unde am prezentat atât în rândul scolarilor cat și în rândul familiilor acestora oferta pentru clasa intai . 

6.2.2 - Am aplicat chestionare atât elevilor, cât și părinților acestora, în vederea obținerii de 

feedback asupra activității desfășurate în școală. 

6.3.1 - Am participat în calitate de evaluator/supraveghetor la concursurile organizte în școală: 

COMPER (matematică și comunicare). 

6.3.2 - Am amenajat, în clasă și pe holul școlii Corpul C, expoziții cu lucrări ale elevilor cu diferite 

ocazii: Festivalul fructelor, sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, felicitări), sărbătorile pascale 

(picturi, desene, colaje, felicitări), 8 Martie, Ziua Copilului etc. 

- Am promovat imaginea școlii publicând fotografii de la diverse activități pe site-ul 

www.didactic.ro. 

6.3.3 - Am participat cu elevii mei la numeroase concursuri de creație plastică, de matematică, 

obținând numeroase premii și mențiuni conform anexei. 

6.3.4 - Am organizat și urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii care 

au participat la concursuri școlare și un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de învățare. 

6.4.1 - În vederea combaterii violenței și a comportamentelor nesănătoase, am participat, am 

organizat și desfășurat activități specifice. 

Am efectuat serviciul pe școală conform planificării. 

6.5.1 - Am prelucrat atât elevilor cât și părinților normele N.T.S, P.S.I, circulație rutieră, ISU. 

6.6.1 - Am colaborat permanent cu părinții: consultații săptămânale, ședințe, activități în săptămâna 

SȘMMSFMB, excursii etc. 

- Activitățile realizate au fost mediatizate pe site-urile de specialitate (www.didactic.ro ). 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 

7.1.1 - Am tratat cu respect și considerație atât personalul școlii, cât și pe cei cu care am intrat în 

contact. 

7.2.1 - Am manifestat un comportament civilizat în concordanță cu Codul etic al cadrului didactic 

și ROI, străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei. 

7.2.2 - Mi-am îndeplinit cu conștiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea 

documentelor de evidență: prezentă, consiliere, activități extracurriculare 
 

Prof. înv. primar: Brașov Viorica 

 

RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 

- clasa a I-a B 

 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

1.1.1. Am  întocmit  planificarea  calendaristică  la  clasa  I B – nr. de  înregistrare  

2340/10.09.2018. 

1.1.2. Planificarea  a  fost  întocmită  conform  Programei  şcolare  nr. 3418/19.03.2013. 

1.1.3. S-a  realizat  concordanţa  între  planificare  şi  structura  anului  şcolar  2018-2019. 

1.1.4. Am  urmărit  concordanţa  planificării  cu  achiziţiile  anterioare  ale  elevilor  din  

clasa  pregătitoare. 

1.1.5. De  câte  ori  a  fost  cazul  am  întocmit  schiţe  le  lecţie  respectând  planificarea  pe  

unităţi  de  învăţare. 

1.1.6. Am  respectat  termenul  de  predare  a  planificării. 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
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1.2.2.  Am  aplicat  chestionare  părinţilor  privind  C D S. 

1.3.1.  Am  folosit  tehnologia  informării  şi  comunicării  în  activitatea  de  proiectare  ( CLR, 

MEM, MM). 

1.4.1.  Am  consultat  elevii  şi  părinţii  în  proiectarea  şi  realizarea  activităţilor  extracurriculare.  

2.  Realizarea activităților didactice 

2.1.1.  Am  folosit  metode  active. 

2.1.2.  Am  utilizat  auxiliare  ( MEM, CLR, DP ). 

2.1.3.  Am  folosit  limbaj  specific  fiecărei  discipline, respectând  particularităţile  de  vârstă  ale  

elevilor. 

2.1.4. Am  pus  accent  pe  caracterul  aplicativ  al  informaţiei. 

2.2.2. Am  utilizat  mijloace  audio-video ( CLR, MEM, MM, DP ). 

2.3.1. Am  participat  la  toate  şedinţele  Comisiei  metodice  a  învăţătorilor; 

2.3.2. Am participat la lecţiile  deschise  şi  referatele  din  cadrul  cercurilor pedagogice 

2.3.3.Am sustinul lectie deschisa in cadrul Cercului Pedagogic nr. 9 – ”Modalități de integrare a 

lecturii  în activitațile de predare-învățare- evaluare  în cadrul  disciplinelor de   studiu din   învățămîntul 

primar.” 

2.4.1. Am  respectat  graficul  activităţilor  extracurriculare. 

2.4.2. M-am  implicat  în  majoritatea  activităţilor  extracurriculare  la  nivelul  unităţii  şcolare. 

2.4.3. Am  încurajat  elevii  clasei  I B  să  participe  la  activităţile  extracurriculare  ale  liceului.  

2.5.1. Am  coordonat  activitatea  de  formare  a  deprinderilor  de  studiu  individual  şi  în  echipă  a  

elevilor ( pregătirea, desfăşurarea, îndrumarea  şi  supravegherea  elevilor )  : 

- Proiect  ,,România, te  iubesc!” 

- Datini  şi  obiceiuri  de  iarnă 

- Datini  şi  obiceiuri  pascale 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 
3.1.1. Am  prezentat  şi  explicat  elevilor/părinţilor  procedurile  de  evaluare (grafic, obiective, 

feedback ). 

3.2.1. Am  aplicat  diferite  teste  prezentând  elevilor/părinţilor  baremele  de 

3.2.2. corectare. (Exemple: Evaluare  iniţială  CLR  nr. de  înregistrare  211/17.11.2018; Evaluare  

iniţială  MEM  nr. 212/17.11.2018; Evaluare  finală  MEM  nr. 397/04.06.2019). 

3.2.3. După  corectarea  testelor  am  aplicat  măsuri  ameliorative  conform necesităţilor  schimbând  

păreri  cu  colegii  de  catedră. 

3.3.1. Evaluarea  elevilor  s-a  realizat  pe  baza  fişelor  de  lucru, temelor  de  acasă, proiectelor, 

portofoliului. 

3.4.1. Am  promovat, în  rândul  elevilor, egalitatea  de  şanse , ca  fiecare  elev  să-şi  demonstreze  

capacităţile. 

3.4.2. Am  dat  şansa  fiecărui  elev  să  se  autoevalueze  şi  colectivului  de  elevi  să-şi  evalueze  

câte  un  coleg. 

3.4.3. Pe  parcursul  anului  şcolar  fiecare  elev  şi-a  întocmit  câte  un  portofoliu. 

3.5.1. Am  evaluat  satisfacţia  beneficiarilor  educaţionali  prin  chestionare 

( DP, CLR, MEM ). 

3.6.1. Am  stabilit  cu  elevii  şi  părinţii  de  la  începutul  anului  şcolar  conţinutul  portofoliului  

elevului. 

3.6.2. Am  urmărit  periodic  realizarea  portofoliului  elevilor. 

3.6.3. Elevii  au  fost  evaluaţi  şi  conform  portofoliilor  personale. 

4. Managementul clasei de elevi 

4.1.1. Permanent  am  urmărit  întreţinerea, în  bune  condiţii, a  manualelor  şcolare  şi  a  sălii  de  

clasă. 

4.1.2. Am  popularizat, în  rândul  elevilor/părinţilor, ordinele  şi  legile  în  vigoare ( abateri  şi  

sancţiuni )- ROI ( circulaţie  rutieră, P.S.I., dezastre  naturale ). 

4.1.3. Am  întocmit  şi  am  predat  la  termen  documentele  şcolare. 

4.1.4. Pe  parcursul  anului  şcolar  am  întocmit  portofoliul  învăţătorului ( nr. înv. L T F P  6 ). 

4.2.1. Am  participat  la  toate  şedinţele  Consiliilor  Profesorale. 
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4.2.2. Am  înştiinţat  părinţii  cu  privire  la  notele  elevilor. 

4.2.3. Am  întocmit  procese-verbale  după  fiecare  consultaţie  cu  părinţii  şi  am  întocmit  

caracterizările  psihopedagogice  ale  elevilor. 

4.3.1. Am  consiliat  elevii  cu  ritm  lent  de  învăţare  oferind  şi  consultaţii  părinţilor  acestora. 

4.3.2. Cu  fiecare  prilej  am  oferit  consiliere  elevilor ( MEM, CLR ). 

4.4.1. Conform  ROI  am  urmărit  ţinuta  decentă  a  elevilor. 

4.4.2. Am  organizat  serbări  şcolare ( Crăciun, 8 Martie, Serbarea Abecedarului ).  

5.1.1. Am  acumulat  97  credite  prin  participarea  la  următoarele  cursuri : 

- Dezvoltarea  Profesională  a  Cadrelor  Didactice  pin  Activităţi  de  Mentorat ( 60  credite). 

-  Organizarea  Interdisciplinară  a  Ofertelor  de  Învăţare  pentru  Formarea  Competenţelor  Cheie  

la  şcolarii  mici ( 37 credite ). 

5. Managementulcarierei și al dezvoltării personale 

5.1.2. Am  participat  la  toate  întâlnirile  cercurilor  pedagogice, consfătuirilor  cadrelor  didactice. 

5.1.3. Am  participat,  în  calitate  de  asistent, la  EN 6. 

5.2.1. Am  participat,  cu  referat, în  cadrul  comisiei  metodice  a  învăţătorilor. 

5.2.2. Am  organizat  şi  susţinut  activităţi  prevăzute  în  programul  de  activităţi  al  comisiei  

metodice  a  învăţătorilor. 

5.3.1. Am  întocmit  documente  solicitate  de  conducerea  şcolii  în  termenul  stabilit, realizând  

portofoliul  personal ( nr. înv. LTFP 6 ). 

5.4.1. Am  încheiat  parteneriate  cu  diverse  Instituţii  publice  şi  culturale ( teatrul Trylbi, Poliţia  

comunală, Biserica  ,,Trei  Ierarhi”, Grădiniţa  nr.2, multiple  şcoli  din  ţară ). 

5.4.2. În  desfăşurarea  acestor  activităţi  am  implicat  şi  părinţii  elevilor  clasei  I B. 

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității 

școlare 

6.1.1. La  proiectul  local  ,,Copiii  au  talent” au  participat  şi  elevi  de  le  clasa  I B, elevul Chirito i 

David obtinand Premiul special al juriului. 

6.1.2.  În  parteneriat  cu  Poliţia  şi  Biserica  am  promovat  imaginea  şcolii.  

6.2.1. Am  participat  la  ,,Ziua  Porţilor  Deschise” (primind ca musafiri copii si parinti de la 

gradinitele nr. 1 si 2 din localitate) pentru  promovarea  ofertei  educaţionale  în  rândul  preşcolarilor  şi  a  

familiilor  acestora. 

6.2.2. Am  aplicat  chestionare  elevilor/părinţilor  în  vederea  obţinerii  de  feedback  asupra  

activităţii  desfăşurate  în  şcoală. 

6.3.1. Am  participat, în  calitate  de  supraveghetor, evaluator, la  concursurile  şcolare : Comper  

Mate, Comper  Comunicare, Formidabilii, Micii olimpici, Academia Junior,Amintiri din copilarie. 

6.3.2. Am  realizat  expoziţii  cu  lucrările  elevilor, atât  în  clasă  cât  şi  pe  holurile  şcolii (toamnă, 

iarnă, Crăciun, primăvară, vară, sărbători  pascale, 8 Martie, Ziua  Copilului ). 

6.3.3. Am  obţinut  numeroase  premii  şi  menţiuni  la  concursuri  conform  anexei.  

6.3.4. Am  organizat  săptămânal  program  de  pregătire  suplimentară  şi  program  de  recuperare. 

6.4.1. Am  participat  la  concursurile:  Comper  Mate, Comper  Comunicare, Formidabilii, Micii 

olimpici, Academia Junior,Amintiri din copilarie, Magia sarbatorilor de iarna, Umbrela verde, Magia 

Craciunului, Bine ai venit, primavara!, Frumusetile primaverii, Iarna, arta si imaginatie. 

6.4.2. Am  efectuat  serviciul  pe  şcoală  conform  planificării. 

6.5.1. Am  prelucrat  elevilor  şi  părinţilor  normele  N.T.S. , P.S.I. , circulaţie  rutieră.  

6.6.1. Am  colaborat  permanent  cu  părinţii  în  realizarea  activităţilor  extracurriculare  postând  

imagini  pe  site-uri  de  specialitate 

(Didactic.Ro,http/prahova-news.ro/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-

desfasurat-sub-semnul-centenarului,ziarul  local, http/youtu.be LKZGHOmDO4). 

7.Conduita profesională 

7.1.1. Am  tratat  cu  respect  personalul  şcolii  precum  şi  celelalte  persoane  cu  care  am  intrat  în  

contact. 

7.2.1. Am  manifestat  un  comportament  în  concordanţă  cu  Codul  etic  al  cadrului  didactic  si  

ROI. 

7.2.2. Am  semnat  zilnic  condica  de  prezenţă. 
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Prof. înv. primar: Matei Nicoleta 

 

 

 

RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 

- clasa a II-a B. 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru 

clasa a II-a  – nr. de înregistrare planificare 2633/  .09.2018 

1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare PROGRAME 

ȘCOLARE PENTRU CLASA a II-a  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr 

3418/19.03.2013 – MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa școlară. 

1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu  structura anului școlar         2018-2019. 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor din clasa a II-

a. 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecărei unități de învățare, pentru ambele semestre. 

1.1.6 - Planificările calendaristice au fost întocmite și înregistrate la secretariat în termenul stabilit 

de direcțiune. 

1.1.7 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare. 

1.1.8- Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat activitățile 

extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare (proces 

verbal - ședință cu părinții privind activitățile din săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun“ (15 - 19 

aprilie 2019), proces verbal - ședință cu părinții privind excursia la București). 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode            activ-

participative pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: 

lucrul în echipe, lucrul în perechi, metoda “explozia stelară”, metoda “cubul”, metoda “ciorchinele”, 

“brainstorming”,  metoda “floarea de nufăr”, metoda “pălăriile gânditoare”, “turul galeriei”, “știu/vreau să 

știu/am învățat“, metoda “mozaicul” etc. 

2.1.2. - Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele  MEM, CLR, 

auxiliare destinate aprofundării cunoștințelor. 

2.1.3 - Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și nivelului 

de înțelegere al elevilor mei. 

2.1.4 - Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea caracterului aplicativ al informațiilor 

în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să ințeleagă mai bine informațiile. Astfel, copiii au 

realizat diferite experimente în cadrul orelor de MEM, proiecte în care au aplicat cunoștințe din domenii 

diverse: “Despre planete“, “Pământul – forme de relief“, “Rezervațiile naturale”, “Influența negativă a 

omului asupra mediului“, ,,Influența negativă a unor fenomene ale naturii“, ,,Despre viața plantelor și a 

animalelor”, ,,Depre viața oamenilor”, ,,Medii de viață (pădurea, Delta Dunării, Marea Neagră, deșertul, 

Polul Nord, Polul Sud)”, ,,Igiena personală/a locuinței/a alimentelor/a îmbrăcămintei”, ,,Metode de 

prevenire și tratare a unor boli”, ,,Forțe exercitate de magneți”, ,,Corpuri si materiale care conduc 

electricitatea”, ,,Despre unde și vibrații” etc. 
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2.2.2 - Am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecției la 

disciplinele CLR, MEM, DP, AVAP, dar și în activitățile extracurriculare (aparatura cu care este dotată sala 

de clasă ). 

2.3.1 - Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor, la lecțiile deschise și am 

împărtășit rezultatele activităților didactice cu colegele de catedră. 

2.4.1 - Am organizat și desfășurat activități extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice, cât și 

la nivelul clasei, respectând programul stabilit la începutul anului școlar/semestrului (vezi anexa 2). 

2.4.2 - M-am implicat în majoritatea activităților extracurriculare la nivelul unității școlare (ZIUA 

EDUCAȚIEI, ZIUA ARMATEI ROMÂNE, TOAMNA MÂNDRĂ  HARNICĂ, FESTIVALUL 

BOGĂȚIILE TOAMNEI, ZIUA ARMATEI ROMÂNE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU 

TOLERANȚĂ, LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!, VIN SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!, COLINDE, 

COLINDE, E VREMEA COLINDELOR!, SĂ FIM MAI DARNICI…DE CRĂCIUN!, SSHT, VINE 

MOȘUL!, MAGAZINUL LITERAR – MIHAI EMINESCU, HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!, ZIUA 

EUROPEI, ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI etc). 

2.4.3 - Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activitățile extracurriculare organizate la 

nivelul școlii; inițierea și participarea la concursuri școlare la nivelul localității, la nivel județean, regional și 

național: Comper, concursuri de artă plastică (vezi anexa 1), Ziua Europei, “Eminescu prin ochi de copil – 

moment închinat lui Mihai Eminescu“. 

2.5.1 (a,b,c)  - Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea 

deprinderilor de studiu individual și în echipă. Astfel, am organizat, pregătit și desfășurat numeroase 

activități practice, supraveghind și îndrumând în permanență munca elevilor mei (proiecte de lucru pe echipe 

“Protejarea naturii - Afișe“, ,,Semne de circulație”, diverse expoziții, confecționare de material specifice 

sărbătorilor, vizite la biblioteca școlii/biblioteca comunală, datini și obiceiuri de iarnă, datini și obiceiuri 

pascale). 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

3.1.1 – În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii au înțeles 

ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, arătând greșelile 

frecvente și cum pot fi evitate ele pe viitor și încurajând elevii să se autoevalueze.  

3.2.1 - La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele CLR  și MEM în manieră 

integrată, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare. 

3.2.2 - Testele inițiale și finale aplicate la clasă au fost însoțite de obiectivele urmărite precum și de 

descriptorii de performanță. 

3.2.3 - După verificarea testelor am interpretat rezultatele obținute și am stabilit măsuri de 

recuperare a rămânerilor în urmă (teste de recuperare, fișe de lucru diferențiate etc.) 

3.2.4 - Interpretarea rezultatelor testelor inițiale și a celor finale s-a realizat în cadrul ședințelor de 

comisie metodică, împreună cu colegii încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 

3.3.1 - Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte (,,Micul matematician“ - MEM, ,,Cel mai expresiv personaj” – CLR, 

,,Ce ai face dacă…?“). 

3.4.1 - Am  promovat, în  rândul  elevilor, egalitatea  de  şanse, ca  fiecare  elev  să-şi  demonstreze  

capacităţile. 

3.4.2 - Elevii au fost încurajați să se autoevalueze, dar și să își evalueze colegii, insistând asupra 

menținerii obiectivității (Exemple: aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, schimb de caiete, 

evaluarea/interevaluarea portofoliilor). 

3.4.3 - Pe parcursul anului școlar fiecare elev și-a întocmit și organizat portofoliul. 

3.5.1 - În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor  

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

3.6.1 - Am stabilit încă de la începutul clasei a II-a, ce trebuie să conțină portofoliul elevului, cum 

trebuie acesta organizat (pe arii curriculare/discipline, conținând teste de evaluare aplicate, fișe de lucru, 

desene, lucrări practice, fișe de observație a unor fenomene etc.). 

3.6.2 - Am monitorizat permanent modul în care elevii și-au întocmit portofoliile, intervenind cu 

precizări și sprijin de câte ori a fost nevoie. 
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3.6.3 - Am evaluat portofoliile elevilor la sfârșitul semestrului I și la finalul anului școlar 2018-

2019. 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

4.1.1 - Am amenajat sala de clasă în care îmi desfășor activitatea, am ținut evidența manualelor și 

am urmărit permanent întreținerea, în bune condiții, a acestora. 

4.1.2 - În cadrul ședințelor cu părinții am popularizat ROI, iar împreună cu elevii mei am adaptat o 

parte din prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afișate pe un perete al clasei.  

4.1.3 - Am întocmit și predat la termen situațiile statistice, absențe, catalog, registru matricol etc. 

4.1.4 - Pe parcursul anului școlar mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul personal. 

4.2.1 - Am organizat semestrial ședințele Consiliului profesorilor clasei. 

4.2.2 - Am înștiințat în mod regulat părinții cu privire la rezultatele elevilor prin intermediul 

carnetului de comunicări cu părinții, în cadrul ședințelor cu părinții sau în cadrul consultațiilor 

săptămânale (miercuri, orele 12.30 – 13.15). 

4.2.3 - Am întocmit procese verbale la întâlnirile cu părinții și am întocmit caracterizările 

psihopedagogice ale elevilor. 

4.3.1 - Am întocmit și urmat un program săptămânal de recuperare și de sprijinire a elevilor cu ritm 

lent de învățare și am desfășurat ore de consultații cu părinții acestora. Am susținut și consiliat permanent 

cele două eleve cu CES ( diagnosticate cu leucemie în remisiune respectiv purpură trombocitopenică 

idiopatică) acestea realizând progrese mari la învățătură și integrându-se foarte bine în colectivul clasei. 

4.3.2 - Am căutat în permanență să fiu la curent cu problemele elevilor mei și să îi sprijin, 

discutând cu ei de câte ori au avut nevoie, dar și în cadrul orelor de DP. 

4.3.3 - Am întocmit/verificat dosarele de rechizite și burse ale elevilor de la clasa pe care o conduc. 

4.4.1 - Am monitorizat permanent  ținuta elevilor, conform ROI. 

4.4.2 -Am organizat serbări școlare (“Uite, vine Moș Crăciun!“, activități dedicate zilei de 8 

Martie, activități dedicate sărbătorilor   pascale – ateliere de creație și pictură, activități dedicate zilei de 1 

Iunie etc.). 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

5.1.1 - Activitatea de formare continuă : 

- Participare la Activitatea metodică ,,Tradiții reînnoite”, desfășurată la Școala 

Gimnazială ,,Sfântul Vasile”, Ploiești (10.12.2018) 

- Participare la activitatea Cercului Pedagogic nr. 9 al învățătorilor (27.11.2018) 

- Curs ,,Practici în Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ 

preuniversitar” (19.10.2018, 8 ore) 

- Participare la Activitatea metodică ,,Tehnica decorării unui suport din bronz antichizat 

– Semn de carte”, desfășurată la Liceul Teoretic Comuna Filipeștii de Pădure (20.03.2019) 

- Participare la Activitatea metodică ,,Atelierul de art-terapie”, desfășurată la Școala 

Gimnazială ,,B.P.Hașdeu” Municipiul Câmpina (24.05.2019) 

- Participare la Dezbaterea ,,Educația ne unește” (Câmpina, 22.05.2019) 

 

5.1.2 - Am participat la întâlnirile cercurilor pedagogice și la consfătuirile cadrelor didactice. 

5.1.3 – Am participat la Evaluarea Națională pentru clasa a II-a, în calitate de asistent și evaluator. 

5.2.1 - Am  organizat și susținut activități prevăzute în programul de activități al comisiei metodice 

a învățătorilor. 

5.2.2 - Mi-am îndeplinit atribuțiile în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în 

care am fost responsabil,  începând cu data de 12.03.2018. 

5.3.1 - Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,     mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

5.4.1 - Am încheiat parteneriate cu instituții publice și culturale diverse, în scopul desfășurării de 

activități extracurriculare: Grădinița nr. 2 cu program prelungit Filipeștii de Pădure,  Trupa Rothini– 

Ploiești , Editura Kreativ, Editura Corint, Editura Edu și parteneriate cu mai multe școli din țară. 

5.4.2 - În desfășurarea acestor activități, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am 

implicat și părinții. 
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6. CONTRIBUȚIA LA  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA 

PROMOVAREA  IMAGINII  UNITĂȚII  ȘCOLARE 

6.1.1  Am inițiat parteneriate: Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Grădinița nr. 2 cu 

program prelungit Filipeștii de Pădure în vederea promovării imaginii școlii în comunitate, Liceul 

Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Biblioteca Comunală Filipeștii de Pădure, în vederea stimulării 

dorinței de lectură la elevi. 

6.1.2 – În parteneriatele derulate am promovat imaginea școlii. 

- M-am implicat în manifestarea cultural – artistică “Festivalul Primăverii” desfășurată la nivelul 

comunei prin coordonarea elevilor participanți la acest spectacol. 

- M-am implicat în proiectul educațional “Domestos susține igiena în școli”, obținând o 

sponsorizare pentru școală (produse de igienă, rucsacuri pentru elevii clasei mele).  

6.2.1 - În vederea promovării ofertei educaționale a școlii am participat la “Ziua porților deschise” 

unde am prezentat atât în rândul preșcolarilor cât și în rândul familiilor acestora oferta pentru clasa 

pregătitoare. 

6.2.2 - Am aplicat chestionare atât elevilor, cât și părinților acestora, în vederea obținerii de 

feedback asupra activității desfășurate în școală. 

6.3.1 - Am participat în calitate de organizator, evaluator/supraveghetor la concursul COMPER 

(matematică și comunicare), organizat în școală. 

6.3.2 - Am amenajat, în clasă și pe holul școlii Corpul C, expoziții cu lucrări ale elevilor cu diferite 

ocazii: Festivalul toamnei (lucrări din fructe și legume, colaje), sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, 

felicitări), sărbătorile pascale (picturi, desene, colaje, felicitări), 8 Martie, Ziua Copilului etc. 

6.3.3 - Am participat cu elevii mei la numeroase concursuri de creație plastică, obținând numeroase 

premii și mențiuni conform anexei. 

6.3.4 - Am organizat și urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii care 

au participat la concursuri școlare și un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de învățare. 

6.4.1 - În vederea combaterii violenței și a comportamentelor nesănătoase, am participat, am 

organizat și desfășurat activități specifice: concursul „O viață fără violență!”. 

6.4.2 - Am efectuat serviciul pe școală conform planificării. 

6.5.1 - Am prelucrat atât elevilor cât și părinților normele N.T.S, P.S.I, circulație rutieră, ISU. 

6.6.1 - Am colaborat permanent cu părinții: consultații săptămânale, ședințe, activități în săptămâna 

SȘMMSFMB, excursii etc. 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 

7.1.1 - Am tratat cu respect și considerație atât personalul școlii, cât și pe cei cu care am intrat în 

contact. 

7.2.1 - Am manifestat un comportament civilizat în concordanță cu Codul etic al cadrului didactic 

și ROI, străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei. 

7.2.2 - Mi-am îndeplinit cu conștiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea 

documentelor de evidență: prezentă, consiliere, activități extracurriculare. 

Prof. înv.primar 

POPESCU ANA-MIHAELA 
ANEXA 1 

Concursuri școlare la care au participat elevii 

CLASA a II-a B,  anul școlar 2018-2019 

I) Concursul Național COMPER  etapa I - limbă și comunicare                       3x Premiul II 

5x Premiul III 

7x Mențiune 

etapa a II-a - limbă și comunicare                3x Premiul I 

10x Premiul II 

3x Premiul III 

6x Mențiune 

etapa I      - matematică                          2x Premiul I 

6x Premiul II 

3x Premiul III 
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6x Mențiune 

etapa a II-a –matematică                         6x Premiul I 

4x Premiul II 

9x Premiul III 

5x Mențiune 

 

II) Concursul Național   “AMINTIRI DIN COPILĂRIE”                                 8x Premiul I 

3x Premiul II 

4x Premiul III 

14x Mențiune 

III) Concursul Național   “ACADEMIA JUNIOR”                                           2x Premiul I  

10x Premiul II 

6x Premiul III 

3x Mențiune 

IV) Concursul Internațional   “DISCOVERY”                                                 2x Premiul I 

1x Premiul II 

4x Premiul III 

6x Mențiune 

V) Concursul Județean de creație plastică și literară ,,IARNA, ARTĂ ȘI IMAGINAȚIE” 

1x Premiul I 

1x Premiul II 

1x Premiul III 

 

VI) Concursul Județean ,,CUVÂNT ȘI CULOARE”                                        1x Premiul II 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONFORM CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR 

EDUCATIVE, PENTRU FIECARE LUNĂ A ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 

 

An școlar 2018/2019 

I. 09.2018 – “Toamnă mândră, harnică…” 

II. 10.2018  -  Ziua educatiei – activitate comunӑ 

III. 10.2018  - Festivalul ,,Bogățiile Toamnei’’ 

IV. 10.2018 – Spectacol de magie Trupa Rhotini 

V. 10.2018 – Ziua Armatei Române 

VI. 11.2018 -  Ziua Internațională pentru toleranță 

VII. 12.2018 – ”La mulți ani, România!” – activitate dedicată zilei României 

VIII. 12.2018 – ”Vin sărbătorile de iarnă! ”  - expoziție de Crăciun 

IX. 12.2018 - ”Uite, vine Moș Crăciun!” –serbare de Crăciun 

X. 01.2019 –” Magazinul literar” – moment închinat lui Mihai Eminescu (date despre 

viata scriitorului,creatia sa) 

XI. 24.01.2019 – “Hai să dăm mână cu mână!” – activitate integrată în programul festiv  

organizat la nivelul comunei 

XII. 03.2019 – “Fantezii de primăvară” 

XIII. 06.04.2019 – “Ziua Mondială a sănătății” – expoziție de desene 

XIV. 04.2019 –“ Hristos a înviat!” – ateliere de încondeiat ouă 

XV. 09.05.2019 – “Ziua Europei” 

XVI. 05.2019 – “Mai, luna florilor” – expoziție de desene 

XVII. 06.2019 – “O lume minunată ” – serbări 1 Iunie 

XVIII. 06.2019 – “Să ne deschidem mintea și sufletul prin artă”  - vizionare de spectacole 

de teatru pentru copii/ teatru de păpuși 

XIX. 07.06.2019 – Excursie București (Muzeul Simțurilor, Parcul Herăstrău – plimbare cu 

vaporașul) 

XX. 06.2019 – “Rămas bun, școală! Bine ai venit, vacanța mare!” – montaje literare 
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RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 

- clasa a III-a A. 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru 

clasa a III-a  – nr. de înregistrare planificare 2634/    .09.2018. 

