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ARGUMENT 

 
Prezentul raport urmărește să prezinte succint acțiunile derulate în Școala Gimnazială „Ion 

MAREȘ” Vulcana-Băi, așa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul 
școlar 2020-2021, din Planul operațional pe anul școlar 2020-2021 și din obiectivele strategice 
cuprinse în Planul de acțiune al școlii, valabil pentru perioada 2016-2020. De asemenea, acest 
raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de responsabilii diferitelor comisii 
metodice și tematice, precum și pe baza datelor statistice furnizate de serviciul Secretariat. 

Concluziile obținute constituie premisa optimizării atât pentru documentele strategice, cât 
și pentru Planul operațional din  anul școlar 2021-2022. 

 
PROVOCĂRI ȘI REUȘITE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 
Criza generată de pandemia de Covid-19 a avut și pe parcursul anului școlar 2020-2021 un 

impact asupra tuturor sistemelor educaționale, afectând desfășurarea activităților didactice și 
extracurriculare de la toate nivelurile de școlaritate din instituțiile de învățământ. 

Pentru școala noastră, provocarea a fost încă de la începutul anului școlar aceea de a 
organiza întreaga activitate, astfel încât să se respecte toate măsurile sanitare și să se continue 
învățarea față în față, în sistem hibrid sau în sistem online. Această perioadă a însemnat pentru toate 
cadrele didactice piatra de încercare în utilizarea platformei educaționale, Google Classroom, și a 
instrumentului, Google Meet, pentru conținuturile digitale propuse, precum și eforturi consistente 
pentru transferarea instruirii în mediul virtual. În egală măsură, afectată de unda de șoc a pandemiei, 
lumea școlii s-a aflat în acest semestru, începând din noiembrie, în fața unor scenarii educaționale 
greu de imaginat prin mutarea întregii activități în sistem online, generatoare de nesfârșite dileme 
privind continuarea instruirii, evaluarea elevilor, examenele de la diferite etape ale școlarității și 
accesul spre treptele superioare ale acesteia, reîntoarcerea la școală, cu rezultatul unor reconfigurări 
rapide și reprioritizări menite să amortizeze, pe cât posibil, impactul pedagogic și psihologic al 
închiderii școlilor. 

Mai mult decât atât, pentru o parte din cadre didactice preocuparea majoră a fost aceea de a 
continua învățarea la distanță prin pachete educaționale, în lipsa unui număr suficient de dispozitive 
electronice, dispozitive care, prin sprijinul ISJ Dâmbovița, nu au întârziat să apară (18 dispozitive 
date în comodat și 4 oferite cadou de la Renault). De altfel, experții din lumea întreagă în educație 
și-au exprimat îngrijorarea față de amplificarea inegalității de șanse în educație.  

În acest context, în condițiile în care sistemul de educație a fost puternic afectat de 
pandemie, accentul a fost pus pe transformările care trebuie să se producă în leadership-ul școlar, 
având în vedere că o strategie managerială cu adevărat eficientă în situația de criză presupune, cu 
necesitate, o serie de abilități ale conducerii și intenții puse în practică.  

Înlocuirea sălii de clasă cu sala de acasă a răsturnat  tiparele educaționale clasice și, în acest 
cadru, profesorii au înțeles că trebuie să se adapteze din mers, să mențină în primul rând 
comunicarea cu elevii, atât de necesară pentru aceste vremuri, să își ajusteze strategiile în mod 
realist și conștient la noul context. Desfășurarea procesului educațional pe perioada suspendării 
cursurilor, prin reorganizarea activităților și asigurarea învățării la distanță, a generat un 
comportament didactic proactiv, de identificare de noi resurse educaționale decât cele tradiționale, 
care să poată fi accesate online, în școala de acasă. 

Așadar, semestrul I al anului școlar 2020-2021 a fost unul dificil, afectat de pandemie, cu 
provocări serioase în ceea ce privește gestionarea resurselor și păstrarea continuității actului didactic 
pe canale și în formule puțin experimentate până acum.  

Demersurile școlii au avut în vedere necesitatea aplicării unor strategii de susținere a 
activităților educaționale, corelate cu Strategia elaborată de Ministerul Educației, în context 
pandemic: 

• Accesul la educație pentru învățământul primar și gimnazial; 
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• Prevenirea/reducerea abandonului școlar; 
• Formarea resursei umane privind digitalizarea educației – formarea cadrelor didactice 

pentru a putea utiliza noile tehnologii educaționale pentru formarea competențelor digitale; 
• Adaptarea accelerată a managementului și leadership-ului școlar la contextul particular 

al fiecărei comunități, dar și la resursele materiale și umane disponibile, în condiții de criză; 
• Aplicarea legislației naționale și procedurarea măsurilor oficiale privind combaterea 

riscului epidemiologic – Nu a fost ușoară organizarea procedurală pornind de la intrarea în școală, 
organizarea decalată a pauzelor, până la organizarea lecțiilor online; 

• Promovarea tuturor inițiativelor și proiectelor M.E.; 
• Ameliorarea infrastructurii online – dotarea cu dispozitive electronice pentru 

continuarea activității online. 
 
MISIUNEA SI VIZUNEA ȘCOLII  

 

Misiunea școlii: Școala  Gimnazială  „Ion MAREȘ” Vulcana–Băi, Școala noastră, școala 
comunei, școală pentru fiecare, urmărește asigurarea de șanse egale  pentru toți, formarea 
personalității creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură 
generală și formarea de competențe  care să le permită elevilor continuarea studiilor în învățământul 
secundar. 

Viziunea școlii:  Într-o societate dinamică, modernă și europeană, axată pe o dezvoltare 
durabilă, în care explozia informațională este la mari dimensiuni, școala rămâne factorul esențial 
în formarea resursei umane și a competențelor cheie stabilite de Comisia Europeană. 

CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
 
DATE DE IDENTIFICARE A ȘCOLII: 
 
Denumirea unității de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” VULCANA-

BĂI 
Unitate de învățământ din sistemul de stat 
Adresa: Str. A.I. CUZA, nr.85, Vulcana-Băi, Cod poștal: 137535 
CIF: 29144101 
E-mail: vulcanabai@scolidb.ro  
Web:https://www.facebook.com/%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-ION-

MARE%C8%98-Vulcana-B%C4%83i-813821311980390/   
  
STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI MANAGERIALE 

 
DIRECTOR: Prof. Maria-Manuela GHEORGHE (01.09.2020 – 08.01.2021) 
DIRECTOR: Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU (09.01.2021 – 31.08.2021) 
COORDONATOR DE PROIECTE ȘI PROGRAME: Prof. Sorina-Vanessa PÎRVU 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 
Componența consiliului de administrație a fost stabilită de către Consiliul de Administrație 

a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, prin Hotărârea nr. 26 din 17.08.2020, ca având 9 
membri. 

Astfel, în urma alegerilor din cadrul consiliului profesoral, al Comitetului reprezentativ al 
părinților și a desemnării de către autoritățile locale a reprezentanților, Consiliul de administrație a 
Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi a avut următoarea componență: 

1. Maria Manuela GHEORGHE, director – președinte (01.09.2020 – 08.01.2021); 
2. Nadia-Alina DUMITRESCU, director – președinte (09.01.2021 – 31.08.2021; 
3. Elena NECULĂESCU - membru, cadru didactic reprezentant ciclul preșcolar; 
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4. Silvia CRUCERU – membru, cadru didactic reprezentant ciclul primar; 
5. Raluca Elena CÎRNARU - membru, cadru didactic reprezentant ciclul gimnazial; 
6. Dionisie BURCĂ – membru, reprezentant al primarului; 
7. Pr George SĂVULESCU – membru, reprezentant consiliul local; 
8. Pr. Constantin MILEA – membru, reprezentant consiliul local; 
9. Nela BUCUROIU- membru,  reprezentant al părinților; 
10. Ramona FĂȘIE - membru, reprezentant al părinților; 
11. Rodica DOBRESCU, un lider sindical – observator; 
Consiliul de administrație de administrație și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 

atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative în vigoare, întrunindu-se în 12 ședințe 
ordinare și 23 ședințe extraordinare, adoptând un număr de 33 de hotărâri (în luna decembrie nu a 
fost emisă hotărâre deoarece cele 2 puncte de pe ordinea de zi care necesitau votul au fost retrase). 

 
COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL: 

 
1. Maria Manuela GHEORGHE, director – președinte (01.09.2020 – 08.01.2021) 

       Nadia-Alina DUMITRESCU, director – președinte (09.01.2021 – 31.08.2021)  
  2. Sara VODĂ 
  3. Maria-Iuliana MIHAI 
  4. Alina-Vasilica PETRESCU 
  5. Elena NECILĂESCU  
  6. Valeria-Ștefania NEMUŢ 
  7. Silvia CRUCERU 
  8. Ionela-Miorița ȘTEFAN (01.09.2021-08.01.2021) 
  9. Rodica DOBRESCU 
10. Gabriela Ionescu  
11. Sorina-Vanessa PÎRVU 
12. Denis-Rebeca PREDA 
13. George-Octavian DINCA 
14. Aura-Maria  STANCESCU 
15. Raluca-Elena CÎRNARU 

 
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 
Niveluri de învățământ în anul școlar 2020-2021; 
• preșcolar; 
• primar; 
• gimnazial; 
 
 POPULAȚIA ȘCOLARĂ 
 
Efectivele de elevi pe nivel la începutul anului școlar 2020-2021 
 
În anul școlar 2020-2021, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI a 

funcționat un număr de 14 de formațiuni de studiu, distribuite în  grădinițele arondate (4 grupe) și în 
cele două școli (5 clase de gimnaziu și 5 clase de primar). Efectivul total de elevi înscriși la 
începutul anului școlar a fost de 232 elevi, iar la sfârșitul anului școlar 235 de elevi. 

Distribuția acestor elevi pe cicluri și pe număr de clase este următoarea: 
 
Învățământ preșcolar: 
 

Nr. 
crt. 

Grupa Nr. grupe Nr. preșcolari Observații 

 Grupa mica/ mijlocie 1 18 Grădinița cu program 
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1 

 
18 
 
 
 
 
 

normal  ALBĂ CA 
ZĂPADA Vulcana-Băi 
Grădinița cu program 
normal PARADISUL 
COPIILOR Vulcana de 
Sus 

 Grupa mare 1 
 
1 

12 
 
 
10 

Grădinița cu program 
normal  ALBĂ CA 
ZĂPADA Vulcana-Băi 
Grădinița cu program 
normal PARADISUL 
COPIILOR Vulcana de 
Sus 

  
Învățământ de zi  primar și gimnazial: 
 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

Clasa pregătitoare 1 18  

Clasa I 1 20  
Clasa a II-a 1 22  
Clasa a III-a 1 21  
Clasa a IV-a 1 17  
Clasa a V-a 1 21  
Clasa a VI-a 1 21  
Clasa a VII-a 1+1 11+10  
Clasa a VIII-a 1 16  
 

În fiecare an numărul de elevi este mai mic, scăderea continuă, iar cauzele sunt multiple: 
scăderea natalității, migrația spre oraș, migrația locuitorilor în străinătate, ceea ce are drept 
consecință imediată comasarea claselor din cele două școli.  

 
RESURSE UMANE 
 

 Personalul didactic de conducere 
 
 Director:  Maria-Manuela GHEORGHE, profesor titular, gradul I (01.09.2020 – 08.01.2021) 
 Director: Nadia-Alina DUMITRESCU, profesor titular, gradul I (09.01.2021 – 31.08.2021) 

 
Nr. crt Numele şi prenumele Statut Funcția / 

Specialitatea 
Învățător/Educator/ 
Diriginte 

1.  MIHAI Maria-Iuliana titular Prof. pentru înv. 
preșcolar/Educator 

Grupa mare 

2.  VODĂ Sara titular Prof. pentru înv. 
preșcolar/Educator 

Grupa mică-mijlocie 

3.  NECULĂESCU Elena titular Prof. pentru înv. 
preșcolar/Educator 

Grupa mare 

4.  PETRESCU Alina- Vasilica titular Prof. pentru înv. 
preșcolar/Educator 

Grupa mică-mijlocie 

5.  CRUCERU Silvia titular Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Pregătitoare 



6 

6.  ȘTEFAN Ionela-Miorița suplinitor 
calificat 

Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Clasa I 

7.  DUMITRESCU Nadia-Alina titular Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Clasa a II-a 

8.  GHEORGHE Maria-Manuela titular Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Clasa I 

9.  DOBRESCU Rodica titular Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Clasa a III-a 

10.  NEMUȚ Valeria-Ștefania titular Prof. pentru înv. 
primar/Învățător 

Clasa a VI-a 

11.  PÎRVU Sorina-Vanessa titular Profesor Educație 
fizică și sport 

Clasa a V-a 

12.  DINCĂ George-Octavian titular Prof. Matematică Clasa a VI-a 
13.  CÎRNARU Raluca-Elena titular Prof. Geografie-

Istorie 
Clasa a VII-a 

14.  IONESCU Gabriela titular Prof. Limba și 
literatura română 

Clasa a VII-a 

15.  PREDA Denis Rebeca titular Prof. Limba 
engleză 

Clasa a VIII-a 

16.  STĂNCESCU Aura-Maria titular Prof. Limba 
franceză 

 

17.  TOADER Izabeala titular Prof. Fizică  
18.  POPA Ileana-Ramona suplinitor 

calificat 
Prof. Chimie  

19.  CÎRNARU Ionel suplinitor 
calificat 

Prof. TIC  

20.  MIHALACHE Viorica suplinitor 
calificat 

Prof. Muzică  

21.  ARZOIU Antonela suplinitor 
calificat 

Prof. Educație 
Financiară 

 

22.  ZĂLDOIU Nicoleta suplinitor 
calificat 

Prof. Biologie  

23.  MIHAI Narcis-Cătălin titular  Prof. Religie  
24.  MOREANU Vasilica secretar   
25. PREDA Loredana-Ofelia 

(01.09.2020– 28.01.2021) 
administrator 
financiar 

  

      26.  VLĂDOIU Daniela (începând 
cu data de 29.01.2021) 

administrator 
financiar 

  

      27.  GHEORGHE Alina-Ramona îngrijitor    
      28.  ILINCA Liliana îngrijitor    
      29. CHIȚU Ionela îngrijitor    
 

Posturi / norme didactice în școală: 
 

Indicator total preșcolar primar gimnazial 
- număr de posturi/norme 
didactice 

22 4 5 14 

- număr posturi/norme 
ocupate cu cadre 
didactice titulare 

17 4 5 9 

- număr posturi /norme 
ocupate cu cadre 
didactice suplinitoare 

7 0 1 5 
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Catedre rezervate  

 
Nr. crt. Specialitatea Persoana căreia îi este rezervată catedra 

Motivul 
1. Învățământ primar Maria-Manuela Gheorghe - degrevare director (01.09.2020 – 

08.01.2021) 
 

 Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat 
 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic 
necalificat Total Gradul I Gradul II Definitivat Fără definitivat 

22 13 3 5 1 0 
 

Distribuția pe grupe de vechime 
 

Vechime Debutant 3-5 
ani 

6-10 
Ani 

11-15 
ani 

16 – 21 
ani 

21-25 
ani 

26 – 30 
ani 

Peste 
30 ani 

în învățământ 1 0 2 4 6 7 2  
 
 
BAZA MATERIALĂ - Spațiile școlare, auxiliare și administrative 
 
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi 

 
Spații Nr. spații Destinație 

Săli de clasă 6  
Cabinete 2 Cabinet informatică 

Sala de proiect Erasmus+ 
 Biblioteci 1 5000 volume 

Birouri 2 Secretariat 
Cabinet director 

Cancelarie 
 
 

Grupuri sanitare 4  
Sală de gimnastică 

sala multifuncțională 
1 52 m2 schimbat destinația unor Sali de 

clasa 
 
Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ”  Vulcana de Sus 

 
Spații Nr. spații Destinație 

Săli de clasă 5  
Laboratoare 1 Laborator informatică 

Biblioteci 1 3.000 volume 
Birouri 2 Secretariat 

Cabinet director 
Cancelarie 

 
 

Grupuri sanitare 3  

Săli de sport 1 500 m2 
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 Dotări 
 
 Mijloacele didactice și echipamentele funcționale existente în dotarea școlii sunt: 
• 15 calculatoare donate de Asociația ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE 
• 2 table Smart 
• 20 laptop-uri FOARTE UZATE 
• 2 videoproiectoare 
• 3 imprimante alb-negru 
• 2 multifuncționale FOARTE UZATE 
• 1 imprimantă color 
• 1 multifuncțională profesională 
• 10 tablete donate de SOCERAM SA 
• 2 laptop -uri date în comodat de către ISJDB 
• 18 tablete date în comodat de către ISJDB 
 
EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 
 
 Managementul procesului de predare – învățare – evaluare. Practici și strategii 

manageriale 
Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, diferențiat în 

funcție de particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiei pentru curriculum. 
Profesorii au aplicat metode didactice centrate pe grup/elevi și au răspuns cererilor elevilor și 
părinților privind acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare 
pentru pregătirea elevilor – acestea vizând în special examenele naționale 2-4-6-8. 

 
OFERTA CURRICULARĂ 
 
Pentru anul școlar 2020-2021,  Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi a pus la 

dispoziția elevilor un curriculum cuprinzător. Pe lângă disciplinele prevăzute în trunchiul comun al 
curriculum - ului național, școala a pus la dispoziția elevilor opționale conform planurilor-cadru. Au 
fost întocmite, de către cadrele didactice propunătoare, programele școlare pentru disciplinele 
opționale:  

 
• Educație financiară – clasa a III-a; 
• Lectura si abilitățile de viată ( Aria Limba si comunicare) – clasa a VI-a și clasa a VII-

a; 
• Educație prin șah (Educație fizica si sport) – clasa a VIII-a, anul 2 de studiu; 
• Lumea basmelor – grupa mare, Grădinița cu program normal „Paradisul Copiilor”  

Vulcana de Sus. 
 