1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare PROGRAME 

ȘCOLARE PENTRU CLASA a II-a  Anexa nr 1 la ordinul ministrului educației naționale nr 

5003/02.12.2014 – MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa școlară 
1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanță cu  structura anului școlar         2018-2019. 

1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ținând cont de achizițiile anterioare ale elevilor din clasa a II-

a. 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecărei unități de învățare, pentru ambele semestre. 

1.1.6 - Planificările calendaristice au fost întocmite și înregistrate la secretariat în termenul stabilit 

de direcțiune. 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare. 

1.4.1- Am consultat atât elevii cât și pe părinții acestora atunci când am proiectat activitățile 

extracurriculare și am stabilit obiectivele educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare (proces 

verbal - ședință cu părinții din 01.02.2019 privind activitățile din săptămâna “Școala Altfel“ 15-19 aprilie 

2019). 

Am discutat cu părinții despre activitățile din cadrul unor partenerite încheiate între unitatea de 

învățământ și mai multe instituții. Parteneriatele încheiate sunt următoarele: 

♦ parteneriatul  Școală – Primărie, activitatea ecologică „Gândim Eco” 

♦ parteneriatul Școală - Centrul Școlar de Educație Incluzivă  Filipeștii de Târg, activitatea „ Ia-mă 

de mână să creșrem împreună!” 

♦ parteneriatul Școală - Grădinița cu PP nr 2 Filipeștii de Pădure, activitatea „ Universul copiilor în 

sunete și culori” 

♦ parteneriatul Școală - Poliția Comunală – Filipeștii de Pădure, activitatea „ Stop! Viața are 

prioritate!” 

♦ parteneriatului Școală - Biblioteca Comunală, activitatea culturală „Comoara din spatele cărților” 

♦ parteneriatul cu Fabrica de lumânări, Băicoi, activitatea artistico-plastică „Atelierul lui Iepurilă” 

♦ parteneriatul cu  medic stomatolog CMI Zotescu Beatrix, activitatea de igienă dentară “Călătorie 

în țara dinților sănătoși” 

♦ parteneriatul cu Contabil Expert -  Siminiuc Mirela, activitatea de educație financiară “Banii – pe 

înțelesul celor mici” 

♦ parteneriatul cu JA Romania, prin implementarea programului Junior Achievement – Educație 

antreprenorială, la clasa pe care o conduc. 

Activitățile mai sus menționate împreună cu activitățile din cadrul unor proiecte educaționale 

internaționale la care dra învățătoare a participat împreună cu elevii în acest an școlar, activități desfășurate 

pe platforma eTwinning: “I love my class”, “Our towns in autumn” sunt cuprinse în proces verbal - ședință 

cu părinții din 23.05.2019. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 
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2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode și procedee diverse, metode            activ-

participative pentru a stimula interesul și plăcerea de a învăța a elevilor. Astfel am folosit metode precum: 

lucrul în echipe, lucrul în perechi, metoda “explozia stelară”, metoda “cubul”, metoda “ciorchinele”, 

“brainstorming”,  metoda “floarea de nufăr”, metoda “pălăriile gânditoare”, “turul galeriei”, “știu/vreau să 

știu/am învățat“, metoda “mozaicul” etc. 

2.1.2. - Venind în întâmpinarea dorințelor și intereselor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învățare/evaluare o serie de auxiliare curriculare de la diferite edituri, la disciplinele 

Matematică, Limba și Literatura Română, auxiliare destinate pregătirii elevilor și realizarea 

progresului la clasă. 

2.1.3 - Am utilizat în permanență un limbaj adecvat disciplinei predate și adaptat vârstei și nivelului 

de înțelegere al elevilor mei. 

2.1.4 - Am avut în vedere, în activitatea didactică, sublinierea caracterului aplicativ al informațiilor 

în scopul atragerii copiilor către școală și pentru a-i ajuta să ințeleagă mai bine informațiile. Astfel, copiii au 

realizat diferite experimente în cadrul orelor de Științe, proiecte în care au aplicat cunoștințe din domenii 

diverse: “POVEȘTILE PĂMÂNTULUI“, “ÎN LUMEA PLANTELOR ȘI A ANIMALELOR“, “ÎN LUMEA 

SUNETELOR ȘI A CULORILOR“, “DESPRE INVENȚII“, “COMUNICAREA POLITICOASĂ”, “JOC ȘI 

PRIETENIE “ etc. 

2.2.2 - Am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecției la 

disciplinele Limba și Literatura Română, Matematică, Educație Civică,  Științe,  Arte vizuale și Abilități 

practice, dar și în activitățile extracurriculare (aparatura cu care este dotată sala de clasă). 

2.3.1 - Am participat la toate ședințele Comisiei Metodice a învățătorilor, la lecțiile deschise și am 

împărtășit rezultatele activităților didactice cu colegele de catedră. 

2.3.3 - La ședința Comisiei Metodice a Învățătorilor din octombrie 2018, am prezentat colegelor 

referatul cu tema “Creativitatea în învățământul românesc“. 

2.4.1 - Am organizat și desfășurat activități extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice, cât și 

la nivelul clasei, respectând programul stabilit la începutul anului școlar/semestrului.(vezi anexa 2) 

2.4.2 - M-am implicat în majoritatea activităților extracurriculare la nivelul unității școlare (ZIUA 

EDUCAȚIEI, ZIUA ARMATEI ROMÂNE, TOAMNA MÂNDRĂ  HARNICĂ, FESTIVALUL 

BOGĂȚIILE TOAMNEI, ZIUA ARMATEI ROMÂNE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU 

TOLERANȚĂ, CENTENARUL MARII UNIRI, VIN SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!, COLINDE, 

COLINDE, E VREMEA COLINDELOR!, SĂ FIM MAI DARNICI…DE CRĂCIUN!, SSHT, VINE 

MOȘUL!, MAGAZINUL LITERAR – MIHAI 

EMINESCU,  ZIUA CITITULUI CU VOCE TARE, HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!, ZIUA 

EUROPEI, ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI etc). 

2.4.3 - Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activitățile extracurriculare organizate la 

nivelul școlii; inițierea și participarea la concursuri școlare la nivelul localității, la nivel județean, regional și 

național: Comper, concursuri de artă plastică (vezi anexa 1), Ziua Europei, “Eminescu prin ochi de copil – 

moment închinat lui Mihai Eminescu“. 

2.5.1(a,b,c)  - Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea 

deprinderilor de studiu individual și în echipă. Astfel am organizat, pregătit și desfășurat numeroase 

activități practice, supraveghind și îndrumând în permanență munca elevilor mei (proiecte de lucru pe echipe 

“Protejarea naturii- Afișe“, expoziție de măști, expoziție de șervețele, confecționarea de căsuțe pentru 

păsărele, confecționare de material specifice sărbătorilor, vizite la biblioteca școlii și la biblioteca din 

comună, vizite la firme din localitate, datini și obiceiuri de iarnă, datini și obiceiuri pascale). 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

3.1.1 – În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluărilor (conform planificărilor 

calendaristice), pentru fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toți elevii au înțeles 

ce au de lucrat, iar la finalul fiecărei forme de evaluare am asigurat     feedback-ul, arătând greșelile 

frecvente,  cum pot fi evitate  ele pe viitor și încurajând elevii să se autoevalueze.  

3.2.1 - La început de an școlar am aplicat teste inițiale la disciplinele Limba și Literatura română  și 

Matematică, prezentând elevilor/părinților baremele de corectare (Exemple: Evaluare inițială - Limba și 

Literatura română - nr înregistrare 170/24.09.2018, Evaluare inițială Matematică– nr înregistrare 

171/24.09.2018). 
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3.2.2 - Testele inițiale și finale aplicate la clasă au fost însoțite de obiectivele urmărite precum și de 

descriptorii de performanță. 

3.2.3 - După verificarea testelor am interpretat rezultatele obținute și am stabilit măsuri de 

recuperare a rămânerilor în urmă (teste de recuperare, fișe de lucru diferențiate etc.) 

3.2.4 - Interpretarea rezultatelor testelor inițiale și a celor finale s-a realizat în cadrul ședințelor de 

comisie metodică, împreună cu colegii încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 

3.3.1 - Modalitățile de evaluare folosite au fost variate: fișe de lucru, teste de evaluare inițială, 

continuă, sumativă, finală, proiecte. 

3.4.1 - Am  promovat, în  rândul  elevilor, egalitatea  de  şanse, ca  fiecare  elev  să-şi  demonstreze  

capacităţile. 

3.4.2 - Elevii au fost încurajați să se autoevalueze, dar și să își evalueze colegii, insistând asupra 

menținerii obiectivității (Exemple: aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, schimb de caiete, 

evaluarea/interevaluarea portofoliilor). 

3.4.3 - Pe parcursul anului școlar fiecare elev și-a întocmit și organizat portofoliul. 

3.5.1 - În vederea obținerii unui feedback constructiv, am aplicat părinților, dar și elevilor diverse 

chestionare privind activitățile desfășurate în școală. 

3.6.1 - Am stabilit încă de la începutul clasei a III-a, ce trebuie să conțină portofoliul elevului, cum 

trebuie acesta organizat (pe arii curriculare/discipline, conținând teste de evaluare aplicate, fișe de lucru, 

desene, lucrări practice, fișe de observație a unor fenomene etc.). 

3.6.2 - Am monitorizat permanent modul în care elevii și-au întocmit portofoliile, intervenind cu 

precizări și sprijin de câte ori a fost nevoie. 

3.6.3 - Am evaluat portofoliile elevilor la sfârșitul semestrului I și la finalul anului școlar 2018-

2019. 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

4.1.1 - Am amenajat sala de clasă în care îmi desfășor activitatea, am ținut evidența manualelor 

(proces-verbal de predare/primire) și am urmărit permanent întreținerea, în bune condiții, a acestora. 

4.1.2 - În cadrul ședințelor cu părinții am popularizat  ROI, iar împreună cu elevii mei am adaptat o 

parte din prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afișate pe un perete al clasei. 

4.1.3 - Am întocmit și predat la termen situațiile statistice absențe, catalog, registru matricol etc. 

4.1.4 - Pe parcursul anului școlar mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul personal. 

4.2.1 - Am organizat semestrial ședințele Consiliului profesorilor clasei. 

4.2.2 -Am înștiințat în mod regulat părinții cu privire la rezultatele elevilor prin intermediul 

carnetului de comunicări cu părinții, în cadrul ședințelor lunare cu părinții sau în cadrul consultațiilor 

săptămânale (vineri, orele 12.30 – 13.15). 

4.2.3 - Am întocmit procese verbale la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinții și am întocmit 

caracterizările psihopedagogice ale elevilor. 

4.3.1 - Am întocmit și urmat un program săptămânal de recuperare și de sprijinire a elevilor cu ritm 

lent de învățare și am desfășurat ore de consultații cu părinții acestora. 

4.3.2 - Am căutat în permanență să fiu la curent cu problemele elevilor mei și să îi sprijin, 

discutând cu ei de câte ori au avut nevoie, dar și în cadrul orelor de Educație Civică. 

4.3.3 - Am întocmit/verificat dosarele de rechizite și burse ale elevilor de la clasa pe care o conduc. 

4.4.1 - Am monitorizat permanent  ținuta elevilor, conform ROI. De asemenea, în scopul 

încurajării și promovării exemplelor de bună practică am amenajat, în sala de clasă, pe un panou: “Mânuțe 

pricepute“ și  “O alimentație sănătoasă“. 

4.4.2 -Am organizat serbări școlare (“Uite, vine Moș Crăciun!“, ”Serbarea Primăverii“, activități 

dedicate zilei de 8 Martie, activități dedicate sărbătorilor   pascale – ateliere de creație 

și pictură, activități dedicate zilei de 1 Iunie, Serbarea de la finalul clasei a III-a,  Serbarea de la 

finalul clasei a IV-a etc.). 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI  AL DEZVOLTĂRII  PERSONALE 

5.1.1 - Am acumulat credite  și m-am perfecționat prin participarea la următoarele cursuri: 

- “Provocări şi constrângeri în educaţia formală“ – UPG – Ploiești (anul 2019, 102 ore, 25 

CPT) 

- “Învățarea  autentică – o provocare pentru școala de astăzi“ – CCD Arad, 2019 (6 ore) 
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- “Marketing educațional“ – Asociația Profesională Cognita, Ilfov, (anul 2018, 60 ore, 15 

CPT) 

- “Managementul proiectelor educaționale“ – Asociația Profesională Cognita, Ilfov, (anul 

2018, 60 ore, 15 CPT) 

- “Gestionarea  Claselor Incluzive“ – Strengthening the Capacity of Professionals Working in 

Schools with Children and Young People with ASD – Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

- “Adaptarea curriculară“ – Strengthening the Capacity of Professionals Working in Schools 

with Children and Young People with ASD – Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

- “Tehnologii informaționale și Comunicaționale (TIC)  și Tulburările din Spectrul Autist 

(ASD)“ – Strengthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young 

People with ASD – Univ. Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

- “Tranziția elevilor diagnosticați cu Tulburarea din Spectru Autist (TSA)“ – Strengthening 

the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD – Univ. 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

- “Creează lecții interactive digitale“ – Olimp Net 

- “Provocarea începutului de an – învață să creezi conținut interactiv împreună cu noi“ – 

eLearning Software, Reteaua EDU.ro 

- “Managementul clasei“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Abordarea integrată în învățământul primar“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Evaluarea în lecțiile de matematică, în învățământul primar“ – S.C. Intuitext, 

www.didactic.ro 

- “Stimularea creativității matematice în învățământul primar“ – S.C. Intuitext, 

www.didactic.ro 

- “Interdisciplinaritate și curriculum integrat“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Matematica atractivă în învățământul primar“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Resurse digitale pentru matematică, de la primar la liceu“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Metoda proiectelor“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Conținuturi matematice de bază, de la primar la gimnaziu. Metodica predării lor“ – S.C. 

Intuitext, www.didactic.ro 

- “Formarea competențelor – cheie la școlarii mici“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “Etape de elaborare a curriculumului școlar interdisciplinar“ – S.C. Intuitext, 

www.didactic.ro 

- “Strategii și metode de predre integrată“ – S.C. Intuitext, www.didactic.ro 

- “De ce eLearning (Importanță, impact, surse de inovație?“ ( webinar eLSo despre 

eLearning)- eLearning Software 

- “ExplorămPlanificarea vs Improvizația“ ( webinar eLSo despre eLearning)- eLearning 

Software 

- “Interacțiunea umană într-un curs online“ ( webinar eLSo despre eLearning)- eLearning 

Software 

- “Write all about it!“ ( webinar The National Geographic Learning)- eLearning Software 

- “Cum să folosești aplicația Padlet pentru învățare colaborativă“ (webinar,  Reteaua EDU.ro 

5.1.2 - Am participat la toate întâlnirile cercurilor pedagogice, consfătuirilor cadrelor didactice, 

conferințe precum: 

- Simpozion Internațional „Educație fără frontiere”, organizat de  Ziarul Esențial în Educație, 

Editura D`Art și Esențial Proiect Educațional în parteneriat cu Grădinița de Naționalitate Română din 

Micherechi, Ungaria și Gimnaziul „Sergiu Rădăuțan”, Republica Moldova. 

- Simpozion Internațional „Portrete de dascăli”,organizat la Arad de către Asociația Generală a 

Învățătorilor din România. 

- Congres Internaționalla 100 de ani de la primul congres al învățătorilor români din Ardeal, Banat, 

Crişana şi Maramureş, organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, Sibiu, 2019 

- Simpozion Național „Performanță și prestigiu în educație, transdisciplinaritate, creativitate”, 

ediția a III-a, inițiat de Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza, cu lucrarea „Școala Incluzivă – Realitate 

sau utopie în învățământul românesc?”. 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
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- Simpozion Național/ Proiectul Educațional Național „Rolul activităților extrașcolare în procesul 

educațional”, organizat de Editura D`Art. 

- Programul Cultural „România Mea” – prin care am promovat valorile culturale românești. 

- Conferință Națională cu tema „Rezolvarea problemelor de matematică în învățământul primar”, 

organizată de Asociația Profesională Cognita, Ilfov. 

- Conferință Națională cu tema „Consiliere și dezvoltare personală, abilități și atitudini pentru 

viitor”, organizată de Asociația Profesională Cognita, Ilfov. 

- Seminarul „Conștientizeză Autismul! Informează-te!” organizat de ISJ Ph în parteneriat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Asociația „Curcubeul 

Autismului”. 

- Am participat la activitățile Filialei Câmpina a Casei  Corpului  Didactic, Prahova, organizate la 

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina. 

- Am îndeplinit calitatea de coordonator al revistei “Revista de repere didactice și pedagogice 

pentru învățământul primar și preșcolar”, nr 14/2019, publicație cu caracter educațional, Editura Smart 

Academic Bacău. În această revistă am publicat proiecte didactice. 

- Am îndeplinit calitatea de coordonator  și membru al colectivului de redacție al revistei  

“Dascăli emeriți”, nr 11/2019, publicație cu caracter educațional, Editura Smart Academic Bacău. În 

această revistă am publicat următoarele lucrări: Proiect educațional “Pădurea – aurul verde al plantei 

noastre”, “De la motivația extrinsecă la motivația intrinsecă”, “Conflictul educațional – Studiu de caz” și 

“Activități de rutină în cariera didactică”. 

- Am participat la Activitatea metodică „Atelierul de art – terapie”, desfășurată la Școala 

Gimnazială B.P.Hașdeu, Câmpina (activitate ce face parte din Proiectul de Cooperare Instituțională 

„Ateliere și experiență”, ediția a X-a). 

- Am participat la Activitatea metodică „Tehnica decorării unui suport din bronz antichizat – semn 

de carte”, desfășurată la Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure (activitate ce face parte din 

Proiectul de Cooperare Instituțională „Ateliere și experiență”, ediția a X-a). 

- Am publicat articolul „Interdisciplinaritatea – Modalitate eficientă cu multiple valențe în 

atingerea performanței în educație” în revista Actived, Huedin, februarie 2019. 

5.1.3 - Am fost membru în Comisia de organizare și administrare a EN 2019 în calitate de 

administrator de test la clasa a IV –a A la disciplinele Limba și Literatura Română și Matematică. 

- Am participat în calitate de Asistent la Examenul de bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie 2019, 

desfășurat la Colegiul „N. Grigorescu”, Câmpina. 

5.2.1 - Am  organizat și susținut activități prevăzute în programul de activități al comisiei metodice 

a învățătorilor. 

5.2.2 - Mi-am îndeplinit atribuțiile în cadrul comisiilor din care am făcut parte în acest an școlar: 

- Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

- Comisia de organizare și administrare a EN 2018 

- Comisia de organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare; 

- Comisia de redactare și monitorizare a completării condicii de prezență a cadrelor didactice; 

- Comisia paritară; 

- Comisia de inventariere; 

5.3.1 - Am întocmit documentele solicitate de conducerea școlii în termenul stabilit,     mi-am 

completat portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal. 

5.4.1 - Am încheiat parteneriate cu instituții publice și culturale diverse, în scopul desfășurării de 

activități extracurriculare: Poliția comunală, Grădinița nr 2 cu program prelungit Filipeștii de Pădure,  

Teatrul Tribly – Ploiești, Editura Kreativ, Editura Corint, Editura Edu și parteneriate cu mai multe școli 

din țară. 

5.4.2 - În desfășurarea acestor activități, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am 

implicat și părinții. 

6. CONTRIBUȚIA LA  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA  

IMAGINII  UNITĂȚII  ȘCOLARE 
6.1.1  Am inițiat un parteneriat: Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure – Grădinița nr 2 cu 

program prelungit Filipeștii de Pădure în vederea promovării imaginii școlii în comunitate. De asemenea,  
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am încheiat parteneriate cu Poliția Comunală, Biblioteca Comunală, Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Filipeștii de Tărg, Primăria Comunei Filipeștii de Pădure, Fabrica de lumânări de la Băicoi, Complexul de 

Servicii Comunitare “Raza de soare” , Băicoi. 

În acest an școlar, am implementat programul Junior Achievement, JA in a day – Educație 

antreprenorială, la clasa a III-a,  în Săptămâna “Școala Altfel”. 

6.1.2 – În parteneriatul cu Poliția Comunală (activități privind siguranța persoanei), parteneriatul cu 

Complexul de Servicii Comunitare “Raza de Soare” – Băicoi, parteneriatul cu Primăria Comunei Filipeștii 

de Pădure  am promovat imaginea școlii. 

În urma desfășurării unor activități educative pe platforma eTwinning (parte a programului 

Erasmus), în cadrul parteneriatelor educaționale internaționale, am obținut certificate de calitate la câteva 

proiecte, iar instituția de învățământ la care funcționez a fost numită Școala eTwinning 2019-2020. 

- M-am implicat în manifestarea cultural – artistică “Festivalul Primăverii” desfășurată la nivelul 

comunei Filipeștii de Pădure, prin coordonarea elevilor participanți la acest spectacol.  

6.2.1 - În vederea promovării ofertei educaționale a școlii am participat la “Ziua porților deschise” 

unde am prezentat atât în rândul preșcolarilor cât și în rândul familiilor acestora oferta pentru clasa 

pregătitoare. 

6.2.2 - Am aplicat chestionare atât elevilor, cât și părinților acestora, în vederea obținerii de 

feedback asupra activității desfășurate în școală. 

6.3.1 - Am participat în calitate de organizator, evaluator/supraveghetor la concursurile organizate 

în școală: COMPER (matematică și comunicare), Gazeta Matematică Junior. 

6.3.2 - Am amenajat, în clasă și pe holul școlii Corpul C, expoziții cu lucrări ale elevilor cu diferite 

ocazii: Festivalul toamnei (lucrări din fructe și legume, colaje), sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, 

felicitări), sărbătorile pascale (picturi, desene, colaje, felicitări), 8 Martie, Ziua Copilului etc. 

- Am promovat imaginea școlii publicând fotografii de la diverse activități pe site-ul 

www.didactic.ro. 

-Am participat la proiecte educaționale internaționale pe platforma eTwinning, desfășurând 

activități diverse împreună cu elevii mei.(vezi site-ul școlii) 

- Am realizat panouri cu  imagini de la activitățile extracurriculare desfășurate în școală. 

6.3.3 - Am participat cu elevii mei la numeroase concursuri de creație plastică, de matematică, 

obținând numeroase premii și mențiuni conform anexei. 

6.3.4 - Am organizat și urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii care 

au participat la concursuri școlare și un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de învățare. 

6.4.1 - În vederea combaterii violenței și a comportamentelor nesănătoase, am participat, am 

organizat și desfășurat activități specifice: concursul „Viața are prioritate!”. 

6.4.2 - Am efectuat serviciul pe școală conform planificării. 

6.5.1 - Am prelucrat atât elevilor cât și părinților normele N.T.S, P.S.I, circulație rutieră, ISU. 

6.6.1 - Am colaborat permanent cu părinții: consultații săptămânale, ședințe, activități în săptămâna 

Școala Altfel, excursii etc. 

- Activitățile realizate au fost mediatizate pe site-urile de specialitate (www.didactic.ro ). 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

7.1.1 - Am tratat cu respect și considerație atât personalul școlii, cât și pe cei cu care am intrat în 

contact. 

7.2.1 - Am manifestat un comportament civilizat în concordanță cu Codul etic al cadrului didactic 

și ROI, străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei. 

7.2.2 - Mi-am îndeplinit cu conștiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea 

documentelor de evidență: prezentă, consiliere, activități extracurriculare. 

Prof.înv.primar, 

MUSTEAȚĂ DANIELA - MARIA 
 

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
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RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată 

 în anul şcolar 2018-2019 
- clasa a III - a B 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
1.1.1 - Am întocmit planificările calendaristice pentru disciplinele prevăzute în planul cadru pentru clasa a III 

- a 
1.1.2 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare -PROGRAME 

ŞCOLARE PENTRU CLASA a III - a -Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/2.12.2014 - 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

1.1.3 - Planificarea materiei s-a făcut în concordanţă cu structura anului şcolar 
1.1.4 - Planificarea materiei s-a făcut ţinând cont de achiziţiile anterioare ale elevilor 

1.1.5 - Am realizat proiectarea fiecarei unitati de învăţare, pentru ambele semestre 

1.1.6 - Planificarile calendaristice au fost întocmite şi înregistrate la secretariat în termenul stabilit de 
direcţiune ( 2635/28.09.2018 ) 

1.2.2 -  Am realizat şi aplicat chestionare, atât copiilor, cât şi părinţilor acestora : 

* Chestionar privind colaborarea scoală - familie (adresat părinţilor) 

* Chestionar despre prieteni si prietenie (adresat elevilor) 
* Chestionar despre cât de bine îşi cunosc părinţii proprii copii (adresat părinţilor) 

1.3.1 - Am întocmit în format electronic toate documentele de proiectare 

1.4.1 - Am consultat atât elevii, cât şi părinţii acestora atunci când am proiectat activităţile extracurriculare şi 
am stabilit obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările în vigoare ( PV şedinţa cu părinţii din 12.09.2018, 

privind activităţile din săptămâna Şcoala altfel, precizând că data acestora se va stabili în şedinţa Consiliului 

Profesoral ) 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 
2.1.1 - În activitatea didactică am utilizat metode şi procedee diverse, activ-participative, în scopul atragerii în 

activităţi a tuturor elevilor: lucrul în echipe, proiecte, metoda ciorchinelui, cubului, ,,turul galeriei”, ,,ştiu/vreau să ştiu/ 

am învăţat”etc. 
2.1.2 - Venind în întâmpinarea doriţelor şi nevoilor elevilor, am utilizat în activitatea de 

predare/învăţare/evaluare  auxiliare didactice; 

2.1.3- Am utilizat în permanenţă un limbaj adecvat disciplinei predate şi adaptat vârstei şinivelului de 
intelegere al elevilor mei; 

2.1.4 - Am avut în vedere în activitatea didactică sublinierea caracterului aplicativ al informaţiilor, în scopul 

atragerii copiilor către şcoală şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine informaţiile. Astfel, copiii au realizat diferite 
experimente în cadrul orelor de Ştiinţe, proiecte in care au aplicat cunostinte din domenii diverse; 

2.2.1 - Am folosit la orele de Educaţie civică şi Ştiinţe lecţii în AEL, acestea devenind astfel mult mai 

atractive pentru elevi; 

2.2.2 - De asemenea am utilizat frecvent mijloace audio-video la clasă, în diferite momente ale lecţiei, dar şi 
în activităţile extracurriculare (calculatorul cu care este dotată clasa, laptop-ul personal, videoproiectorul scolii); 

2.3.1 - Am împărtăşit rezultatele activităţilor didactice cu colegele de catedră, în cadrul sedinţelor lunare de 

comisie metodică; 

2.3.3 - În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor, am susţinut referatul ,,Importanţa activităţilor 

extracurriculare” ce a fost apreciat de participanţi; 
2.4.1- Am organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare atât la nivelul comisiei metodice,cât şi la nivelul 

clasei, dar şi al şcolii respectând programul stabilit la începutul anului şcolar/ semestrului.  