Oferta curriculară pentru anul școlar 2021-2022, aprobată de ISJDB: 
 

Unitatea Nivelul  Clasa / Grupa  Titlul CDS Tip CDS Arii 
curriculare 

Grădinița cu 
program 

normal Alba 
ca Zăpada 

Vulcana-Bai 

Preșcolar Mica/ mijlocie  
Maria- Iuliana 

MIHAI 

In lumea 
poveștilor 

 Domeniul 
Limba si 

comunicare  
DLC 

Grădinița cu 
program 

normal Alba 

Preșcolar Mare 
        Sara 
VODĂ 

Mica pasare, 
mica poveste 

Interdisciplinar   
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ca Zăpada 
Vulcana-Bai 
Grădinița cu 

program 
normal 

Paradisul 
Copiilor 

Vulcana de 
Sus 

Preșcolar  Mica/ mijlocie 
Elena 

NECULĂESCU  
 

Mă îngrijesc de 
mic, sa cresc 

mare si voinic 

 Domeniul 
Educate 
pentru 

sănătate 
DOS 

Grădinița cu 
program 
normal 

Paradisul 
Copiilor 

Vulcana de 
Sus 

Preșcolar  Mare 
Alina- Vasilica 

PETRESCU 

In lumea 
poveștilor 

 Domeniul 
Limba si 

comunicare  
DLC 

Școala 
Gimnazială 

„Ion 
MAREȘ” 

Vulcana-Băi 

Gimnazial V OUTDOOR 
Educație in aer 

liber 

Integrat Matematica 
si științe ale 

naturii 
Educație 
fizica si 

sport 
Școala 

Gimnazială 
„Ion 

MAREȘ” 
Vulcana-Băi 

Gimnazial VI P.E.A.C.E 
Educație pentru 

pace  

 Om si 
societate 
Limba si 

comunicare 
Consiliere si 

orientare 
Școala 

Gimnazială 
„Ion 

MAREȘ” 
Vulcana-Băi 

Gimnazial VII Patrimoniul 
local, național, 
internațional 

Educație pentru 
patrimoniu 

 

 Om si 
societate 
Limba si 

comunicare 

Gimnazială 
ION 

MAREȘ 
Vulcana-Băi 

Gimnazial VIII ‚Sănătate in 
comunitate’ 

Educație pentru 
sănătate 

 

Integrat  
ORDIN nr. 
3.590 din 5 
aprilie 2016 

Matematica 
si științe ale 

naturii 
(Biologie) 

Școala 
Gimnazială 

„Vlad 
ȚEPEȘ” 

Vulcana de 
Sus 

Primar IV Banii pe înțelesul 
copiilor” 
Educație 

financiară 
 “ 

 Om si 
societate 
(Educație 
civică) si 

Matematica 
si științe ale 

naturii 
(Matematica) 

Școala 
Gimnazială 

„Vlad 
ȚEPEȘ” 

Vulcana de 
Sus 

Gimnazial VI P.E.A.C.E 
Educație pentru 

pace  

 Om si 
societate 
Limba si 

comunicare 
Consiliere si 

orientare 
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REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 
 
Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul anului școlar 2020-2021: 

 
• Corigenți la:  
- o materie –1 elev (III),  4 elevi (V), 3 elevi (VI), 1 elev (VII VS), 1 elev (VII VB); 
- 2 materii – 1 elev (VI); 
- 3 materii  - 2 elevi (VI); 
- 4/mai multe obiecte – 2 elevi (VI); 
• Note scăzute la purtare:  
- 5 elevi (VI); 
- 2 elevi (VII VS); 
- 2 elevi (VII VB); 
- 1 elev (VIII); 
• Sancțiuni acordate: 30 din care - 23 observații individuale - 7 la învățământul primar și  

Procentul de promovabilitate pe semestrul al doilea este de 90,56%.  
Doi elevi repetă clasa a VI-a. 
Procentul de promovabilitate anual este de 98,74%. 
Există un singur elev (VI) cu nota la purtare sub 7. Astfel, putem spune că nu au existat 

violențe majore în școală și că elevii vizați si-au corectat comportamentul fată de colegi și angajații 
școlii. 

Toate aceste rezultate demonstrează seriozitatea, perseverența şi calitatea muncii depuse de 
întreg corpul profesoral precum şi efortul susținut al elevilor noștri. 

 
EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A 
 
La nivelul centrului de examen s-a format Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării 

Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, comisie avizată de Inspectoratul 
Școlar Județean Dâmbovița prin Decizia nr. 829/20.06.2021 

Doamna prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ, membru al comisiei, a fost desemnată, prin 
decizie internă, de către președintele comisiei, responsabil cu derularea și monitorizarea procesului 
de supraveghere audio-video a probelor de examen.  

Asistenții au fost cadre didactice care nu au avut rude sau afini până la gradul al IV-lea 
printre candidații care au participat la Evaluarea Națională - iunie 2021, cadre didactice de altă 
specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susținea proba în ziua respectivă și au 
provenit din unitatea noastră școlară si de la unitățile școlare arondate. Aceștia au completat 
declarația tip și au fost instruiți în ceea ce privește atribuțiile ce le revin în dimineața fiecărei probe, 
pe bază de proces-verbal, conform metodologiei și OMECS 4801/31.08.2010. 

Niciun asistent nu a supravegheat, la cele două probe, în aceeași sală de clasă.      
Repartizarea asistenților în săli, pe hol si la sala de bagaje s-a realizat prin tragere la sorți în fiecare 
dimineață. Înaintea intrării în săli (ora 8:00),  președintele comisiei a instruit asistenții în legătură cu 
îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de organizare si desfășurare a Evaluării 
Naționale cu informațiile pe care trebuie să le furnizeze elevilor în săli. După ce au fost instruiți și 

Nr
. 
crt
. 

Învățămâ
nt 

Înscriși 
la 
începutu
l anului 
școlar 

Veniți în 
școală în 
timpul 
semestrul
ui II 

Plecați în 
timpul 
semestrul
ui II 

Rămași 
la 
sfârșitul 
anului 
școlar 

Repetenți 
la sfârșitul 
anului 
școlar 

Promovați  Corigen
ți  

Note/cali
ficative 
scăzute la 
purtare 

1. Primar 94 4 - 98 - 97 1 - 

2. Gimnazial 81 - 2 79 2 62 15 10 

3. Preșcolar 57 1 1 57 - - - - 

4. Total 232 5 3 234 2 216 16 10 
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au semnat procesul-verbal cu fișa de atribuții, asistenții au primit o mapă cu documentele necesare 
desfășurării probelor de concurs (lista cu numele elevilor, procesul-verbal de predare-primire a 
broșurilor, proces-verbal de predare/primire broșuri, foi suplimentare și hârtie ștampilată pentru 
ciorne, etichete albe, borderoul de predare-primire în care au semnat elevii pentru a confirma 
numărul de pagini ale lucrării elaborate etc.). 

Desfășurarea probelor de examen a decurs în condiții normale, respectându-se cu strictețe 
legislația în vigoare, nesemnalându-se nicio neregulă. 

Nu au pătruns în școală persoane neautorizate. Poliția locală a asigurat securitatea si 
ordinea pe tot parcursul desfășurării probelor de examen. De asemenea, a fost prezent un cadru 
medical comunitar între orele 8:00 - 12:00. Nu a fost necesară intervenția acestora. 

Comisia a elaborat documentele necesare privind înscrierea candidaților la Evaluarea 
Națională și pentru desfășurarea probelor Evaluării Naționale. De asemenea, comisia a asigurat 
înscrierea candidaților la Evaluarea Națională, a asigurat condițiile tehnice necesare procesului de 
multiplicare a variantei de subiecte extrase (copiatoare, toner), a asigurat, sub coordonarea 
președintelui comisiei județene, numărul corespunzător de coli tipizate și a consumabilelor 
necesare, a asigurat numărul optim de săli pentru susținerea probelor (1 sală de examen + 1 sala de 
bagaje,) și le-a pregătit pentru examen (elevii au fost așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică, 
a eliminat din sală materialele didactice ce i-ar fi putut influența pe elevi în elaborarea lucrărilor 
scrise-tabele, cărți etc., a montat dispozitive de supraveghere audio-video (laptopuri) în sala de 
examen, în sala de bagaje, în sala de descărcare/multiplicare subiecte, în sala de instruire asistenți), 
a afișat la avizierul școlii listele cu repartizarea candidaților în sală, calendarul, ora de începere a 
probei și alte informații utile pentru candidați, a afișat pe ușa sălii lista nominală cu elevii, precum și 
prevederile metodologiei, care îi informa pe aceștia cu ce nu le este permis să pătrundă în sala de 
examen și care sunt situațiile care pot fi considerate fraudă sau tentativa de fraudă. 

S-au afișat în locuri vizibile Tel Verde  MEN: 0800801100, Tel Verde ISJ: 0800816245 și 
adresa de email a școlii: vulcanabai@scolidb.ro 

A fost amenajata o sală specială în vederea depozitării pe parcursul desfășurării probelor de 
examen a telefoanelor mobile și altor obiecte interzise și pentru depozitarea obiectelor personale a 
profesorilor asistenți. 

Conform Procedurii operaționale privind activitatea de monitorizare prin intermediul 
camerelor de supraveghere audio-video din unitățile școlare din învățământul național de stat, pe 
perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale, în anul școlar 2020-2021, un 
membru al comisiei a fost desemnat, prin Decizie internă, cu derularea și monitorizarea procesului 
de supraveghere video. Persoanele vizate au fost informate cu privire la faptul că sala de examen 
este supravegheată audio-video în vederea asigurării corectitudinii desfășurării examenului și a 
securității candidaților prin intermediul unui afiș postat la sediile monitorizate, poziționat la o 
distanță rezonabilă de locurile unde au fost amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să 
poată fi văzut de orice persoană. De asemenea, s-au luat măsurile necesare pentru asigurarea 
securității datelor cu caracter personal, a confidențialității acestora, a asigurării măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date. 

 S-a asigurat dotarea sălii de examen și a sălii unde s-a realizat multiplicarea subiectelor 
(egală cu numărul candidaților)/primirea lucrărilor cu laptopuri ale căror caracteristici tehnice să 
permită realizarea supravegherii video și conectarea camerelor video cu 96 de ore înainte de prima 
probă de examen, iar cu 72 de ore înainte de prima probă de examen sistemul de supraveghere video 
era funcțional (verificarea s-a realizat de către persoana desemnată și președintele comisiei).   

Sistemul de supraveghere video s-a pornit în fiecare zi în care s-a susținut proba de examen 
cu jumătate de oră înainte de începerea probei (ora 8:30) de către persoana responsabilă cu 
monitorizarea video și a fost oprit, după ce toate lucrările din sală au fost predate, iar candidații, 
asistenții, membrii comisiei au părăsit sala de examen, de către aceeași persoană. 

 În timpul probelor, monitoarele laptopurilor au fost închise și s-a urmărit vizibilitatea 
tuturor candidaților si a ușii de acces,  persoana responsabilă cu monitorizarea video verificând 
periodic, în timpul desfășurării probelor, dacă sistemul funcționează. De asemenea, sistemul de 
supraveghere video a funcționat și în cancelarie, începând cu momentul primirii parolei zilei, 
continuând cu momentul multiplicării subiectelor și plecării comisiei cu plicurile cu subiectele către 



12 

sălile de examen, după care a fost oprit și repornit în momentul predării lucrărilor și până la 
încheierea acestei operațiuni. 

După ce candidații au părăsit centrul de examen, persoana responsabilă cu monitorizarea 
video a inscripționat pe CD-uri imaginile înregistrate după fiecare probă de examen. Pentru fiecare 
zi/disciplina de examen a fost scris un CD pe care s-a notat data în care au fost înregistrate imaginile 
video. CD-urile inscripționate au fost introduse într-un plic. Plicul a fost sigilat, semnat, ștampilat și 
păstrat în fișierul metalic al comisiei, având același regim cu documentele comisiei de examen. 
Imaginile video înregistrate au fost șterse de pe computer după înregistrarea lor pe CD-uri, după ce, 
în prealabil, s-a verificat dacă procesul de inscripționare s-a desfășurat corect. De protecția datelor 
cu caracter personal stocate pe CD-uri va răspunde persoana desemnată cu monitorizarea video.  

Probele scrise la Limba și literatura româna și Matematică au început la ora 9:00, moment 
în care au fost deschise plicurile sigilate care conțineau broșurile cu subiecte multiplicate, în număr 
egal cu elevii din sala de examen. 

La finalizarea desfășurării probei, asistenții au predat, pe bază de proces-verbal, broșurile 
președintelui și celorlalți membri ai comisiei. Aceștia au verificat dacă numărul broșurilor predate 
corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a broșurilor scrise, dacă 
numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare și in procesul-verbal și dacă 
spațiile nescrise au fost barate. 

Marți, 22 iunie 2021 si joi, 24 iunie 2021, în timpul desfășurării probelor la disciplina 
Limba si literatura română, respectiv Matematică, s-a deplasat în centrul de examen reprezentantul 
Comisiei Județene, inspector școlar Mihaela DULEA. 

S-a constatat că organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a 
la nivelul centrului de examen a decurs  în condițiile prevăzute de lege, nefiind semnalată nicio 
neregulă. 

Toate lucrările scrise au fost transportate și predate, în cele doua zile de examen, de către 
prof. Nadia-Alina DUMITRESCU (președinte) și prof. Silvia CRUCERU ( membru) pe bază de 
proces-verbal, Comisiei județene: președintelui – insp. gen. prof. Aurora-Cătălina HOMEGHIU și 
secretarului – inf. Mădălina NITOI SPĂTARU,  la sediul ISJ Dâmbovița. 

Președintele, persoana de contact și doi membri au asigurat marți, 29 iunie,  între orele 
16:00-19:00 si miercuri, 30 iunie, între orele 08.00-12.00, prezența la școală în vederea depunerii 
contestațiilor. 

Nu au fost înregistrate contestații la niciuna dintre probele de examen. 
Documentele întocmite la nivelul centrului de examen pentru organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale au fost îndosariate  și  se vor păstra în arhiva unității școlare timp de doi ani.  
 
Exemplarul tipărit al catalogului final se va păstra permanent în arhiva școlii. 

 
       E.N. IUNIE 2021-Limba și literatura română +Matematică           Media E.N.:7,68(șapte 68%) 
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EVALUARE 2-4-6 
 

• CLASA A VI-A 
 

MATEMATICĂ, prof. Octavian-George DINCĂ 
 

Număr de elevi 
înscriși absenți  prezenți la 

"MATEMATICĂ
" 

 cu C.E.S. integrați: 1 

cu teste 
adaptate 

 

21 0  21 - -  
 

 

Nr. 
itemului 
din test 

Nr. total de elevi 

cu punctaj total cu punctaj 
parțial cu punctaj zero cu răspuns lipsă 

1. 16 0 5 0 

2. 13 0 8 0 

6. 0 1 19 1 

7. 0 2 14 5 

11. 0 1 16 4 

 

ASPECTE CU PRIVIRE LA ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

 

Nr. 
crt. 

                Criterii  Aspecte pozitive Aspecte negative 

1. Activitatea comisiei de 
organizare și administrare a EN 
2021 din unitatea de învățământ: 

Ø prezența membrilor 
comisiei la ora stabilită; 

Membrii comisiei au fost prezenți 
în unitatea școlară la ora stabilită. 

               - 

Ø încadrarea în timp pentru 
printare și multiplicare; 

Membrii comisiei s-au încadrat în 
timp în ceea ce privește 
multiplicarea subiectelor . 

 

Ø distribuire teste la săli. 
 

Distribuirea testelor către săli s-a 
realizat în conformitate cu 
informațiile  transmise de ISJ 
Dâmbovița. 

- 

 

Ø alte aspecte 

- - 
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2. Administrarea testelor:  

Ø respectarea procedurii 
(respectarea orei de începere și a 
duratei testului, distribuirea 
variantelor conform schemei 
clasei etc ) 

S-a respectat procedura 
(respectarea orei de începere și a 
duratei testului, distribuirea 
variantelor conform schemei 
clasei ). 

- 

Ø înțelegerea de către elevi 
a cerințelor ( întrebări adresate 
de elevi); 

Elevii au înțeles în cea mai mare 
parte sarcinile de lucru. 

- 

Ø încadrarea elevilor  în 
timpul alocat testului; 

Elevii s-au încadrat  în timpul 
alocat testului. 

- 

Ø alte aspecte - - 

3. Activitatea evaluatorilor de test: 
respectarea baremului, 
completarea fișelor de evaluare 
etc. 

Evaluatorii au respectat baremul 
si au completat fișele de evaluare 
si centralizatoarele. 

- 

4. Activitatea cadrelor didactice de 
la clasă: completarea fișei de 
evaluare calitativă 

Cadrele didactice de la clasă au 
completat fișa de evaluare 
calitativă. 

- 

5. Alte aspecte 

 

 Lipsa motivației 
elevilor, cu atât mai 
mult cu cat rezultatele 
nu sunt transformate in 
note, iar perioada online 
a fost destul de lunga. 