2.4.2- Am iniţiat mai multe activităţi şi proiecte; 

2.4.3- Am încurajat întregul colectiv al clasei să participe la activităţile extracurriculare organizate la nivel de 
şcoala: initierea şi participarea la concursuri şcolare la nivelul localităţii, la nivel judeţean, naţional si internaţional: 

Comper, concursuri de desene/colaje si lucrari din diverse materiale, dar si de creatii literare: ,,Timp şi anotimp - 

Armonii de toamnă”, ,,Miracolul Crăciunului”, ,,Iarna de poveste” ,,Legende între adevăr şi ficţiune”, ,,Călătorie în 
lumea poveştilor”, Concursul Internaţional de Arte Vizuale ,,Culorile Copilăriei”, ,,,,Bine-ai venit, primăvară!; 
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,,Frumuseţea operei eminesciene”, ,,Autoportret”, ,,Frumusetea primăverii împletită în cuvânt si culoare”, ,,Pe tărâmul 

basmelor”, Povestea măţiorului”, ,,Umbrela verde”, ,,Mama - cuvânt si culoare”, ,,Primăvara digitala”, Ziua Europei; 
,,Eminescu prin ochi de copil” – moment închinat lui M. Eminescu etc. 

2.5.1(a,b,c)- Un obiectiv important pe care l-am urmărit în activitatea la clasă a fost formarea deprinderilor de 

studiu individual şi în echipă. Astfel am organizat, pregătit si desfăşurat numeroase activităţi practice, supraveghind şi 

îndrumând în permanenţă munca elevilor mei( proiecte de lucru pe echipe - ,,Fructe şi legume de toamnă haioase”; 
expozitie de felinare din dovleci, din cadrul activităţii ,,Festivalul toamnei”, activitate cu părinţii şi elevii clasei a III - 

a B. 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
3.1.1-  În activitatea de evaluare am respectat graficul evaluarilor (conform planificării calendaristice), pentru 

fiecare test am precizat obiectivele urmărite, asigurându-mă că toţi elevii au înţeles ceea ce au de lucrat, iar la finalul 

fiecărei forme de evaluare am asigurat feedback-ul, arătând greşelile frecvente şi cum pot fi evitate pe viitor şi 
încurajând elevii să se autoevalueze. 

3.2.1- La începutul anului şcolar am aplicat teste iniţiale pentru a vedea care sunt cunoştinţele elevilor 

dobâdite pe parcursul clasei a II - a; 

3.2.2- Testele initiale, sumative si finale aplicate la clasă au fost însoţite de obiectivele urmărite precum şi de 
descriptorii de performanţă; 

3.2.3- După verificarea testelor am interpretat rezultatele obţinute şi am stabilit măsuri de recuperare a 

rămânerilor în urmă ( fişe de recuperare, fise de lucru diferentiate etc). Am făcut pregătire suplimentară pe parcursul 
întregului an şcolar ( în fiecare luni - orele 12.30 - 13.15 ); 

3.2.4- Interpretarea rezultatelor testelor iniţiale şi a celor finale s-a realizat în cadrul şedinţelor de comisie 

metodică,  încercând să descoperim cele mai eficiente măsuri ameliorative. 
3.3.1- Modalităţile de evaluare folosite au fost variate: fişe de lucru, teste de evaluare iniţială, continuă, 

sumativă, finală, proiecte; 

3.4.2- Elevii au fost încurajaţi să se autoevalueze, dar şi să îşi evalueze colegii, insistând asupra menţinerii 

obiectivităţii (ex:aprecieri verbale asupra lucrărilor colegilor, evaluarea/interevaluarea portofoliilor ); 
3.4.3- Fiecare elev şi-a întocmit şi organizat portofoliul; 

3.5.1- În vederea obţinerii unui feedback constructiv, am aplicat părinţilor, dar şi elevilor diverse chestionare 

privind activităţile desfăşurate în şcoală; 
3.6.1- Am stabilit încă de la începutul anului şcolar ce trebuie să conţină portofoliul elevului, cum trebuie 

acesta organizat (pe arii curriculare/ discipline, conţinând teste de evaluare aplicate, fise de lucru, desene, fişe de 

observaţie a unor fenomene etc.; 

3.6.2.- Am monitorizat permanent modul în care elevii şi-au întocmit portofoliile, intervenind cu precizări şi 
sprijin ori de câte ori a fost nevoie; 

3.5.8- Am evaluat portofoliile elevilor la sfârşitul semestrului I si la finalul anului şcolar 2018 - 2019. 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
4.1.1- Am amenajat sala de clasă în care îmi desfăşor activitatea; 

4.1.2- În cadrul şedinţelor cu părinţii am popularizat ROI, iar împreună cu elevii mei am adaptat o parte dintre 

prevederile acestuia, întocmind un set de reguli ale clasei, reguli afişate pe un panou în clasă; 
4.1.3- Am întocmit şi predat la termen situaţiile statistice, absenţe, catalog, registru matricol etc. 

4.1.4- Mi-am întocmit, conform structurii, portofoliul profesional; 

4.2.1- Am organizat semestrial şedinţele Consiliului profesorilor clasei, am înştiinţat în mod regulat părinţii cu 

privire la rezultatele elevilor prin intermediul carnetului de note şi în cadrul sedinţelor lunare cu părinţii sau în cadrul 
consultaţiilor săptămânale( în fiecare marţi, orele 8.30 - 9.15 ); 

4.2.2- Am întocmit procese verbale de la întâlnirile lunare sau săptămânale cu părinţii, fişele psihopedagogice 

ale elevilor etc. 
4.3.1- Am întocmit şi urmat un program săptămânal de recuperare şi de sprijinire a elevilor cu ritm lent de 

învăţare; 

4.3.2- Am căutat în permanenţă să fiu la curent cu problemele elevilor mei şi să-i sprijin, discutând cu ei ori de 
câte ori au avut nevoie, dar şi în cadrul orelor de Educaţie civică. 

4.4.1- Am monitorizat permenent ţinuta elevilor, conform ROI. De asemenea, în scopul încurajării şi 

promovării exemplelor de bună pratică am realizat pe holul de la Corpul C expoziţii cu lucrările elevilor mei cu ocazia 

diferitelor evenimente ,,1 Decembrie”, ,,Ziua mondială a Educaţiei”, ,,Eminescu - luceafărul poeziei româneşti”, etc.; 
4.4.2- Am organizat serbarea dedicată Crăciunului dar şi sfârşitului clasei a III - a, cât şi activităţi dedicate 

zilei mărţişorului, de 8 Martie, 1 Iunie, etc. 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
5.1.1. Am  acumulatcredite  prin  participarea  lacursuri de formare; 

5.1.2. Am  participat  la  toate  întâlnirile  cercurilor  pedagogice; 
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De asemenea am participat la simpozioane/congrese atât la nivel judeţean, naţional cât si internaţional 

prin publicarea unor diferite lucrări; 
5.1.3- Am fost administrator de test în Comisia de organizare şi administrare a EN 2018 - 2019la clasa a IV - a; 

5.2.2- Mi-am îndeplinit atribuţiile în cadrul comisiilor din care am făcut parte în acest an şcolar; 
5.3.1- Am întocmit documentele solicitate de conducerea şcolii în termenul stabilit, mi-am completat 

portofoliul profesional cu documente, conform dosarului personal 

5.4.1- Am încheiat parteneriate cu instituţii publice şi culturale diverse, în scopul desfăşurării de activităţi 

extracurriculare 
5.4.2- În desfăşurarea acestor activităţi, în amenajarea clasei, în organizarea excursiilor am implicat şi părinţii. 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 
6.1.1- Am participat în cadrul  Parteneriatului dintre Liceul Teoretic, Comuna Filipeştii de Pădure- Grădiniţa 

nr. 2 cu program prelungit, Filipeştii de Pădure în vederea promovării imaginii şcolii în comunitate; am iniţiat 

Proiectul Educaţional cu Scoala Gimnazială Specială din Filipeştii de Târg; 
6.2.2- Am aplicat periodic chestionare, atât elevilor, cât şi părinţilor acestora, în vederea obţinerii de feed-back 

asupra activităţilor desfăşurate în şcoală; 

6.3.1- Am participat în calitate de evaluator/supraveghetor la concursurile organizate in şcoală: Gazeta 

Matematică Junior, COMPER (matematica/comunicare), Evaluare iniţială: Observarea şi cunoaşterea 
preşcolarului/şcolarului, etc.; 

6.3.2- Am amenajat în clasă şi pe holul Corpului C expoziţii cu lucrări ale elevilor, cu diferite ocazii: 

Festivalul toamnei (jucării din legume, colaje), sărbătorile de iarnă (picturi, desene, colaje, felicitări), sărbătorile 
pascale (picturi, desene, colaje, felicitări), 1 Iunie (picturi, desene, colaje, felicitări) etc.  

-Am promovat imaginea şcolii publicând fotografii de la diverse activităţi pe site-ul www.didactic.ro, dar şi pe 

platforma eTwining în cadrul proiectelor la care am participat. 
6.3.3- Am participat cu elevii mei la numeroase concursuri de creaţie plastică, creaţie literară, dar şi de 

matematică, unde am obţinut  numeroase premii şi meţiuni; 

De asemenea am participat la Olimpiada de Educaţie Civică la nivelul judeţului cu trei echipaje şi am 

obţinut cu două dintre acestea Premiul II şi Menţiune; 
6.3.4- Am elaborat şi urmat un program săptămânal de pregătire suplimentară pentru elevii care au participat 

la concursurile şcolare şi un program de recuperare pentru elevii cu ritm lent de învăţare; ( Program de recuperare - 

ameliorare cu nr. înreg. 2847/11.10.2018 ) 
6.4.1- În vederea combaterii violenţei şi a comportamentelor nesănătoase am participat, am organizat şi 

desfăşurat activităţi specifice- concursul de desene ,,Dincolo de violenţă”, activitatea ,,Toţi suntem egali”; 

6.4.2- Am efectuat serviciul pe şcoală conform planificării; 

6.5.1- Am prelucrat atât elevilor, cât şi părinţilor NTS, PSI, Circulaţie rutieră, ISU; 
6.6.1- Am colaborat permanent cu părinţii: consultaţii săptămânale, şedinţe, activităţi în săptămâna Şcoala 

Altfel, excursii etc. 

-Activităţile realizate au fost mediatizate pe site-urile de specialitatewww.didactic.ro, platforma eTwinning 
etc. 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 
7.1.1- Am tratat cu respect şi consideraţie atât personalul şcolii, cât şi pe toţi cei cu care am intrat în contact; 
7.2.1- Am manifestat un comportament civilizat, în concordanţă cu Codul etic al cadrului didactic şi ROI, 

străduindu-mă să fiu un model permanent pentru elevii mei; 

7.2.2- Mi-am îndeplinit cu conştiinciozitate toate sarcinile de serviciu, inclusiv semnarea documentelor de 

evidenţă: prezenţa, consiliere, activităţi extracurriculare. 
 

Profesor învăţământ primar, 

Ştir Beatrice Maria 
 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 

 

- clasa a IV-a A. 

 

În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilitatile copiilor din clasa  pe care am condus-o. 

Ca învaţătoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu 

mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte: 

1.    PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile clasei 

Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic 

În cadrul portofoliului meu se află permanet programa şcolară în vigoare, după care m-am ghidat 

atunci când am realizat proiectarea anuală a activităţii de la clasă. 

Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit 

Mi-am întocmit planificările calendaristice încă înainte de termenul stabilit, conform legislaţiei în 

vigoare; 

Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit  

După întocmirea planificării calendaristice, mi-am întocmit, până la termenul stabilit, planificarea 

materiei pe unităţi de învăţare, conform legislaţiei în vigoare; 

Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale 

elevilor 

Deoarece conţinutul procesului de învăţământ trebuie să faciliteze continuitatea în învăţare şi implicit 

trecerea de la un grad de învăţământ inferior la unul superior, având cls.a IV –a A, am aplicat elevilor încă 

din primele zile de şcoală un set de teste iniţiale/predictive, scrise şi orale, atât la Matematică, la Lb. română 

si Stiintele naturii. 

Personalizarea documentelor prin elemente de originalitate 

Continuitatea înseamnă preluare, valorificare şi depăşire a ceea ce s-a însuşit anterior, pregătind 

astfel condiţiile pentru ceea ce va urma, ea depinzând mult de modul în care se face sistematizarea 

conţinuturilor în documentele elaborate în acest sens. Astfel, am căutat ca documentele mele să fie frumos 

prezentate, adăugându-le conceptele de atins, teme interesante propuse spre studiu etc., personalizându-le 

într-o oarecare măsură. 

Am folosit la lecţii în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate personal care ne-

au ajutat să învăţăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învăţării la această vârstă. 

Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii 

Întocmirea proiectării ofertei educaţionale 

Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul unuităţii 

Oferta educaţională pentru acest an şcolar, a fost prezentată părinţilor şi inclusă în oferta 

educaţională a şcolii. În cadrul şedinţei  cu părinţii, am prezentat acestora oferta educaţională din care 

părinţii au ales opţionalul dorit “Matematica distractiva”. 

Folosirea TIC în activitatea de proiectare 

Realizarea proiectării activităţii în format electronic 

Proiectarea activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de parteneriat şi extraşcolare, am 

realizat-o pe calculator pentru a fi mai uşor de transmis responsabilei de comisie. 

Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor, planul managerial al unităţii 

Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii 
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Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale precum şi 

procesele verbale ale acestor întâlniri, la care părintii au participat în proporţie de 80% de fiecare dată, 

ceilalţi lipsind motivat (fiind la serviciu). 

Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documéntele unităţii 

Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu documentele 

unităţii 

În planificarea activităţilor extraşcolare şi parteneriate de la clasă am ţinut cont de nevoile copiilor, 

de activităţile realizate la nivel naţional, mondial    - Ziua Educatiei, - parteneriat cu Scoala speciala 

Filipestii de Targ,-Anul Centenarului Marii Uniri. - Festivalul dovlecilor, - Excursii   - Serbari scolare, 

(Craciun, Primavara, Ziua mamei, Ziua copilului, Sfarsit de an scolar) – Ziua Culturii Nationale, Ziua Unirii 

– cu pareneriat Gradinta Nr.2- program prelungit), Ziua Internationala a Cartii. Programul Romănia citește. 

2.    REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei 

Beneficiez de o listă bibliografică cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei, lucrări 

care mi-au fost sau mi-ar putea fi necesare în proiectarea didactică sau în documentarea pentru activitatea 

propriu-zisă, la clasă. 

Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-activităţi de 

învăţare-metode didactice –mijloace didactice 

În proiectarea ddactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele specifice ce 

trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace 

didactice. 

Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe elevi cu 

C.E.S./particularităţile de vârstă ale elevilor 

Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii mei, şi am stabilit 

astfel şi modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi şcolari deţineau mai multe informaţii de acasă şi a 

trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi şcolari la nivelul lor fără să-i ţin pe loc pe ceilalţi. 

Aplicarea metodelor contemporane activ-participative 

Pe tot parcursul orelor, la aproape toate disciplinele am căutat să introduc şi să folosesc atât metode 

tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a învăţa a 

elevilor. 

Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară 

De asemenea în cadrul activităţilor integrate am încercat să realizez activităţi din perspectiva 

transdisciplinară. 

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice inclusiv TIC 

Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar 

La materiile la care avem manuale am folosit manualele, elevilor, fiindu-le indispensabilă munca cu 

cartea. 

Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea cabinetelor/ bibliotecii 

şcolare/ manualul profesorului 

În ceea ce priveşte utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în 

şcoală(cabinete, bibliotecă), le-am folosit ori de câte ori am avut nevoie de ele, fiindu-mi de mare ajutor. 

Am folosit culegeri si caiete auxiliare la Limba romana, Comunicare, Stiinte, Matematica de la 

Ed.Carminis. 

Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice originale specifice disciplinei 

Pe tot parcursul anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în funcţie de 

varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor; am folosit pe 

lângă materialul  existent în şcoală diverse materiale  confecţionate de mine sau procurate prin eforturi 

proprii, sau din sponsorizări ale părinţilor. 

Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs 
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Folosesc cu cea mai mare plăcere calculatorul, la orele de curs pentru prezentarea imaginilor, 

poveştilor, a predării noilor cunoştinţe, softuri EDU, orele devenind mai atractive pentru elevi şi învăţarea se 

face mult mai uşor, lectii AeL- matematica, lb. romana, stiinte. 

Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate 

Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice 

Am realizat activităţi comune părinţi-elevi-învăţător, în cadrul cărora părinţii au putut vedea cum se 

desfăşoara activităţile noastre în şcoală. 

Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare 

Periodic, mai ales la şedinţele cu părinţii, le-am aplicat acestora scurte chestionare pentru a-mi da 

seama dacă părinţii şi copii lor sunt mulţumiţi de munca noasatră, de rezultatele obţinute şi pentru a-mi face 

o părere despre ceea ce am putea face în plus pentru ca aceştia să fie pe deplin mulţumiţi. 

Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/exemple de bună practică 

Pentru a pune în valoare activităţile realizate de elevii clasei, toate fişele de lucru, testele de evaluare 

(iniţiale, formative, sumative) le-am păstrat ordonat într-un portofoliu; fiecare lucrtare practică/plastică 

realizată a fost expusă şi vizualizată de către părinţi şi colegi, şi apoi adăugate la portofoliul personal al 

copilului. Am participat cu diverse lucrări-desene, afişe-la expoziţii şi concursuri tematice organizate în 

şcoală şi nu numai. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat  

Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii 

Am desfăşurat Proiectul  educaţional „Fructele şi legumele-izvor de vitamine şi de sănătate”  în 

cadrul Săptămânii educaţiei globale-discuţii diverse pe această temă, proiecţii în Power-Point, efectuarea 

unor desene şi colaje pentru expoziţia clasei, pregătirea şi consumarea de salate crude din fructe şi legume; 

În luna decembrie am organizat şi desfăşurat Serbarea pomului de iarnă-„Uite, vine Moş Crăciun!” 

În luna ianuarie am organizat şi susţinut  o acţiune de informare preventivă cu tema „Cum ne 

comportăm în situaţii de urgenţă (incendiu, inundaţii şi alunecări de teren); 

La 15 ianuarie am desfăşurat Proiectul educaţional cu titlul „Ziua Culturii Nationale ”, sărbătorindu-l 

pe cel mai mare poet al neamului, M.Eminescu(-prezentare Power-Point; -audiţie-poezii, cântece; versurile 

lui Eminescu reprezentate prin desenele copiilor). 

În luna mai, în săptămâna „Şcoala altfel” am vizitat  împrejurimile şcolii, pentru a ne cunoaşte mai 

bine oraşul (Fabrica paine, mezeluri Carnsan,Tipografie) Am organizat o excursie la ,,ȘCOALA DE FLORI 

și la Manastirea Zamfira. 

De asemenea am pregătit şi susţinut o altă activitate în parteneriat alte clase primare cu titlul: „Cum 

ne comportăm în diferite situaţii de urgenţă” –o acţiune de informare preventivă, în ceea ce priveşte 

incendiile, inundaţiile etc 

Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii 

Am participat la concursurile organizate de clasele mici (Smart,  ,Cangurasul,  Comper- matematica 

si lb.romana, Concursuri pe diferite teme de educatie plastica si abilitati practice, in diverse parteneriate 

scolare si Tainele bunelor maniere, Logica si perspicacitate-Ed. JoY ). 

 -PROGRAMUL DE STRATEGIE NAȚIONALĂ  DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC),LA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,COMUNA FILIPEȘTII DE TĂRG TÂRG (DIRECTOR 

PROF. MĂNDIȚA BOTEZATU, PROF. ANDREEA GHEORGHIU, MARIAN SIN,  ELENA BĂICOIANU) ȘI LA 

CENTRUL DE PLASAMENT DIN FILIPEȘTII DE TÂRG (ȘEF CENTRU MARIN ELENA GABRIELA, 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE ANTIGONA ORLIC, INSTRUCTORI DE EDUCAȚIE APOSTOIU 

GABRIELA, ALEXANDRESCU CLAUDIA, CORNEA DANIELA, OLARU ANDREEA,  EPARU DOINIȚA). 

“DAR NU UITA CÂND EȘTI VOIOS/ ROMÂNE, SĂ FII BUN!”, 12 DECEMBRIE 2018 

 - CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR LA CLASELE I ȘI A IV-A: 

"MODALITĂȚI DE INTEGRARE ÎN ACTIVITĂȚILE DE PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE ÎN CADRUL 

DISCIPLINELOR DE STUDIU DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ,"LUNA INTERNAȚIONALĂ A 

BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, ACTIVITĂȚI LA BIBLIOTECA LICEULUI: CUFĂRUL CU CĂRTI - 

“POVEȘTILE COPILĂRIEI”,  CĂRȚILE CENTENARULUI", “LECTURA ÎNTRE PRIETENI”, 27 

NOIEMBRIE 2019 

 SEMINAR JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ "100 DE ANI DE LA MAREA UNIREA", 

COLABORATOR CU LUCRARE PROPRIE ȘI MOMENT ARTISTIC DEDICATCENTENARULUI MARII 
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UNIRI LA LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", BĂICOI, PROIECT 

DERULAT PE PARCURSUL A TREI ANI (2016-2018), 29 NOIEMBRIE 2019 

 “LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”- Centenarul Marii Uniri 2018-1918, "Cartea - România – 

Centenar - Cărțile Centenarului”, 29 noiembrie 201 

 ÎNTÂLNIRE CU UN SCRIITOR: “VIORICA RĂDUȚĂ - UN PICASSO AL CUVINTELOR”, DISCUȚII 

LIBERE-PUNTE ÎNTRE GENERAȚII, “ANUL 2019 - ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. ROMÂNIA CITEȘTE”, 

PREZENTAREA CREAȚIILOR LITERARE, VOLUME DĂRUITE CU AUTOGRAF, 7 DECEMBRIE 2018 

Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi extracurriculare/de 

voluntariat (procese verbale, rapoarte, analize etc.) 

Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat activităţile 

extraşcolare în diverse documente; proiect, condică, am stimulat elevii participanţi prin acordarea de 

diplome, premii, recompense materiale acordate cu sprijinul părinţilor şi al şcolii. 

Proiectarea activităţilor extracurriculare  am făcut-o pe baza consultării elevilor, a familiilor lor şi 

stabilirea de obiective educaţionale  a fost concepută în concordanţă cu reglementările în vigoare. 

Toate activităţile şi acţiunile realizate sunt cuprinse în raportul activităţilor extraşcolare. 

Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 

de “a învăţa să înveţi”. 

Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 

Mi-am înnoit cunoştintele despre tradiţii, management, literatură, proiecte educaţionale etc prin 

studiu individual (materialele de studiu regăsindu-se o parte în portofoliul personal, altă parte în referatele pe 

care le-am susţinut în cadrul comisiei metodice ). 

Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru 

În cadrul întâlnirilor cu părinţii pe tematica de psihologia copilului, m-am consultat cu colegele  şi 

am realizat studiu în echipă pentru a putea prezenta părinţilor modele de comportamenete ale 

elevilor,  moduri de dezvoltare la această  vârstă etc. 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

Asigurarea transpareţei criteriilor, a procedurilor de evaluare 

Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor 

De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei şcolarilor pe care-i pregătesc şi în 

conformitate cu programa şcolară în vigoare şi  cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora. Criteriile de 

evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu obiectivele urmărite prin tipul de 

evaluare aplicat. 

Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare 

Încă de la începutul anului şcolar elevii au aflat că vor învăţa multe lucruri noi, pe care pe parcurs va 

trebui să facă dovada în ce măsură ei le-au înţeles pentru ca altfel eu să ştiu unde va trebui să mai insist. 

Acest lucru au aflat că se face prin evaluare a cunoştinţelor însuşite. În  majoritatea cazurilor elevii au fost 

anunţaţi că vor fi evaluaţi, prezentându-le structura testului scris pe care urma să-l susţină sau a evaluării 

orale programate. 

Asigurarea permanentă a feed-back-ului 

Am urmărit permanent feed-back-ul tuturor activităţilor întreprinse, acesta fiind oglindit în 

rezultatele elevilor, la sfârşitul anului şcolar. De asemenea un feed-back l-am primit şi prin participarea la 

concursurile şcolare naţionale şi locale, unde elevii au obţinut rezultate bune şi chiar foarte bune.  

Anunţarea procedurii şi metodogiei  de evaluare 

Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele folosite 

(evaluare scrisă, orală, prin proiect, prin evaluarea portofoliului personal, autoevaluare etc.), astfel ca acest 

lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres pentru ei. 

Aplicarea celor trei forme ale evaluării: iniţială, continuă şi sumativă 

Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare ( 

probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare ( observarea sistematică 

a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii, autoevaluarea). De asemenea am 

utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul şcolii, pentru a vedea ce ştiu elevii la 

intrarea în şcoală, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde  întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi 
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pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă -la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – 

pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie. 

După aplicarea unei evaluări formative, am dat elevilor cu rezultate slabe-fişe de ameliorare, iar celor 

care au obţinut rezultate foarte bune le-am dat fişe de dezvoltare, astfel încât aprecierea rezultatelor să 

conducă  la ameliorarea sau la dezvoltarea performanţelor şcolare. 

Notarea ritmică 

Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în 

vigoare, asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare fiind făcută prin intermediul fişelor 

de evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea notarea s-a făcut cu ritmicitate şi a 

fost adusă permanent la cunoştinţă părinţilor nu numai prin intermediul carnetului de elev ci şi în şedinţele 

cu părinţii. 

Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor 

Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturilor evaluării şi standardelor 

de performanţă 

Pentru fiecare evaluare (scrisă/orală) am formulat clar itemii de evaluare respectând întocmai 

obiectivele stabilite  pentru a putea verifica  conţinuturile învăţării şi standardele de performanţă atinse de 

fiecare elev. 

Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi 

Testele scrise au conţinut mai mult itemi obiectivi şi semi-obiectivi. Evaluările orale mi-au dat 

posibilitatea foarte bine să-mi dau seama şi de modul de exprimare liberă a elevilor. 

Prezentarea baremelor de corectare şi notare 

Am prezentat pe modul lor de înţelegere “felul” cum vor fi notaţi pentru exerciţiile şi răspunsurile 

corecte sau mai puţin corecte, astfel că mulţi dintre ei au învăţat foarte repede să se 

autoaprecieze/autonoteze, analizând fiecare test împreună cu ei. 

Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţii 

Pentru fiecare test aplicat am alocat un scurt timp de analiză frontală sau chiar individuală a felului 

cum au lucrat şi a rezultatelor obţinute  de elevi 

Consemnarea progresului/regresului şcolar 

Rezultatele elevilor consemnate în documentele şcolare mi-au dat măsura în care elevii mei au 

progresat sau au mers în regres pe parcursul întregului an şcolar, ajutându-ne să ne bucurăm sau să tragem 

un semnal de alarmă dacă a fost cazul. Părinţii au fost anunţaţi în diversele situaţii problemă şi astfel am 

putut interveni la timp, împreună reuşind să trecem peste anumite probleme apărute. 

Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor evaluării 

Prin intermediul Carnetelor de elevi şi  a Carnetelor de corespondenţă  calificativele,  felul în care 

elevul a fost verificat şi notat s-a comunicat şi individual părinţilor interesaţi sau celor care au copii care 

întâmpină unele probleme. 

Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 

unica 

Folosirea unor fişe de lucru/chestionare 

Cu toate ca am folosit şi caiete speciale (română, matematică), am găsit o serie de momente când 

aveam nevoie de alte tipuri de exerciţii pentru a-i face pe elevi să înţeleagă/să aprofundeze  anumite noţiuni. 

Acestea le-am strâns şi păstrat cu grijă în portofoliile personale ale elevilor. 

Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare(portofolii/referate/proiecte) 

Pe tot parcursul anului şcolar am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am 

acordat atenţie implicării copiilor în procesul evaluării. 

Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările 

copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, 

ecusoane, medalii, ştampile etc. De asemenea fiindcă jocul didactic este o metodă specifică acestei vârste am 

folosit-o şi ca metodă de evaluare adeseori la clasă. 

Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional(ex. modele de teste de la evaluarea iniţială) 

Am aplicat elevilor şi tipul de test iniţial elaborat la nivel naţional, rezultatele acestora fiind 

comunicate individual părinţilor şi analizate împreună cu aceştia. 

Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică 
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Evaluarea practică mi-a fost de folos, mai ales la orele de Desen, Lucru manual, Cunoaşterea 

mediului şi chiar la Matematică. 

Promovarea autoevaluării şi interevaluării 

Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor 

Am promovat în cadrul lecţiilor desfăşurate autoevaluarea copiilor, mai ales la orele de citire elevii 

erau puşi să autoaprecieze felul în care a citit. De asemenea la dictare s-au la testele scrise majoritatea au 

început să ştie să se “autonoteze”  chiar. 

Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru 

Am folosit atât autoevaluarea scrisă, dar mai ales autoevaluarea orală, elevii învăţând să-şi aprecieze 

răspunsurile, munca, dar şi rezultatele propriilor eforturi. 

Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru 

Folosind uneori metode moderne de predare-învăţare-evaluare, în care elevii au lucrat în perechi sau 

pe grupe, după rezolvarea sarcinilor de lucru, aceştia au scimbat fişele/caietele  între ei corectând 

exerciţiile/rezolvările partenerilor lor, apreciindu-le cu calificativul corespunzător, pe care trebuia să-l 

motiveze. La fel am procedat şi în timpul orelor de lb.romana, când elevul care citea era corectat, i se 

puneau întrebări orale de către 2 elevi, la care trebuia să răspundă, apoi notat de către ceilalţi colegi. 

Calificativul era supus la vot, iar eu hotăram calificativul obţinut ţinând cont de aprecierile clasei. Astfel 

evaluarea colegilor contribuie la realizarea unei aprecieri obiective şi din perspectiva copilului, nu numai din 

partea cadrului didactic. 

Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activităţile desfasurate oral, dar şi pentru cele 

practice – identificând modul de lucru, acurateţea lucrărilor realizate, felul cum sunt de îngrijite lucrările şi 

locul în care se lucrează (banca, clasa etc.) 

Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali 

Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor 

Am aplicat părinţilor diverse chestionare pentru cunoaşterea situaţiilor familiale, a comportamentului 

acestora cu copiii, dar şi pentru a cunoaşte cum consideră ei activitatea cadrelor didactice cu elevii de la 

clasă. Informaţiile culese din chestionare m-au ajutat foarte mult în a relaţiona şi lucra cu elevii. 

Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi parcursă 

Cursul opţional, precum şi caietele de lucru ale copiilor au fost alese de către părinţi, noi 

prezentându-le diferite oferte. 

Întâlniri periodice cu părinţii/elevii 

Am realizat întâlniri periodice, pe lângă cele zilnice, când părinţii luau copilul de la şcoală, prin care 

am informat părinţii despre demersul copiilor, cu ocazia orelor de consiliere părinţi-elevi de joi (de la 

12,15), săptămâna Şcoala altfel etc. 

Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării 

Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional 

În ceea ce priveşte portofoliul educaţional al fiecărui şcolar, structura lui şi chiar un model, a fost 

prezentat  la începutul anului şcolar. Astfel că fiecare elev a început să şi-l întocmească, cu ajutorul 

meu,  acesta urmând să acumuleze pe parcurs toate lucrările şi observaţiile şi rezultatele  din timpul 

activităţilor şcolare şi extraşcolare, din timpul anului şcolar. 

.Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale 

La sugestia mea, împreună cu elevii am stabilit criteriile după care la sfârşitul anului şcolar va fi 

evaluat portofoliul fiecăruia şi notat. 

Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor 

Fiecare elev a fost atent supravegheat în întocmirea şi  păstrarea portofoliilor, fişele şi lucrările fiind 

selectate şi clasificate corespunzător, astfel ca acesta să prezinte ca-ntr-o oglindă munca elevului la un 

moment dat sau să ne poată face o idee clară la o evaluare sumativă. Părinţii au putut să răsfoiască oricând 

portofoliul copilului său, acesta stând la îndemână  în sala de clasă. 

La finalul anului şcolar portofoliul a fost înmânat fiecăruia, pentru a-l duce acasă, unde-l va păstra 

pentru a-i servi ca sursă de documentare în vacanţă şi anul următor şcolar. 

MANAGEMANTUL CLASEI 

Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor 

în conformitate cu particularităţile clasei de elevi 
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Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs 

Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la 

începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin imaginile şi textele 

postate pe peretele clasei. Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea de şanse. 

4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor 

Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă cu părinţii, 

aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate. 

Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictualeCompletarea unor fişe 

de observaţie a comportamentului elevilor 

Fiecare elev din clasă are o fişă personală de observaţie a comportamentului şcolar (la clasă, în curte, 

în timpul activităţilor extraşcolare), pe care am completat-o pe parcursul anului şcolar. 

Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale 

Am reuşit să ameliorez situaţii conflictuale, unele chiar le-am stopat, aşa că nu prea mai avem elevi 

care să ne  creeze probleme. 

Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale 

Am stabilit o strategie bine pusă la punct, elevii au ajuns acum chiar să se viziteze acasă, jucându-se 

des împreună. 

Ameliorarea/stoparea situaţiilor conflictiuale a fost posibilă şi datorită activităţilor săptămânale de 

consiliere a părinţilor, prin care aceştia au fost informaţi sistematic de comportamentul copiilor,  contribuind 

eficent. 

Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 

.Completarea unor fişe de observaţie a elevilor 

În dosarul de Management al clasei, fiecare elev are o fişă de observare a comportamentului.  

.Consilierea permanentă a elevilor 

Elevii au fost consiliaţi pe tot parcursul anului şcolar, atât în grup, cât şi individual, atât cei cu 

probleme diverse, cât şi ceilalţi. De asemenea am desfăşurat diverse activităţi şi jocuri în care am discutat 

permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea în contact cu colegii, părinţii, vecinii, ceilalţi 

profesori etc. 

Tratarea diferenţiată a elevilor 

Am creat copiilor condiţii pentru a se lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului 

acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a 

termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-am şi stimulat să se încadreze alteori în timpul dat). 

Am situat elevul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul lecţiilor teoretice /practice 

am  stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate,  astfel încât fiecare elev să se 

regăsească, să-şi descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini. 

Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

Implicarea elevilor în activităţi de bună practică 

În activităţile pe care le-am propus şi la care am participat, atât în cadrul parteneriatelor, cât şi în 

cadrul activităţilor de la clasă, am implicat elevii în realizarea unor activităti de bună practică precum: 

donarea de jucarii, realizarea de planşe/afişe educative, atragerea atenţiei asupra protecţiei mediului, prin 

utilizarea materialelor reciclabile etc. 

Responsabilizarea elevilor 

Cu aceste ocazii am reuşit să responsabilizez elevii, care au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să 

ocroteşti natura, să-ţi iubeşti semenii etc. 

MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTăRII PROFESIONALE 

Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la 

programele de formare continuă/perfecţionare 

In calitate de coordonator al Proiectului ”Modern Language Contests – sectiunea Povestile 

Cangurului prin organizarea testarilor Limba si comunicare administrate elevilor din clasele I-IV, am 

participat in perioada 15 aprilie -24 mai la cursul Dezvoltarea”de parteneriate si proiecte educationale in 

vederea dezvoltarii institutionale”. 

Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică (prin mese rotunde sau 

lecţii demonstrative) 
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Am sustinut in cadrul Comisiei metodice  referatul cu tema “Metode de rezolvare a problemelor 

grafice” 

Proiectul  educaţional „Fructele şi legumele-izvor de vitamine şi de sănătate”  desfasurat în cadrul 

Săptămânii educaţiei globale-în care am purtat discuţii diverse pe această temă, i-a ajutat pe elevi să 

înţeleagă cât este de important şi cum trebuie să consume cât mai multe fructe şi legume proaspete. 

Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 

Participarea cu lucrări metodice-ştiinţifice organizarea unor activităţi metodice la nivelul unităţii 

şcolare 

Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal 

Mi-am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii 

folositoare clasei, diplome, curriculum vitae etc. 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile şcolarilor 

Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea şcolii 

Am comunicat şi comunic permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai ales cu 

colegele de la ciclul primar şi cu profesorii care predau la clasa mea. Am colaborat cu colegele pentru orice 

activitate desfăşurată în şcoală, am răspuns întotdeauna pozitiv la solicitarea  conducerii  unităţii. 

Realizarea integrală a atribuţiilor la timp 

Responsabilităţile mi le-am îndeplinit în termenele şi în condiţiile cerute. 

.Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare 

Am respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale 

institutiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor 

de  consiliere/săptămânale 

Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii 

Am colaborat şi participat cu plăcere la toate activităţile şi acţiunile organizate şi desfăşurate în 

comun, la nivelul şcolii noastre, după posibilităţile clasei pe care o îndrum. 

Disponibilitate la cerinţele şcolii 

M-am arătat disponibilă de fiecare dată când era nevoie de mine în cadrul şcolii şi chiar în afara ei.  

Colaborarea strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului didactic şi 

activităţilor extracurriculare 

Activităţile extraşcolare de la clasă le-am desfăşurat în colaborare strânsă cu părinţii, aceştia fiind 

dispuşi să finanţeze  mare parte a acestor activităţi. 

Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale 

Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic 

Atitudinea morală pe care  o am în calitate de  cadru didactic, consider că este una bazată pe  respect 

faţă de elevi, părinţi, faţă de colege şi faţă de conducerea unităţii, dar şi faţă de  personalul auxiliar/de 

ingrijire/sanitar, acest lucru reflectându-se în feed-back-ul pozitiv pe care-l primesc la rândul meu de la cei 

din jur. 

Promovarea deontologiei profesionale şi a respectului faţă de ceilalţi 

Atunci când am avut ocazia am promovat deontologia profesională şi respectul faţă de cei din jur, 

acest lucru putând să-l susţin mai ales prin atitudinea şi comportamentul personal. 

CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

Atragerea de parteneriate educaţionale 

Am desfăşurat mai multe activităţi utile în educaţia elevilor scolii noastre de la  clasele I-IV, “”Sa 

fim prieteni”- parteneriat cu Scoala speciala Filipestii de Targ. 

Am colaborat foarte strâns în parteneriat cu părinţii elevilor, pe care i-am atras în activităţile noastre. 

Redactarea unor proiecte educaţionale 

“Florea prieteniei”- proiect educational cu clasa a IV-a 

“Punte intre generatii”- proiect educational cu grupe de gradinita si clasele pregatitoare 

Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 
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Organizând şi participând la diferite proiecte educaţionale, uneori în colaborare cu părinţii, familiile 

elevilor, prietenii acestora, ne-am făcut cunoscută munca noastră, a dascălilor din această unitate, cu dorinţa 

ca tot mai mulţi copii/preşcolari să se îndrepte spre această unitate, cu o activitate şcolară şi extraşcolară 

intensă. 

Promovarea ofertei educaţionale 

Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local 

Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o prin 

intermediul  părintilor ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi educaţi elevii din 

şcoala noastră. 

Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional 

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

concursuri competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale 

Organizatorul concursurilor Smart, Cangurasul matematician, Cangurasul in lumea povestilor”. 

Campionii Stiintei,Teste din poveste, Comper- matematica si lb.romana, Concursuri pe diferite teme 

de educatie plastica si abilitati practice, in diverse parteneriate scolare si Tainele bunelor maniere, Logica si 

perspicacitate-Ed. JoY . 

Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică 

Cu ocazia Zilei de 9 Mai, am organizat, redactat  şi susţinut Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua 

noastră”, în parteneriat cu cls. din invățămăntul primar,în scopul  cunoaşterii şi preţuirii valorilor naţionale şi 

europene, a educării elevilor  în spiritul devotamentului civic, a dragostei şi prieteniei faţă de oameni, 

indiferent de naţionalitate, sex, cultură şi educaţie. 

Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a 

comportamentelor nesănătoase 

Am promovat în cadrul activităţilor de la clasă sau în cele desfăşurate cu părinţii comportamente 

sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi a vilolenţei în şcoală, dar şi în afara ei.  

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare 

.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de 

legislaţia în vigoare 

Am desfăşurat activităţi despre sănătatea copiilor, protecţia sănătăţii, atât la clasă,  cât şi în cadrul 

activităţilor de consiliere şi prin legătura permanentă pe care o păstrăm cu cabinetul medical al şcolii şi 

uneori chiar al medicilor de familie. 

Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei 

Disponibilitate la responsabilizare 

Am încercat să fiu cât mai responsabilă cu atribuţiile la clasa pe care o conduc, dar m-am arătat în 

acelaşi timp disponibilă spre a mi se atribui oricând şi alte responsabilităţi de către conducerea unităţii. 

Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar 

Am în biblioteca personală şi-mi place să consult cât mai multe materiale didactice şi nu numai, îmi 

petrec mult timp pe site-ul didactic.ro pentru a studia materialelor celorlalţi colegi din ţară, procurându-mi 

materialele care mi se pare interesante şi utile în activitatea şcolară şi extaşcolară.  

Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică 

Cu ocazia Zilei de 9 Mai, am organizat, redactat  şi susţinut Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua 

noastră”, în parteneriat cu cls. din invățămăntul primar,în scopul  cunoaşterii şi preţuirii valorilor naţionale şi 

europene, a educării elevilor  în spiritul devotamentului civic, a dragostei şi prieteniei faţă de oameni, 

indiferent de naţionalitate, sex, cultură şi educaţie. 

Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a 

comportamentelor nesănătoase 
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Am promovat în cadrul activităţilor de la clasă sau în cele desfăşurate cu părinţii comportamente 

sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi a vilolenţei în şcoală, dar şi în afara ei. 

Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei 

Disponibilitate la responsabilizare 

Am încercat să fiu cât mai responsabilă cu atribuţiile la clasa pe care o conduc, dar m-am arătat în 

acelaşi timp disponibilă spre a mi se atribui oricând şi alte responsabilităţi de către conducerea unităţii.  

Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar 

Am în biblioteca personală şi-mi place să consult cât mai multe materiale didactice şi nu numai, îmi 

petrec mult timp pe site-ul didactic.ro pentru a studia materialelor celorlalţi colegi din ţară, procurându-mi 

materialele care mi se pare interesante şi utile în activitatea şcolară şi extaşcolară.  

Înv. Nuță Constanța 

 

 

RAPORT JUSTIFICATIV 
privind activitatea desfăşurată în 

anul şcolar 2018-2019 

 

- clasa a IV-a B 

 

În anul școlar 2018 -2019, mi-am desfășurat activitatea didactică conform criteriilor și indicatorilor de 

performanță, ce se regăsesc în fișa de autoevaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele 

didactice din învățământul primar și preuniversitar. 

Am respectat programa școlară, adaptând –o la particularitățile clase de elevi, elaborând planificările 

calendaristice în concordanță cu structura anului școlar,( în permanentă schimbare), cu achizițiile anterioare 

ale elevilor și cu evidențierea rubricii pentru proiectarea unității de învățare. Toate documentele au fost 

depuse la termen. 

M–am implicat în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității, prin realizarea de 

chestionare și aplicarea lor, am realizat documentele de proiectare și în format electronic. Proiectarea tuturor 

activităților extracurriculare cu stabilirea obiectivelor educaționale a fost realizată pe baza consultării 

elevilor și a  părinților , a nevoilor și intereselor acestora. 

În realizarea activității didactice am utilizat metode active și tradiționale, auxiliare curriculare, am 

adaptat limbajul personal în funcție de disciplină și particularitățile de vârstă ale elevilor, am utilizat toate 

resursele materiale din unitatea de învățământ de câte ori a fost necesar. Am participat la toate întâlnirile 

lunare ale membrilor comisiei de învățători de la nivelul unității de învățământ, lectii deschise sau referate 

sustinute de mine sau colegi. Am respectat graficul activităților extrașcolare, organizând diferite acțiuni de 

voluntariat în comunitate, la nivelul școlii, implicând elevii și membrii ai familiei acestora. Am organizat 

activitățile practice și aplicative ale procesului de învățare, prin îndrumarea și supravegherea elevilor în toate 

activitățile practice de la clasă. 

Privind evaluarea rezultatelor învățării, am prezentat elevilor procedura de evaluare cuprinzând grafic, 

obiective, modele de teste, barem de corectare, interpretarea rezultatelor și măsurile ameliorative ce se 

impun. Am utilizat diverse instrumente de evaluare, inclusiv cele existente în portofoliul elevului, fișe de 

lucru, temele pentru acasă, referate, proiecte pe discipline etc. 

Am realizat activități cu caracter de autoevaluare dar și inter –evaluare colegială, am asigurat egalitatea 

de șanse și am cerut existența portofoliului elevului, a cărui realizare am monitorizat -o și evaluat -o;  am 

evaluat satisfacția aducabililor și a familiei acestora prin împărțirea și completarea  de chestionare. 

Pentru o cât mai eficientă desfășurare a activității, am stabilit reguli de conduită, atitudine în sala de 

clasă și în unitatea de învățământ. Am respectat legile în vigoare privind întreținerea clasei, a materialelor 

didactice primite, întocmirea și predarea la termen a situațiilor statistice, absențe, catalog, registru matricol, 

portofolilul învățătorului etc. 
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Am monitorizat comportamentul elevilor și am gestionat situațiile conflictuale prin elaborarea 

proceselor –verbale, înștiințări în scris sau întâlniri  cu  părinții, privind  comportamentul,  sancțiunile  sau 

notele  mici la diferite materii;  procese –verbale ale consultațiilor cu părinții elevilor, caracterizări 

psihopedagogice pentru fiecare elev în parte etc. 

Am consiliat,  pregătit și tratat diferențiat elevii cu CES și pe cei cu ritm lent de învățare, având în 

permanență o comunicare cu familia acestora, am alcătuit documentația necesară pentru dosarele copiilor cu 

CES,  de bursă , rechizite etc . Am valorizat exemplele de bună practică în cadrul careurilor și a serbărilor 

școlare. 

Privind dezvoltarea personală, am participat la cercurile pedagogice, evaluări naționale în calitate de 

asistent,  am organizat cerc pedagogic, am participat și m –am implicat în toate activitățile comisiei 

metodice  și parteneriatele  educaționale.  În permanență mi –am evaluat portofoliul personal, adăugând 

documente care să ateste participarea la diferite activități. Am oferit un loc important comunicării cu toți 

factorii implicați în educație, de la elev la manager, de la părinți și toți membrii familiei la membrii 

comunității în care trăiesc și îmi desfășor activitatea. Am contribuit prin activitatea mea profesională  la 

promovarea imaginii școlii noastre prin participarea la parteneriate locale, județene, naționale și 

internaționale, Zilele porților deschise, chestionare către părinți, expoziții de la activitățile desfășurate,  

pregătirea suplimentară a elevilor și programul recuperatoriu pentru elevii cu dificultăți. Am implicat elevii 

si familia în activități de combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase.   

M –am implicat activ în crearea unei culturi a calității la nivelul unității școlare, prin colaborarea 

permanenetă cu comunitatea, cu părinții, cu agenții economici și cu factorii de cultură. Deasemenea, 

comportamentul față de aceștia a fost întotdeauna pozitiv, încercând sa respect deontologia profesională, 

toate aspectele morale și civice implicate în activitatea zilnică, profesională  și personală, legate de limbaj, 

ținută, comportament și  atitudine față de elevii mei, de membrii familiilor, de colegi , de tot personalul 

auxiliar didactic și nedidactic. 

Prof.înv.primar Chirițoiu Floricica 
 

 

RESPONSABIL COMISIE: ȘTIR BEATRICE 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

 

      În anul şcolar 2018-2019,  Comisia metodică de limba şi literatura română şi-a desfăşurat 

activitatea conform programului stabilit, avându-se în vedere, ca principale repere educative: eficacitatea 

strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite şi creativitatea în adoptarea stilurilor de predare. 

       La început de an şcolar, toate clasele de gimnaziu şi clasa a IX-a au susţinut testări iniţiale. Pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, elevii au fost antrenaţi în diverse activităţi, cum ar fi: lucrul diferenţiat , 

lectura suplimentară, pentru a-şi forma deprinderea de exprimare corectă, coerentă. 

       Membrii Comisiei metodice de limba şi literatura română au acordat o deosebită importanţă 

Evaluării Naţionale şi examenului de Bacalaureat efectuând, săptămânal, ore de pregătire suplimentară cu 

elevii în vederea aprofundării cunoştinţelor,iar rezultatele obţinute la limba şi literatura română au fost 

mulţumitoare, înscriindu-se peste media obţinută de judeţul nostru la aceste examene.  Elevii  cu un ritm lent 

de învăţare au avut alocate ore speciale de pregătire suplimentară prin care,utilizându-se diferite metode 

didactice,s-a urmarit  creşterea randamentului şcolar şi,implicit,obţinerea de rezultate mai bune la diferitele 

evaluări la limba şi literatura română. 

       Colaborarea eficientă şi productivă între membrii comisiei a fost ilustrată prin diverse activităţi de 

echipă şi activităţi extraşcolare de calitate. 

       Pentru stimularea activităţii creatoare, dar şi lărgirea orizontului cultural au fost desfăşurate 

activităţi de un real succes, apreciate de cei prezenţi, în care au fost prezentate repere din viaţa şi activitatea 

unor nume ilustre ale literaturii române . De un real succes s-a bucurat activitatea desfăşurată în luna 
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decembrie, de către d-na prof.Irimia Maria,cu ocazia lansării de carte ,,Arsura umblă după timp’’a poetei  

Viorica Răduţă,manifestare la care au participat cadre didactice şi elevi din ciclul primar,gimnazial şi liceal. 

Cu mult interes ,au fost receptate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional ,,Mihai 

Eminescu-poetul nepereche’’(coordonatori:prof.Nuţă Alina şi prof.Soricu Dana) în cinstea marelui poet, 

Mihai Eminescu, în luna ianuarie.  

     Catedra de limba şi literatura română a fost implicată,alături de biblioteca liceului, în proiectul 

educaţional  judeţean intitulat ,,Aleea scriitorilor”,proiect ce a derulat  o serie de activităţi interesante ce s-au 

bucurat de o participare numeroasă  a elevilor de liceu şi gimnaziu.În luna mai , în cadrul proiectului 

educaţional judeţean ,,Aleea scriitorilor”s-a realizat un parteneriat între catedra de limba şi literatura română 

şi Muzeul memorial ,,Nichita Stănescu” concretizat prin activitatea ,,Acasă la Nichita Stănescu”,cu 

participarea elevilor de clasa a VIII-a şi a IX-a.          

     Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor  prezentând 

criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă.  În cadrul orelor de limba și 

literatura română, a fost asigurat numărul de note în conformitate cu numărul de ore alocat, s-a notat ritmic 

și au fost trecute în carnetele elevilor cele mai multe dintre note. În activitatea didactică, la clasă, s-a pus 

accent pe aplicarea strategiilor moderne ce au ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, cât mai ales 

formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe necesare investigării textului literar, susţinerii argumentate a 

unor opinii critice sau a unor puncte de vedere proprii. 

    La concursul interjudeţean,,Odă limbii române’’,liceul nostru a participat cu două echipe(clasa a V-a 

şi a VII-a ,sub îndrumarea doamnei profesor Nuţă Alina) obţinând locurile I,II,III la clasa a VII-a şi 

menţiune la clasa a V-a. 

   O atenţie deosebită s-a acordat realizării didactice optime a temelor studiilor de caz de la literatura 

română şi cea universală (clasa a XI-a şi a XII-a), aşa cum se poate  vedea din produsele realizate de elevi: 

portofolii tematice, postere, cd-uri tematice cu prezentări power-point.   

     Pentru a-i face pe elevi să aprecieze frumosul, doamnele profesoare Soricu Dana şi Nuţă Alina  au 

organizat  o activitate de vizionare a unei piese de teatru la Teatrul ,, Toma Caragiu “ din Ploieşti . 

 

 Responsabil Comisie  

Soricu Dana     

 

 

Raport de activitate 

        Comisia metodica de limbi straine moderne 

 
  La începutul anului școlar, profesorii de limbi străine au participat la consfătuiri. Profesorii de limba 

engleză au participat la cercul pedagogic  programat, pentru gimnaziu si pentru liceu, iar profesorii de limba 

franceză au participat la cercul cu tema “L’impacte de l’apprentissage du francais, dans la vie quotidienne”, 

la  Colegiul Tehnic C-tin Istrati” Câmpina, in 28 noiembrie. 

În 31 octombrie, prof. Maria Coman  a participat la CCD Prahova, la activitatea cu tema “La famille 

dans le texte litteraire francais”. 

Prof. Corina Păunescu a desfășurat, in 30 octombrie, activitatea “Let’s celebrate Halloween! ”, cu 

clasa a IV-a, iar in 17 decembrie, a desfășurat activitatea “Christmas carol’s” , cu clasele a V-a, a VI-a si a 

VII-a.  

Prof. Damaris Constantin a organizat, in 26 septembrie „ Ziua Europeană a limbilor străine”, pe 16 

noiembrie a organizat activitatea “ Signs of Fall” , iar in 21 decembrie ,, Let’s celebrate Christmas”. 

Prof.Damaris Constantin a întocmit si a prezentat referatul „Collaborative Learning”. 

Prof. Marilena Rusu a organizat, in 26 septembrie, activitatea „ Plurilingvism într-o Europă unită”, cu 

ocazia zilei Europene a Limbilor străine, cu elevii claselor a V-a B si C. 

Prof.  Marilena Rusu a întocmit si a prezentat, referatul intitulat “ Calitățile evaluatorului” .  

Prof. Iulia Chirițoiu a sărbătorit,împreună cu elevii clasei a VII-a A, Ziua Internațională  a păcii, in 22 

septembrie, printr-o activitate în cadrul căreia s-au realizat postere tematice. 
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În 5 octombrie, prof.  Chirițoiu Iulia a organizat o activitate dedicată Zilei Internationale a Educației, 

cu elevii clasei a VIII-a C, iar in 30 octombrie a organizat o activitate dedicată sărbătorii Halloween, tot cu 

elevii clasei a VIII-a C. 

    De asemenea, prof.  Iulia Chirițoiu a organizat o activitate legată de BULLYING, in 18 decembrie, 

cu elevii clasei a VIII-a C, iar in 20 decembrie a organizat activitatea “Christmas Crafts”, tot cu elevii clasei 

a VIII-a C. 

Pe parcursul semestrului I, profesorii de limba engleză si de limba franceză au facut pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat. 

Profesorii de limba engleza au participat la cercul pedagogic cu tema “Teaching Life Skills through 

English”, la Colegiul Economic “Andrei Muresanu”, Ploiesti, in 17.04.2019, iar profesorii de limba franceza 

au participat la cercul pedagogic cu tema “Dynamiser ses pratiques de classe en FLE”, in 22.05.2019, la 

Liceul Tehnologic “Simion Stolnicu”, Comarnic. 

Prof. Coman Maria a participat, in 15.05.2019, la Cercul pedagogic nr. 1 al profesorilor de limba 

franceza, din judetul Prahova, organizat la Liceul Tehnologic “Elie Radu”, Ploiesti.  

In februarie, 2019, prof. Constantin Damaris a participat la cursul de abilitare curriculara – limba 

engleza, pentru clasa a VI-a, organizat la CCD, Ploiesti. 

In 18.03.2019, prof. Chiritoiu Iulia, a participat la olimpiada de limba engleza, etapa locala, ca 

profesor corector, la Colegiul National “Mihai Viteazul”, Ploiesti. 

In 13.03.2019, prof Chiritoiu Iulia a aavut IC1, pentru gradul didactic I, iar in mai 2019, a fost 

profesor corector la examenul bilingv – limba engleza. 

Prof. Paunescu Corina, a organizat activitatea “Mother’s Day”, cu clasele a V-a B si a V-a C, in 

08.03.2019, iar in 15.04.2019, a organizat activitatea “Happy Easter”, cu clasele a II-a si a III-a, de la Liceul 

Tehnologic, comuna Filipestii de Padure. 

Prof. Constantin Damaris a organizat activitatea “World Teacher’s Day”, in 04.06.2019, cu clasa a 

VI-a A si activitatea “Earth’s Day”, in 30.05.2019, cu clasa a VI-a A. 

La concursul “Cangurul lingvist-engleza”, prof. Constantin Damaris a avut elevi participanti, cu 

rezultate remarcabile. Din clasa a IV-a A au participat: Marzea Miruna – excelent, Nicolae Andreea – 

excelent, Ciobanu Dinu Alexandra – excelent, Ciobanu Dinu Alexandra – Foarte Bine, Neagu Robert – 

Foarte  Bine, Kutlu Gabrielle – Foarte Bine, Preda Miruna – Foarte Bine. 