 
Constatări: 
a) gradul de dificultate  
- La majoritatea itemilor nivelul de dificultate a fost mediu ( 4 din 5 itemi). Itemul 7 a fost 

foarte dificil pentru cei mai mulți elevi. 
 
b) aspecte pozitive identificate 
- 4 itemi din cei 5 puteau fi făcuți de către elevii de nivel mediu. 
-  In mare măsură, elevii au răspuns la toți itemii. 
- Timpul de lucru a fost suficient.  
- S-au folosit  toate tipurile de itemi. 

c) aspecte negative identificate  
- Itemul nr. 7 presupunea stăpânirea metodelor de demonstrare a problemelor de geometrie, 

pe care chiar și elevii buni încă nu le stăpânesc. 
- Itemul 7 de geometrie prin care se cerea sa se arate ca 3 puncte sunt coliniare este destul 

de greu pentru elevii de clasa a VI-a (în condițiile actuale de online si vacanta de o luna). Capitolul 
congruenta triunghiurilor abia s-a început. 

- În foarte mare măsură elevii au fost derutați de paginile de siguranță încărcate cu scris 
poziționat pe diagonală, fiind curioși la notații, coduri etc. 
 

DISCIPLINA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
MATEMATICĂ Majoritatea elevilor au reușit: - Nici un elev nu a reușit să rezolve 
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 - să citească și să interpreteze datele dintr-
un tabel: 
- să calculeze diferențele cerute de 
problemă; 
- să parcurgă tot testul, chiar dacă au dat 
răspunsuri greșite. 
- să se încadreze în timpul alocat testului. 
 

itemii 6 și 7, în care trebuiau să 
recunoască proprietăți ale 
triunghiurilor; 
- Putini elevi au reușit să trateze 
itemul nr.11 cu procente și unități 
de măsură. 
- Lipsa motivației elevilor, cu atât 
mai mult cu cat rezultatele nu sunt 
transformate în note, iar perioada 
online a fost destul de lunga. 

 
Măsuri remediale propuse la nivelul școlii pentru disciplina matematică: 
Ø Punerea accentului pe probleme practice; 
Ø Tratarea diferențiată a elevilor; 
Ø Rezolvarea de probleme în context interdisciplinar; 
Ø Rezolvarea de exerciții, probleme, itemi având legătură cu viața cotidiană; 
Ø Exerciții de efectuare a transformărilor de unități de măsură; 
Ø Colaborarea cu catedra de fizică pentru ca măsurile de remediere să fie eficiente și să 

aibă funcționalitate și sustenabilitate; 
Ø Elaborarea unor fise de lucru individuale specifice categoriilor de competente la care 

elevul prezinta lacune de învățare; 
Ø Organizarea activității de învățare pe grupe de elevi in funcție de valentele educative, de 

posibilitățile intelectuale ale elevilor, de nivelul de cunoștințe;                                        
Ø Ore de pregătire suplimentara, cu accent pe citirea conștientă a enunțurilor; 
Ø Verificarea permanenta a temelor. 

 
LIMBA ROMÂNĂ, prof. Maria-Manuela GHEORGHE 
 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătăţit 
- elevii sunt capabili să desprindă informații 

dintr-un text la prima vedere; 

 - au capacitate de a procesa informații;  
 - formulează răspunsuri concise, coerente și 
corecte, valorificând informațiile dintr-un text la 
prima vedere. 
 

- abordarea evaluării din perspectiva centrării pe 
competențe;  
-  identificarea de strategii pentru încurajarea 
lecturii în rândul elevilor; 
- păstrarea unei legături permanente între cadre 
didactice și familiile elevilor pentru informarea 
acestora în legătură cu progresul școlar;  
 - efectuarea de exerciții de exprimare liberă, de 
argumentare a unei opinii, atât în cadrul orelor 
de limba română, cât și la dirigenție, limbi 
străine, 

 
LIMBA ENGLEZĂ, prof. Denis-Rebeca PREDA 
 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 
- elevii caută cu ușurință informații într-un text; 

- au capacitate de a procesa informații;  

 

- realizarea și respectarea planurilor remediale 
individualizate;  
- identificarea de strategii pentru încurajarea 
lecturii  în limba engleză; 
- păstrarea unei legături permanente între cadre 
didactice și familiile elevilor pentru informarea 
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- stabilesc asemănări între cele două texte. 

 

 

acestora în legătură cu progresul școlar; 
 - efectuarea de exerciții de exprimare liberă, de 
argumentare a unei opinii, atât în cadrul orelor 
de limba română, cât și la dirigenție, limbi 
străine, 

 
NR. 

crt 
MĂSURA INDICATORI RESPONSABILI TERMEN 

1. Aplicarea testelor de EN după 
modele elaborate de CNE și 
analiza rezultatelor prin 
identificarea deficiențelor, 
elaborarea unui plan de măsuri 
remediale. 

Testele de EN, 
interpretarea 
rezultatelor, 
planul de măsuri 
remediale. 

Profesorii disciplinelor la 
care se susțin probele de 
evaluare 

 

2. Analiza rezultatelor, pe 
disciplină si pe fiecare cadru 
didactic. 
Limba română 
Limba engleză 

Situația 
rezultatelor 
obținute 

Profesori 

Director 

Iunie 
2021 

3. Elaborarea riguroasă a unor 
fișe de lucru individuale 
specifice categoriilor de 
competențe la care elevul 
prezintă lacune. 
Aprofundarea acelor puncte 
slabe la care elevii au făcut 
dovada slabei pregătiri. 

Fișe de lucru 
diferențiate 

 

 

Profesorii disciplinelor la 
care se susțin probele de 
evaluare 

Pe tot 
parcursul 
anului 
școlar 

4. Monitorizarea activităților 
propuse  

Rapoarte 
semestriale 

 

Director 

 

Pe tot 
parcursul 
anului 
școlar 

 
 

• CLASA A IV-A, Prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ 
 

Limba Română, Matematică 
a) gradul de dificultate: Testele au avut un nivel mediu de dificultate, dar elevii au avut mulți 

itemi, în raport cu timpul de lucru acordat.   

b) aspecte pozitive identificate: Conținuturile au fost accesibile elevilor, enunțurile au fost 
formulate clar, pe înțelesul acestora. 

c) aspecte negative identificate: Mulți itemi, în raport cu timpul de lucru, ceea ce a dus la 
supraaglomerarea unor elevi și la o gestionare defectuoasă a timpului, aceștia neputând să 
termine de rezolvat. 

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII CLASEI a IV-a  
 

DISCIP
LINA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE MĂSURI REMEDIALE 

Limba - Elevii citesc bine, în marea - Doi elevi au - Citirea unor materiale atractive - 
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Română majoritate, textul-suport al 
testului de evaluare; 
- În mare parte, extrag 
informații explicit formulate 
în text;   
- Cei mai mulți elevi 
operează cu ideile principale 
ale textului; 
- Mulți elevi formulează 
concluzii directe, pe baza 
înțelegerii textului-suport. 
Toți elevii identifică o 
concluzie bazată pe o regulă 
morală; 
- Majoritatea elevilor 
interpretează și integrează 
corect ideile și informațiile 
textului citit, formulează 
enunțuri corecte, redactează 
texte de mică întindere, 
după cerințe clar formulate; 
- Mulți elevi identifică 
părțile de vorbire cerute, 
spre elaborarea textului. 

probleme cu ritmul de 
citire iar o elevă 
citește pe silabe; 
- Unora li se întâmplă 
să încercuiască și 
,,distractori”; 
- Câțiva elevi 
ordonează cu greutate 
ideile sau asociază 
parțial personajul cu 
acțiunile realizate; 
- Unii elevi 
formulează concluzii 
pe baza 
,,distractorilor”; 
- Unii elevi confundă 
urmările cu faptele, nu 
identifică toate 
situațiile prin A/F, 
redactează texte 
incomplete, în care 
apar greșeli de 
exprimare sau  de 
ortografie (ortograme 
scrise legat, 
substantive proprii 
scrise cu inițială 
mică), respectiv 
confuzii în punctuația 
utilizată; 
- Unii elevi confundă 
verbul cu substantivul. 

cărți de povești cu ilustrații, 
reviste, etc. 
- Recitirea textului și observarea 
detaliilor; 
- Identificarea, prin tehnica 
întrebărilor ,,pas cu pas”, a 
faptelor fiecărui personaj din 
textul dat; 
- Identificarea și diferențierea, în 
cadrul textului, a unui element 
corect și a unui element 
,,distractor”; 
- Jocuri de rol, de tipul faptă-
urmare, întrebări și răspunsuri pe 
problematica menționată, exerciții 
de dictare corectivă (ortografie și 
punctuație) și de elaborare de 
texte scurte, cu accent pe așezarea 
în pagină și conținutul de idei.  
- Exerciții de identificare a 
părților de vorbire învățate și de 
diferențiere a acestora. 

Matemat
ică 

- La nivel de cunoaștere, 
mulți elevi dovedesc 
siguranță în descompunerea 
numerelor în sumă de 
ordine, scriu numere cu 
cifre romane, identifică 
,,vecinii” numerelor și 
reprezentarea corectă a unei 
fracții într-un desen; cunosc 
corpurile geometrice și 
unitățile de măsură; citesc 
corect tabele și grafice;  
- La nivel de aplicare, mulți 
elevi rotunjesc corect 
numerele date, ordonează 
corect descrescător numere 
diferite ca alcătuire, rezolvă 
corect exerciții simple de 
ordine a operațiilor (două 
operații de grade diferite); 
măsoară corect timpul cu 
unități mai mari decât ziua 

- Unii elevi 
înregistrează erori de 
rezolvare care vizează 
clasele și ordinele 
numerelor scrise cu 
cifre arabe și romane, 
reprezentarea 
numărătorului sau a 
numitorului fracției; 
dau dovadă de 
confuzii în măsurarea 
timpului; citesc invers 
datele din tabele; 
- Unii elevi 
aproximează eronat, la 
alt ordin, prin lipsă în 
loc de adaos, stabilesc 
greșit ordinea 
descrescătoare a 
numerelor date, 
urmărind literele, nu 
numerele, căutând să 

- Exerciții și jocuri de 
reprezentare corectă a numerelor, 
a claselor și a ordinelor, exerciții 
de numărare,; reprezentări de 
fracții; 
-  exerciții și jocuri de ordonare a 
numerelor, dublate de coduri de 
litere; aproximări pe diferite 
ordine; exerciții de aflare a 
perimetrului diverselor figuri 
geometrice plane și probe 
practice;  
- Rezolvare de exerciții și 
probșeme care presupun metode 
de rezolvare diverse, dar și 
ordinea efectuării operațiilor. 
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și calculează perimetrul unei 
figuri geometrice date; 
- La nivel de 
raționament/rezolvare de 
probleme, câțiva elevi 
reușesc să alcătuiască planul 
corect de rezolvare și 
efectuează operațiile cerute 
de acesta. 
  

ghicească ce cuvânt se 
formează, rezolvă 
operația de gradul I 
înaintea celei de 
gradul ai II-lea; 
confundă suma 
laturilor cu produsul 
acestora, în calculul 
perimetrului; 
- Cei mai mulți elevi 
nu duc la capăt 
raționamentul ori îl 
greșesc, au erori de 
calcul care vizează 
atât calculele din 
tablele celor patru 
operații cât și ordinea 
efectuării operațiilor. 

 
• CLASA A II-A, prof. Nadia-Alina DUMITRESCU 

 
Disciplina: Scris – 25.05.2021 

 
Numărului itemului 

din test 
Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns 
parțial corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns lipsă 

I. 1.     
conținut 18 3 1 0 

scrierea corectă a 
cuvintelor 

17 3 2 0 

semnele de 
punctuație 

12 9 1 0 

complexitate 18 0 4 0 
I. 2.      
alcătuirea corectă a 

propozițiilor 
15 0 7 0 

scrierea corectă a 
cuvintelor 

11 8 3 0 

semnele de 
punctuație 

14 1 7 0 

complexitate / 
originalitate / titlu 

11 5 6 0 

 
 

 
% 

I. 1. I. 2. 

 -
conținut 

-scrierea 
corectă a 
cuvintelor 

-semne de 
punctuație 

complexitate 
/originalitate 

-alcătuirea 
corectă a 
propozițiilor 

- scrierea 
corectă a 
cuvintelor 

-semne de 
punctuație 

-
complexitate 
/ 
originalitate 
/ titlu 

Corect 
(cod 10) 

18 17 12 18 15 11 14 11 
81,81 77.27 54,54 81,81 68,18 50 63,63 50 
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Parţial 
corect 
(cod 11, 
12) 

3 3 9 0 0 8 1 5 
13,63 13,63 40,90 100 100 36,36 4,54 22,72 

Incorect 
(cod 70, 
79) 

1 2 1 4 7 3 7 6 
4,54 9,09 4,54 18,18 31,81 13,63 31,81 27,27 

Răspuns 
lipsă 
(cod 99) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Disciplina: Citit – 26.05.2021 

 
Numărului 

itemului din test 
Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns 
parțial corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns lipsă 

I. 1. 21 0 1 0 
I. 2. 20 0 2 0 
I. 3. 21 0 1 0 
I. 4. 17 0 5 0 
I. 5. 19 0 3 0 
I. 6.  19 0 3 0 
I. 7. 18 0 4 0 
I. 8. 17 0 5 0 
I. 9. 19 0 3 0 
I. 10. 20 0 2 0 
I. 11. 21 0 0 1 
I.12. 15 2 3 2 

 
 

% I. 1. I. 2. I.3. I. 4. I. 5. I. 6. I. 7. I. 8. I. 9.  I. 10. I. 11. I12 
Corect 
(cod 10) 

21 20 21 17 19 19 18 17 19 20 21 15 
95,45 90,90 95,45 77,27 86,36 86,36 81,81 77,27 86,36 90,90 95,45 68,18 

Parţial 
corect  
(cod 11, 
12) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9,09 

Incorect 
(cod 70, 
79) 

1 2 1 5 3 3 4 5 3 2 0 3 
4,54 9,09 4,54 22,72 13,63 13,63 18.18 22,72 13,63 9,09 100 13,63 

Răspuns 
lipsă 
(cod 99) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4,54 9,09 

 
Disciplina: Matematică – 27.05.2021 

 
Numărului 

itemului din test 
Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns 
parțial corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns lipsă 

I. 1. 21 0 1 0 
I. 2. 13 0 6 3 
I. 3. 16 0 6 0 
I. 4. 10 0 12 0 
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I. 5. 6 5 10 1 
I. 6.  21 0 0 1 
I. 7. 15 0 6 1 
I. 8. 11 0 10 1 
I. 9. 14 0 7 1 
I. 10. 15 0 6 1 
I. 11. 15 0 6 1 
I. 12. 4 5 9 4 

 
% I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. I. 6. I. 7. I. 8. I. 9. I. 10. I. 11. I. 12. 

Corect 
(cod 10) 

21 13 16 10 6 21 15 11 14 15 15 4 
95,45 59,09 72,72 45,45 27,27 95,45 68,18 50 63,63 68,18 68,18 18,18 

Parţial 
corect  
(cod 11, 
12, 13) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22,72 

Incorect 
(cod 70, 
79) 

1 6 6 12 10 0 6 10 7 6 6 9 
4,54 27,27 27,27 54,54 50 100 27,27 50 31,81 27,27 27,27 40,90 

Răspuns 
lipsă 
(cod 99) 

0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
100 13,63 100 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 18,18 

 
Observații cu privire la conținutul testelor – en 2021 – clasa a II-a  

 
Citit, Scris, Matematică  

 
a) gradul de dificultate; 

Testele au avut un nivel mediu de dificultate.   
b) aspecte pozitive identificate; 

Conținuturile au fost accesibile elevilor, enunțurile au fost formulate clar, pe înțelesul 
acestora. 

Observații cu privire la rezultatele obținute de elevii clasei a II-a  
 

DISCIPLINA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
SCRIS -redactarea biletului, respectând tipul 

acestuia și elementele specifice ; 
-redactarea textului după un șir de 
întrebări ; 
-așezarea corectă în pagină a textului ; 
-utilizarea corectă a semnelor de 
punctuație ; 
-ordonarea corectă a propozițiilor într-un 
text. 

-scrierea incorectă a unor 
cuvinte; 
-utilizarea cu precădere a 
propozițiilor simple în 
redactarea textului. 

CITIT Elevii au dat dovadă că au înțeles textul 
citit : 
-au ales variantele corecte de răspuns, pe 
baza textului dat; 
-au formulat răspunsuri corecte și 
complete la întrebări, pe baza textului ; 
-au răspuns la întrebări pe baza textului, 
argumentând alegerea făcută, 
-au completat unele enunțuri lacunare, pe 

-justificarea unor stări 
emoționale. 
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baza textului dat. 
MATEMATICĂ Elevii au dovedit că : 

-stăpânesc adunarea, scăderea și 
compararea numerelor naturale de la 0 la 
100; 
-cunosc terminologii matematice ; 
-recunosc figurile geometrice ; 
-completează șiruri logico-matematice ; 
-rezolvă probleme cu unități de măsură. 

- rezolvarea de probleme cu 
operațiile învățate,  
- rezolvarea de probleme pe 
baza datelor organizate în 
tabel, motivând răspunsurile. 
 
 

 
Măsuri remediale propuse pentru disciplinele: 
• SCRIS 
- redactarea de texte care să cuprindă enunțuri clare și dezvoltate; 
- exerciții de scriere corectă/transcriere. 
 
• CITIT 
- citirea unor texte literare, în vederea dobândirii competențelor de înțelegere a textului, în 

special exerciții de completare a unor enunțuri lacunare. 
 
• MATEMATICĂ 
- rezolvare de probleme cu operațiile învățate; 
- exerciții de adunare și scădere repetată; 
- exerciții de înmulțire și împărțire; 
- rezolvarea de probleme pe baza datelor organizate în tabel, motivând răspunsurile. 
 