Din clasa a III-a B a participat eleva Nedelcu Ana Maria – Foarte Bine. 

Prof. Rusu Marilena a organizat, in 20.03.2019, activitatea “Ziua Francofoniei”, cu clasa a VII-a B, in 

09.05.2019 a organizat activitatea “Ziua Europei – Je suis citoyen europeen”, cu clasele a V-a A si B, iar in 

05.06.2019, “Ziua Mediului” cu clasele a V-a A, B, C. 

Prof. Coman Maria si prof. Rusu Marilena au participat la examenul de bacalaureat 2019, in calitate 

de evaluatori dar si in calitate de asistenti. De asemenea, prof. Chiritoiu Iulia si prof. Constantin Damaris au 

participat la exameul de bacalaureat 2019, ca profesori evaluatori.  

 

Responsabil comisie metodică: 

prof. Coman Maria 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

ŞTIINŢE 
  
Comisia metodică ,,Științele naturii”este formată din 4 membri.Aceștia sunt: 

- Tobă Nicoleta; 

- Nedelcu Georgeta; 

- Țurlea Niculina; 

- Chelaru Adriana Flavia; 

În semestrul II orele de chimie au fost fost făcute de către profesor Vasile Constanța Cecilia.  
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Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la începutul anului 

școlar. Pe baza  diagnozei realizate la nivelul comisiei au fost stabilite, pentru anul şcolar 2018 – 2018, 

următoarele priorităţi: 

- Abordarea unui curriculum modern şi flexibil/modular promovând interdisciplinaritatea şi 

transdisciplinaritatea, integrând metodologii de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor conform 

standardelor; 

- Utilizarea eficientă  atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare 

formativă pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a 

performanţelor elevilor pornind de la obiectivele de referinţă/ competenţele specifice din programele 

școlare, pe an de studiu/ ciclu de învăţământ (evaluare internă); 

- Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare; 

- Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor, şi valorizarea acestora . 

În acest an școlar, membrii comisiei au realizat în mare parte obiectivele propuse.  

Toţi membrii comisiei cunosc şi aplică în mod creativ noile planuri cadru şi programele şcolare. În 

acest scop au participat la Consfătuirile cadrelor didactice şi la cercurile pedagogice care s-au ţinut în 

semestrul I. 

S-au întocmit la timp planificările anuale şi semestriale, fiind fundamentate pe achiziţiile anterioare 

de învăţare ale elevilor. În acest sens au fost organizate evaluări predictive la începutul anului şcolar.Testele 

inițiale au demonstrat că potenţialul elevilor la disciplinele fizică și chimie este limitat şi s-au luat măsuri de 

corectare a lacunelor. 

În primul semestru al anului şcolar 2018 -2019 au ţinut cont de restructurarea materiei pentru clasa a 

VI-a, făcută la disciplinele din aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii. De aceea au acordat atenţia 

cuvenită studierii cu mare atenţie a programelorşcolare, şi întocmirea cu multă atenţie a planificărilor anuale 

şi semestriale. În atenţia profesorilor a fost selectarea conţinuturilor şi parcurgerea programelor şcolare cu 

evitarea supraîncărcării, cu raportarea la clasă şi elevi, pentru reuşita demersului învăţării.
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Testarea inițială a elevilor : 

Nr. 

Crt.  

DISCIPL

INA  

CLAS

A 

Numă

r total 

elevi 

Număr

elevites

tați 

NOTE 
Medi

a 

clasei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% 

1. Biologie 

V A 25 25 - - - - - - 1 4,00 - - 1 4,00 4 
16,0

0 
2 8,00 10 

40,0

0 
7 28,00 8,56 

V B 22 22 - - - - - - - - - - - - 2 9,09 2 9,09 7 
31,8

1 
11 50,00 9,22 

V C 20 15 - - - - 1 6,66 - - - - - - - - 2 
13,3

3 
8 

53,3

3 
4 26,66 8,73 

IX 32 29 - -   3 
10,3

4 
5 

17,2

4 
4 

13,7

9 
8 

27,5

8 
6 

20,6

8 
2 6,89     5,37 

 

Nu s-a dattestareainitială la clasele VI A, VI B, VII A, VIIB, VIIC, VIII A, VIII B, VIII C, X 

2. Fizică 

VI A 24 22 - - - - 3 
13,6

3 
6 

27,2

7 
8 

36,3

6 
3 

13,6

3 
1 4,54 - - 1 4,54 - - 4,86 

VI B 24 24 - - 1 4,16 1 4,16 7 
29,1

6 
6 

25,0

0 
3 

12,5

0 
5 

20,8

3 
1 4,16 - - - - 5,16 

VII A 24 24 - - - - 1 4,16 11 
45,8

3 
8 

30,7

6 
-  -  1 4,16 3 12,5 - - 5,08 

VII B 26 26 - - 5 19,23 7 
26,9

2 
5 

19,2

3 
4 

15,3

8 
2 7,69 - - - - 3 

11,5

3 
- - 4,23 

VII C 20 19 - - 5 26,31 6 
31,5

7 
4 

21,0

5 
4 

21,0

5 
- - - - - - - - - -  3,31 

IX 32 26 - - - - 1 3,84 9 
34,6

1 
8 

30,7
6 

6 
23,0

7 
2 7,69 - - - - - - 4,76 

 

Nu s-a dat testarea inițială la clasele VIII A, VIII B, VIII C, X  
 

3. Chimie 

VII A 24 24 - - - - 2 8,33 12 
50,0

0 
4 

16,6
6 

2 8,33 -  3 
12,5

0 
1 4,16 -  4,92 

VII B 26 22 - - 1 4,54 8 
36,3

6 
8 

36,3

6 
- - 2 9,09 - - 1 4,54 2 9,09 - - 4,36 

VII C 20 18 1 5,55 4 22,22 7 
38,8

8 
6 

33,3

3 
- - - - - - - - - - - - 3,00 

IX 32 31 - - 3 9,67 18 
58,0

6 
9 

29,0

3 
1 3,22 - - - - - - - - - - 3,00 

Nu s-a dat testarea inițială la clasele VIII A, VIII B, VIII C, X  
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Măsuri de remediere: 

- efectuarea de exerciții cu  transformări de unități de măsură; 

- efectuarea de exerciții cu ordonări ale valorilor unor mărimi fizice; 

- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de 

la noţiuni mai simple, la cele mai complexe; 

- experimente pentru utilizarea corectă a instrumentelor de măsură; 

- descrierea metodelor de utilizare corectă a instrumentelor de măsură; 

- identificarea fenomenelor și explicarea lor. 

Toţi membrii comisiei au parcurs ritmic şi integral programa şcolară, fiind înregistrate întârzieri de 

maxim 4 lecţii faţă de planificări. 

S-au selectat elevii capabili de performanţă şi s-au desfăşurat ore de pregătire a lor pentru 

participarea la concursurile școlare. În vederea desfăşurării unor astfel de ore s-a elaborat curriculum 

complementar conform programelor concursurilor şcolare. 

La fizică, în 08.12.2018, a avut loc etapa locală a olimpiadei de fizică, care s-a ținut la Colegiul 

Național Nicolae Grigorescu din Câmpina. Au participat cinci elevi de la clasele a VII-a și s-au calificat la 

etapa județeană 3 elevi: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj obținut(din 

max 30p) 
Etapa 

județeană 

1. APOSTOIU MATEI 

MIHAIL 

VII A 21,07 DA  

2. GÎLMĂ ALESIA 

FLORINA  

VII A 19,20 DA 

3. TOGAY AZIZ DENIZ VII A 11,70 NU 

4. VULPE DIANA 

GABRIELA 

VII A 12,94 NU 

5. MATEI SARA ȘTEFANA VII B 19,62 DA 

 Rezultatele elevilor la etapa județeană a olimpiadei de fizică sunt:  

Nr.crt Numele  clasa Școala  Profesor  P1 P2 P3 Total  Premiul 

1 Gîlmă Alesia 

Florina   
VII 

A 

Liceul Teoretic, 

Comuna  Filipeştii de 

Pădure 

Tobă 

Nicoleta 

3,75 5,00 1,00 9,75 M 

2 Apostoiu 

Matei Mihail 
VII 

A 

Liceul Teoretic, 

Comuna  Filipeştii de 

Pădure 

Tobă 

Nicoleta 

3,00  4,00 1,50 8,50  

3 Matei Sara 

Ștefana 
VII 

B 

Liceul Teoretic, 

Comuna  Filipeştii de 

Pădure 

Tobă 

Nicoleta 

4,00  4,00 1,25 9,25  

Eleva Gîlmă Alesia Florina a luat mențiune la olimpiada de fizică etapa județeană. 

Aceeași elevi au participat și la Concursul național PHI. Eleva Gîlmă Alesia Florina a luat mențiune. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj obținut 

1. APOSTOIU MATEI 

MIHAIL 

VII A 225 

2. GÎLMĂ ALESIA 

FLORINA  

VII A 230 

3. TOGAY AZIZ DENIZ VII A 30 

4. VULPE DIANA 

GABRIELA 

VII A 215 

5. MATEI SARA ȘTEFANA VII B 217,5 
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Au fost utilizate eficient materialele didactice și auxiliarele curriculare în procesul de predare-

învăţare de către toţi membrii comisiei. 

S-a realizat notarea ritmică, elevii fiind evaluaţi atât prin metode de evaluare tradiţionale, clasice 

(probe orale și probe scrise), cât şi prin metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, proiecte şi 

portofolii. 

Au fost realizate instrumente de evaluare (fişe de lucru, teste de evaluare iniţiale şi  sumative, 

portofolii, proiecte etc., care se regăsesc în dosarul comisiei metodice sau în portofoliile personale). 

Exemple de teste : 

 -  „ Soluții”, clasa a VII-a, chimie, prof. Țurlea Niculina 

- ”Oxigenul”, clasa a VIII-a, chimie,prof. Vasile Cecilia 

- „Organismul– un tot unitar”, clasa a VI- a, biologie, prof. Nedelcu Georgeta 

-  „Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică”, clasa a IX- a, fizică, prof. Chelaru 

Adriana 

- „ Fenomene termice”, clasa a VIII- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta. 

Exemple de fişe de lucru : 

- ”Volumul”,clasa a VI- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

-”Mărimi scalare, mărimi vectoriale”, clasa a VII- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

Exemple de fişe de activitate experimentală: 

- „ Determinarea ariei prin metodă indirectă”, clasa a VI- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

- „ Verificarea legii de compunere a forțelor concurente”, clasa a VII- a, fizică, prof. Tobă Nicoleta 

Progresului școlar prezintă o importanță dublă, orientativă și simulatoare. Verificarea progresului 

prin teste este obiectivă, deoarece nu se poate manifesta subiectivismul corectorului. Exemple de progres 

școlar sunt prezentate în diagrama de mai jos: 

 
 

Realizarea formării continue a cadrelor didactice s-a realizat prin   perfecționarea curentă prin 

activități metodico - științifice și psihopedagogice realizate la nivelul unității de învățământ și în activități 

ale cercurilor pedagogice. Membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice şi la toate 

cercurile pedagogice care s-au ţinut în acest an școlar. 

Activităţi susţinute la nivelul comisiei metodice: 

- Lecție demonstrativă la fizică ”Măsurarea directă a lungimii, ariei, volumului și a intervalului de 

timp. Scrierea rezultatului măsurării unei mărimi fizice”, 16.10.2018, la clasa a VI-a B prof. Tobă Nicoleta; 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12.09.2018 05.11.2018 18.12.2018 05.03.2019 02.04.2019

Media testelor clasei a VI B la fizică

12.09.2018

05.11.2018

18.12.2018

05.03.2019

02.04.2019
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- Lecție demonstrativă la biologie”Sistemul respirator la om” ,11.  12. 2018, la clasa a VI-a A, prof. 

Nedelcu Georgeta; 

- Prezentarea referatului “Alotropii carbonului”, 23.11.2018, prof. Țurlea Niculina; 

- Prezentarea referatului” Poluarea electromagnetică”, 18.01.2019,  prof. Chelaru Adriana; 

- Prezentarea referatului ”Utilizarea metodelor interactive în studiul fizicii”, 26.02.2019 , prof. Tobă 

Nicoleta; 

- Lecție demonstrativă la chimie  ”Calcule stoechiometrice pe baza formulelor chimice. Compoziția 

procentuală a unei substanțe compuse”, clasa VII A, 19.03.2019, prof. Vasile Constanța Cecilia; 

- Prezentarea referatului   ” Generalități despre GENETICĂ”, 10.04.2019.  prof. Nedelcu Georgeta; 

- Lecție demonstrativă la fizică  ”Formarea imaginilor în lentile”, clasa a IX-a, 24.05.2019, prof. 

Chelaru Adriana. 

Doamnele profesoare  Nedelcu Georgeta și  Țurlea Niculina au participat la cursurile               

”Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial la disciplina biologie – clasa a VI-a” (24 ore). 

Analiza SWOT : 

Puncte tari:  

• gradul de acoperire cu personal didactic calificat este: 

- cu grad didactic I – 3 profesori; 

- cu grad didactic II – 1 profesor 

• Membrii comisiei manifestă disponibilitate în utilizarea metodelor de predare - învățare 

centrate pe elevi 

• Se folosesc strategii diverse, bine implementate în cadrul fiecărei lecții 

• Portofoliile individuale sunt bogate și bine întocmite  

• Perfecționarea tehnicii didactice educative 

• Îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în scopul 

creșterii eficienței activității de învățare și îmbunătățirea motivației învățării 

• Climatul de colaborare profesor - elev pun În valoare creativitatea și flexibilitatea 

• Parcurgerea materiei conform planificărilor anuale și semestriale 

• Realizarea și utilizarea materialului didactic si experimental existent, exploatarea altor 

resurse educaționale 

• Comunicarea eficientă cu diriginții claselor în vederea îmbunătățirii situației la învățătură și 

prevenirea absenteismului școlar 

•  Comunicarea cu părinții elevilor în scopul reducerii absenteismului la anumite discipline 

• Notarea ritmică a elevilor 

• Existența laboratoarelor de fizică și chimie - biologie  

Puncte slabe: 

• Slabă participare la cursuri de formare  continuă 

• Existenta unui număr mare de elevi cu desprinderi minime de muncă independentă, total 

nemotivați pentru învățare 

• Nu s-au arătat interesate și preocupate toate cadrele didactice în vederea participării la 

concursurile și olimpiadele școlare. Ineficienta stimulare a elevilor pentru participarea la diverse concursuri 

de fizică, chimie sau biologie îi determină să se îndepărteze de activitatea de performanță în aceste domenii 

• Material didactic ineficient și insuficient 

• Lipsa laptopurilor 

• Lipsa spațiilor necesare pregătirii suplimentare a elevilor 

• Au fost realizate relativ puţine asistenţe și interasistențe la ore 

• Existenţa multor  cazuri de elevi corigenţi la fizică, la sfârşitul anului școlar 
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• Lipsa motivației învățării tot mai des întâlnită la unii elevi  

Oportunități: 

• Progresul tehnico-științific contemporan evocat în mass-media    

• Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 

• Dezvoltarea atitudinilor pozitiva față de sine și față de ceilalți    

• Posibilități de colaborare cu alte instituții  

• Susținerea școlii de către Primărie și Comunitatea Locală 

Amenințări: 

• Multiple schimbări referitoare la programe, metodologie, manuale, forme de evaluare care 

produc nesiguranță și blocaj 

• Pesimism în ceea ce privește viitorul educației pe fondul lipsei unei imagini de ansamblu a 

fenomenului educațional 

• Scăderea populației școlare 

• Volum prea mare de situații, statistici, care îndepărtează de munca efectiva cu elevul 

• Programe școlare prea încărcate  

• Libertinismul manifestat de către unii elevi datorită unei imagini false despre atribuțiile și 

comportamentul lor  în afara școlii. 

Prezentul raport a fost realizat pe baza documentelor justificative existente la dosarul comisiei 

metodice, a proceselor-verbale încheiate cu ocazia susţinerii unor activităţi, a fişelor de asistenţă, a 

rezultatelor oficiale obţinute de elevi la evaluările interne sau la etapele concursurilor şcolare, a prezentărilor 

realizate de membrii comisiei în cadrul întâlnirilor metodice lunare sau a documentelor justificative din 

portofoliile personale ale profesorilor. 

 

Responsabil comisie: 

Prof. Tobă Nicoleta 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 COMISIA METODICA "OM SI SOCIETATE" 

 
In anul scolar 2018-2019, in cadrul comisiei metodice "OM SI SOCIETATE" s-au desfasurat 

urmatoarele activitati: 

1-In data de 25.09.2018 a avut loc reorganizarea comisiei; 

2-In data de 8.10.2018 a avut loc o activitate coordonata de domnii prof. de istorie NEGOI 

VALENTIN  si BREZEANU MARIUS :"Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului"-sustinuta de 

elevii claselor a VIII-a; 

3-In  data de 27.11.2018 a avut loc activitatea cu tema " GRECIA ANTICA- ADEVAR SI 

LEGENDA" sustinuta de prof. Ignat Gabriela la clasa a V-a B. 

4-In data de 28.11.2018 doamnele profesoare Ignat Gabriela si Alexandrescu Adina au sustinut 

activitatea dedicata zilei de 1 decembrie, cu tema "UNITI  IN CUGET SI-N SIMTIRI"-CLASA  a V-a; 

5-In data de 27.11.2019 domnii profesoride istorie  NEGOI VALENTIN  si BREZEANU MARIUS  

au organizat activitatea cu tema :"CENTENARUL MARII UNIRI"-CLS.V-VIII; 

6-In data de 27.11.2019 a avut loc activitatea cu tema "CENTENARUL MARII UNIRI" sustinuta de 

prof. MOCIORNITA  IZABELLA -CLASA a VI-a A; 

7-In data de 20.02.2019 s-a desfasurat activitatea  sustinuta de domnul profesor de istorie Negoi 

Valentin: "Dezrobirea romilor" in cadrul careia s-a discutat despre etnonimul tigan si rom si stereotipuri 

legate de etnia roma.                               
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8-In data de 25.02.2019 a avut loc activitatea "Traditii si obiceiuri de Dragobete"  in care a fost 

prezentata semnificatia acestei zile , legenda dragobetelui, superstitii in ziua de Dragobete pentru bunul mers 

al vietii,etc.Coordonator prof. Mociornita Izabella-clasa a VI-a. 

9-In data de25.02.2019  Fundatia Motivation a prezentat un curs despre viata in scaunul cu rotile, 

unde au fost combatute stereotipurile legate de persoanele cu handicap;activitate coordonata de prof. Negoi 

Valentin. 

10-In data de 8.03.2019 a avut loc activitatea cu tema "Femei din Romania care au schimbat istoria 

lumii"-coordonator prof. Negoi Valentin. 

11- In saptamana "Scoala Altfel" toti membrii comisiei metodice au desfasurat activitati scolare. 

12-In data de 9 .05.2019 a avut loc activitatea  "9 mai -Ziua Europei" sustinuta de prof. Mociornita 

Izabella -clasa a VI-a. A avut loc o dezbatere in  cadrul careia  elevii au discutat despre simbolurile 

U.E.,statele membre U.E.,tarile fondatoare,institutiile europene, drepturile omului etc. 

 

Responsabil comisie metodica:   

Mociornita Izabella 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei de Ed. Fizica 

 
Comisia de Ed. Fizica a Liceului Teoretic Filipestii de Padure compusa din profesorii Simion Radu, 

Florescu Ionut, Dumitru Codruț a realizat urmatoarele activitati : 

- participarea la consfatuirea profesorilor de ed. fizica 

-intrunirea comisiei pentru stabilirea programului de activitati si a planificarii metodologiei de 

predare 

- participarea cu echipa de baieti gimnaziu , la Olimpiada scolara de fotbal de la Baicoi,la 

29.10,2018, ocupand locul 1 

- participarea la cercul pedagogic de la Sc. Al. I. Cuza , Campina, din 9.11.2018 

- participarea cu echipa de fete gimnaziu, la Olimpiada scolara de handbal, de la C.N.N.Grigorescu  

Campina, la 15.11.2018 , ocupand locul 3 

-participarea la cercul pedagogic de la Colegiul Militar, Breaza, din 16.11.2018 

- participarea cu echipa de baieti primar , la Olimpiada scolara de fotbal la 28.11.2018 

-participarea cu echipa de fete liceu la Olimpiada scolara de volei, de la Liceul Cantacuzino, Sinaia, 

din 18.12.2018 

- participarea cu echipa de baieti gimnaziu , la Olimpiada scolara de fotbal, etapa judeteana de la 

Valeni de Munte ,la 23.01.2019, ocupand locul 3 

  -participarea cu echipa de volei fete liceu, la Olimpiada scolara de volei, de la Colegiul Militar 

Breaza, la 29.01.2019, ocupand locul 4 

-sustinerea unei lectii deschise ,la nivelul comisiei,cu tema: ,,Traseu utilitar aplicativ” la clasa a III a, 

de catre prof. Florescu Ionut 

-pregatirea echipelor reprezentative ale scolii, handbal (fete si baieti gimnaziu), volei (fete liceu), 

fotbal (baieti gimnaziu si primar, fete gimnaziu), rugby-tag (gimnaziu)   

- participarea cu echipa de fotbal baieti , invatamant primar, la O.N.S.S. de fotbal, faza judeteana , la 

Valeni de Munte 

- participarea cu echipa de rugby-tag gimnaziu, la O.N.S.S. de rugby-tag , faza pe cerc ,pe terenul 

Petrol , Campina,  la 18.03.2019 

- participarea cu echipa de rugby-tag gimnaziu, la O.N.S.S. de rugby-tag , faza judeteana,  pe terenul 

Petrol , Campina,  la 25.03.2018, unde am ocupat locul 3 

- participarea la cercul pedagogic de la Sc. Principesa Maria Sinaia, la   10.05.2019 

- participarea la cercul pedagogic de la Colegiul Militar, Breaza , la 17.05.2019 

- participarea cu o echipa de elevi ai scolii , la concursul judetean ,,Prietenii pompierilor’’ , la 

Ploiesti , obtinand locul 1 

- sustinerea unei lectii deschise ,la nivelul comisiei,cu tema:,, Pasa cu doua maini de sus la volei” de 
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catre prof. Simion Radu 

- organizarea campionatelor scolii la fotbal, handbal si volei 

- pregatirea echipelor reprezentative ale scolii , de handbal, volei, fotbal si rugby-tag 

        

Responsabil comisie metodică: 

prof. Simion Radu 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

 
          Comisia metodica a Ariei curriculare Tehnologii a realizat in anul scolar 2018-2019 

obiectivele pe care si le-a propus, insemnand : 

                      -prelucrarea N.T.S. si P.S.I. ; 

                      -participarea la consfatuirile anuale de specialitate ; 

                      -participarea la cercurile pedagogice de specialitate ; 

                      -proiectarea unitatilor de invatare ; 

                      -asigurarea notarii ritmice a elevilor ; 

          Activitatile desfasurate in cadrul comisiei au fost urmatoarele: 

- Analiza activitatii comisiei in anul scolar 2017-2018; 

- Intocmirea raportului de activitate pentru anul scolar 2017-2018; 

- Alegerea responsabilului comisiei pentru anul scolar 2018-2019; 

- Evaluare initiala (analiza testelor de evaluare initiala propuse, aprobarea acestora); 

- Intocmirea listei manualelor valabile in anul scolar 2018-2019, graficului activitatilor 

prevazute pentru anul scolar 2018-2019, graficului interasistentelor, planului managerial al comisiei; 

- Actualizarea documentelor de catedra; 

- Portofoliul profesorului; 

- Continutul mapei catedrei; 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la examenul de bacalaureat 2018 (proba de competente 

digitale);  

- Intocmirea listei Cercurile pedagogice din anul scolar 2018-2019; 

- Comunicate Consfatuiri septembrie 2018; 

- Concursurile scolare; 

- Proiecte nationale si internationale; 

- Formarea continua; 

- S-au elaborat și avizat la inspectorul de specialitate materialele necesare pentru predarea 

disciplinei opționale “O șansă în plus, calculatorul”, tinând cont de particularitățile sociale, economice și 

culturale al elevilor; 

          Au fost prezentate in cadrul Comisiei metodice mai multe variante de teste pentru testarea 

initiala. Acestea au fost analizate, imbunatatite si au fost alese variantele care vor fi aplicate la clasa. 

Testarea initiala a fost sustinuta conform programarii. In cadrul aceleiasi sedinte s-a stabilit graficul de 

pregatire suplimentara pentru elevii cu ritm lent de invatare la disciplinele TIC, Educatie tehnologica si 

Educatie plastica si artistica. Testele initiale au fost corectate, analizate, stabilindu-se masuri remediale. 

 In sedinta din data de 3.09.2018 am discutat si validat fiselor de autoevaluare/evaluare in 

vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar; 

 In sedinta din data de 19.09.2018 au fost comunicate noutati de la Consfatuirile judetene ale 

profesorilor de Informatica si Educatie Tehnologica; de asemenea, a fost realizata analiza activitatii din anul 

scolar 2017-2018. Au fost consultate Calendarul activitatilor educative nationale 2018-2019  si Calendarul 

activitatilor educative regionale si interjudetene 2018-2019. 
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  In sedinta din data de 21.11.2018 s-au formulat propuneri de discipline opționale pentru anul 

școlar 2019-2020. D-na prof. Dima Doina Marina a propus următoarele discipline opționale pentru anul 

școlar 2019-2020: 

1. O şansă în plus, calculatorul - clasele a VIII-a 

2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)– clasa a XII-a 

Propunerile de discipline opționale pentru anul școlar 2019-2020, făcute de d-na Dima Doina 

Marina, au fost discutate și avizate de comisia metodică. 

 d-na Dima Doina Marina a intocmit PLANUL DE ACHIZITII pentru COMISIA 

METODICA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII, ANUL 2019; 

 In sedinta din data de 16.10.2018 au fost prezentate Proiecte nationale si internationale: 

CodeEU, Ora de Net, Programele internationale Junior Achievement de catre prof. inf. Dima Doina Marina. 

D-na prof. Dima Doina Marina va participa impreuna cu elevii clasei a XI-a la urmatorul  program JAR: 

Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie. De asemenea, dna prof. Nuta Corina a sustinut referatul Metode 

moderne de predare iar dna prof. Dima Marina a diseminat informatii cu privire la cursul “Informatica si 

TIC pentru gimnaziu”; 

 16.10-23.11.2018 d-na prof. Dima Doina Marina a derulat proiectul “Dă BLOCK 

agresivităţii. Şi „glumele” dor. Stop Cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizatia Salvati 

Copiii; 

 22.10.2019, dna prof. Dima Marina a participat la o activitate metodica, ştiințifica şi culturala 

la CCD Prahova (Arbori liberi. Algoritmi pentru APM (Disciplina: Informatică, Direcții strategice de 

acțiune în anul şcolar 2018-2019 la disciplinele informatice, Educatia STEM: programele educationale 

oferite de Asociatia Techsoup (Predau viitor) si Biroul European de Resurse pentru Educatie Spatiala, 

ESERO) 

 In sedinta din data de 7.11.2018  a avut loc Prezentarea proiectului “Ora de net 2018-2019”, 

proiect derulat de organizația Salvați copiii România si sustinerea referatului: “Cum folosesc copiii din 

Romania Internetul – analiza” de catre dna prof. Dima Marina; 

 26.11.2018, dna prof. Dima Marina a participat la cercul pedagogic al profesorilor de 

Informatica si TIC la Colegiul national Mihai Viteazul, Ploiesti; 

 1-21.12.2018, dna prof. Nuta Corina a organizat expozitia: Decoratiuni din materiale 

reciclabile; 

 Dna prof. Urian Maria se ocupa permanent de pavoazarea holurilor cu lucrari ale copiilor; 

 3-9.12.2019, d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut activitati dedicate celui mai mare 

eveniment educațional din istorie, în cadrul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor și 

Programare, Hour of Code.  

 Ianuarie 2019 – iunie 2019 – d-na prof. Dima Doina Marina deruleaza proiectul iTech Skills 

and Challenge. 