FORMARE CONTINUĂ 
 
a) Formare continua prin înscrierea la grade didactice: 
 
1. Alina-Vasilica PETRESCU -grad didactic I sesiunea 2017-2021 
  2. Sara VODĂ – grad didactic I sesiunea 2017-2021 
  3 Gabriela IONESCU  -grad didactic I sesiunea 2019-2023 
  4. Rodica DOBRESCU -grad didactic I sesiunea 2021-2025 
  5. Maria-Iuliana MIHAI –grad didactic I sesiunea 2021-2023 
     
b) Formare continua prin cursuri de perfecționare:  
ANALIZA SWOT 
 
PUNCTE TARI: 
- profesorii din învățământul primar si gimnazial manifesta dorința de a se perfecționa prin 

înscrierea la grade didactice; 
- un număr mare de profesori au participat cu diferite lecții demonstrative, referate in 

cadrul cercurilor pedagogice sau au organizat cercuri pedagogice în scoală, ceea ce contribuie la 
realizarea unei imagini pozitive a instituției noastre in comunitate; 

- un număr mare de profesori are  intenția de a  se perfecționa în mod constant prin 
participarea la cursuri de perfecționare; 

- 4 profesori au gradație de merit; 
- colectivul de la catedra este echilibrat ca nivel de experiență; 
- cei mai mulți profesori au gradele didactice I si II; 
- sprijinul conducerii scolii in vederea participării la diverse forme de perfecționare; 
- profesorii s-au adaptat pentru predarea, respectiv evaluarea on -line; 
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- cadrele didactice au participat la cursuri de formare on-line; 
 
PUNCTE SLABE:   
- nu toți profesorii sunt preocupați să participe la activități de formare motivând ca acele 

cursuri care se regăsesc în oferta CCD DB nu se pliază pe nevoia lor de formare; 
- în general, se perfecționează sau desfășoară activități de formare aceleași cadre didactice;  
- costuri mari ale programelor de perfecționare; 

 
OPORTUNITAŢI: 
- o paleta largă de cursuri pentru fiecare arie curriculara; 
- oferta de cursuri metodice care sunt necesare, în special, profesorilor debutanți și celor 

care doresc să susțină grade didactice; 
- conducerea școlii se implica în sprijinirea realizării activităților cercurilor pedagogice; 
- existenta surselor de informare și formare externă pentru gradele didactice; 
- existenta posibilităților de participare la programe județene, naționale și internaționale; 
 
AMENINŢĂRI: 
- deși se înscriu la cursuri, deoarece nu se formează grupele, CCD DB nu susține cursurile 

care apar in oferta; 
- majoritatea cursurilor cu credite vor presupune achitarea unei taxe ceea ce va duce în mod 

inevitabil la o participare mai scăzută a profesorilor la cursurile de perfecționare; 
- tendința de centrare exclusiv pe acumularea de credite și minimalizarea nevoilor 

punctuale de formare. 
CERCURI PEDAGOGICE 
 
La Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana - Bai au fost susținute două cercuri 

pedagogice pe parcursul primului semestru. 
1. Cercul pedagogic al educatoarelor - 14. 12.2021, susținut de dna educatoare Maria -

Iuliana MIHAI.  
        
Temele abordate:  
a) Modalități de comunicare si învățare online in învățământul preșcolar;  
b) Resurse educaționale utile in procesul de predare-învățare-evaluare online; 
2. Cercul pedagogic al profesorilor de geografie – 21.05.2021, susținut de dna profesor 

Raluca-Elena CÎRNARU. 
Temele abordate: 
a) Aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazial la clasa a VIII-a și pentru 

sporirea calității în educație; 
b) Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, vizând 

dezvoltarea gândirii critice și diminuarea riscului de alfabetism funcțional în contextul învățării în 
sistem față în față și online; 

c) Așezările omenești și organizarea administrativ-teritorială. 
Pe parcursul anului școlar, cercurile pedagogice au fost organizate de ISJDB în mediul on 

line, acestea desfășurându-se pe platforma Zoom (fiecare cu diverse activități). 
 

COMISIILE ȘCOLARE CU CARACTER PERMANENT 
 
NR. 

CRT. 
COMISII METODICĂ 

 
RESPONSABIL 

 
MEMBRI 
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1.   COMISIA PENTRU 
EVALUAREA ŞI 
ASIGURAREA 
CALITĂŢII 

Prof. Raluca-Elena 
CÎRNARU 

Prof. Elena NECULĂESCU – 
membru, reprezentant ciclul 
preșcolar 
Prof. Ramona-Ileana POPA – 
membru, reprezentant ciclul 
gimnazial 
Rodica DOBRESCU – membru, 
lider de sindicat/reprezentant 
ciclul primar 
Nadia-Alina DUMITRESCU – 
membru, reprezentant Consiliul 
Local al Comunei Vulcana-Băi 
(01.09.2020 – 09.01.2021)/Vasile 
IORDACHE – MEMBRU, 
reprezentant Consiliul Local al 
Comunei Vulcana-Băi 
(29.01.2021-31.08.2021) 
Oana-Florica ZAHARIA – 
membru, reprezentant Comitetul 
reprezentativ al părinților 

2. COMISIA PENTRU 
CURRICULUM 

Prof. Maria - Manuela 
GHEORGHE 

Prof. Gabriela IONESCU – 
responsabil Comisia umanistă; 
Prof. Raluca –elena CÎRNARU – 
responsabil Comisia realistă; 
Prof. Valeria NEMUȚ – 
RESPONSABIL Comisia 
învățământului primar și 
preșcolar; 
Prof. Sorina PÎRVU – responsabil 
Comisia Consiliere și orientare. 
 

3. COMISIA PENTRU 
PROTECȚIE ȘI 
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

 Prof. George - Octavian 
DINCĂ 

Prof. Alina PETRESCU – 
Grădinița P.N. „Paradisul 
copiilor” Vulcana de Sus; 
Prof. Gabriela IONESCU- Școala 
Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” 
Vulcana de Sus; 
Prof. Maria-Iuliana MIHAI - 
Grădinița P.N. „Albă ca Zăpada” 
Vulcana-Băi; 
Prof. Nicoleta ZĂLDOIU - 
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” 
Vulcana-Băi; 
Prof. Sorina PÎRVU - Școala 
Gimnazială „Ion MAREȘ” 
Vulcana-Băi; 
Vasilica MOREANU – secretar 

4. COMISIA PENTRU 
SECURITATE 
SCOLARĂ ȘI 
COMBATEREA 
 VIOLENȚEI ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR 

Prof. Gabriela IONESCU Prof. Elena NECULĂESCU 
Prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ 
Marius NEGOESCU – 
reprezentant Poliția Română 
Estera DOBRESCU- reprezentant 
CRP 
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5.  COMISIA PENTRU 
CONTROL INTERN 
MANAGERIAL 

 

Prof. Narcis-Cătălin MIHAI Prof. Silvia CRUCERU – 
vicepreședinte; 
Prof. Ramona-Ileana POPA – 
membru; 
Daniela VLĂDOIU, 
administrator financiar - membru; 
Vasilica MOREANU, secretar – 
membru. 
 

 
1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (C.E.A.C.) 
 
C.E.A.C și-a început activitatea în anul școlar 2020-2021 prin centralizarea rapoartelor de 

activitate ale comisiilor metodice și operaționale din anul anterior. 
Pe baza analizei făcute s-a întocmit raportul de autoevaluare pe anul școlar 2019-2020 și 

planul de îmbunătățiri pentru anul curent, acesta fiind în concordanță cu planurile de activitate ale 
fiecărei comisii. În acest sens, s-au stabilit strategiile de eliminare a punctelor slabe evidențiate la 
nivelul fiecărei comisii, punându-se accent pe valorizarea performanțelor obținute și optimizarea 
activităților la nivelul fiecărei discipline sau comisie metodică. 

Pentru anul școlar în curs s-a propus : 
- îmbunătățirea practicilor pedagogice în vederea creșterii 
promovabilității la examenele naționale; 
- reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar. 
În anul  școlar 2020- 2021, s-au desfășurat în cadrul C.E.A.C următoarele activități: 
- În luna septembrie s-a stabilit  componența C.E.A.C; 
- S-a întocmit Planul de Îmbunătățire; 
- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 
- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului C.E.A.C; 
- Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activități, Matricea responsabilităților, 

Regulament C.E.A.C, organigrame); 
- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 
- Completarea documentelor C.E.A.C (Proceduri); 
- Revizuirea Regulamentului de funcționare C.E.A.C;  
- Stabilirea responsabilităților membrilor C.E.A.C şi Comitetului C.E.A.C şi constatarea 

necesității alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 
- S-au aprobat testele de evaluare inițială.  S-au aprobat planurile remediale întocmite în 

urma administrării testelor de evaluare inițială 
- În luna octombrie, a fost realizat Raportul Anual de Evaluare Internă RAEI; 
- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unității, Proceduri, Fișe de progres, Fișe de 

observație a lecțiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaționale 
(formate noi), Chestionare- feedback elevi, părinți, profesori, comisii, roluri şi eficiența în comisii, 
portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei C.E.A.C; 

- Analiza descriptorilor de performanță  structurate pe cele 7 principii  
-  În perioada septembrie-octombrie 2019 s-a aplicat chestionarul ,, Stiluri de învățare 

”pentru clasele debutante. Centralizarea rezultatelor a fost afișată în catalog, pentru ca profesorii 
care predau la fiecare clasă să țină cont de modalitățile de învățare ale elevilor. 

- Pe parcursul lunilor noiembrie- decembrie s-au verificat o parte din portofoliile 
catedrelor didactice; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor 
- În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților; 
- S-a verificat notarea ritmică, trecerea notelor și încheierea situației și în catalogul 

electronic. 
- Validarea situației la finalul semestrului I. 
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 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calității trebuie să 
devină un instrument fundamental al dezvoltării instituționale si profesionale arătând unde se pot 
aduce îmbunătățiri astfel încât acestea să devină ținte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a 
scolii. 

Pe parcursul semestrului II, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 
comisiei urmărind documentația elaborată de Inspectoratul Școlar Județean si de A.R.A.C.I.P. si de 
cunoaștere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activități, de întocmirea 
raportului anual de evaluare internă a calității. 
              S-au făcut informări periodice în Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral. S-au 
aplicat procedurile de monitorizare internă. 

În lunile februarie-mai 2021 s-a monitorizat, prin observare directă: activitatea 
managerială, secretariatul și contabilitatea, etc., asigurarea unui climat de siguranță, inițierea și 
derularea unor proiecte la nivelul școlii, formarea cadrelor didactice, asigurarea resurselor materiale, 
realizarea asistențelor și interasistențelor, pe platforma Google Classroom, în perioadele în care 
elevii au învățat online. 

Pe tot parcursul anului s-a continuat încărcarea rezultatelor  monitorizării interne pe 
platforma A.R.A.C.I.P. 

La finalul anului școlar s-au dat spre completare chestionare pentru elevi și părinți, pe tema 
activităților de predare -învățare-evaluare și a gradului de satisfacție a acestora referitor la 
activitatea școlii în anul școlar 2020-2021 atât în perioada față în față cât și în cea online. 

De asemenea pe Google forms, s-a realizat evaluarea cadrelor didactice prin completarea 
de către elevi a unor chestionare confidențiale, pentru fiecare profesor în parte. 
 

Analiza SWOT a activității comisiei 
 
PUNCTE TARI 
- completarea portofoliului comisiei cu documentația necesară 
- elaborarea de chestionare 
- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2020- 2021 

la termenul stabilit 
- s-a realizat graficul de interasistențe 
- procedurile elaborate sunt în număr mare 
PUNCTE SLABE 
- există deficiențe în monitorizarea activităților 
AMENINŢĂRI 
- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită 

supraîncărcării cu alte activități școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite 
toate sarcinile 

OPORTUNITĂŢI 
- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 
 
Soluții posibile: 
• elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a monitorizării activităților desfășurate pentru 

a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  
• mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

părinților pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 
• elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcționale prin 

aducerea la cunoștință tuturor celor implicați pentru a îmbunătăți activitatea; 
• aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacție a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 
• centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanții catedrelor și 

popularizarea acestora. 
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2. COMISIA PENTRU CURRICULUM 
 

Activitatea comisiei de curriculum pe semestrul I/II în anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat 
conform planificării făcute la început de semestru. 

În prima parte a semestrului a avut loc verificarea dosarului comisiei urmărind ca toate 
opționalele ce se desfășoară în acest an să fie înregistrate la nivelul unității și avizate de inspectorii 
de specialitate. Acolo unde a fost cazul, cadrele didactice au fost îndrumate să obțină avizul necesar 
desfășurării opționalelor respective. 

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2020-
2021 au fost: 

- Realizarea/ aprobarea documentelor de planificare a activității cadrelor didactice și ale 
catedrelor. 

- Elaborarea proiectului de curriculum al școlii (CDȘ) realizat în urma analizei de 
nevoi/oportunități educaționale la nivelul educabililor; 

- Controlul documentelor de proiectare curriculară educaționale la nivelul educabililor; 
- Controlul documentelor de proiectare curriculară – realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 
- Actualizarea informațiilor despre curriculum, în concordanță cu specificul unității 

școlare; 
- Stabilirea programului de lucru al școlii într-un schimb in ambele scoli si in grădinițe; 
- Aplicarea planurilor-cadru, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor școlare; 
- Realizarea orarului școlii în funcție de planurile cadru, planurile de învățământ, curba de 

efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice, transport cadre didactice; 
- Realizarea ofertei educaționale – conform procedurii interne. 
Raport asupra activității desfășurate în anul școlar 2020-2021 
- realizarea documentației solicitate de MEN, ISJ și de autoritățile locale; 
- asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) și programelor școlare pentru toate 

clasele; 
- asigurarea consultanței în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind 
• procurarea documentelor curriculare; 
• procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/MEN, I.Ș.J 

Dâmbovița; 
• elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fișe de evaluare 

etc). 
Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia școlii s-a realizat 

pornind de la: 
• Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea – proiectarea curriculumului la 

decizia școlii. 
• Utilizarea unei curriculei pentru discipline opționale, specifice învățământului primar, 

recunoscute și promovate de MEN (ex: Educație financiara ) si conform proiectelor Erasmus+ 
derulate pentru introducerea activităților de proiect în curriculum Outdoor education, Sănătate in 
comunitate) sau pentru proiectele in curs de aprobare ( Patrimoniul local, național, internațional si 
PEACE – Educație pentru pace. 

Dovezile: 
• Curriculum opțional 
• Fișa de evaluare a opționalului 
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• Oferta educațională 
• Grafic discipline opționale  
În stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerințele 

igienice și pedagogice astfel: 
• Stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele de 

igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor si a virusului Sars Cov 2. 
• Respectarea cerințelor igienice și pedagogice la întocmirea orarelor și la repartizarea 

zilnică a orelor. 
Dovezile: 
• Orarul/programul de studiu al elevilor; 
• Procedura de întocmire a orarului școlii; 
S-a realizat planificarea corespunzătoare a conținuturilor învățării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum, altfel: 
• Planificările calendaristice și proiectele unităților de învățare au fost elaborate de către 

fiecare cadru didactic în funcție de nevoile reale ale clasei. 
• Unitățile de învățare au fost elaborate pe parcursul anului școlar, pe măsură ce s-a 

finalizat implementarea proiectului unității anterioare. 
• Unitățile de învățare de la cursul opțional au avut aceeași structură ca și la celelalte 

discipline. 
• Unitățile de învățare conțin planificarea învățării pe lecții (competențele/obiectivele și 

celelalte elemente din structura unei unități au fost precizate pentru fiecare oră) 
• Proiectele unităților de învățate conțin întotdeauna competențele/obiectivele pentru 

fiecare tip de lecție (lecțiile de predare, recapitulare, consolidare, etc, de evaluare de la finele 
unității). 

• În planificarea calendaristică și în proiectele unităților de învățare se respectă 
formularea conținuturilor din programa școlară. 

• Proiectarea unităților de învățare s-a realizat pornind de la particularitățile de vârstă și 
individuale ale elevilor 

Dovezile: 
• Planificări calendaristice anuale 
• Planificări pe unități de învățare 
• Planificări pe proiecte tematice 
Proiectarea unităților de învățare promovează și încurajează centrarea pe elev. 
• Atât planificarea anuală, cât și planificarea unităților de învățare promovează o abordare 

holistică asupra dezvoltării copilului și un mod integrat de abordare a curriculumului. 
Utilizarea manualelor școlare obligatoriu aprobate de MEN 
S-au utilizat doar manuale școlare, aprobate de MEN. 
În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a 

urmărit: 
• Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 
• Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o aprobare integrată, 

pluridisciplinară/interdisciplinară 
Dovezile: 
• Observarea directă 
• Documente de proiectare a materiei 
• Programe școlare 
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• Planuri de învățământ 
• Proiecte didactice 
• Fise de asistenta director. 
• Orarul clasei 
Adecvarea strategiilor și a metodologiilor didactice la specificul cultural al populației 

școlare și la motivația fiecărui elev 
S-a observat o preocupare pentru: 
• Promovarea strategiilor și a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al 

populației școlare. 
• Adecvarea strategiilor și a metodologiei didactice la motivația fiecărui elev. 
• Colectarea sistematică de informații și gestionarea eficientă a modului în care 

elementele specifice ale limbii, culturii și tradițiilor minorităților etnice, religioase sau de altă natură 
existente în unitatea școlară sunt utilizate în activitățile de predare, învățare și evaluare. 

• Utilizarea, în activitățile de predare, învățare și evaluare, a elementelor culturale 
specifice ale minorităților etnice, religioase sau de altă natură existente în unitatea școlară. 

Dovezile: 
• Observarea directă prin asistențe la ore (fișele de asistență realizate de director) 
• Documente de proiectare a materiei 
• Programe școlare 
• Planuri de învățământ 
• Proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice și în 

portofoliul comisiei metodice) 
S-a observat o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării 

formative și a feedbackului, pentru optimizarea de învățare prin: 
• Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învățare. 
• Utilizarea evaluării formative și a feedbackului pentru optimizarea procesului de 

învățare. 
Dovezile: 
• Documente de proiectare a materiei 
• Portofoliul cadrului didactic 
 
Cadrele didactice au realizat, conform prevederilor legale în vigoare, programe de 

educație diferențiată (pentru copiii cu cerințe educative speciale provenind din grupuri 
defavorizate social sau predispuse la abandon școlar, pentru copii supradotați etc.). 

Dovezile: 
• Programe de educație remedial;  
• Planuri de intervenție personalizate 
• Portofoliul cadrului didactic 
• Portofoliile elevilor 
Informarea regulată a elevilor și/sau a părinților acestora privind progresul realizat 

și rezultatele școlare s-a realizat prin: 
Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat și rezultatele școlare. 
Informarea regulată a părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare, in perioada 

online prin folosirea Google classroom si catalog electronic. 
Dovezile: 
• Cataloagele claselor – catalogul electronic 



29 

• Procedura de informare a părinților privind rezultate școlare 
Performanțele extrașcolare 
• Existența și actualitatea documentelor de proiectare a activităților extrașcolare la nivelul 

clasei și la nivelul unității de învățământ 
• Corelarea activităților extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/planul 

operațional/planul managerial și cu oferta educațională a școlii. 
• Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile extracurriculare și extrașcolare 

desfășurate cu elevii ciclului primar către toți factorii interesați (cadre didactice, părinți , elevi), în 
toate etapele derulării acestora. 

• Popularizarea rezultatelor extracurriculare și extrașcolare ale elevilor, în interiorul școlii 
și în comunitate, prin mijloace tradiționale și/sau moderne. 

• Stabilirea unei strategii de popularizare a activităților extracurriculare în rândul 
personalului școlii, al elevilor, al părinților . 

Dovezile: 
• Planul managerial al activităților extracurriculare 
• Articole în presă/revista comunei ACUM 
• Afișaj în unitate. 
• Cd-uri de prezentare 
• Diplome, medalii, trofee, fotografii 
• Instrumente de promovare a ofertei educaționale (afișe, pliante) 
• Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice 
Puncte tari: 
• Participarea cadrelor didactice online la consfătuirile organizate de I.S.J pentru 

cunoașterea modificărilor programelor școlare, a altor informații utile privind procesul de 
învățământ 

• Prezentare și studiere curriculumului național, a planului cadru, a programelor și 
manualelor școlare, a softurilor educaționale specifice fiecărei discipline 

• Întocmirea la termenele stabilite a planificărilor calendaristice anuale și a unităților de 
învățare corespunzătoare ținând cont și de recomandările M.E.N și I.S.J. 

• Selectarea din timp a materialului didactic necesar fiecărei ore și in special pentru 
perioadele de învățare online. 

• Stabilirea unor măsuri corecte de reglare a sistemului de predare-învățare-evaluare 
• Respectarea ritmului alocat fiecărei lecții, fiecărei unități de învățare conform 

planificărilor întocmite 
Puncte slabe: 
• Preponderența scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor 

stabilite din cauza virusului Covid . 
• Numărul mic de fișe de observație a lecțiilor 
• Număr mic de asistențe și interasistențe la ore 
 
3. COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
Activitatea în cadrul comisiei pentru protecție și sănătate în muncă în anul școlar 2020-

2021 s-a desfășurat conform planificării tematice, excepție făcând perioada de suspendare a 
cursurilor școlare. 

S-au realizat următoarele categorii de instructaje:  
- instructajul introductiv general; 
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- instructajul specific locului de muncă; 
- instructajul periodic; 
- prezentarea normelor specifice de revenire la muncă pe perioada stării de alertă. 
S-a urmărit realizarea acțiunilor stabilite, prezentarea periodică a normelor şi sarcinilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor ce revin personalului, precum şi consecințele diferitelor 
manifestări de neglijență. 

S-au asigurat materialele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, asigurându-se 
condițiile necesare  în caz de evacuare.  

Planul de evacuare a clădirii s-a afișat în fiecare hol, făcȃndu-se cunoscut personalului 
didactic, didactic auxiliar si nedidactic. 

 Au fost  prezentate  elevilor măsuri de prevenire în cadrul unor activități educative, având 
diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor corespunzătoare 
nivelului lor de vârstă. 

Astfel, elevilor li s-au făcut cunoscute norme pentru protecția vieții proprii şi a celor din 
jur, educarea unor comportamente privind prevenirea unor accidente, incendii. 

S-au prezentat normele specifice de revenire la locul muncă pe perioada stării de alertă. 
 
II. Lista activităților desfășurate: 
 
•  Efectuarea instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor  pentru 

personalul școlii. 
• Efectuarea instructajului privind securitatea si sănătatea la locul de muncă. 
• Prezentarea instrucțiunilor de revenire la locul muncă pe perioada pandemiei și a 

situației de alertă (IPSSM-SARS COV 2). 
• Verificarea căilor de acces si a sistemelor de ghidare luminoasă. 
• Asigurarea bunei funcționări a instalațiilor sanitare, iluminat, încălzire. 
• Discutarea anumitor norme PSI și SSM cu elevii școlii la începutul anului școlar, dar și 

pe parcursul acestuia. 
• Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situații de urgentă. 
Pe parcursul anului școlar nu s-au înregistrat accidente în cadrul școlii noastre. 
 
4. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI 

ÎN MEDIUL ȘCOLAR  
 

Violența este una din problemele secolului în care trăim, dar nu reprezintă una dintre 
problemele grave ale școlii noastre. Rapoartele care vizează monitorizarea fenomenului, întocmite 
lunar și transmise spre CJRAE Dâmbovița, dovedesc faptul că școala noastră nu înregistrează cazuri 
grave de violența fizică. 

Anul acesta s-a înregistrat un număr redus de sancțiuni aplicate pentru manifestări violente 
(verbale) sau fizice ușoare. În fiecare lună s-au trimis spre ISJ - CJRAE machete-raport cu privire la 
acțiunile de violență care s-au desfășurat la școală: injurii, loviri, jigniri, violențe fizice ușoare. 
Comportamentele elevilor în cauză au fost făcute cunoscute diriginților şi familiilor acestora 
(avertismente sau mustrare verbală şi scrisă). 

Astfel, în niciuna dintre școli n-au fost înregistrate cazuri grave de violență, datorită 
implicării conducerii și cadrelor didactice, care au antrenat elevii problemă în activități educative 
diverse. S-ar impune, însă, întocmirea unui program educativ complex care să-i includă și pe 
părinții elevilor: seminării, dezbateri, jocuri de rol, consiliere psihologică. 
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Tipuri de activități realizate pentru prevenirea  şi reducerea fenomenului violenței școlare: 
 
Nr. 
crt 

Acțiuni pentru prevenirea fenomenului  violenței școlare 
 

Participanți - 
parteneri 

1 Raportări săptămânale  în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele 
de violenţă comise în zona grădiniței / şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa 
comiterii, moduri de operare, autori. 

Responsabilul 
comisiei 
Membrii comisiei 
Diriginţi 
Învăţători 

2 Implementarea procedurilor de prevenire a fenomenului școlar de către 
comisia de disciplină, în echipa cu profesorii și elevii de serviciu, în 
conformitate cu drepturile si sancțiunile stabilite prin ROFUIP 
( De câte ori s-au raportat cazuri de violență, feed-back imediat) 

Politia de 
proximitate, 
Poliția locală 
Responsabilul 
comisiei 
Membrii comisiei 
Diriginţi, 
învăţători 

3. Instruirea diriginţilor, învăţătorilor și educatorilor astfel încât să poată 
desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii / copiii (în cadrul 
Consiliului profesoral și în pauzele dintre ore, prin rotație). 
Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul identificării problemelor 
cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare; 
Analiza unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din rândul elevilor (De 
câte ori a fost nevoie). 

Membrii comisiei 
Reprezentanţi ai 
Poliției locale 
- Comisia de 
prevenire şi 
reducere a 
violenţei în 
mediul şcolar, 
diriginţi, 
învăţători 

4 Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de 
comportament şi cu diriginţii claselor în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea, în vederea discutării modalităţilor de prevenire a victimizării 
elevilor şi a implicării lor în fapte antisociale 

Membrii comisiei 
Diriginţi 
Învăţători 

5 Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei, în 
vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul  violenţei 
în general, a violenţei în şcoală, în particular. 
Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care să fie invitaţi 
profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi autorităţilor locale, în cadrul 
cărora să fie abordate problemele cu care se confruntă elevii din şcoală 
(Activitățile prevăzute în graficul de activități al Comisiei au fost realizate 
integral) (vezi fișele de activități anexate la dosar și CD-ul cu fotografii) 

- Comisia de 
prevenire şi 
reducere a 
violenţei în 
mediul şcolar 
- Director, 
coordonator de 
programe 
educative 
Părinți, elevi 
Diriginţi, 
învăţători 

6 Participarea elevilor şcolii la activităţi extraşcolare artistice, sportive, civice 
(în beneficiul comunităţii)  
 

Coord. de 
proiecte şi 
programe 
educative, 
învăţători, 
diriginţi, 
Profesor 
Coordonator al 
Consiliului 
elevilor  
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 În anul școlar 2020-2021, au fost susținute activități antiviolență și de promovare a 
interculturalității, conform graficului afișat, cu participarea reprezentantului Poliției Române,  dl. 
Marius NEGOESCU. 

 Aceștia au oferit, alături de fiecare cadru didactic, feed-back elevilor în ceea ce privește 
interacțiunea între copii sau comportamentul după reguli clar definite. Sugestiile lor au ameliorat 
comportamentele multor elevi și au dezamorsat conflicte. Activitățile desfășurate au fost 
consemnate în fișe de activitate și contrasemnate de adulții participanți. 

 
Activitățile propuse semestrial au fost realizate conform graficului. 
 

Nr. 
Crt. 

 
TEMA ACTIVITĂŢII 

 
RESPONSABIL 

 
GRUPA 

 
DATA 

1  ,,Protejați bunurilee grădiniței! ” 
 

Educatoarele din 
Grădinița VB 

Două grupe  Nov.20
20 

2 ,,Eu și prietenii mei- reguli de comportament 
civilizat” 

Educatoarele din 
Grădinița VS 

Două grupe Ian.202
1 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
TEMA ACTIVITĂŢII 

 
RESPONSABIL 

 
GRUPA 

 
DATA 

1 ,,Fuga jucăriilor- combaterea tentativei de 
furt” 

Educatoarele din 
Grădinița VS 

Două grupe Aprilie 
2021 

2 ,,Însușirea bunului găsit” Educatoarele din 
Grădinița VB 

Două grupe  Mai 
2021 

 
 
NR. 

CRT. 
 

TEMA ACTIVITĂŢII 
 

ÎNVĂŢĂTOR 
 

CLASA 
 

DATA 
1. ,,Bullying-ul" 

 
Silvia CRUCERU CP VB Nov.20

20 
2. ,,Războiul dintre Tom și Jerry” Maria-Manuela 

GHEORGHE 
I VS 

 
Nov.20

20 
3. ,,Puterea pumnului sau puterea minții?” Nadia DUMITRESCU a II-a 

VB 
Dec.20

20 
4. ,,Pumnul nu te face mare” Rodica DOBRESCU a III-a VS Ia.2020 

5.  “Mai mult câștigi prin iertare decât prin 
 violență.” - La Fontaine 

 

Valeria-Ștefania 
NEMUȚ 

a IV-a Ian.202
1 

 
NR. 

CRT. 
 

TEMA ACTIVITĂŢII 
 

ÎNVĂŢĂTOR 
 

CLASA 
 

DATA 
1. ,,Puterea pumnului sau puterea minții” Silvia CRUCERU CP VB Feb.202

1 
2.  ,,Părinții- primele modele 

comportamentale” 
Maria-Manuela 
GHEORGHE 

I VS Mart.20
21 

3.  Nadia DUMITRESCU a II-a VB 
 

Apr.202
1 

4. ,,Cuvintele rănesc” Rodica DOBRESCU a III-a VS Mai.20
21 

5. ,,Cyberbullying- ce este și cum îi punem 
capăt?" 
 

Valeria-Ștefania 
NEMUȚ 

a IV-a VB Iun. 
2021 
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NR. 

CRT. 
 

TEMA ACTIVITĂŢII 
 

DIRIGINTE 
 

CLASA 
 

DATA 
1. „Toleranța- apanajul umanității.” Rebeca  

PREDA 
a VIII-a 

VB 
Oct.202

0 
2. ,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este 

vrăjmașul iubirii”- material video 
Gabriela  

IONESCU 
a VII-a 

VS 
Nov..20

20 
3. ,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți 

spun cine ești" 
Raluca  

CÎRNARU 
a VII-a 

VB  
Dec.20

20 
4. ,, Violenţa în familie”  

 
Sorina  
PÎRVU 

a V-a 
VS 

Ian..202
0 

5. ,,Cuvinte care dor” George DINCĂ a VI-a 
VB 

Ian. 
2020 

     
 
NR. 

CRT. 
 

TEMA ACTIVITĂŢII 
 

DIRIGINTE 
 

CLASA 
 

DATA 
1. Activități outdoor - diseminare Erasmus+ 

interculturalitate 
Sorina 
PÎRVU  

a V-a 
VS 

Feb.202
1 

2. ,,Rolul negativ al violenţei în familie asupra 
elevilor ” 

Rebeca  
PREDA  

a VIII-a 
VB 

Mart.20
21 

3. ,,Violenţa în imagini” 
 

Gabriela  
IONESCU  

a VII-a 
VS 

Apr.202
1 

4. ,,Modalități de aplanare a conflictelor” George DINCĂ a VI-a 
VB 

Mai 
2021 

5. ,,Influența anturajului” Raluca 
CÎRNARU 

a VII-a 
VB 

Iunie 
2021 

 
Obiectivele propuse au fost următoarele: 

1. Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii 

de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia. 

2. Analiza periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ 

infracţiunilor. 

3. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. 

4. Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. 

5. Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie 

pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea 

tuturor factorilor educaţionali. 

6. Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în 

zona unităţilor de învăţământ. 

Aceste obiective au fost îndeplinite, cu unele observații: obiectivul 5 și 6 a putut fi realizat 
doar în direcția elevilor cu părinți implicați și dornici să-și supravegheze atent copiii; diriginții au 
colaborat permanent cu părinții, telefonic sau online, făcând front comun, în rezolvarea unor situații 
delicate. 

Activitățile desfășurate au respectat graficul întocmit și au avut un impact constructiv 
asupra elevilor, aceștia implicându-se activ. Elevii au înțeles importanța acestor activități care oferă 
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informații, oportunități, soluții, strategii în direcția prevenirii și rezolvării situațiilor conflictuale la 
școală, dar și în afara școlii. Toate activitățile au avut ca suport resurse moderne, digitale: video 
proiecții, prezentări PowerPoint, jocuri online, povești interactive, jucării.  

La grădiniță și la ciclul primar, activitățile propuse au vizat criteriile și particularitățile de 
vârstă, copiii regăsindu-se în temele accesibile și atractive ce le-au captat atenția și interesul. Elevii 
au fost prezentați prin prisma activităților desfășurate, niște modele pe care cei mici le au, de aceea 
impactul tuturor activităților a fost destul de mare. (,,Protejați bunurile grădiniței! ”/,,Eu și prietenii 
mei- reguli de comportament civilizat”/,,Fuga jucăriilor- combaterea tentativei de furt”/,,Însușirea 
bunului găsit”/,,Războiul dintre Tom și Jerry”/ ,,Mai mult câștigi prin iertare decât prin 
violență.”/,,Puterea pumnului sau puterea minții?”/ ,,Părinții- primele modele 
comportamentale”/,,Cuvintele rănesc”/,,Cyberbullying- ce este și cum îi punem capăt?"/„Toleranța- 
apanajul umanității.”/,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este vrăjmașul iubirii”/ 

,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești”/,,Cuvinte care dor”/,,Violența în 
familie”/,,Modalități de aplanare a conflictelor”/,,Influența anturajului” - toate aceste titluri au un 
cunoscut slogan: ,,STOP, VIOLENȚEI!” 

Activitatea  ,,Fii bun!”, coordonată de prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, la clasa a II-a, a 
avut ca obiective recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența 
în cazul unor situații date. Elevii au prezentat un material ppt și au discutat pe baza acestui material; 
elevii au confecționat din hârtie colorată roșie o inimioară, au îndoit, pe rând, câte o parte din hârtie 
la rostirea unei expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei expresii pozitive, au desfăcut pliurile. Pe 
baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele negative ale bullying-ului și efectele sale 
dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional. Copiii au dedus că inima 
oamenilor este ca acea coală de hârtie, impresia lăsată este greu de șters precum „ridurile” de pe 
hârtie, chiar dacă vom încerca să corectăm greșeala, „semnele” vor rămâne. Rezultatele așteptate au 
fost conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură verbală și  modificarea, în timp, 
prin discuții și repetare, a comportamentului elevilor violenți către un comportament de dorit în 
școală și în afara ei. O altă activitate, cu titlul ,,Uneori, vorbele rănesc”, coordonată de prof. Nadia-
Alina DUMITRESCU, la clasa a II-a, a urmărit  recunoașterea cauzelor violenței verbale și 
identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date; s-a citit elevilor textul supus 
dezbaterii și au fost invitați să-și exprime părerea despre comportamentul copilului din textul audiat. 
Elevii s-au familiarizați cu termeni specifici din sfera bullying-ului și au aflat răspunsuri la întrebări 
precum: ce este bullying-ul? care sunt caracteristicile acestui fenomen? Unde se întâmplă? Cum se 
simte cel agresat? În final, elevii au ilustrat prin desen semnificația expresiei „Cuvintele rănesc”. 
Rezultate așteptate au fost conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură verbală și 
formarea unor comportamente pozitive adecvate elevilor. 