 15.02.2019 – d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut activitatea Ziua sigurantei pe Internet 

si in scoala 

 12.03.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la SCHOOL EDUCATION 

GATEWAY WEBINAR Entrepreneurship & problem solving  

 20.03.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la New School Education Gateway 

webinar on Personalised Learning 

 25.03.2019 – 24.04.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la “Bullying - NOT in 

my class! Creating safe learning environments for students online course at the Teacher Academy 

 10.04.2019 – d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut o activitate in cadrul Cercului de 

robotica 

 30.04.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la School Education Gateway 

webinar on Literacy skills - webinar 

 29.04-12.06.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la Learning with creativity - 

Let the game begin!, online course at the Teacher Academy 

 15.05.2019 – d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut o activitate in cadrul Cercului de 

robotica 
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 13-19.05.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la Campania Globala pentru 

Educație, ediţia 2019 - Săptămâna de acțiune pentru educaţie, 13-19 mai 2019, sub sloganul „Educație 

publică incluzivă, de calitate și gratuită – de la drept la realitate” 

 22.05.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a sustinut o activitate in cadrul Cercului de 

robotica 

 3.06.2019 – 26.06.2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la EU Code Week - 

Icebreaker MOOC course at the European Schoolnet Academy 

 11.06.2019 – d-na prof. Dima Doina Marina a participat la webinar “Social and emotional 

learning - Fostering skills for today’s classrooms” 

 31.01.2019 –iunie 2019 - d-na prof. Dima Doina Marina a participat la Proiectul iTech Skills 

and Challenge Modulul educațional  #scriemCOD, susținut de Honeywell și dezvoltat ca parte a 

programului Junior Achievement Comunicăm cu tehnologia 

 

                                                                                            

Responsabil Comisie metodica, 

Prof. Dima Marina 

 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE 

 EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE 

ANUL SCOLAR 2018-2019 

 
            La începutul anului școlar 2018-2019, s-au realizat documentele specifice de planificare a  activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,   în 

elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;  

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să 

fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii, etc.) şi 

valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

       Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la 

ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. 

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

prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în anul școlar 2018-2019  a fost centrată pe 

formarea la elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului 

colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

-  îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

Comisia diriginţilor 

      Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor  Nedelcu Georgeta  și  a fost constituită 

la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un efectiv de  18 cadre didactice. 

 În semestrul I și al II-lea al anului şcolar 2018-2019, 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. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 

anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

       1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării   orelor de 

dirigenţie. 
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        2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.  

        3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii 

acestora. 

        4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

        5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

       6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 

       7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 

integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată 

şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de 

dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De 

asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 

întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de 

sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie  şi-a 

adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi 

diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de 

acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate 

      Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi 

integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a 

şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 

variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

În ultima săptămână a semestrului I și 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. 

     Analiza SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa pentru 

Consiliere și orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 

dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări 

ale elevilor; 

- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor și elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică și socială a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activități extrascolare și extracurriculare organizate de unii diriginți. 

PUNCTE SLABE:     

 - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări între unii profesori și elevi, ceea ce a dus la iscarea unor conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

- au existat clase în care diriginții nu au avut nicio activitate extrașcolară la clasa. 

OPORTUNITĂŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

AMENINŢĂRI: 

- influenţa „grupului” de elevi 
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Semestrul I 

 Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup țintă 

1  Organizarea alegerilor C.S.E  Sept. 2018 Prof.Vaduva Mariana   Elevii școlii  

2 “Ziua Internaționala a Păcii”/ 

parteneriat cu Asociația 

MasterPeace Ro 

21.09.2018 Prof. Nuță Alina 

Prof. Chirițoiu Iulia 

Prof. Văduva Mariana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a VIII-a C 

Clasa a XII-a 

3 “Plurilingvism într-o Europă 

unită” - Ziua Europeana a 

limbilor straine 

26.09.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Prof. Nuță Corina 

Clasele a V-a  

4 Ziua Europeană a limbilor 

straine 

26.09.2018 Prof. Constantin Damaris Clasa a V-a A 

 

5 Spectacol de teatru -  

„Incredibil, dar adevărat!” 

(Teatrul Magic Rothini)                                                        

27.09. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

6 „Culorile Toamnei”(expoziții 

de desene/ activități artistice 

Sept. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

7 Ziua Educatiei 5.10.2017 Profesorii școlii Elevii școlii 

8 Ziua Națională de 

Comemorare a Holocaustului 

8.10.2018 Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Prof. Mociorniță Izabella  

 

Clasa a V-a A 

Clasa a VIII-a A 

Clasa a VIII-a B 

Clasa a VIII-a C 

9 Dă BLOCK agresivității.  

Și “glumele” dor.  

Stop Cyberbullyng! 

Proiect Salvati Copiii 

Romania 

10 – 12.2018 Prof. Dima Marina 

Prof. Irimia Maria 

Clasa a VIII-a 

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a  

10 “Copilărie –Prietenie – 

Socializare – Colaborare” 

/Excursie Bran – Râșnov 

14.10.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

11 “Emoții de toamnă” 15. 10. 2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

12 Luna octombrie – luna 

bibliotecilor școlare 

“Cartea –România – 

Centenar”  

18. 10. 2018  Prof.Constantin Damaris 

Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Prof. Irimia Maria 

Bibl. Smărăndoiu Daniela 

Clasa a V-a A  

13 Ziua Armatei Române    25. 10.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

14 European Code Week 2018 

Activități de programare în 

joacă 

   Oct. 2018 Prof. Dima Marina 

 

Clasa a V-a  

Clasa a VI-a  

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a 

15 Competiții sportive  

– handbal feminin 

(gimnaziu) – Grigorescu, 

Câmpina 

Oct. 2018 Prof. Simion Radu  Elevi de 

gimnaziu 

16 “Corpul uman” – Centrul 

Comercial Ploiești Shopping 

City 

   Oct. 2018 P.î.p. Bumbăcea Cristina 

P.î.p. Știr Adrian 

P.î.p. Musteață Daniela 

P.î.p. Știr Beatrice 

CP A 

CP B 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 
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17 “Toamna în literatură”     1.11.2018  Prof. Soricu Dana Clasa a IX-a 

18 “Toamna livezeană”      9.11. 2018 Prof. Nuță Alina Clasa a VII-a A 

19 “Festivalul Toamnei”     12.11. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

20 Spectacol de teatru - „Jack și 

vrejul de fasole” (PFA 

Urzeală Liviu Florin)                                                        

   13.11. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

21 “Signs of Fall“    16.11.2018 Prof. Constantin Damaris Clasa a V-a A 

22 Ziua Toleranței    16.11.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

23 Ziua Internațională pentru 

Toleranță 

   16.11.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

24 Excursie – Târgoviște    17.11.2018 Prof. Constantin Damaris 

Prof.  Negoi Ioan Valentin 

Clasa a V-a A 

25 Ziua internațională a 

drepturilor copilului 

   20.11.2018 Prof. Rusu Marilena Clasa a V-a C 

26 Grecia Antică – adevăr și 

legendă 

   27.11.2018 Prof. Ignat Gabriela Clasa a V-a B 

 

27 Competiții sportive  

-Fotbal  (ciclul primar)-faza 

locală 

Nov.  2018 Prof. Florescu Ionuț Elevi I-IV 

28 “Centenarul Marii Uniri”   27.11.2018 Prof. Negoi Ioan Valentin Clasa a V-a A 

Clasele  a VIII-a 

29 “Centenarul Marii Uniri”   27.11.2018 Prof. Mociorniță Izabella  Clasa a VI-a A 

30 “1 Decembrie – Ziua tuturor 

românilor” 

 28.11.2018 Prof. Nuță Alina 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a IX-a 

31 “Picături de iubire de ziua ta, 

Mândră țara mea” 

29.11.2018 Prof. Alexandrescu Adriana 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a B 

Clasa a V-a C 

32 “Centenarul Marii Uniri”   29.11.2018 

 

Toți învățătorii 

Diriginții claselor VIII-XII 

Clasele P - IV 

Clasele VIII-XII 

33 “La mulți ani, România!”  1.12.2018 Prof. Simion Radu 

P.î.p. Musteață Daniela 

P.î.p. Popescu Mihaela 

P.î.p. Chirițoiu Floricica 

Elevii  școlii/ 

Primăria 

comunei 

34 “Sub semnul Centenarului” 1.12.2018 Prof. Rusu Marilena 

Prof. Ignat Gabriela 

Clasa a V-a C 

35 “100 de ani de România!”  Dec. 2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

36 “Arsura umblă după trup” - 

lansare de carte Viorica 

Răduță 

7.12.2018 Prof. Irimia Maria 

Prof. Dima Marina 

 

Clasa a VII-a 

Clasa a X-a 

Clasa a XI-a 

37 Competiții sportive  

– volei (gimnaziu)  

Dec.  2018 Prof. Simion Radu  Elevi de 

gimnaziu 

38 “Bucuria de a dărui!” 19.12.2018 Prof.Văduva Mariana   Clasa a XII-a 

39 “Iată, vin colindătorii!” 19.12.2018 

20.12.2018 

Prof. Rusu Marilena 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a V-a C 

Clasa a IX-a  

40 “Carnavalul iernii” 20.12.2018 Prof. Nuță Alina Clasa a VII-a A 

41 “Colinde, colinde, e vremea 

colindelor!” 

21.12.2018 Diriginții claselor V-XII Clasele V-XII 

42 Excursie – Curtea de Argeș, 21.12.2018 P.î.p. Matei Nicoleta Clasa I B 
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Fabrica de globulețe a lui 

Moș Crăciun 

43 “Iată, vine Moș Crăciun!” 

(serbări școlare) 

17-21.12.2018 Toți învățătorii Clasele P - IV 

44 “Mihai Eminescu- Poetul 

nepereche” 

14-18.01.2019 Prof. Nuță Alina 

Prof. Soricu Dana 

Clasa a VII-a A 

Clasa a IX-a 

45 “Magazin literar – Moment 

închinat lui Mihai Eminescu” 

15.01.2019 

 

Toți învățătorii Clasele P - IV 

46 “Hai să dăm mână cu mână!” 23.01.2019 Toți învățătorii 

Diriginții claselor V-XII 

Clasele P - IV 

Clasele V-XII 

47 „Educație rutieră, educație 

pentru viață!”                                  

31.01.2019 P.î.p Musteață Daniela Clasa a III-a A 

48 Competiții sportive  

– volei (liceu) – Sinaia, 

Breaza 

Ianuarie 2019 Prof. Simion Radu  Elevi de liceu 

 

Activități internaționale – Proiecte eTwinning  

Nr 

crt 

 

        Titlu Proiect 

 

        Data 

 

Coordonator 

 

Grup țintă 

1. “OUR BOOK OF A MAGIC 

CHRISTMAS” 

10.08.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina 

P.î.p Știr Beatrice 

CP A 

Clasa a III-a B 

2. „Children from the world”                                                20.08.2018 P.î.p Musteață Daniela Clasa a III-a A 

3. „Our town in autumn” 28.09. 2018 P.î.p Musteață Daniela 

P.î.p Știr Beatrice 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

4.  „I love my class!” 4.10. 2018 P.î.p Musteață Daniela 

P.î.p Știr Beatrice 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

5. „My favourite animal” 5.10.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina CP A 

6. “HAPPY CHILD, HAPPY 

WORLD” 

18.11.2018 P.î.p Bumbăcea Cristina CP A 

 

Semestrul al II-lea  

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup țintă 

   1 Magazin literar – Moment 

închinat lui I.L. Caragiale            

  Febr. 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 

2  “Ziua Siguranței pe Internet 

și în școală” 

 15.02.2019 Prof.Dima Marina 

Prof. Irimia Maria 

Clasa a XI-a 

Clasa a X-a 

3 Ziua Națională “Constantin 

Brâncuși” 

19.02.2019 Prof. Rusu Marilena 

 

Clasa a V-a C 

4 Ziua dezrobirii romilor 21.02.2019 Prof. Brezeanu Marius 

Prof. Negoi Valentin 

Clasa a VIII-a B 

Clasa a VIII-a C 

5 Dragobetele la români 25.02.2019 P.î.p. Musteață Daniela 

Prof. Soricu Dana 

Elevii de liceu 

6 “Obiceiuri și tradiții 

străvechi de sărbătoarea 

Dragobetelui” 

25.02.2019 Prof.. Mociorniță Izabela Clasa a VI-a A 

7 Viață fără violență! 28.02.2019 Prof. Soricu Dana Clasa a IX-a 

8 Magazin literar – Moment  Martie 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 
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închinat lui Ion Creangă           

9 Salutare, Primăvară!- 

momente artistice dedicate 

mamei, primăverii/expoziții 

de desene, colaje, mărțișoare          

 Martie 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 

10 Simpozion Național 

 “Educația în familie” 

Tema: “Din suflet pentru ma-

ma”–“Femeia în literatură” 

7-8.03.2019 Prof. Soricu Dana 

Prof.Văduva Mariana   

Clasa a IX-a 

Clasa a XI-a 

11 Statul și importanța femeii în 

societatea românească 

14.03.2019 Prof. Brezeanu Marius 

Prof. Negoi Valentin 

Prof. Constantin Damaris 

Elevii școlii 

12 Educație juridică în școală 15.03.2019 Prof. Dima Marina 

Prof. Irimia Maria 

Clasa a XI-a 

Clasa a X-a 

13 Ziua Francofoniei 20-21.03.2019 Prof. Rusu Marilena 

 

Clasa a V-a C 

Clasa a VII-a B 

14 Competiții sportive  

Rugby tag (etapa pe cerc și 

etapa județeană) - Câmpina 

Martie 2019 Prof. Simion Radu Elevii școlii 

15 Gimnaziada- Fotbal masculin 

(etapa județeană)  

Martie 2019 Prof. Florescu Ionuț Elevi de 

gimnaziu 

16 

 

„Să fim darnici de Paște” –

Voluntariat – Complexul de 

servicii comunitare Raza de 

Soare, Băicoi 

Aprilie 2019 Prof. Musteață Daniela CȘE 

17 Aprilie pentru Terra! - 

expoziții de desene, colaje 

/dezbateri/ concursuri       

Aprilie 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 

18 Ziua  Internaționala a Apei  Aprilie 2019 Prof. Musteață Daniela  CȘE 

19 - Hristos a înviat! – ateliere 

de încondeiat ouă                                

Aprilie 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 

20 Ziua Europei - expoziții de 

desene/dezbateri      

Mai 2019 Toți învățătorii și diriginții Elevii școlii 

21 Concurs tematic  (etapa 

județeană)  

 „Cu viața mea apăr viața” 

Mai 2019 Prof. Simion Radu 

Filip Adina – Primăria 

Filipeștii de Pădure 

Elevii de 

gimnaziu 

22 Festivitatea de absolvire 

clasa a XII-a 

Mai 2019 Prof. Văduva Mariana Elevii clasei 

 a XII-a 

23 „Ia-mă de mână să creștem 

împreună!” parteneriat 

Centrul Șc. de Ed.Incluzivă, 

Filipeștii de Târg                                                                       

Iunie 2019 Înv. Brașov Viorica 

P.î.p Musteață Daniela 

Clasa  I A 

Clasa a III-a A 

24 Excursie București –Orășelul 

Cunoașterii,  Parcul Herăs-

trău, Grădina Zoologică, 

Muzeul Simțurilor 

Iunie 2019  Înv. Brașov Viorica 

P.î.p Popescu Mihaela 

P.î.p Musteață Daniela 

P.î.p Știr Beatrice 

Clasa  I A 

Clasa a II-a B 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 
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25 Rămas bun, școală! Bine ai 

venit, vacanța mare! – 

momente artistice 

Iunie 2019 Toți învățătorii Clasele P - IV 

26 Festivitatea de încheiere a 

ciclului primar 

Iunie 2019 Toți învățătorii/Prof. care 

predau la clasele a IV-a  

Clasele P - IV 

27 Festivitatea de absolvire a 

claselor  a VIII-a  

Iunie 2019 Prof. Grădinaru Daniel 

Prof. Alexandrescu Adriana 

Prof. Chirițoiu Iulia 

Elevii claselor 

 a VIII –a 

28 Tabara:”English is 

fun...tastic!!!”at BICAZ 

August 2019 P.î.p Știr Adrian 

P.î.p Știr Beatrice 

Elevii școlii 

29 Tabara – Iași August 2019 P.î.p Matei Nicoleta 

P.î.p Nuță Constanța 

Elevii școlii 

30 Tabara – Iezer Păpușa August 2019 P.î.p Chirițoiu Floricica 

 

Elevii școlii 

 

În acest semestru, în perioada 15-19 aprilie 2019, s-a desfășurat Programul Național „Școala Altfel”, 

în care s-au desfășurat activități diverse. 

Activități internaționale – Proiecte eTwinning  

S-au desfășurat activități în cadrul proiectelor inițiate în semestrul I. 

Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest an școlar, activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Au avut loc câteva întâlniri ale 

liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle 

elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

    Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, 

preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 

2018-2019. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, 

elevii şi-au ales reprezentanții  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei 

adunări generale, Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia 

pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de 

lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul 

Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

    În general, la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la 

înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite,  

ci după medii, autopropuneri, etc.   

  

Comitetul de părinţi 

În luna octombrie 2018 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar 

şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. 

Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând 

rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

 

  Coordonator pentru proiecte şi programe  

  educative școlare şi extraşcolare, 

 

  Prof. înv. primar,              

  Musteață Daniela – Maria   
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RAPORT  DE  ACTIVITATE  AL 

COMISIEI  DE EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE 

 

 
Pe semestrul I al anului şcolar 2018-2019 comisia de EPS a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările orelor de Dirigenţie, 

Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a supravegheat permanent modul în care s-au realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu aerisirea sălilor 

de curs între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de câte ori a fost cazul. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună colaborare cu acestea, 

oferindu-le sprijin în vederea efectuării triajului epidemiologic, vaccinării. 

 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru evitarea îmbolnăvirilor, 

mai ales prin boli infecto-contagioase (ex. rujeola, varicela, răceala, gripa). 

 Pe data de 2.11.2018 d-na  Prof.  Chirițoiu Iulia a susţinut  un referat cu tema       „Zahărul , 

duşmanul tăcut” . 

 În  10. 12.  2018 d-na  Înv. Nuţă Constanţa a susținut o lecție educativă la clasa a IV-a A  cu tema 

„Sănătatea alimentației”. 

  În  28. 01.  2019 d-na Prof. Înv.primar  Matei Nicoleta a susținut o lecție educativă la clasa  I B  cu 

tema „Obiecte de igienă personală”. 

 Pe parcursul semestrului I, în cadrul orelor de Educație pentru Sănătate,  prof. Nedelcu Georgeta a 

coordonat mai multe sesiuni de referate cu tematică educativă la  clasa a XI-a, iar la clasa a XII-a a 

coordonat realizarea și prezentarea de către elevi a unor prezentări PPT cu teme de Educație pentru 

Sănătate. 

 La structura  Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure, structură a Liceului Teoretic, comuna Filipeștii 

de Pădure, s-au desfășurat lunar următoarele activități: 

 

La clasa a III-a : 

 

     Corpul nostru  – 26. 09. 2018 

     Igiena personală – 11. 10. 2018 

     Activitate și odihnă – 15. 11. 2018 

    Sănătatea mediului – 6. 12. 2018 

    Sănătatea alimentației – 27. 12. 2019 

    Sănătatea reproducerii și a familiei – 13. 03. 2019 

    Consumul și abuzul de substanțe toxice – aprilie 

    Accidente, violență, abuz, valori - mai 

 

La clasa a IV-a : 

 

Minte sanătoasă în corp sănătos – 5.10. 2018 

Alimentația și sănătatea – 16. 11. 2018 

Cunoașterea și îngrijirea corpului – 14. 12. 2018 

Hrana, sport, recreere – 2. 03. 2019 

 

  Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019 comisia de EPS a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Au fost parcurse cu elevii temele de Educaţie pentru sănătate din planificările orelor de Dirigenţie, 

Biologie şi Ştiinţe ale Naturii. 

 S-a actualizat panoul „Educaţie pentru sănătate” care cuprinde teme educative. 

 S-a urmărit permanent modul în care s-a realizat curăţenia şi dezinfecţia (cu aerisirea sălilor de curs 

între schimburi) şi s-au sesizat neregulile apărute ori de câte ori a fost cazul. 
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 În orele de Dirigenţie şi Biologie au fost prezentate elevilor măsuri pentru evitarea bolilor infecto-

contagioase, precum şi ce înseamnă un stil de viaţă sănătos. 

 S-a menţinut legătura cu cadrele medicale şi s-au păstrat relaţiile de bună colaborare cu acestea, 

oferindu-le sprijin ori de câte ori a fost necesar. 

 Pe 22. 02. 2019 d-na prof. Chiriţoiu Iulia a susținut  referatul cu tema  „Vitaminele , un plus de 

sănătate”. 

 Pe  29. 03. 2019 d-na înv. Braşov Viorica a sustinut o lecţie  educativă cu tema „Sunt sănătos pentru 

că am grijă de mine” , activitate cu elevii clasei I-A . 

 Pe  15. 05. 2019 d-na Prof. Înv. primar  Matei Nicoleta Marieta a susținut  o lecţie  educativă cu tema 

„Diversitatea alimentelor” , activitate cu elevii clasei I-B . 

 Pe parcursul semestrului al II-lea prof. Nedelcu Georgeta a coordonat sesiunile  de referate ale 

elevilor clasei a XI-a , precum şi realizarea şi prezentarea de către elevii clasei a XII-a a unor teme în 

format PPT,  conform planificării cursului opţional Educaţie pentru sănătate. 

 

 Responsabil comisie, 

 Prof. Nedelcu Georgeta 
    

Raport privind activitatea  

bibliotecii școlare 

 
Respectarea normelor biblioteconomice în vederea opreraționalizării eficiente a activitații; 

 plan managerial, planificări în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile 

unității, regulamente, raport semestial și anual, realizarea unei gestionări corecte pentru păstrarea colecțiilor 

bibliotecii; organizarea de activitați tematice; activitați realizate împreună cu cadre didactice și utilizatorii 

elevi; parteneriate; respectarea programei şcolare, formarea competenţelor specifice disciplinei, organizare 

activitǎţi extracurriculare, realizarea de activitați cu ajutorul calculatorului, colaborare la cercurile 

pedagogice din unitate, proiecte educaționale județene, interjudețene, europene și internaționale, promovarea 

bibliotecii liceului, activităților și proiectelor desfășurate, contribuția structurilor infodocumentare la 

imaginea instituțională . 

Obiectivul principal - asigurarea funcționării bibliotecii și organizarea activităților pentru a răspunde 

cerințelor de informare a elevilor și cadrelor didactice, în funcție de programa școlară sau de nevoile 

satisfacerii lecturii de plăcere a utilizatorilor. 

Prezentarea și cunoașterea de către utilizatori a Regulamentului intern al bibliotecii școlare, colecția 

de carte, cu posibilitatea de a căuta singuri cărțile iar accesul la raft să le dea posibilitatea să studieze și alte 

volume în afara celor recomandate de profesori, părinți, prieteni, sensibilizarea elevilor și crearea unei 

situații de receptivitate prin angajare personală în propria formare profesională, familiarizarea elevilor cu 

biblioteca şcolară și cu activitatea desfăşurată de bibliotecă, îndrumarea lecturii elevilor în colaborare cu 

toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de învăţământ. 

2018 – „Anul Centenarului Marii Uniri” 

2019 – „Anul Cărții în România. Programul România citește” 

Activităţi desfăşurate cu utilizatorii elevi şi cadre didactice din liceu și școli partenere, în semestrul I, 

anul şcolar 2018-2019: 

 “5 OCTOMBRIE – ZIUA  MONDIALĂ A EDUCAȚIEI” 

  “CODE WEEK”, organizat de ADFABER, coordonator eveniment cu certificat european 
„EUROPE CODE WEEK 2018- CHARLES BABBAGE, London”, 6 - 21 octombrie 2018 

  CUFĂRUL CU CĂRȚI  (biblos=carte; theke=cufăr) 
LUNA OCTOMBRIE ~ LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, activități 

dedicate Centenarului Marii Uniri 2018-1918 "Cartea - România – Centenar - Cărțile Centenarului”, 30 

octombrie 2018 
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Liceul Teoretic din Comuna Filipeștii de Pădure și biblioteca instituției au sărbătorit 
”Luna internațională a bibliotecilor școlare” 

http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-institutiei-

au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616 

Biblioteca Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=i9dxuhx41Qk 
Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  
https://www.didactic.ro/ 
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26711 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26713 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26714 
 
 “SEMINAR eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 - 2020”, ediția a V-a, 

21 noiembrie 2018, prezentarea proiectelor internaționale eTwining  din anul școlar 2017-2018 care au 

obținut Certificate  Europene de Calitate: Project “My cultural songs”, ”Culture street no.2” (Liceul 

Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure) cu participarea cadrelor didactice din Europa, din județul Prahova, 

directori de școli și licee, inspector școlar pentru proiecte educaționale europene/ Inspector pentru 

învațământul particular și alternative educaționale. 