Activitatea ,,Pumnul nu te face mare”,  activitate coordonată de  prof. înv. primar Rodica 
DOBRESCU a urmărit recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât 
violența în cazul unor situații date. Elevii au confecționat din hârtie colorată roșie o inimioară, au 
îndoit, pe rând, câte o parte din hârtie la rostirea unei expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei 
expresii pozitive, au desfăcut pliurile. Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele 
negative ale bullying-ului și efectele sale dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și 
educațional. ,,Cuvintele rănesc” a fost o activitate a elevilor clasei a III-a și a avut ca obiective 
recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor 
situații date. Rezultate așteptate: conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură 
verbală și formarea unor comportamente pozitive adecvate elevilor. 

Activitatea ,,Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență.” - La Fontaine, coordonată de 
prof. Valeria NEMUȚ, la clasa a IV-A, avut ca obiective combaterea conflictelor prin comunicare și 
toleranță și identificarea beneficiilor iertării în relațiile dintre copii. S-a derulat un material ppt, iar 
elevii au identificat în cadrul acestuia situațiile în care au nevoie de comunicare și de iertare, au 
oferit feed-back din experiența lor și au identificat beneficiile iertării, comparativ cu gestionarea 
unui conflict prin violență. (materiale utilizate: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, fișe de 
lucru, ppt, stick). 

,,Rolul negativ al violenței în familie”, activitate coordonată de prof. Denis-Rebeca PREDA, 
la clasa a VIII-a, a  urmărit conștientizarea faptelor si formelor de violență, formarea unui 
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comportament adecvat și identificarea exemplelor bune de comportament. S-a prezentat elevilor un 
material PPT – Studii de caz. După prezentarea studiilor de caz, acestea au fost discutate cu elevii. 
Rezultate înregistrate au fost următoarele: elevii recunosc că este foarte important să rezolve 
conflictele amiabil ,deoarece nici violența fizică, nici violența verbală nu reprezintă o soluție și  au 
propus numeroase soluții pentru a deveni o clasă cu comportament tolerant. Activitatea  
,,Toleranța”- apanajul umanității a avut ca obiective definirea  noțiunii de toleranță; demonstrarea 
respectului față de sine şi fată de ceilalți;  identificarea caracteristicilor care descriu comportamentul 
tolerant;  realizarea arborelui toleranței; identificarea regulilor specifice unei clase tolerante. 
Profesorul prezintă un material PPT – Povestea lui Dino. Verificarea înțelegerii conținutului textului 
prezentat și a învățăturii desprinse din text s-a făcut prin metoda Explozia stelară. Fiecare echipă a 
formulat o întrebare la care a răspuns un reprezentant al grupei următoare. Elevii au identificat 
caracteristici ale atitudinii tolerante. Caracteristicile extrase de elevi, cuvintele cheie ce conduc spre 
toleranță, au fost scrise pe un ciorchine (dragoste, pace, respect, acceptare, armonie, îngăduință, 
iertare, răbdare, înțelegere,  afecțiune). Elevilor au realizat arborele toleranței folosind cuvintele 
magice care au condus la un comportament tolerant: mulțumiri, scuze, fapte bune, complimente, 
promisiuni. Fiecare elev din echipă a primit ca recompensă un cuvânt din proverb și au format 
proverbul (Arborele toleranței poartă fructele păcii.). Elevii au explicat semnificația proverbului și 
s-a identificat simbolul păcii – porumbelul. La finalul activității s-a realizat un poster intitulat 
„Regulile de aur ale unei clase tolerante”.  

Elevii clasei a VII-a A au fost implicați în proiectul ,,Îmi pasă! Mă implic! Violența nu este 
un răspuns”(au realizat postere și au făcut studii de caz pe tema propusă de către dirigintele clasei, 
prof. Raluca CÎRNARU - tema propusă: ,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești", 
în colaborare cu dna consilier școlar Adriana OPREA). 

,,Cuvinte care dor” și ,,Modalități de aplanare a conflictelor” au vizat problemele pe care le 
avea colectivul clasei a VI-a, astfel dl prof. George DINCĂ a punctat foarte bine, prin aceste 
activități, multe dintre situațiile de natură violentă. Elevii clasei au conștientizat faptul că un limbaj 
violent aduce ulterior scăderea stimei de sine a celui care e agresat în felul acesta și duce la dizgrația 
celui care folosește un limbaj agresiv și netolerat de către ceilalți.  

Activitățile outdoor (diseminare Erasmus+ interculturalitate) propuse de coord. Prof. Sorina 
PÎRVU, au constituit un deliciu pentru elevii școlii noastre, mai ales că participarea unora dintre ei 
la astfel de proiecte europene a dat rod în cadrul orelor de studiu și în afara lor. Bunele practici 
învățate au format un scut puternic împotriva fenomenului violență. 

Elevii clasei a VII-a B au realizat materiale video, respectând tema propusă de către 
dirigintele clasei, prof. Gabriela IONESCU - ,,Violența în imagini” - materialele video au constituit 
baza unui colaj care a rulat la o oră de dirigenție denumită sugestiv ,,Violența - un scurt metraj”. 

,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este vrăjmașul iubirii” a constituit o provocare pentru 
prof. coordonator Gabriela Ionescu, pentru că activitatea a îmbinat elemente laice cu  elemente 
religioase, cu scopul de a familiariza elevii cu faptul că Dumnezeu ar trebui să existe sub orice 
formă, în fiacre lucru pe care-l întreprindem, oriunde și oricare ar fi acela. Ideea acestei activități  a 
surprins plăcut colectivul de elevi care au venit cu propuneri de activități și materiale care să 
faciliteze o bună desfășurare a lucrurilor. Astfel, elevii au construit în jurul temei propuse, o 
întreagă rețea de întrebări, cu răspuns sau fără răspuns, au creat chiar parabole și fabule, după 
modelul propus de dna profesoară, la rândul e, o creatoare de versuri.  

Fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile din graficul propus, urmărind obiective 
specifice clasei de elevi și astfel rezultatele așteptate s-au concretizat mai mult sau mai puțin, pe 
termen lung. 
 
 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE  
 
Activitatea extracurriculară şi extrașcolară s-a bazat pe programul activităților educative 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activitățile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 
Demersul educativ derulat în acest an școlar s-a caracterizat prin diversitate (din punct de vedere al 
tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare au fost diverse: concursuri, panouri 
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expoziționale, campanii, etc.) şi arie largă de extindere. Activitatea educativă s-a desfășurat conform 
planificării calendaristice prezentate de către diriginți. Aceștia au colaborat cu profesorii claselor şi 
cu elevii aleși în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea 
educativă a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente cetățenești raportate 
la valorile autentice ale democrației. Din cauza contextului pandemic, școala desfășurându-se online 
în multe perioade din anul școlar, o serie de activități planificate au fost regândite pentru a se putea 
desfășura în condiții de siguranță. Misiunea cadrelor didactice din școala noastră conjugă eforturile 
materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

• îmbunătățirea procesului instructiv-educativ în toate activitățile desfășurate cu elevii; 
• încurajarea competiției, performanței, progresului școlar.  
 
Alegerile din cadrul Consiliului Elevilor au avut loc cu respectarea măsurilor de siguranță 

impuse de contextul pandemiei Covid-19, componența fiind următoarea:  
• Șerban Irina-Alexandra și Popescu Dănuț-Gabriel(clasa a III-a); 
•  Dumitrescu Alessia Maria și Dobrescu Sergiu-Gabriel(clasa a IV-a); 
•  Stanciu Alexandru- Georgian și Fășie Asi-Maria(clasa a V-a); 
•  Bîrlog Antonia și Stîngaciu Nicola(clasa a VI-a); 
•  Gheorghe Mara-Ioana (PREȘEDINTE) și Dumitru Antonia-Maria (clasa a VII-a A); 
•  Fășie Alexandru-Christian și Fășie Miruna-Elena (clasa a VII-a B); 
•  Fășie Andreea și Necșoiu Sebastian (clasa a VIII-a). 
Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în 

principal creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii 
si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai colectivității 
locale. 

La începutul anului școlar au fost fixate principalele obiective ale activității educative 
extrașcolare. Desfășurarea activității educative a implicat trei categorii de demersuri, care au fost 
valorificate la maximum în școala noastră. 

-  Prima categorie a constituit-o coordonarea și sprijinirea activităților desfășurate în cadrul 
Consiliului Elevilor; 

- A doua categorie este reprezentată prin demersurile special orientate: Orele de consiliere 
și orientare școlară, educație civica, activități extrașcolare. 

- A treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun și la 
disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea având un potențial ridicat în ceea ce privește 
educația pentru valori, precum și strategii adecvate în acest scop. 

Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul 
semestrului s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora în 
organizarea în cadrul Consiliului Elevilor - alegeri, comisii de lucru. De fiecare dată au fost 
rezolvate rapid  transparent și eficient conflictele apărute între elevi. 

Analizând a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul că pe parcursul 
semestrului, temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară au fost conform noilor 
programe. Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de 
consiliere conform noilor norme. 

Cel de al treilea demers a avut în vedere ca activitatea curriculară de la clasă să nu fie 
perturbată de activitățile extrașcolare, încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activități 
educative să fie în favoarea activităților de la clasa. 

 
ANALIZA SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe 

- în școală se desfășoară o activitate educativă 
deosebită, foarte bine proiectată şi desfășurată; 
- profesorii diriginți desfășoară lecții moderne pe 

- activitățile extrașcolare organizate la nivel 
de clasă se organizează sporadic;  
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teme de interes comun; 
- activitatea comisiei „consiliere şi orientare” este 
foarte bună; 
- 100% dintre diriginți au urmat cursul  
“Consiliere şi orientare”; 
- școala desfășoară anual activități de tradiție: ex. 
„Ziua Școlii”, Serbarea de Crăciun, Centenarul 
unirii etc. 
- elevii școlii participă cu rezultate foarte bune la 
concursurile județene şi naționale: concursuri 
artistice, concursuri de pictură, civice, sportive 
etc. 
- școala găsește noi oportunități de afirmare a 
elevilor: concursuri artistice, literare, civice şi 
sportive, simpozioane, conferințe naționale şi 
internaționale ; 
- elevii sunt antrenați în programe educative 
derulate în parteneriat cu diferite organizații; 

- Consiliul Elevilor funcționează bine, dar 
fiind unul singur pe ambele scoli este dificil 
sa se întâlnească lunar; 
-Pandemia Covid 19 a împiedicat derularea 
unor activități programate. 
- uneori dirigintele nu poate colabora cu 
părinții, pentru că aceștia nu răspund 
solicitărilor școlii sau lucrează în 
străinătate; 

Oportunități Amenințări  

- posibilitatea de a dezvolta activități şi programe 
educaționale  cu diverse  instituții şi ONG-uri; 
- posibilitatea de a găsi oportunități de colaborare 
şi dezvoltare de proiecte prin intermediul 
internetului sau prin intermediul contactelor 
anterioare; 
- autonomie în conceperea unei oferte de 
activități educative care să personalizeze școala 
şi să-i crească reprezentativitatea la nivel 
județean şi național. 

- noul statut al activității de consiliere şi 
orientare, prevăzută în afara planului cadru 
;  
- lipsa de interes a părinților pentru 
parcursul școlar al copilului, frecvența, 
disciplina şi instrucția sa; 
- posibilitatea migrației școlare, pe fondul 
crizei economice;  
- comasarea clasei a VIII-a. 

 
Activități desfășurate: 

• Activitatea de deschidere a noului an școlar(fiecare învățător și diriginte la clasa lui din 
cauza pandemiei Covid-19); 

• Prezentarea actelor normative care reglementează activitatea educativă; 
• Repartizarea diriginților/învățătorilor pe clase; 
• „Ziua Europeană a Limbilor Străine” (26 septembrie): activități menite să îi încurajeze 

pe elevi în studierea acestora(prezentări, postere, cărți poștale, filmulețe pe tik-tok, desene); 
• Întocmirea bazei de date privind situația disciplinară, absenteismul, delicvența; 
• Elaborarea Programului activităților/proiectelor educative școlare şi extrașcolare; 
• Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a activității de consiliere şi orientare/a 

activităților extracurriculare conform noilor reglementări; 
• Întocmirea graficului profesorilor de serviciu pe școală; 
• Constituirea comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar; 
• ,,Săptămâna Europeană a Sportului''(octombrie): o inițiativă a Comisiei Europene de 

promovare a sportului și a activității fizice în întreaga Europă; tema generală a campaniei rămâne 
„#BeActive”; 

• Activitate online cu ocazia sărbătorilor de iarnă în care elevii au transmis urări 
profesorilor și colegilor;  
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• Halloween (copiii iubesc costumațiile și personajele de poveste); 
• Organizarea Consiliului Elevilor; 
• Organizarea Consiliului reprezentativ al părinților; 
• Întocmirea graficului de interasistențe la orele de consiliere; 
• Programului național „Școala altfel”-online; 
• Activități în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, „Outdoor Education 

and Teaching Methodology” (2020-1-UK01-KA201-078965), în parteneriat cu școli din România, 
Grecia, Țara Galilor; 

• Acțiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei 
școlare(la fiecare clasă); 

• Acțiuni de prevenire a consumului de droguri, a delicvenței juvenile, a traficului de 
persoane(la ciclul gimnazial); 

• Acțiuni pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul şcolar; 
• 6 aprilie 2021, Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Asociația 

BLOCKSTART, au fost gazdele unei activități locale din cadrul proiectului „Outdoor Education 
and Teaching Methodology”(2020-1-UK01-KA201-078965); la activitate au participat partenerii de 
proiect din România, Școala Gimnazială „Grigore Rădulescu” Bezdead și Școala Gimnazială 
„Coresi” Târgoviște; 

• Acțiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei şi culturii naționale, europene, 
mondiale(1 decembrie, „Ziua eroilor” etc) 

• Acțiuni de însușire  şi respectare a normelor de igienă, de prevenire a 
îmbolnăvirii(pandemie Covid-19); 

• Acțiuni de cunoașteri şi respectare regulilor de protecția muncii, a normelor de 
circulație, de prevenire a incendiilor; 

• Derularea activităților tradiționale pentru „Ziua școlii” (online); 
• Participare în proiectul transnațional „Tradiții și obiceiuri locale”, desfășurat în perioada 

octombrie-decembrie 2020; 
• 5 iunie: „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” - „Ce sunt ecosistemele și cum pot fi 

restaurate”; 
• Două excursii în Parcul Natural Bucegi: iulie2021,clasa a V-a și clasa a VII-a (în 

parteneriat cu Asociația BLOCKSTART); 
• Organizarea banchet sfârșit de ciclu primar și gimnazial ( clasa a IV-a și clasa a VIII- a); 
• Activități încheiere an școlar (pe clase). 
 
CURSURI  

• Cursul de formare CRED  - ,,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, prof, 
Raluca-Elena CÎRNARU, prof. Sorina-Vanessa PÎRVU, prof. Aura-Maria STĂNCESCU, prof. 
Gabriela IONESCU, prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, prof. Rodica DOBRESCU, prof. Valeria-
Ștefania NEMUȚ, prof. Silvia CRUCERU, prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

• Cursul Selfie organizate în cadrul proiectului EduNetworks – toate cadrele didactice; 
• Cursul Literație, gândire critică și creativă organizat în cadrul proiectului EduNetworks 

– prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, prof. Maria-Manuela GHEORGHE, prof. Rodica 
DOBRESCU, prof. Maria-Iuliana MIHAI, prof. Elena NECULĂESCU, prof. Sara VODĂ, prof. 
Alina-Vasilica PETRESCU 

• Consilierea profesorilor debutanți pentru susținerea examenului național de definitivat/ 
titularizare-organizat de CCD-Dâmbovița, prof. Antonela ARZOIU; 

• Cursul de perfecționare „Incluziunea școlară de la teorie la practică” (24 ore) organizat 
de Asociația Dascăli Emeriți, prof. Sara VODĂ; 

• Cursul „Educație și Competență Bancară pentru profesori” , din perspectiva 
utilizatorului de servicii financiare, prof. Raluca-Elena CÎRNARU; 
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• Cursul „Reziliența: cum să rămânem puternici și echilibrați emoțional în aceste 
vremuri”- sC. SELLfication SRL-D, prof. Raluca-Elena CÎRNARU; 

• WEBINAR– 7 PAȘI CĂTRE CREATIVITAE ÎN LIMBAJ CLASSROOM, prof. 
Nadia-Alina DUMITRESCU; 

• WEBINAR – EVALUARE ȘI FEEDBACK AUTOMAT ÎN MOODLE, prof. Nadia-
Alina DUMITRESCU; 

 
SIMPOZIOANE 

• Simpozionul național „Magia sărbătorilor de iarnă”  – ediția 2021, prof. Alina-Vasilica 
PERTESCU; 

• Simpozionul național „Cei șapte ani de acasă – ediția 2021, prof. Sara VODĂ; 
 

CONFERINȚE 

• Conferința Națională ,,Elevul - oglinda învățământului” - prezentarea articolului ,, 
Elevul cu CES - oglinda învățământului actual”,  prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ; 

• Conferința Internațională de Geografie „ Spațiul cultural național în 
afara frontierelor – Educație, identitate, cultură, tradiție, obiceiuri, conștiință ” în cadrul 

Proiectului „Geografia fără frontiere”, prof. Raluca-Elena CÎRNARU; 
 

PUBLICAȚII 

• ,, Elevul cu CES - oglinda învățământului actual”, publicație cu ISSN, iunie 2021, în 
Ghidul metodologic Elevul-oglinda învățământului”, prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ; 

• „20 noiembrie - Ziua internațională a drepturilor copilului” în revista locală „Acum”, 
prof. Rodica DOBRESCU; 

• Publicare de TESTE ONLINE pe DIDACTIC.RO, prof. Nadia-Alina DUMITRESCU; 
• „Colaborarea școală-familie” – articol publicat în revista AGIRO, prof. Nadia-Alina 

DUMITRESCU; 
• „Concepția constructivistă asupra formării noțiunilor științifice” – articol în Revista 

Internațională, editura Edudel, prof. Nadia-Alina DUMITRESCU; 
 

CONCURSURI 

• Concursul național (online) - „Mărțișoare zâmbitoare” – Arad, prof. Alina-Vasilica 
PERTESCU, prof. Elena NECULĂESCU; 

• Concursul județean, ,Mărțișorul norocos”- Alba Iulia, prof. Alina-Vasilica PERTESCU, 
prof. Elena NECULĂESCU; 

• Concursul regional ,,Biblioteca vorbitoare”- Fieni, prof. Alina-Vasilica PERTESCU, 
prof. Elena NECULĂESCU; 

• Concursul național ,,OBICEIURI DE PAȘTI,, aprobat în CAERI 26149, la poziția 898, 
februarie,2020, ediția a IX-a, prof. Maria-Iuliana MIHAI; 

• Concursul „Manifest pentru Pământ”- secțiunea DESEN- SGR Prahova, prof. Raluca-
Elena CÎRNARU; 

• Concursul național – „Știința ca o joacă”, organizat de Palatul copiilor Arad, prof. 
Nadia-Alina DUMITRESCU; 
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CONSILIUL ELEVILOR, responsabil prof. Silvia CRUCERU 
 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Școlar al Elevilor în implicarea activă a 
acestuia în viața școlii, la începutul anului școlar 2020-2021, elevilor din școala noastră le-a fost 
adusă la cunoștință Metodologia de Organizare şi Desfășurare a Alegerilor din Cadrul Consiliului 
Elevilor, metodologie elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi 
Funcționare a Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin OMENCŞ nr. 3838 din 23.05.2016 şi cu 
Regulamentul Intern al Consiliului Național al Elevilor. La nivelul instituției de învățământ a fost 
respectat Calendarul alegerilor pentru funcțiile din cadrul Consiliului Elevilor. 

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităților desfășurate de 
Consiliul Școlar al Elevilor au fost: 

1. cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Elevilor. Alegerea reprezentanților în Consiliul Școlar al Elevilor. 

2. antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea 
abilităților organizatorice. 

3. lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor 
interculturale. 

În urma alegerilor desfășurate la nivel de clase, componența CȘE a fost următoarea: 
 

NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA OBSERVAȚII 

1. Șerban Irina- Alexandra a III-a Structura:  
Școala Gimnazială Vlad Țepeș 

Vulcana de Sus 
2. Popescu Dănuț- Gabriel a III-a Structura:  

Școala Gimnazială Vlad Țepeș 
Vulcana de Sus 

3. Dumitrescu Alessia Maria a IV-a  
4. Dobrescu Sergiu - Gabriel a IV-a  
5. Stanciu Alexandru- Georgian a V-a Structura:  

Școala Gimnazială Vlad Țepeș 
Vulcana de Sus 

6. Fășie Asi-Maria a V-a Structura:  
Școala Gimnazială Vlad Țepeș 

Vulcana de Sus 
7. Bîrlog Antonia a VI-a  
8. Stîngaciu Nicola a VI-a  
9. Gheorghe Mara- Ioana a VII-a  
10. Dumitru Antonia - Maria a VII-a  
11. Fășie Alexandru - Christian a VII-a Structura:  

Școala Gimnazială Vlad Țepeș 
Vulcana de Sus 

12. Fășie Miruna- Elena a VII-a Structura:  
Școala Gimnazială Vlad Țepeș 

Vulcana de Sus 
13. Fășie Andreea a VIII-a  
14. Necșoiu Sebastian a VIII-a  

 
În urma alegerilor și a exprimării liber-consimțite a votului, atât la nivel de școală, cât și la 

nivel de C.Ș.E., avem: 
1. Președinte: Mara- Ioana GHEORGHE (VII A) 
2. Vicepreședinte: Nicola STÎNGACIU (VI) 
3. Secretar: Miruna – Elena FĂȘIE (VII B) 
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Biroul executiv al C.Ș.E. cuprinde : 
1. Departament Avocatul Elevului: Antonia-Maria DUMITRU (VII A) 
 
2. Departamentul de concursuri școlare și extrașcolare:  
• Alexandru- Georgian STANCIU (V) 
• Alessia- Maria DUMITRESCU (IV) 
• Irina- Alexandra ȘERBAN (III)  
 
3. Departamentul de mobilitate, informare, formare şi consiliere:  
• Dănuț – Gabriel POPESCU (III) 
• Antonia BÎRLOG (VI) 
• Sebastian NECȘOIU (VIII) 
4. Departamentul de cultură și educație: 
• Andreea FĂȘIE (VIII) 
• Alexandru-Christian FĂȘIE (VII B) 
 
5. Departamentul de sport:  
• Sergiu- Gabriel DOBRESCU (IV) 
• Asi- Maria FĂȘIE (V) 

 
Pentru semestrul I al acestui an școlar, elevii reprezentanți au propus activități care au fost 

realizate cu succes. Acestea sunt: 
 

Nr. 
crt. Denumirea activității Termen Responsabil 

1 
 

Reorganizarea CŞE pe școală 
- prezentarea noilor membri 
- prezentarea raportului de activitate pe anul trecut 
- propuneri de activitate pentru agenda CŞE pe 
semestrul I 
- stabilirea datei alegerilor 

octombrie 
Consilierii 

Cadru didactic de 
legătură 

2 
Organizarea alegerilor în cadrul CŞE pe școală 
- depunerea candidaturilor 
- alegerea reprezentanților 

noiembrie 
Candidații  

Cadru didactic de 
legătură 

3 

Igiena – o necesitate reală în viața fiecăruia 
- masă rotundă: prezentarea materialelor realizate de 
elevi care să sublinieze importanța respectării normelor 
de igienă 
- concurs 

decembrie Consilierii 

4 

Fenomenul Bullying 
- identificarea factorilor, a elementelor și a 
consecințelor 
- strategii de prevenire și de combatere 

ianuarie Consilierii  

 

Activități permanente: CŞE participă la 
organizarea și desfășurarea activităților 
extrașcolare (ex. Ziua Mondială a Educației, Ziua 
Școlii, competiții sportive, serbări)  

permanent Membrii CŞE 
Consilierii 

 
Pentru semestrul al doilea, activitățile propuse au vizat: 
 

Nr. Denumirea activității Termen Responsabil 
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crt. 

1 
 

Fii voluntar! 
- activități remediale desfășurate online cu elevii 
beneficiari SNAC, susținute de reprezentanții CŞE 

februarie Consilierii 
Responsabil SNAC 

2 
Protejarea mediului 
- activități de ecologizare şi plantare de flori, pomi martie 

Consilierii  
Cadru didactic de 

legătură 

3 
Atelier de creație 
- activități practice pentru realizarea de obiecte 
decorative în vederea pavoazării spațiilor școlare 

aprilie Consilierii  

4 
Eroii internetului – Siguranță online pentru elevi 
 mai 

Consilierii  
Consilierul 

educativ 

5 

Anturajul meu, model sau antimodel? 
- promovarea unor relații interumane pozitive 

și a unui stil de viață responsabil 
 

Iunie 
 

Consilierii 
Psihologul şcolar  

6 Activități permanente: CŞE participă la organizarea 
și desfășurarea activităților extrașcolare  permanent Membrii CŞE 

Consilierii 
 
 

RELAȚIA ȘCOALĂ- FAMILIE, responsabil prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ 
 

Între sarcinile pe care le pune școala în fața copiilor și cele pe care le pune familia, trebuie 
să existe consecvență și unitate. Educația începe acasă, continuă la școală și influențează întreaga 
noastră viață. Ce înseamnă educația, cum ar trebui să fie, care sunt greșelile pe care le facem când 
gândim și organizăm educația, toate acestea sunt aspecte asupra cărora ar fi bine să medităm mai 
des. De asemenea, educația presupune adaptare la nou.   

Unitatea de acțiune a școlii ṣi a familiei este o cerință de bază pentru buna educație a 
copiilor. „Familia este școala în care ești deopotrivă profesor ṣi elev.”(Ioan Gyuri Pascu). 

La Școala Gimnazială ,,Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, componența Consiliului Reprezentativ 
al Părinților și responsabilitățile în anul școlar 2020-2021 au fost următoarele: 

NR. 
CRT. 

REPREZENTANTUL 
CRP 

CLASA 

(VB/VS) 

RESPONSABILITATEA ÎN CRP 

1. Gabriela DOBRESCU  (CP VB) Responsabil cu activitățile cultural-artistice 

2. Maria MOREANU  (I VS) Responsabil cu activitățile extracurriculare 

3. Nela BUCUROIU  (a II-a VB) Președinte, reprezentant CRP în CA  

4. Ramona FĂȘIE  (a III-a VS) Vicepreședinte, reprezentant CRP în CA 

5. Ionela SAVU  (a IV-a VB) Casier 

6. Crăița SUSAI  (a V-a VS) Responsabil cu activitățile cultural-artistice 

7. Hermina STÎNGACIU  (a VI-a VB) Responsabil cu activitățile extracurriculare  

8. Oana ZAHARIA  (a VII-a VB) Reprezentant CRP în CEAC 
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9. Corina NICOLAESCU  (a VII-a VS) Responsabil cu activitățile extracurriculare  

10. Estera DOBRESCU  (a VIII-a VB) Responsabil CRP în Comisia de violență în școală  

 
În cadrul întâlnirilor, Doamna Director, prof. Maria-Manuela GHEORGHE/Doamna 

Director, prof. Nadia-Alina DUMITRESCU și responsabilul comisiei, prof. Valeria Ștefania 
NEMUȚ au prelucrat tematica lunară, după cum urmează: 

 
NR. CRT. TEMA LUNA 

1. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei ,,Relația Școală-Familie”, 
pentru anul școlar 2019-2020. Alegerea reprezentanților CRP în CA. 

Probleme curente/noutăți legislative. 

SEPTEMBRIE 

2. Repartizarea responsabilităților tuturor membrilor CRP. Dezbatere privind 
testările inițiale la diferite discipline, la nivelul fiecărei clase. Probleme 

curente/noutăți legislative. 

OCTOMBRIE 

3. Violenţa în mediul şcolar – probleme specifice școlii noastre. Sancţiunile 
conform ROFUIP – prezentare/dezbatere CRP. Probleme curente/noutăți 

legislative. 

NOIEMBRIE 

4. Organizarea activităților extracurriculare, prilejuite de Ziua Școlii, de 1 
Decembrie și de sărbătorile de Crăciun, la nivelul fiecărei clase / a școlii. 

Probleme curente/noutăți legislative. 

DECEMBRIE 

5. Analiza situației școlare semestriale. Probleme întâmpinate la nivelul 
claselor, proceduri și modalități eficiente pentru îmbunătățirea situației 

școlare a elevilor. Feed-back din partea părinților. Chestionar de 
satisfacţie. Probleme curente/noutăți legislative. 

IANUARIE 

6. Oferta educațională a școlii, pentru anul școlar 2021-2022. Graficul de 
pregătire a elevilor pentru Evaluarea Națională 2021. Prezentarea 

propunerilor de activități pentru săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” Probleme curente/noutăți legislative. 

FEBRUARIE 

7. Organizarea activităților în săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”, monitorizarea acestora de către responsabilii cu activitățile 

extracurriculare. Probleme curente/noutăți legislative.  

MARTIE 

8. Școala online versus școala față în față - dezbatere. Utilitatea platformei 
Classroom în scenariul verde. Probleme curente/noutăți legislative. 

APRILIE 

9. Evaluarea Națională – rezultate obținute de către elevi, centralizate, pe 
clase, semnificația acestora, măsuri ameliorative, programe remediale 

personalizate. Probleme curente/noutăți legislative. 

MAI 

10. Analiza situației școlare finale. Probleme întâmpinate la nivelul claselor. 
Propuneri și soluții. Aplicarea de chestionare de satisfacţie părinţilor. 
Raport de activitate final al părinților, în funcție de responsabilitățile 

deținute în CRP, suport pentru întocmirea Raportului final al 
responsabilului comisiei. 

IUNIE 

 

De-a lungul întregului an școlar, tematica CRP s-a centrat atât pe realizarea activităților 
față în față, cât și online, cu sprijinul părinților, prin dotarea elevilor cu aparatura necesară, prin 
ameliorarea constantă a procesului educativ online, prin aplicarea de chestionare de satisfacție 
părinților și elevilor, pentru obținerea de feed-back constructiv. Astfel, reprezentanții părinților 
elevilor au raportat periodic problemele existente la clase și, împreună cu cadrele didactice, au 
căutat și au aplicat soluții pentru rezolvarea acestora (donarea sau închirierea de aparatură, pentru 
desfășurarea orelor online de curs). 
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În colaborare cu părinții, s-au desfășurat, față în față, activitățile din săptămâna ,,Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”, în perioada 2-6 martie 2021, respectând-se regulile impuse de pandemia de 
COVID-19.  

 

 

Puncte forte 

- responsabilii părinților au avut o prezență bună la ședințele de Consiliu Reprezentativ al 
Părinților, în cadrul ședințelor online, au ținut legătura cu responsabilul Comisiei, cu ceilalți părinți 
și cu cadrele didactice. 

- tematica propusă spre dezbatere a fost interesantă pentru părinți, care au oferit feed-back 
din experiența personală, dar și propuneri de care s-a ținut cont în activitatea instructiv-educativă. 
Orele online au fost considerate o provocare pentru părinți, care au învățat, alături de copii, să 
gestioneze mult mai bine gadget-urile și aplicațiile necesare desfășurării de cursuri online. 

- activitățile extracurriculare, sub formă de parteneriate și concursuri școlare, la nivelul 
fiecărei clase / a școlii, au fost organizate și realizate eficient, elevii obținând premii la diferite 
discipline. De fiecare dată, cei mai mulți părinți au fost alături de cadrele didactice, răspunzând 
prompt cerințelor școlii. Programul SNAC a presupus activități cu caracter remedial, realizate de 
elevi, la care părinții nu au mai contribuit, nefiind necesar. 

- în cadrul activităților cultural-artistice, părinții s-au implicat în realizarea costumațiilor 
elevilor și în exersarea rolurilor acestora din serbări, atât în perioada face-to-face, cât și în cea 
online.  

- În ceea ce privește violența în școală, situațiile de bullying au fost gestionate, în mare 
măsură, la nivelul școlii, însă am beneficiat și de ajutorul reprezentanților Poliției care, prin 
implicare, au mărit eficiența demersurilor. Cei mai mulți părinți ai copiilor implicați în incidente au 
înțeles că trebuie să ne fie alături, în ameliorarea comportamentelor deviante, și au luat măsurile 
care se impuneau, în funcție de situație.  

Puncte slabe: 
- de regulă, se implică aceiași părinți. Există, însă, și unii care, sistematic, nu participă la 

ședințe, nu răspund la convocările cadrelor didactice, invocând motive diverse. Îngrijorător este, 
însă, faptul că tocmai acești părinți au copii cu probleme de comportament sau cu dificultăți de 
învățare, iar absența lor din cadrul parteneriatului școală-familie cântărește foarte mult. Perioada 
online a demonstrat faptul că părinții neglijenți nu și-au verificat copiii nici în desfășurarea 
activităților pe Classroom, deși aceștia aveau gadget-urile respective în stare de funcționare, 
înregistrându-se, astfel, cazuri de absenteism. 

- un aspect sensibil, la nivelul claselor, este faptul că responsabilii aleși nu se fac auziți. 
Deși au fost desemnați prin vot de către ceilalți părinți ai clasei, nu au putere de decizie și li se 
contestă propunerile. Pot afirma că, la momentul acesta, colectivele de părinți sunt scindate în 
grupuri mici, acest lucru afectând unitatea de decizie și de acțiune a tuturor. Sper ca perioada online 
să fi clarificat, prin distanțare socială, anumite animozități existente la nivelul colectivelor de 
părinți, astfel încât fiecare părinte să reflecteze la aceste aspecte de remediat. 