Ploieștiul a găzduit un important seminar al comunității de școli din Europa eTwinning. 
La eveniment au fost prezenți, pe lângă profesori din Prahova, și cadre didactice din mai multe 
țări europene - FOTO/VIDEO 

 http://prahova-news.ro/stire/ploiestiul-a-gazduit-un-important-seminar-al-comunitatii-de-scoli-din-

europa-etwinning-la-eveniment-au-fost-prezenti-pe-langa-profesori-din-prahova-si-cadre-didactice-din-mai-

multe-tari-europene-fotovideo-4813 

 

SEMINARUL ETWINNING – COMPONENTĂ A PROGRAMULUI ERASMUS+, 2014-2020”, PLOIEȘTI 
 https://www.youtube.com/watch?v=JzfmkmR8ClE 

 

 CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR LA CLASELE I ȘI A IV-A: "MODALITĂȚI DE INTEGRARE ÎN 

ACTIVITĂȚILE DE PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DE STUDIU DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

,"LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE, ACTIVITĂȚI LA BIBLIOTECA LICEULUI: CUFĂRUL CU CĂRTI - 

“POVEȘTILE COPILĂRIEI”,  CĂRȚILE CENTENARULUI", “LECTURA ÎNTRE PRIETENI”, 27 NOIEMBRIE 2018 
Cerc pedagogic la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure, desfășurat sub semnul 

Centenarului Marii Uniri - FOTO/VIDEO 
HTTP://PRAHOVA-NEWS.RO/STIRE/CERC-PEDAGOGIC-LA-LICEUL-TEORETIC-DIN-FILIPESTII-DE-PADURE-

DESFASURAT-SUB-SEMNUL-CENTENARULUI-MARII-UNIRI-FOTOVIDEO-4857 
Cerc pedagogic, Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=LKZGH0mSDO4 
 SEMINAR JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ "100 DE ANI DE LA MAREA UNIREA", COLABORATOR CU 

LUCRARE PROPRIE ȘI MOMENT ARTISTIC DEDICAT  CENTENARULUI MARII UNIRI LA LICEUL TEHNOLOGIC 

"CONSTANTIN CANTACUZINO", BĂICOI, PROIECT DERULAT PE PARCURSUL A TREI ANI (2016-2018), 29 NOIEMBRIE 

2018, 
HTTPS://RO-RO.FACEBOOK.COM/LICEULBAICOI/ 
 
 “HOUR OF CODE”, ADFABER, EUROPEAN COMMISSION, KIDS IN TECH, COORDONATOR 

EVENIMENTE CU CERTIFICATE EUROPENE “LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE, ROMÂNIA - 

PROIECT EUROPEAN “INOVATIV BOOKS OF THE CENTENARY”, “PROIECT EUROPEAN AMPRENTA 

CODEWEEK“, “PROIECT EUROPEAN IE CODE WEEK”, EUROPE CODE WEEK 2018,  3 - 9 DECEMBRIE 2018 

HTTPS://HOUROFCODE.COM/RO ,  HTTPS://STUDIO.CODE.ORG/HOME  
 

http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-institutiei-au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616
http://prahova-news.ro/stire/liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-si-biblioteca-institutiei-au-sarbatorit-luna-bibliotecilor-scolare-galerie-fotovideo-4616
https://www.youtube.com/watch?v=i9dxuhx41Qk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26711
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26713
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26714
http://prahova-news.ro/stire/ploiestiul-a-gazduit-un-important-seminar-al-comunitatii-de-scoli-din-europa-etwinning-la-eveniment-au-fost-prezenti-pe-langa-profesori-din-prahova-si-cadre-didactice-din-mai-multe-tari-europene-fotovideo-4813
http://prahova-news.ro/stire/ploiestiul-a-gazduit-un-important-seminar-al-comunitatii-de-scoli-din-europa-etwinning-la-eveniment-au-fost-prezenti-pe-langa-profesori-din-prahova-si-cadre-didactice-din-mai-multe-tari-europene-fotovideo-4813
http://prahova-news.ro/stire/ploiestiul-a-gazduit-un-important-seminar-al-comunitatii-de-scoli-din-europa-etwinning-la-eveniment-au-fost-prezenti-pe-langa-profesori-din-prahova-si-cadre-didactice-din-mai-multe-tari-europene-fotovideo-4813
https://www.youtube.com/watch?v=JzfmkmR8ClE
http://prahova-news.ro/stire/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-desfasurat-sub-semnul-centenarului-marii-uniri-fotovideo-4857
http://prahova-news.ro/stire/cerc-pedagogic-la-liceul-teoretic-din-filipestii-de-padure-desfasurat-sub-semnul-centenarului-marii-uniri-fotovideo-4857
https://www.youtube.com/watch?v=LKZGH0mSDO4
https://ro-ro.facebook.com/liceulbaicoi/
https://hourofcode.com/ro
https://studio.code.org/home
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 “LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”- Centenarul Marii Uniri 2018-1918, "Cartea - România – 

Centenar - Cărțile Centenarului”, 29 noiembrie 2018 

 

 ÎNTÂLNIRE CU UN SCRIITOR: “VIORICA RĂDUȚĂ - UN PICASSO AL CUVINTELOR”, DISCUȚII LIBERE-PUNTE 

ÎNTRE GENERAȚII, “ANUL 2019 - ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. ROMÂNIA CITEȘTE”, PREZENTAREA CREAȚIILOR LITERARE, 
VOLUME DĂRUITE CU AUTOGRAF, 7 DECEMBRIE 2018 

 
 “ Colindul gutuii și momente poetice” ediția a II-a, elevii din “Clubul liceenilor” și-au 

colindat părinții la firmele de pe raza localității, decembrie 2018 

 

 ACȚIUNE DE VOLUNTARIAT -  PROGRAMUL DE STRATEGIE NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

(SNAC), LA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG (DIRECTOR PROF. MĂNDIȚA 

BOTEZATU, PROF. ANDREEA GHEORGHIU, MARIAN SIN, MIHAELA PETRE SI ELENA BAICOIANU) ȘI LA CENTRUL DE 

PLASAMENT DIN FILIPEȘTII DE TÂRG (ȘEF CENTRU MARIN ELENA GABRIELA, COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 

ANTIGONA ORLIC, INSTRUCTORI DE EDUCAȚIE APOSTOIU GABRIELA, ALEXANDRESCU CLAUDIA, CORNEA DANIELA, OLARU 

ANDREEA, GIORGINA MOCANU, EPARU DOINIȚA). “DAR NU UITA CÂND EȘTI VOIOS/ ROMÂNE, SĂ FII BUN!”, 12 

DECEMBRIE 2018  
Colinde, rugăciuni, jucării, în dar, în An Centenar, din partea elevilor de la Liceul 

Teoretic din comuna Filipeștii de Pădure pentru colegii lor din două centre cărora le-au 
îndulcit sufletele - FOTO/VIDEO 

http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-
la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-
sufletele-fotovideo-4972 

Acțiune de voluntariat copii, Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=JhurfkEKHzw 

 „2019 - ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. PROGRAMUL ROMÂNIA CITEȘTE”,  
“EMINESCU SCOS DIN CUFĂRUL CU CĂRȚI – ZIUA CULTURII NAȚIONALE”,15 IANUARIE 2019, 
Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  
https://www.didactic.ro/ 
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883?page=2 

 „2019 - Anul Cărții în România. Programul România citește”, „Hai să dăm carte cu carte!- 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”, 24 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, Mica Unire, 23 ianuarie 

2019 

La Liceul Teoretic din Comuna Filipeștii de Pădure, "Unirea Mică" a plecat din bibliotecă! 
- FOTO/VIDEO  http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-

unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265 

Activitate Biblioteca Liceul Filipestii de Pădure de Ziua Micii Uniri 

https://www.youtube.com/watch?v=pkx6mxlpfQo 

 

Didactic.ro - comunitatea online a cadrelor didactice  
https://www.didactic.ro/ 
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale 

https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887 
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887?page=2 
 

https://web.facebook.com/elena.tudor.714?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBfrAxJXOEI4ggKzOO1gYmUKFQCP2al8CyaW8rCHw-AEE1kxPnIfE6BtCKT9TpaWxobvuDC6iFIAq8u&fref=mentions
https://web.facebook.com/apostoiu.gabriela.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBy1AHn0Q-_8hPKLXtNCT12t7VcbZCmZZTnA1j_itpvpnpdybtU-sRa3qjYUXVeE5BZgx4GsRSzcKmB&fref=mentions
https://web.facebook.com/giorgina.mocanu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDVwbGeDxR6vjHQJM-faVK7YoEcWaHtbh4HON0CBZ3JT3xg4UzREFVUa3-Ld-QeKUj92K4i8rhrafBV&fref=mentions
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
http://prahova-news.ro/stire/colinde-rugaciuni-jucarii-in-dar-in-an-centenar-din-partea-elevilor-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-pentru-colegii-lor-din-doua-centre-carora-le-au-indulcit-sufletele-fotovideo-4972
https://www.youtube.com/watch?v=JhurfkEKHzw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26883?page=2
http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265
http://prahova-news.ro/stire/la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-unirea-mica-a-plecat-din-biblioteca-fotovideo-5265
https://www.youtube.com/watch?v=pkx6mxlpfQo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3Lrwv5XhAhVFlIsKHXjVA2kQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.didactic.ro%2F&usg=AOvVaw106N33ruE2jpBOz3Hn68f3
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/pagina-mea/magda3/materiale
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887
https://www.didactic.ro/fotografie/album/26887?page=2
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 “Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli” , Ziua Internaţională a Nonviolenţei şi Păcii, 

"Să exmatriculăm VIOLENȚA!", ‘‘VIOLENŢA ESTE ARMA CELOR SLABI”, 30 ianuarie 2019 

Elevii și profesorii Liceului Teoretic din comuna Filipeștii de Pădure au marcat Ziua 

Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli  FOTO/VIDEO 

http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-
padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318 

 
Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli, la Filipeștii de Pădure 

https://www.youtube.com/watch?v=14wrcgj86gY 
 
 CONTINUAREA PROIECTELOR EUROPENE ETWINING ȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019: „BOOK IT 19!”, 

“KIDS LOVE FAIRY TALES”, “100 DE ȘCOLI PENTRU ROMÂNIA”, “,BIR MILYON MAVI KURDELE“, “BOOKS SPEAK!”, 

“SEVEN ART ON MY TEN FINGERS, ON PARMAĞIMDA YEDI SANAT“, “HAND IN HAND FOR HEALTH”, “OUR FUTURE IS IN 

OUR HANDS“, “OUR CULTURAL HERITAGE-WHERE THE PAST MEETS THE FUTURE”. 
 Dezvoltare profesională: înscriere programe de perfecţionare avizate de Direcția generală 

Management și rețeaua școlară din M.E.C.S din oferta de formare profesională continuă pentru anul şcolar 

2018-2019, la Casa Corpului Didactic Prahova, Ploiești: 

” Etwinning–oportunități de dezvoltare profesională și personală a cadrelor didactice” și    

„Managementul riscului în structurile infodocumentare din învățământ - biblioteci și centre de documentare 

și informare”. 

 Formare continuă, activități metodico-ştiinţifice și culturale, Biblioteconomie şi Știinţa 

Informării, consfătuiri, cercuri pedagogice de specialitate: 

-   „Bibliotecile și Centrele de Documentare și Informare la început de an școlar”, consfătuire de 

specialitate Biblioteconomie şi Știinţa Informării, 4 octombrie 2019, 

-   “Cultură și identitate națională”, “Rolul bibliotecilor transilvănene la dezvoltarea sentimentului de 

unitate națională, Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare și Centenarul Marii Uniri” la Casa Corpului 

Didactic Prahova, Ploiești, activitate cultural-educațională, 4 octombrie 2019, 

-   Cerc pedagogic unic Știința Informării și Documentării “Sfântul Nicolae în contextul sărbătorilor 

de Crăciun. Întâlnire cu un scriitor: Poetul Lucian Avramescu” la Școala Gimnazială “Sfânta Vineri”, 

Ploiești, 6 decembrie 2018 

- Publicații literare, colaborare cu poetul Lucian Avramescu și A.M.Press-Literatură 

https://ampress.ro/literatura/:  

„Eminescu bibliotecar”  

https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-eminescu-bibliotecar/ 

„Din adnotările Danielei Smărăndoiu, un bibliotecar cu suflet” 

https://ampress.ro/din-adnotarile-danielei-smarandoiu-un-bibliotecar-cu-suflet/ 

„Să ne jucăm ca micuțul Eminescu, fără tabletă, telefon sau laptop!” 

https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-telefon-sau-

laptop/ 

„Sfântul Nicolae dă startul sărbătorilor de iarnă.” https://ampress.ro/magdalena-daniela-sfantul-

nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/ 

“Școala ”Sfânta Vineri”, din Ploiești, a dăruit cultură de Moș Nicolae” 

HTTPS://AMPRESS.RO/SCOALA-SFANTA-VINERI-DIN-PLOIESTI-A-DARUIT-CULTURA-DE-MOS-
NICOLAE/?FBCLID=IWAR3GAMF5XQOTTCNOC2AGV9JQKVHBSBQTVFBX_VHC2-N59YM9J3AYC5RR-UK 

„Eu și doamnele poeziei din Ploiești” https://ampress.ro/eu-si-doamnele-poeziei-din-ploiesti/ 
“ MIHAI EMINESCU a avut o fiică…” https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-

dezvaluire-soc-mihai-eminescu-a-avut-o-fiica/ 

 

-  Continuarea Proiectului Educațional Interjudețean „Aleea scriitorilor”, ediția a III-a,  

3 decembrie 2018 - 13 iunie 2019 cu popularizare pe pagina școlii http://www.teoreticfilipesti.ro/ 
 

http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
https://www.youtube.com/watch?v=14wrcgj86gY
https://live.etwinning.net/projects/project/182931
https://live.etwinning.net/projects/project/185725
https://live.etwinning.net/projects/project/177769
https://live.etwinning.net/projects/project/178871
https://live.etwinning.net/projects/project/174064
https://live.etwinning.net/projects/project/173173
https://live.etwinning.net/projects/project/173109
https://live.etwinning.net/projects/project/173109
https://ampress.ro/literatura/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-eminescu-bibliotecar/
https://ampress.ro/din-adnotarile-danielei-smarandoiu-un-bibliotecar-cu-suflet/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-telefon-sau-laptop/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sa-ne-jucam-ca-micutul-eminescu-fara-tableta-telefon-sau-laptop/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sfantul-nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-sfantul-nicolae-da-startul-sarbatorilor-de-iarna-la-multi-ani-tuturor-prietenilor-mei/
https://ampress.ro/scoala-sfanta-vineri-din-ploiesti-a-daruit-cultura-de-mos-nicolae/?fbclid=IwAR3GAMF5xQoTtCnOC2aGv9jQkVhBSBQTVfBX_vHC2-N59yM9J3AYC5rR-Uk
https://ampress.ro/scoala-sfanta-vineri-din-ploiesti-a-daruit-cultura-de-mos-nicolae/?fbclid=IwAR3GAMF5xQoTtCnOC2aGv9jQkVhBSBQTVfBX_vHC2-N59yM9J3AYC5rR-Uk
https://ampress.ro/eu-si-doamnele-poeziei-din-ploiesti/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-dezvaluire-soc-mihai-eminescu-a-avut-o-fiica/
https://ampress.ro/magdalena-daniela-smarandoiu-dezvaluire-soc-mihai-eminescu-a-avut-o-fiica/
http://www.teoreticfilipesti.ro/
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Respectarea normelor biblioteconomice în vederea opreraționalizării eficiente a activitații; plan 

managerial, planificări în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile unității, 

regulamente, raport semestial și anual, realizarea unei gestionări corecte pentru păstrarea colecțiilor 

bibliotecii; organizarea de activitați tematice; activitați realizate împreună cu cadre didactice și utilizatorii 

elevi; parteneriate; respectarea programei şcolare, formarea competenţelor specifice disciplinei, organizare 

activitǎţi extracurriculare, realizarea de activitați cu ajutorul calculatorului, expoziții tematice, scriitori 

aniversați și evenimente importante Anul Cărții în România”, proiecte educaționale județene, interjudețene, 

europene și internaționale, promovarea bibliotecii liceului, activităților și proiectelor desfășurate, contribuția 

structurilor infodocumentare la imaginea instituțională . 

Obiectivul principal - asigurarea funcționării bibliotecii și organizarea activităților pentru a răspunde 

cerințelor de informare a elevilor și cadrelor didactice, în funcție de programa școlară sau de nevoile 

satisfacerii lecturii de plăcere a utilizatorilor. 

Prezentarea și cunoașterea de către utilizatori a Regulamentului intern al bibliotecii școlare, colecția 

de carte, cu posibilitatea de a căuta singuri cărțile iar accesul la raft să le dea posibilitatea să studieze și alte 

volume în afara celor recomandate de profesori, părinți, prieteni, sensibilizarea elevilor și crearea unei 

situații de receptivitate prin angajare personală în propria formare profesională, familiarizarea elevilor cu 

biblioteca şcolară și cu activitatea desfăşurată de bibliotecă, îndrumarea lecturii elevilor în colaborare cu 

toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor procesului de învăţământ. 

2019 – „Anul Cărții în România. Programul România citește” 

Activităţi desfăşurate cu utilizatorii elevi şi cadre didactice din liceu și școli partenere, în semestrul al 

II - lea, anul şcolar 2018 - 2019: 

 “CODE WEEK”, organizat de ADFABER, coordonator eveniment cu certificat european 
„EUROPE CODE WEEK 2018- CHARLES BABBAGE, London” 

 “HOUR OF CODE”, ADFABER, EUROPEAN COMMISSION, KIDS IN TECH, COORDONATOR 

EVENIMENTE CU CERTIFICATE EUROPENE “PROIECT EUROPEAN AMPRENTA CODEWEEK“, “PROIECT EUROPEAN 

IE CODE WEEK”, EUROPE CODE WEEK 2018,  HTTPS://HOUROFCODE.COM/RO ,  HTTPS://STUDIO.CODE.ORG/HOME  
Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli   
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-

marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318 

 „2019 - ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. PROGRAMUL ROMÂNIA CITEȘTE”,DIVERSE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

CU UTILIZATORII ELEVI 
 CONTINUAREA PROIECTELOR EUROPENE ETWINING ȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019: „BOOK IT 19!”, 

“KIDS LOVE FAIRY TALES”, “100 DE ȘCOLI PENTRU ROMÂNIA”, “,BIR MILYON MAVI KURDELE“, “BOOKS SPEAK!”, 

“SEVEN ART ON MY TEN FINGERS, ON PARMAĞIMDA YEDI SANAT“, “HAND IN HAND FOR HEALTH”, “OUR FUTURE IS IN 

OUR HANDS“, “OUR CULTURAL HERITAGE-WHERE THE PAST MEETS THE FUTURE”. 
 CONTINUAREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN „ALEEA SCRIITORILOR”, EDIȚIA A III-A,  
proiect educațional interjudețean în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, inspector 

pentru activitatea extraşcolară si educația permanentă prof. Cristina Petre, Casa Corpului Didactic Prahova, 

director prof. Mariana Cazacu, bibl. prof. Mihaela Oana Niculescu, elevi și cadre didactice (catedra de lb. 

română) de la Lic. Teoretic Filip. Pădure, “Scriitori români: Elena Farago, George Topârceanu,Vasile 

Alecsandri, Ion Creangă, Viorica Răduță și Lucian Avramescu” 2019 – „Anul Cărții în România. Programul 

România citește” 

Inspectoratul Școlar Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova,  Colegiul Spiru Haret Ploiești, 

Colegiul Toma Socolescu Ploiești, Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil,  Școala Gimn. George Emil 

Palade Ploiești, Liceul Simion Stolnicu Comarnic,  Școala Gimn. Ion Câmpineanu Câmpina, județul Caraș-

Severin: Casa Corpului Didactic Caraș-Severin; Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reşiţa; Liceul de Arte „Sabin 

Păuța”, orașul Reșița; județul Hunedoara: Casa Corpului Didactic Hunedoara ; Colegiul Național Sportiv 

„Cetate” Deva; Școala Gimnazială Nr. 4, municipiul Vulcan 

Prezentare și promovarea proiectului  pe site-ul școlii http://www.teoreticfilipesti.ro/ 
http://www.teoreticfilipesti.ro/files2017-2018/materiale%20%20Aleea%20%20Scriitorilor.pdf 
http://www.teoreticfilipesti.ro/files2018-2019/PREZENTARE-PROIECT-ALEEA-SCRIITORILOR.pdf 

 

https://hourofcode.com/ro
https://studio.code.org/home
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
http://prahova-news.ro/stire/foto-elevii-si-profesorii-liceului-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-au-marcat-ziua-internationala-a-nonviolentei-in-scoli-5318
https://live.etwinning.net/projects/project/182931
https://live.etwinning.net/projects/project/185725
https://live.etwinning.net/projects/project/177769
https://live.etwinning.net/projects/project/178871
https://live.etwinning.net/projects/project/174064
https://live.etwinning.net/projects/project/173173
https://live.etwinning.net/projects/project/173109
https://live.etwinning.net/projects/project/173109
http://www.teoreticfilipesti.ro/
http://www.teoreticfilipesti.ro/files2017-2018/materiale%20%20Aleea%20%20Scriitorilor.pdf
http://www.teoreticfilipesti.ro/files2018-2019/PREZENTARE-PROIECT-ALEEA-SCRIITORILOR.pdf
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 INFO PH - Newsletter-ului de Biblioteconomie și Știința Informării, Nr. 7, anul 7, iunie 

2019 articole publicate de toți partenerii  în urma activităților din cadrul PROIECTULUI EDUCAŢIONAL 

JUDEȚEAN ALEEA SCRIITORILOR ISSN 2285-2352, ISSN-L 2285-2352 „Proiecte educaționale - 

repere ale cunoașterii”- articol Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure  
 https://ccdph.ro/wp/wp-content/uploads/2019/07/INFO-PH-nr.-7-IUNIE-2019.pdf 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII  ŞI A DREPTURILOR DE AUTOR 23 aprilie 

“La mulți ani, carte dragă! -  De vorbă cu CARTEA!” 

- "Să știi mai multe, să fii mai bun!":,,Diferiți...dar egali!”; - ,,Povestea unei cărți”; „Ora de 

lectură”; „Să creștem sănătoși!Activitate pe echipe - Vizionare film Școală din S.U.A “Henderson Country 

High Scool, Kentucky Spottsville”; „Drepturile copilului, drepturile omului – dezbatere”, „2019 – „Anul 

Cărții în România.” 

- 9 MAI, ZIUA EUROPEI- LUNA MAI, LUNA EUROPEI 
- "Ziua Porților Deschise"  la  Centrul de Plasament din Filipeștii de Târg 
http://prahova-news.ro/stire/elevii-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-in-vizita-la-centrul-

de-plasament-din-filipestii-de-targ-de-ziua-portilor-deschise-fotovideo-6815 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ4-inT4UEQ&app=desktop 
 

 Formare continuă, activități metodico-ştiinţifice și culturale, Biblioteconomie şi Știinţa 

Informării, consfătuiri, cercuri pedagogice de specialitate: 

- “Simion Florea Marian – etnograf și folclorist al sufletului românesc”- cerc pedagogic de 

biblioteconomie și știința informării, Colegiul Național “Nichita Stănescu” 12 aprilie 2019; 

- “Impactul lecturii și performanța în educație”- activitate metodică, științifică și culturală, 

filiala C.C.D. Prahova - Văleni de Munte, Școala Gimnazială “Ing. Ghe. Pănculescu” Văleni de Munte, 23 

mai 2019. 

 

BIBLIOTECAR,  

SMĂRĂNDOIU MAGDALENA DANIELA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SECRETARIAT 

 

Subsemnata Stoica Rozalia Felicia, încadrată în cadrul Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 

în funcția de secretar șef, prezint următorul raport de activitate în perioada anului școlar 2018-2019. 

-inscriere elevi/completare dosare 

-completarea registrelor matricole si a cataloagelor dupa corigente 

-intocmirea de situatii statistice de început și sfârșit de an scolar 

-primirea dosarelor cadrelor didactice noi si incadrarea acestora in vederea salarizarii 

- redactarea documentelor  necesare pentru  angajarea in munca  

-intocmirea lunară a statelor de plata 

-intocmirea statelelor de functii și avizarea acestora la ISJ Prahova 

-completarea Revisal 

-întocmirea pontajului cadrelor didactice 

-intocmirea tuturor situatiilor necesare inceperii anului scolar 

-primirea dosarelor pentru rechizite si burse si intocmirea situatiilor aferente 

-inregistrarea deciziilor de inceput de an scolar 

-intocmirea situatiilor pentru  alocatii elevi și trimiterea lor la Inspectoratul Școlar 

-distribuirea cataloagelor 

-intocmirea situatiilor statistice de inceput de an scolar privind evidenta elevilor si incadrarea cadrelor 

didactice 

-înscrierea elevilor în registrele matricole si registrele de evidență a elevilor 

-întocmirea bazei de date a tuturor elevilor liceului pe clase 

https://ccdph.ro/wp/wp-content/uploads/2019/07/INFO-PH-nr.-7-IUNIE-2019.pdf
http://prahova-news.ro/stire/elevii-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-in-vizita-la-centrul-de-plasament-din-filipestii-de-targ-de-ziua-portilor-deschise-fotovideo-6815
http://prahova-news.ro/stire/elevii-de-la-liceul-teoretic-din-comuna-filipestii-de-padure-in-vizita-la-centrul-de-plasament-din-filipestii-de-targ-de-ziua-portilor-deschise-fotovideo-6815
https://www.youtube.com/watch?v=RQ4-inT4UEQ&app=desktop
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-evidența cererilor de transfer, primirea și distribuirea documentelor necesare plecării sau venirii 

elevilor în instituția noastră 

-arhivarea documentelor 

-înscrierea elevilor în clasa pregătitoare 

-completarea datelor  necesare în baza de date SIIIR a ISJ Prahova 

-eliberarea de adeverinte de elev si salariat 

-eliberare adeverințe de studii 

-redactarea diplomelor și certificatelor de competență, a diplomelor de bacalaureat, de absolvire a 

învățământului gimnazial, de absolvire a liceului și de absolvire a ciclului inferior al liceului, verificarea și 

aplicarea timbrului sec în cadrul ISJ Prahova 

- eliberarea actelor de studii, dupa ce au fost completate pentru toti absolventii, inregistrate și semnate 

de catre director in baza cataloagelor respective, a diplomelor de bacalaureat și certificatelor de absolvire  

-completarea de adrese de foi matricole pentru elevi noi 

- redactare foi matricole pentru elevii claselor a opta, a zecea și a doisprezecea 

-primirea si analizarea dosarelor de burse 

-primirea dosarelor pentru rechizite,burse si Bani de liceu si intocmirea situatiilor pentru I.S.J. 

-intocmirea listelor si dosarelor pentru obținerea anchetelor sociale de la primarie 

-primirea dosarelor pentru elevii cu CES, evident lunara a prezentei acestora,  

-fundamentarea cheltuielilor pentru asigurarea alocatiei de hrana si imbracaminte a elevilor cu CES 

-înregistrarea cererilor de motivarea a absențelor elevilor  

-intocmirea lunară a statelor de plata a burselor de merit, de studiu, a burselor sociale , a burselor  Bani 

de Liceu și a alocațiilor de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale special. 

-intocmirea situatiilor pentru alocatii pentru elevii ce implinesc 18 ani, lunar 

-eliberarea adeverintelor de elevi si salariat 

-intocmirea situatiilor pentru Direcția de Finanțe privind încadrarea  personalului 

-eliberare foi matricole 

-intocmirea situatiilor de sfarsit de semestru 

-actualizarea documentelor din avizierul școlar 

- detinerea si asigurarea securității, aplicarii sigiliului institutiei 

- asigurarea aprovizionării cu rechizite (consumabile) 

- păstrarea confidenţialităţii datelor la care am acces 

-întocmirea și depunerea dosarelor de echivalare a studiilor elevilor ce au studiat în străinătate 

- intocmeste si trimite, in termenele stabilite, situatii cerute de catre inspectoratul scolar 

-evidenta absentelor elevilor, pentru mentinerea ajutoarelor sociale si a burselor ,,Bani de liceu” 

- asigurarea permanenta a legaturii cu reprezentantii comunitatii locale, părinți și elevi  

 -depunerea dosarelor elevilor la alte unități de învățământ în vederea susținerii probelor  de 

competențe lingvistice, digitale și bacalaureat. 

- intocmeste dosare de pensionare de toate tipurile, cele pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, pentru 

concedii medicale de maternitate 

- asigura transmiterea corespondenței instituției prin poștă, fax sau e-mail. 

- pregătirea materialelor ( cataloage de examene Procese verbale pentru profesori și , foi de scris și 

ciorne pentru elevi) în vederea susținerii examenelor. 

-intocmirea adreselor pentru Inspectoratul Școlar și celelalte instituții publice 

-intocmirea altor situatii aparute 

  

                                                                Secretar șef, 

                                                          Stoica Rozalia Felicia 
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RAPORT  DE  ACTIVITATE CONTABILITATE 
 

               Subsemnata Ionete Elena, contabil sef la Liceul Teoretic, comuna Filipestii de Padure, intocmesc 

acest raport pentru activitatea desfasurata in semestrul I din anul scolar 2018-2019, si anume in perioada 

01.09 2018 –  01.02.2019. 

               In aceasta perioada s-au efectuat plati salariale in suma de : 1.625.422 lei, plati de burse de la 

bugetul local in suma de : 57.001 lei, plati de burse-bani de liceu si burse profesionale,  in suma de : 25.220 

lei si s-au acordat ajutoare sociale sub forma de transport elevi in suma de : 620 lei, precum si plati de bunuri 

si servicii in suma de 103.425 lei. De asemeni au fost acordate ajutoare sociale elevilor cu cerinte 

educationale special in suma de 3265 lei, ajutoare de hrana si imbracaminte. 

               In aceasta perioada am intocmit lunar situatia financiare care se raporteaza in sistemul 

FOREXEBUG. 

               Incepand cu luna septembrie 2018, am inceput  raportarile de situatii financiare transmise on-line, 

prin Platforma de transparenta bugetara si Sistemul electronic de raportare a situatiilor financiare 

FOREXEBUG.  Acestea se raporteaza on-line, atat la sectorul : Buget de Stat, cat si la sectorul Buget Local: 

      Lunar: 

-Situatia 1115-NON TREZOR 

-Situatia 1127-Balanta deschisa 

-Situatia 1102-Balanta de verificare la finele perioadei de raprtare 

-Situatia 1118-Plati restante si situatia numarului de personal 

      Trimestrial, se depun si urmatoarele situatii financiare: 

-Situatia114- Plati efectuate si sume declarate pentru cota parte cheltuieli finantate din FEN-

anexa 19 

- Situatia1122- Situatia platilor efectuate din FEN- anexa 27 

-Situatia 1123- Situatia platilor efectuate la titlul 65 “cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabile”-anexa 28 

-Situatia 1125- Situatia activelor si datoriil;or financiare-anexa 40 

      Anual, la 31.12.2017, am mai depus si urmatoarele situatii: 

-Situatia 1105-Situatia activelor fixe corporale - nota 35a 

-Situatia 1107- Situatia activelor fixe necorporale - nota 35c 

-Situatia 1110- Situatia modificarilor in structura activelor nete si capitalurilor proprii-

formular 34 

-Situatia 1111-Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice-nota 31 

-Situatia 1112- Actiuni detinute de UAT nota 31b la sectorul 2 

-Situatia 1113- Situatia stocurilor –nota 37 

               In urma initierii cheltuielilor salariale, de catre secretara scolii, lunar am intocmit “Situatia 

Centralizatoare a platilor salariale in luna”, am efectuat platile cu ordine de plata multiple, catre bugetul 

statului, pentru impozitul pe venit si catre bugetele asigurarilor sociale si fondurilor special, pentru celelalte 

contributii. 

               Lunar am efectuat platile cu ordin de plata pentru salariile pe CARD pentru salariatii care iau 

salariile la cele 8 banci CEC, Unicredit , BCR, Raiffeisen Bank, BRD, Banca Transilvania si Millenium 

Bank, etc, precum si ordinele de plata pentru celelalte retineri de la salariati: CAR, sindicat, alte retineri si 

debite . 

               Am intocmit statul centralizator pentru “Transportul cadrelor didactice la si de la locul de munca”. 

              Pentru toate platile salariale am intocmit propunerile de angajament, angajamentele bugetare si 

ordonantarile de plata, pentru plata efectiva a salariilor, conform bugetului. 

               Lunar in urma initierii cheltuielilor cu bursele sustinute de la bugetul local: sociale, de studiu si de 

merit, precum si a burselor – bani de liceu, s-au efectuat platile efective. 

              Lunar am intocmit catre ordonatorul principal de credite, comuna Filipestii de Padure, urmatoarele 

situatii:  

1. Monitorizarea cheltuielilor de personal 

2. Bilantul prescurtat  
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  In urma initierii cheltuielilor cu bunuri si servicii, de catre administratorul scolii, am efectuat plati 

de bunuri si servicii catre furnizori cf. bugetului alocat, de catre Consiliul Local al comunei Filipestii de 

Padure. 

Am intocmit CEC-urile pentru ridicarea salariilor in numerar, platite salariatilor, precum si a burselor, 

ajutoarelor sociale pentru elevii cu cerinte educationale special si transportul elevilor. 

Lunar, trimestrial si la finele anului 2018,  am intocmit situatiile financiare, ale institutiei, ce cuprind 

balanta de verificate, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, si bilantul institutiei, 

precum si celelalte situatii solicitate conform legislatiei in vigoare. 

             Lunar am intocmit Declaratia unica 112, privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, 

impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala. 

              

Contabil, 

Ec. E. Ionete 

 

Activitatea compartimentului IT, PSI si SSM 

 din cadrul liceului în anul școlar 2018-2019 
 

Activitatea compartimentului IT, PSI și SSM din cadrul liceului, în anul școlar 2018-2019,sem. I, 

a constat în: 

1. Încărcare comenzi manuale, aplicatie dedicata MEN - cls VI, pentru an scolar 2018-2019. 

2. Încărcare comenzi manuale, aplicatie dedicata MEN ,clasele I-IV și V-XII, pentru 2019-2020. 

3. Încărcare comenzi manuale cls. a VII-a. 

4. Încărcare comenzi manuale, aplicatie dedicata MEN , previziuni pentru 2020-2021. 

5. Ridicare manuale de la depozitul IȘJPH (”n” ori) 

6. Instruire periodica SSM și SUcu personalul liceului - periodic - 3 luni. Instructaj general cu 

persoanele nou angajate, sept. 2018. 

7. Instruire personal prima intervenție SU - lunar. 

8. Efectuare control tematic SU si SSM conform grafic. 

9. Completare documentație SU și SSM an școlar 2017-2018. 

10. Raport semestrial SU si SSM. 

11. Întocmit referate necesitate lucrări necesare SU și SSM.  

12. Pregătire calculatoare sala informatică pentru noul an școlar sau sem. II. Instalări, revizii și reparații. 

13. Lucrări de mentenanță AeL.  

14. Actualizare site liceu - www.teoreticfilipesti.ro, săptămânal. 

15. Înlocuit și reparat calculatoare defecte sala de informatică.  

16. Diverse verificări și reparații la calculatoarele din dotare. 

17. Verificare funcționalitate, montaj după reabilitare clădire, TV în sălile de clasă corp 2. 

18. Reparare, verificare, instalare calculator pentru cls. a II-a C. 

19. Montare TV și calculator în cls. a II-a C. 

20. Introducere alocații în fisier ISJ și transmitere - lunar. 

21. Introducere elevi în aplicația Bani de Liceu. Verificare date și fișier beneficiari. 

22. Introducere elevi înscriși clasa pregătitoare - aplicație SIIIR, colaborare secretariat. 

23. Editare și transmitere situații - programele Lapte și corn, anexa 3, lunar. 

24. Completare și colaborare cu secretariatul pentru transmiterea situației cu absențe ASF, sem. I si II. 

25. Actualizare SIIIR, conform cerinte MEN. 

26. Promovare elevi an școlar 2018-2019 în 2019-2020, SIIIR.  

27. Activități SIIIR - adăugare și asociere elevi clasa pregătitoare și clasa a IX-a., asociere elevi în clase, 

rezolvare transferuri, dezasociere unitate - elevi absolvenți clasa a VIII-a și a XII-a. 

28. Realizare achiziții în SEAP/SICAP - colaborare cu contabilitatea. 

http://www.teoreticfilipesti.ro/
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29. Salarii 2018-2019 - Edusal, realizat lunar salarii cu comp. secretariat - introducere date, imprimări, 

backup-uri, instalări versiuni noi. 

30. Salarii sept. 2018 - norme, state funcții. 

31. Machete norme 2018-2019- verificari, printare, scriere CD. 

32. Deplasare lunar la trezorerie - ridicat salarii personal. 

33. Realizare situații pentru calculul dobânzilor la HJ - export date EDUSAL pentru dobânzi. 

34. Vouchere 2019 - machetă excel, achiziție SEAP. 

35. Introducere date în aplicația REVISAL la apariția modificării contractelor de muncă sau încheierea 

de contracte noi, realizare backup-uri, transmitere baza de date ITM. 

36. Eliberare adeverințe REVISAL și EDUSAL. 

37. Rezolvare situații școala profesională - platforma IPT. 

38. Încărcat situații, burse profesionale pe platforma IPT- lunar. 

39. Realizat situație burse profesionale an 2014-2018, scanări, transmitere platforma IPT, mail etc. 

40. Încărcat și realizat documente ARACIP. 

41. Participare ședințe CA. 

42. Activități comisie EN 2019 - liste clase, subiecte aplicație MEN, monitorizare video/audio, statistici. 

43. Activități admitere liceu 2019 - fișe înscriere, introducere ADLIC, verificări, eliberare fișe admitere 

liceu. 

44. Activități BAC și EN - simulare (liste clase, subiecte MEN, monitorizare video/audio, statistici) 

45. Introducere rezultate simulare în SIIIR. 

46. Introducere în aplicația dedicată MEN a rezultatelor la EN, clasele II, IV și VI. 

47. Introducere fișe pregătitoare în aplicația dedicată MEN. 

48. Activități BAC 2019, ambele sesiuni - înscriere candidați aplicație BAC, competențe (subiecte 

MEN, liste elevi, programare examene, monitorizare audio/video, statistice) 

49. Completare machete lapte și corn, 2018-2019 - Anexa 3. 

50. Rezolvare situații IȘJPH - școala profesională. 

51. Activități lider sindicat. 

52. Diverse situații cerute de IȘJPH și conducerea liceului. 

 

Întocmit, 

Inf. ȘERBAN EUGEN 
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V. RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ȘCOLARĂ PE ANUL 

ȘCOLAR 2018-2019 
- Învățământ primar  

 

 

 

 

 

Învățământ gimnazial 

 

 Preg. A  Preg. B I A  I B I C II A II B III A III B IV A IV  B 

Înscriși – băieți  23 – 9 23 - 12 21-11 22– 10 17– 10 30 - 15 30– 13 30– 16 29– 12 26– 11 28 – 15 

- Fete  14 11 10 12 7 - 15       -17      -14    -   17     -  15       - 13 

Rămași – băieți 19 - 8 22 - 12 21-11 22– 10 17– 10 27 - 12 30– 13 29– 15 28– 12 26– 11 28 – 15 

- Fete       11    11 10     12 - 7 - 15    -  17      - 14      - 16     - 15       - 13 

Plecați alt județ 2     2      

Veniți alt județ            

Plecați PH 2     1  1 1   

Veniți PH            

Total promovați 19 23 21 22 17 26 30 28 26 26 28 

Procent 

promovabilitate 

100% 100% 100% 100% 100% 96,29% 100% 96,55% 92,85% 100% 100% 

Medii – S     2 3 5   2 4 

- B   6  5 10 6 11 13 6 10 

- FB   15 22 10 16 24 14 8 18 14 

Total corigenți            

1 obiect            

2 obiecte            

Repetenți      1  1 2   

Situația 
neîncheiată 

           

Abandon școlar            

Purtare – S            

- I      1      

 V A V B V C VI A VI B VII A  VII B VII C VIII  A VIII B VIII C 

Înscriși – băieți  25 – 12 22– 10 20 -7 24– 11 24 – 14 24 – 13 26-12 22 – 12 25-14 20 – 11 16 – 7 

- Fete -13     -12   - 13   -13   10       -11      14    10      11      - 9      - 9 

Rămași – băieți 25 – 12 22– 10 20 - 7 25 – 12 23 – 13 23 – 13 26 – 12 23 – 12 25-13 20 – 11 16 – 7 

- Fete -13     -12    -13   -13 10       -10    14    11       11       - 9       - 9 

Plecați alt județ            

Veniți alt județ            

Plecați PH     1 1      

Veniți PH    1    1    

Total promovați 20 20 15 13 23 22 21 8 23 20 8 

Procent 

promovabilitate 

80% 90% 75% 52% 100% 95,60% 80,70% 36,30% 92 % 100% 50% 

Medii –  5 – 6.99     1  1   3 1 

- 7 – 8.99 5 6 8 10 15 11 8 5 11 10 7 

- 9 - 10 15 14 7 3 7 11 12 3 12 7 0 

Total corigenți 5 2 1 6  1 5 11 2  4 
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Învățământ liceal 

 

 IX X XI XII 

Înscriși – băieți  32 – 12 30-7 25-11 30-13 

- Fete -20    23    14     17 
Rămași – băieți 32 – 12 30-7 25-11 30-13 

- Fete - 20    23   14   17 

Plecați alt județ     

Veniți alt județ     

Plecați PH     

Veniți PH     

Total promovați 29 27 19 23 

Procent 

promovabilitate 

90,60% 90% 76% 76,60% 

Medii –  5 – 6.99 6    

- 7 – 8.99 22 21 11 14 

- 9 - 10 1 6 8 9 

Total corigenți  2 5 7 

1 obiect  1 4 3 

2 obiecte  1 1 4 

Repetenți  3 1   

Situația neîncheiată   1  

Abandon școlar     

Purtare – 7     

sub 7 3 1   

 

 

Învățământ primar 

 

1 obiect 4 2 1 6  1 3 3 2  3 

2 obiecte 1      2 8   1 

Repetenți    4 6    4   4 

Situația neîncheiată   4 1    4    

Abandon școlar            

Purtare – 7            

          sub 7   5 2    5    

  II A III A IV A 

Înscriși – băieți  8-6 11 -6 11 – 6 

- Fete       2       5         5 

Rămași – băieți 8-6 11-6 11 – 6 

- Fete -     2       5         5 

Plecați alt județ    

Veniți alt județ    

Plecați PH    

Veniți PH    

Total promovați 7 10 10 

Procent 

promovabilitate 

87,5% 90,9% 90,9% 

Medii – FB 2 3 4 
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                                         Învățământ profesional și tehnic 
 

 IX PA X PM XI PA XI  S 

Înscriși – băieți  16 – 11 15-13 16-10 25 – 15 

- Fete      -5   2    6    10 
Rămași – băieți 17-12 15-13 16 – 10 24 – 15 

- Fete -5       2    6       9 

Plecați alt județ     

Veniți alt județ     

Plecați PH    1 

Veniți PH 1    

Total promovați 14 11 12 18 

Procent 

promovabilitate 

82,35% 73,33% 75% 75% 

Medii –  5 – 6.99 6 3 2 10 

- 7 – 8.99 7 8 10 7 

- 9 – 10 1   1 

Total corigenți     

1 obiect     

2 obiecte     

Repetenți 3 3 4 6 

Situația neîncheiată     

Abandon școlar     

Purtare – 7    4 

sub  7  5 4 6 

 

Situația absențelor pe anul școlar 2018-2019 

Liceul Teoretic 

 

Absenteism 
Total an 

2016-2017 

Total an 

motivate 

2016-2017 

Total an 

2017-2018 

Total an 

motivate 

2017-2018 

Total an 

2018 - 2019 

Total an motivate 

2018 - 2019 

Clasa pregătitoare 0 0 
0 0 0 0 

Clasa a I-a 0 0 
2 1 82 0 

Clasa a II-a 145 79 
197 10 289 4 

Clasa a III-a 29 8 
0 0 432 28 

- B 3 4 3 

- S 2 3 3 

Total corigenți    

1 obiect    

2 obiecte    

Repetenți 1 1 1 

Situația neîncheiată    

Abandon școlar    

Purtare – S    

- I  1  
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Clasa a IV-a 0 0 
67 0 120 75 

Total primar 174 87 
266 11 923 107 

Clasa a V-a 1436 909 
2046 709 2228 650 

Clasa a VI-a 1339 664 
2473 1309 1941 816 

Clasa a VII-a 2291 762 
3714 1417 6077 2460 

Clasa a VIII-a 1253 739 
2010 934 3173 1607 

Total gimnazial zi 6319 3074 
10243 4369 13419 5533 

Clasa a IX-a 2697 1275 
3122 1628 4113 1719 

Clasa a X-a 2737 1798 
3158 1474 3256 2028 

Clasa a XI-a 1358 1047 
2836 2124 2822 2076 

Clasa a XII-a 1319 911 
1825 1274 3062 2554 

Total liceal zi 8111 5031 
10941 6500 13253 8377 

Total 14604 8192 
21450 10880 27595 14017 

 

Liceul Tehnologic 

 

Absenteism 

Total an 

2018-

2019 

Total an  

din care 

motivate 

an 2018-2019 

Clasa a II-a 162 112 

Clasa a III-a 327 196 

Clasa a IV-a 104 5 

Total primar 593 313 

Clasa a IX-a PA 3657 1489  

Clasa a X-a PM  2150 1066  

Clasa a XI-a PA  2425 1365  

Clasa a XI-a S 1212 339 

Total liceal zi 8243 4276 

Total 8836 4589 
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VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
 

 

VI. 1 Cadre didactice : 
 
 
 

Încadrarea  şcolii  pe parcursul anului şcolar a evoluat astfel: 
 

 

 Titulari Suplinitori Pensionari Total 
     

10 sept 2018 41 9 4 54 
     

1 nov 2018 41 9 4 54 
     

 
Din totalul cadrelor didactice, 33 fac naveta, adică 61,11 %, iar 15  din cele 54 de cadre 

didactice, de la gimnaziu şi liceu, au ore şi la alte unităţi şcolare, adică 27,77%.  
 
 
 

VI.2 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic : 
 

Este format din 22 angajaţi (în total 19 norme ): secretar-şef (1normă), secretar (0,5 normă) 
contabil-şef (1normă), analist-programator (1 normă), 2 bibliotecari (2 norme), 2 laboranți (1+0,5 
norme), administrator (1 normă), 3 fochiști (3 norme), îngrijitoare (7 norme), 2 paznici (2 norme). 

 
 

 

VI.3 Elevii : 
 
 
 

Nivel Nr. clase Înscrişi Rămaşi înscrişi 

An şcolar 2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

Primar 15 14 333 308 331 308 

Gimnaziu 10 11 232 247 232 246 

Liceu 4 4 115 118 115 118 

Școala 

profesională 4 3 68 47 65 47 

Liceu seral  1  21  21 
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VI.4 FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

În total 6 cadre didactice au susţinut inspecţii, în diferite etape, pentru examenele de 
obţinere a gradelor didactice în sesiunile 2018-2022. 

 Păunesu Corina - Susținerea lucrării și inspecția finală pentru obținerea gradului didactic I; 

 Chirițoiu Floricica – Inspecţia curentă 2, pentru obținerea gradului didactic I; 

 Simion Radu - Inspecţia curentă 1, pentru obținerea gradului didactic I; 

 Chirițoiu Iulia -  Inspecţia curentă 1, pentru obținerea gradului didactic I; 

 Florescu Ionuț - Inspecţia curentă 1, pentru obținerea gradului didactic I; 

 Croitoru Luiza Andreea - Inspecţia de specialitate, în vederea obținerii definitivatului în învățământ.  

 

 

VII. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

 
 

                              VII.1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURA  
  

 


 Învăţământul primar : 

 
 
Total elevi : 308 în 14 clase. 

 

 

  

An școlar  
2016-2017 

An scolar  
2017-2018 

An scolar  
2018-2019 

  
IUNIE SEPT IUNIE SEPT IUNIE SEPT 

 
Promovabilitate 
(%) 
 

 
97,79% 100% 97,69% 100% 98,69% 100% 

 
Medii FB 
 

40,18% 48,18% 49,87% 100% 57,25% 100% 

Note scăzute 
purtare < B 
 

0 0 
1 0 4 0 

 
Repetenţi 
 

1 1 3 3 7 0 

 
Abandon 
şcolar/SN 
 

0 0 0 0 0 0 
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Învăţământul gimnazial : 

 
Total elevi : 247 în 11 clase. 
 

 
An școlar 

2016-2017 

An școlar 2017-

2018 

An școlar 2018-

2019 

Luna Iunie Sept. Iunie Sept. Iunie Sept. 

Promovabilitate 85,32% 100% 78,97% 100% 77,41 100% 

Medii între 9 - 

10 
42,21% 100% 33,18% 100% 36,84% 100% 

Note scăzute la 

purtare ≤ 7 
10 0 5 0 6 0 

Repetenţi 10 0 11 0 18 0 

Abandon 

şcolar/SN 
0 0 0 0 0 0 




 Învăţământul liceal: 

 
 

Total elevi : 118 în 4  clase  
  

 An școlar 
2016-2017 

An școlar 
2017-2018 

An școlar 
2018-2019 

Luna Iunie  Sept.  Iunie  Sept.  Iunie  Sept.  

Promovabilitate 68,07% 100% 79,07% 100% 83,30% 100% 

Medii între 9 - 10 31,95% 31,95% 19,42 100% 20,33% 100% 

Note scăzute la 

purtare  ≤ 7 
36 0 20 0 4 0 

Repetenţi 43 0 15 0 4 0 

Abandon 

şcolar/SN 
0 0 0 0 0 0 
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Învățământ profesional și tehnic: 72 de elevi în 4 clase 
 

 
An școlar 

2017-2018 
An școlar 

          2018-2019 

Luna 
 

Iulie Sept. Iulie Sept. 

Promovabilitate 
 

72,08% 100% 76,42% 100% 

Medii între 9 – 10 
 

11,11% 11,11% 2,77% 2,77% 

Note scăzute la 
purtare  ≤ 7 

 
10 0 15 0 

Repetenţi 
 

9 0 16 0 

Abandon şcolar/SN 
 

0 0 0 0 

 
 
 
Şefii de promoţie 2019 au fost declaraţi: 

1. Bădicu Robert – VIII B, gimnaziu  
2. Dobra Iulia – XII, la liceu.  

 
 
 

VII.2 REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE : 
 
 
 
 

Evaluare naţională 

 

EN 2019 -  

Disciplina Înscriși Prezenți Note 

≥ 5 

% 

≥ 5 

Note 

< 5 

% 

< 5 

Note 

9-9,99 

Nota 10 

Lb. română 51 50 43 86% 7 14% 8 0 

Matematică 51 50 31 62% 19 38% 3 0 

TOTAL   74 74% 26 26% 11 0 

 

La nivel judeţean rezultatele au fost ( note ≥5) : 

Lb română : 91,27% 

Matematică : 73,62% 
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La nivel judeţean – medii la evaluare ≥5:  84,00% 

La nivel naţional – medii la evaluare ≥5:  73,12 % 

 

BAC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel judetean 73,39% 

Locul 15 pe județ 
 

 

 

4.1.1. Admitere (ultimii 3 ani şcolari): 

Anul 
Nr. total absolvenţi de 

cls. a VIII-a 

Total elevi repartizaţi la 

licee 

2015 – 2016 30 30 

2016-2017 59 59 

2017 – 2018 38 38 

2018 – 2019 51 47 

 

Observaţii asupra rezultatelor statistice 

 

 La disciplinele de examen se impune o analiză corectă a situaţiei corelată cu un plan 
de măsuri adecvat pentru obţinerea de note mai mari nu doar a baremului minim şi pentru a 
orienta elevii la proba la alegere astfel încât să aibă şanse reale de reuşită.  

Se observă că nivelul rezultatelor şcolare are variaţii în jurul unor valori care exprimă 

potenţialul unităţii noastre şcolare iar la clasele de liceu aceste variaţii sunt mai mari ca urmare a 

diferenţelor între mediile de intrare în liceu. 

Disciplina 2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

Lb. română 100 93,33 96,00 92,10 86% 

Matematică 95,34 76,66 72,00 73,68 62% 

TOTAL 97,67 85,00 84,00 82,89 74% 

2019 Iunie-iulie August-septembrie TOTAL 

Înscriși 23 8 15 

Prezenți 23 6 14 

Promovați 16 5 13 

Procent 69,57% 75% 91,30% 

ANUL 
 

2015 
% 

2016 
% 

2017 
% 

2018 
% 

2019 
% 

Înscriși 33 17 27 15 23 

Prezenți 30 15 27 14 23 

Promovați 22 13 21 13 21 

Procent 73,33% 86,66% 77,77% 92,85% 91,30% 
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C. Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

  
Liceul nostru a fost desemnate Centru de comunicare pentru unităţile din vecinătate, pentru 

Evaluarea Națională la clasele 2,4,6. 
Probele s-au desfăşurat în timpul orelor de curs, în zilele de 7,8,9 mai pentru clasele a II-a, 

14 şi 15 mai pentru clasa a IV-a şi pe 22 şi 23 mai la clasa a VI-a, conform calendarului precizat în 

anexa metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN la finalul claselor a II-a şi a IV-a șia VI-a.  

În cadrul acestora au fost folosite instrumente de evaluare elaborate de CNEE folosind un 

format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi a fost vizată evaluarea competenţelor de 

receptare a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi 

evaluarea competenţelor de matematică. Timpul de lucru alocat fiecărui test a fost de 50 de 

minute (câte 25 de minute pentru fiecare probă) la clasa a II-a, respectiv 60 de minute la clasele a 

IV-a și a VI-a 

Rezultatele obţinute de elevi nu au fost publicate şi nici consemnate în catalog, dar au fost 

valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, 

ca instrument fundamental de remediere/ dezvoltare/ orientare. De asemenea am elaborat un 

raport al EN la clasele a II-a şi a IV-a în care sunt centralizate rezultatele înregistrate. 

Ne-am străduit ca probele să se desfășoare în condiții normale, fără ca aceasta ducă la 
perturbări majore în programul școlii.  

Subiectele s-au elaborat la nivelul CNEE și au fost similare modelelor postate pe site-ul MEN; 
ele au fost trimise electronic, pe canalul securizat al MEN –CNEE. Au avut un format asemănător 
cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor la vârsta de 12-14 ani, iar nivelul de 
dificultate al testelor a fost mediu. Timpul de rezolvare a subiectelor a fost de 60 de minute.  

La nivelul elevilor s-a resimțit lipsa de experiență cu acest tip de subiecte, ne-existând timp 
suficient pentru profesori de a lucra la clasă pe acest sistem de testare.  

Proba de limba și comunicare a pus în față elevilor un test compus din 10 exerciții în limba 
română și engleză.  

Această probă transdisciplinară din cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare a presupus 
raportarea la situaţii din viaţa reală. Elevilor le-au fost propuse două texte, unul în limba română, 
unul în limba modernă, care au o temă comună şi pe care le pot folosi ca suport pentru rezolvarea 
unor probleme din universul lor imediat. Itemii construiţi pentru această probă au vizat exclusiv 
competenţa de receptare a mesajului scris. Cerinţele I - VI au urmărit ce şi cât a înţeles elevul din 
textele-suport, iar cele de la VII la X felul în care poate folosi aceeaşi informaţie, în scop propriu, 
pentru rezolvarea unor situaţii asemănătoare cu cele din viaţa reală.  

În procesul de evaluare s-a luat în consideraţie orice formulări/modalităţi de rezolvare a 
sarcinilor de lucru ce au corespuns cerinţelor.  

Elevii şi profesorii au considerat textele-suport interesante, plăcute şi subiectele accesibile. 
Trebuie menţionată, totuşi, diferenţa evidentă dintre cele două variante (limba română- limba 
engleză), în ceea ce priveşte gradul de dificultate. Se impune ca, 
în astfel de situaţii, itemii propuşi în cele două variante, distribuite aleatoriu elevilor, să aibă 
acelaşi grad de dificultate, pentru a nu afecta relevanţa rezultatelor. 
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VII.3 ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A DE LICEU 
 
 
 
 
 

Zona / Nr elevi Repartizati Repartizati 

 Etapa I Etapa II 

Sinaia 0 0 

Băicoi  2 0 

Ploieşti 17 3 

Câmpina 7 0 

Filipeştii de 
Pădure 

18 0 

Alt judeţ 0 0 

TOTAL 44 3 

 
Şi în acest an toţi elevii participanţi la prima etapă de repartizare au fost înscrişi în licee, 

ceea ce arată că activitatea comisiei de înscriere în licee s-a desfăşurat foarte bine. 

La liceul nostru au fost înscrişi din prima etapă 28 de elevi (pe cele 28 locuri – filologie).  
Mediile de admitere sunt cuprinse între 4,86 – 8.10, iar mediile la Evaluarea Naţională sunt 

cuprinse între : 3,97 – 7.70. 
 

 
     VII.4 BURSELE ȘCOLARE 

 
 

Elevii Liceului Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure au beneficiat de burse școlare după 
cum urmează: 

-  169 burse de merit din care 121 pentru invatamantul gimnazial si 48 pentru invatamantul 
liceal; 

- 10 Burse de studiu din care 5 pentru invatamantul gimnazial si 5 pentru invatamantul liceal; 
- 24 Burse sociale  din care 14 pentru invatamantul primar, 9 pentru invatamantul gimnazial, 

1  pentru invatamantul liceal. 

- 7 Burse de BOALA din care 2pentru invatamantul primar, 3 pentru invatamantul gimnazial, 
2 pentru invatamantul liceal   

- 2 burse sociale pentru copil orfan de ambii părinți pentru invatamantul gimnazial și liceal; 
S-au  acordat 4 alocații de hrana și îmbrăcăminte pentru elevi cu nevoi educaționale 

speciale, in cadrul inv. Primar și Gimnazial, din fonduri alocate de Consiliul Judetean. 
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Plan de îmbunătățire 
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III. DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 
Implicarea comunităţii locale în activitatea şcolii este o cerinţă dar şi o condiţie a dezvoltării 

instituţiei într-un mod firesc şi armonios. 
Au fost realizate următoarele activităţi : 

- Informarea Primăriei şi Consiliului local cu problemele administrative ale liceului;  
- Participarea la activităţile Primăriei, în măsura solicitărilor formulate.   
- Respectarea graficului şedinţelor cu părinţii la fiecare clasa;  

S-a îmbunătățit procedura de informare a părinţilor, dar mai trebuie făcute eforturi pentru a 

fi îmbunătăţită. Real sau nu, mai avem părinţi care declară că nu au cunoştinţă de situaţia şcolară 

sau disciplinară a copiilor. 

A fost realizată asigurarea consilierii, aplicarea programelor guvernamentale de sprijin 

pentru elevi (Bani de liceu, Lapte şi corn, burse, rechizite, etc. 

Comisia de învăţământ a Consiliului local a fost informată permanent, au fost aduse în 

atenţia Consiliului şi a Primăriei problemele de ordin administrativ şi managerial ale liceului 

precum şi rezultatele elevilor. 

Avem colaborare foarte bună cu Poliţia locală pentru a ţine sub control starea disciplinară şi 
ordinea în şcoală. 

Au fost încheiate numeroase parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din judeţ și asociații. 
Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor s-a menţinut la un nivel redus şi trebuie ca 

acest organism să înveţe să funcţioneze autonom, să se organizeze şi să se întrunească periodic 

pentru că potenţialul său nu este neglijabil şi va trebui mai bine valorificat în viitor. 

Trebuie să se treacă la un nivel superior de organizare, ca entitate juridică, astfel încât să 

poată întreprinde acele acţiuni de participare şi sprijinire a activităţii liceului care îi sunt atribuite 

prin legislaţia şcolară în vigoare. Ar fi în mod real un beneficiu pentru toată lumea. 
 

11.11.2019 Director, 
 

prof.  Brezeanu Marius 
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ANEXA 1 Contextul legislativ în anul şcolar 2018-2019 
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