Măsuri ameliorative:  
a. prelucrarea și reactualizarea periodică a normativelor în vigoare, referitoare la atribuțiile 

reprezentantului părinților și la prerogativele acestuia. 
b. aplicarea cu strictețe a unui sistem de sancțiuni pentru elevii care distrug elemente din 

baza materială a școlii sau dau dovadă de un comportament necuviincios în mediul online 
c. participarea la cursuri de parenting a părinților elevilor cu probleme de comportament 
d. discuții și aplicații practice, realizate de un psiholog școlar cu elevii cu probleme de 

comportament 
Reprezentanții părinților au acționat cât de eficient au putut, în condițiile mai sus-

menționate, și au îndeplinit responsabilitățile din cadrul CRP, atât în perioada face-to-face, cât și în 
cea de activități online.  
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PROIECTE EUROPENE IN ȘCOALA NOASTRĂ 
 

a) Derularea primului an de proiect Erasmus+ Outdoor Education and Teaching 
Methodology, perioada de implementare 2020-2023. Au aut loc întâlniri online cu partenerii de 
proiect, activități locale – selectarea log-ului, a avut loc selecția elevilor, aceștia urmează sa 
participe la schimburi de elevi în Grecia și Țara Galilor. Deși pandemia Covid 19 nu ne-a permis să 
avem mobilități, anul acesta a avut loc o activitate de cunoaștere a partenerilor din România – 
Școala Gimnazială Coresi Târgoviște și Școala Gimnazială „Grigore RĂDULESCU” Bezdead. S-a 
realizat primul produs intelectual al proiectului – Analiza nevoii de desfășurare a activităților în aer 
liber si chestionarele adresate elevilor, profesorilor si părinților. A avut loc un atelier online la care a 
participat toata echipa de proiect pentru învățarea utilizării platformei eTwinning. S-a realizat 
structura unui plan de lecție potrivit desfășurării unei lecții outdoor. S-au realizat diverse activități 
cu elevii outdoor folosind aplicații NaturePlant, Compass, etc. 

 
           b) Scrierea cererii de finanțare în cadrul acreditarii care a fost aprobata și în urma aprobării, 
trei cadre didactice vor merge la cursuri de formare, doua cadre didactice la activitate de job 
shadowing si un profesor va însoți patru elevi la un schimb de elevi atingând astfel obiectivele 
propuse in cadrul cererii de finanțare:  

- Intensificarea colaborării la nivel european in vederea creșterii performanțelor elevilor și 
îmbunătățirii activității didactice în perioada implementării. 

- Asigurarea unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adaptarea 
demersului didactic la nevoile elevilor. 

- Dezvoltarea competențelor TIC ale profesorilor și elevilor. 
- Reducerea absenteismului și a violenței, în scopul creșterii siguranței elevilor în mediul 

școlar 
 

d) Scrierea a doua proiecte europene Erasmus+ KA 2 My region, my Europe, Online 
school_space for educational innovation.eu  depuse in luna mai, la care așteptăm aprobare. 
 

EDUNETWORK 
 

Edunetwork -  Începând cu  23 septembrie 2019, facem parte din clusterele primei serii 
Edu Networks, primul program în care 9 ONG-uri lucrează împreună pentru a sprijini transformarea 
educației în școlile românești, timp de 4 ani - 2019-2023. Scopul proiectului este să încurajeze 
școlile să dezvolte o cultură organizațională democratică, să se orienteze spre wellbeing, dezvoltare 
sustenabilă și inovare, să reducă abandonul școlar, să crească ratele de promovare, să scadă 
analfabetismul funcțional și să crească motivația profesorilor, printre altele. 
Anul acesta  au fost următoarele intervenții: 

Pilonul de digitalizare ce a presupus dezvoltarea unui mediu educațional deschis, activ și 
cât mai aplicabil la realitatea educațională, digitalizarea ca instrument de modernizare a școlii și a 
proceselor de învățare si a urmărit utilizarea instrumentelor digitale și pedagogia digitală – metode 
și  modalități de predare și evaluare în mediul digital. 

În cadrul acestui pilon școala noastră a beneficiat de  Modulul SELFIE – livrat de Școala de 
Valori ce vine în ajutorul școlilor pentru a îmbunătăți strategia ce ține de creșterea digitalizării 
școlii, propunându-și să evalueze și să dezvolte competențele digitale la nivelul școlilor. La finalul 
intervenției am identificat nivelul de digitalizare. SELFIE  este un instrument conceput pentru a 
ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare. SELFIE 
are o bază solidă în materie de cercetare și a fost dezvoltat după modelul cadrului Comisiei 
Europene privind promovarea învățării în era digitală în instituțiile de învățământ. Școala noastră a 
primit asistență pentru realizarea evaluării SELFIE, iar la final am primit un raport detaliat al 
nivelului de digitalizare al școlii pe ambele cicluri de învățare primar și gimnazial. 

Pilonul de literație și gândire critică ce presupune ca toți elevii care termină clasa a IV-a 
știu să citească și înțeleg ceea ce citesc. Școala noastră a beneficiat de un program complex de 
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formare pentru profesorii din învățământ preșcolar și primar unde aceștia au învățat să evalueze, să 
proiecteze și să realizeze dezvoltarea competențelor de literație ale tuturor copiilor și elevilor, 
inclusiv ale celor cu un ritm mai lent de dezvoltare.     

Programul de formare intitulat Literație, gândire critică și creativă: preșcolar și primar . 
Fiecare cursant din școala noastră (trei profesori învățământ primar și patru profesori învățământ 
preșcolar) au beneficiat de o serie de resurse, atât în format letric (pachete de cărți), cât și în format 
digital. Atelierele s-au desfășurat online sincron, unde au realizat schimb de idei și practici privind 
evaluarea, proiectarea și realizarea activităților de literație la grupele și clasele lor. 

Prof. Maria Manuela Gheorghe a absolvit Academia de Leadership și Management Școlar în 
cadrul proiectului. Este un program intensiv de formare a directorilor de școli și grădinițe din 
România care îmbină expertiză din domeniul de business și sectorul educațional pentru 
transformarea școlilor. Programul este compus din mai multe elemente care, parcurse, au obiectivul 
de a crește competențele manageriale și de leadership educațional ale directorilor. Durata lui a fost 
de 22 luni. Durata: septembrie 2019 – iulie 2021 
 

INSPECȚIA SCOLARÃ 
 

În timpul anului școlar 2020-2021 au fost efectuate inspecții tematice privind 
managementul școlii și inspecții speciale/curente pentru cadrele didactice înscrise la gradele 
didactice. 

La începutul anului școlar 2020-2021 s-au raportat la I.S.J. Dâmbovița datele privind 
pregătirea școlii pentru începerea noului an școlar. La începutul semestrului al doilea s-a efectuat 
inspecție pentru verificarea pregătirii școlii pentru începerea semestrului în condiții de siguranță 
epidemiologică. De asemenea, au fost realizate monitorizări având ca obiective : 

  O1: Monitorizarea modului de asigurare a accesului la educație pentru elevii care nu au 
dispozitive /conexiune la internet 
                O2: Consilierea directorilor și sau a profesorilor cu privire la asigurarea accesului tuturor 
elevilor la educație 

O3: Monitorizarea activității online a cadrelor didactice  
O4: Consilierea directorilor și a profesorilor cu privire la eficientizarea activității de 

predare-învățare-evaluare online 
     Au fost monitorizate, de asemenea, organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale de la 

clasele II-IV-VI-VIII. 
Inspecțiile au fost realizate de către doamna inspector Mihaela DULEA, inspector de sector. 
Au fost realizate și inspecții speciale/curente pentru cadrele didactice înscrise la gradele 

didactice. Astfel, în timpul anului școlar 2020-2021 s-au desfășurat 4 inspecții curente pentru 
gradele didactice:  

• În data de 19.10.2020, prof. Gabriela IONESCU, specialitatea Limba și literatura 
română, a susținut inspecția curentă la clasă în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ, 
inspecție realizată  de  prof. Mihaela DULEA, inspector al I.S.J. Dâmbovița, gradul didactic I. 
Calificativ acordat: Foarte Bine. 

 
• În data de 18.03.2021, prof. ȋnv. primar Rodica DOBRESCU, specialitatea învățător, a 

susținut inspecția curentă la clasă în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ, inspecție 
realizată de către, prof. ȋnv. primar Laura-Elena BĂLAN de la Liceul de arte „Bălașa Doamna” 
Târgoviște, metodist al I.S.J. Dâmbovița, gradul didactic I. Calificativ acordat: Foarte Bine. 

• În data de 21.01.2021, prof. ȋnv. preșcolar Maria-Iuliana MIHAI, specialitatea învățător, 
a susținut inspecția curentă la clasă în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ, inspecție 
realizată de către, prof. ȋnv. preșcolar Ancuța-Georgeta OLTEANU, de la Grădinița „Rază de soare” 
Târgoviște, metodist al I.S.J. Dâmbovița, gradul didactic I. Calificativ acordat: Foarte Bine. 
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• În data de 18.02.2021, prof. înv. preșcolar Alina-Vasilica PETRESCU, a susținut 
inspecția curentă I la clasă în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ, inspecție realizată 
de către Corina MORARU, inspector al I.S.J. Dâmbovița, gradul didactic I, de Lect. univ. dr. Ioana 
Stăncescu, Universitatea „Valahia" Târgoviște și conf. univ. dr. Ana-Maria Petrescu, Universitatea 
„Valahia" din  Târgoviște, coordonatorul științific al lucrării. Nota acordată: 10 (zece). 

• În data de 18.05.2021, prof. înv. preșcolar Sara VODĂ, a susținut inspecția finală la 
clasă în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ, inspecție realizată de către, Corina 
MORARU, inspector al I.S.J. Dâmbovița, gradul didactic I, prof. universitar Petre-Gheorghe 
BÂRLEA, Universitatea ,Ovidius" Constanta/Universitatea „Valahia" Târgoviște  coordonatorul 
științific al lucrării de grad, și  prof. dr. Raluca Felicia Toma, Universitatea Valahia din Târgoviște. 
Nota acordată: 10 (zece). 

 CABINET  ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICĂ, prof. consilier școlar Adriana 
OPREA 

  La începutul semestrului I s-a întocmit planul de activitate al cabinetului. Orarul 
cabinetului a fost  avizat de către director,  apoi s-a trecut la stocarea  următorilor  indicatori: clasele 
si diriginții, elevii cu CES, elevii cu părinții plecați in afara tarii, elevii cu părinții divorțați, decedați 
etc. 

Pentru buna desfășurare a activității, conform prevederilor legale, s-a încheiat acordul de 
parteneriat,  cu părinții, privind consilierea minorilor, la toate clasele. 

Elevii au fost informați în ceea ce privește existenta cabinetului, rolul psihologului, 
importanța comunicării si a consilierii, prin intermediul  întâlnirilor directe la clasa. 

S-au desfășurat următoarele activități de consiliere de grup, pe platforma scolii-Google 
Classroom: 

- Cu elevii clasei a II-a , a III-a si a IV-a  de la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana 
Bai - ,,Împreună învingem virusul”; 

- Cu elevii clasei a VIII-a ,activitatea ,,Ce sa fac cu frica de examen?”; 
- La clasele a VII-a – activitatea ,,Adolescenta - (Discernământul în situații limita) – 

„Șoimul si regele”; 
- La clasele a III-a si a IV-a ,,Agresivitatea si violența (gânduri roșii, gânduri verzi)” 
- Pe grupurile de whatsapp, cu părinții preșcolarilor - ,,Eu si copilul meu” (filmulețe). 
- La activitățile de grup au participat 57 elevi –nivel primar si 65 nivel gimnazial 
- La activitățile de consiliere individuala au participat 13 elevi, 15 părinți și 9 cadre 

didactice. 
a) nivel primar - 8 elevi, 12 părinți si 4 cadre didactice; 
b) nivel gimnazial - 5 elevi, 3 părinți si 5 cadre didactice. 
 
 
SERVICIUL CONTABILITATE 
 
Serviciul contabilitate a coordonat în luna ianuarie realizarea inventarului școlii, unde se 

regăsesc toate  mijloacele fixe și de inventar.  
Plata salariilor s-a efectuat la timp, cadrele didactice navetiste au beneficiat de plata  

navetei, în limita bugetului, iar elevii care s-au încadrat la burse sociale (medicale și orfani) și de 
merit au primit contravaloarea acestora.  

Alocațiile bugetare repartizate în  anul școlar 2020-2021, pe titluri ale clasificației 
economice Titlul I - Cheltuieli de personal, Titlul II - Bunuri și servicii, Titlul IX - Asistență 
Socială, Titlul X - Alte cheltuieli, se regăsesc în documentele financiare ale școlii. 

Având în vedere că pentru postul de administrator financiar este prevăzut doar 0,25 normă, 
s-a înaintat către ISJDB, prin adresa nr. 743 din 28.07.2021 o solicitare de aprobare a suplimentării 
normei cu o fracțiune de 0,25 până la completarea a ½ normă pentru a putea beneficia de serviciile 
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conforme și responsabile în ceea ce privește conducerea activității financiar-contabile și gestionarea 
patrimoniului instituției (lipsa postului de administrator de patrimoniu). Solicitarea a fost aprobată 
prin hotărâre a Consiliul de administrație a ISJDB. 

 
 
 
 
SERVICIUL SECRETARIAT 
 
Secretarul școlii a participat la ședințele de instruire organizate la nivelul I.S.J. Dâmbovița 

în timpul anului școlar. 
Secretarul școlii a înaintat lunar compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei 

Comunei Vulcana-Băi diagramele de prezență a copiilor din cele două grădinițe privind Programul 
Național reglementat prin Legea nr. 248 / 2015, “Fiecare copil în grădiniță”.   

Au fost întocmite corect și la timp statele de distribuire a rechizitelor, a burselor, a 
salariilor, iar în relația cu I.S.J. DB adresele înaintate au fost corecte și conforme cu precizările 
primite în cadrul ședințelor de specialitate. Evidența documentelor școlare, respectarea regimului 
legal de securitate și completarea și eliberarea acestora, trimiterea în timp util la I.S.J. Dâmbovița au 
fost obiective  urmărite de d-na secretar în mod constant.  

În ceea ce privește condica de prezentă a cadrelor, nu s-au înregistrat ore nesemnate, ore 
neefectuate şi tăiate de director. 

Nu a fost înregistrată nicio cerere privind accesul la informațiile de interes public conform 
Legii nr. 544 / 2001.  

În februarie 2021, dna secretară Vasilica MOREANU  a primit decizia  de pensionare, 
continuând activitatea cu contract individual de muncă, aprobat de consiliul de administrație a școlii 
până la data de 31.08.2021. 

În luna iulie a fost organizat și desfășurat concursul pentru ocuparea postului vacant de 
secretar. 

 
ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 
Întreg personalul nedidactic a participat activ la viața administrativă a școlii reușind să 

mențină zilnic spațiul desfășurării activităților instructiv-educative curate, igienizate și dezinfectate, 
atât la școli, cât și la grădinițe.  

Cele trei îngrijitoare au participat la cursul Noțiuni fundamentale de igienă. 
 
SINDICATUL 
 
Sindicatul Liber din Învățământ Dâmbovița este o organizație profesională constituită pe 

baza adeziunii libere a organizațiilor de sindicat din unitățile de învățământ de pe teritoriul județului 
Dâmbovița. Sindicatul Liber din Învățământ Dâmbovița face parte din Federația Sindicatelor Libere 
Învățământ din România. 

SLI Dâmbovița este o organizație fără caracter politic, având caracter autonom, 
independent și nefiind subordonată nici unui alt factor sindical, politic sau administrativ. 

SLI Dâmbovița are organizată activitatea pe sectoare. Astfel, grupa sindicală Școala 
Gimnazială Ion MAREȘ Vulcana-Băi face parte din sectorul Pucioasa. Liderul de sindicat la nivelul 
Școlii Gimnaziale Ion MAREȘ Vulcana-Băi este Rodica DOBRESCU, aleasă prin vot de către 
membrii grupei sindicale. 

La nivelul grupei sindicale Școala Gimnazială Ion MAREȘ Vulcana-Băi în anul școlar 
2020-2021 toți angajații școlii (personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic) au fost membri 
de sindicat, adică 24 de membri. 

SLI Dâmbovița reprezintă interesele membrilor săi și oferă beneficii acestora, aprobate în 
Biroul Operativ, astfel: 
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- ajutoare umanitare (căsătorie, nașterea unui copil, pensionare, boală, ajutor material în 
caz de catastrofă, dificultăți materiale grave ale familiei și alte cazuri deosebite, deces membru de 
sindicat, soț, soție, copil membru de sindicat) – acordate beneficiarilor, după caz, la solicitarea 
acestora, pe baza documentelor doveditoare; 

- acțiunea „Primăvara pentru toți” – s-au acordat 50 de lei TUTUROR membrilor de 
sindicat; 

- asistență juridică, după caz, în diverse conflicte și litigii de muncă între angajator și 
angajat; 

- cursuri de formare profesională; 
- bilete de tratament și de odihnă; 
- bilete la teatru; 
- reduceri pe bază de card sau de membru de sindicat (Catena, Lukoil); 
- sărbătorirea pensionarilor membri de sindicat și premierea acestora în fiecare an cu ocazia 

ZILEI MONDIALE A EDUCAȚIEI -  5 octombrie. 
Cea mai mare acțiune a SLI Dâmbovița din anul școlar 2020-2021 a fost deschiderea 

acțiunii în instanță pentru toate unitățile școlare afiliate SLI Dâmbovița a procesului privind pentru 
recuperarea diferențelor salariale rezultate din calculul corect al sporurilor, sporuri acordate la 
nivelul salariului în plată așa cum prevede Legea salarizării unitare, deoarece acestea sunt calculate 
la nivelul salariului din 2016. SLI D-ta a câștigat procesul pilot (pentru o singură unitate școlară) 
intentat pentru calculul corect al sporurilor și avem încredere că vor fi câștigate și celelalte procese. 

De asemenea, SLI Dâmbovița informează permanent membrii săi, prin liderii din unitate, 
cu privire la toate acțiunile pe care președintele FSLI, Simion HĂNCESCU, le întreprinde la nivel 
guvernamental pentru bunul mers al educației.  
 

SPONSORIZÃRI  / DONAŢII / ACHIZIŢII: 
 
• 10 tablete de la SOCERAM SA 
• 15 calculatoare donate de Asociația ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE 
• 4 tablete donate de RENAULT elevilor: Alexandru BOBLEACĂ (clasa a VII-a), Iulia-

Elena MĂGUREANU (clasa a VIII-a), Nicoleta-Ioana UDROIU (clasa a II-a), Tiberiu LĂCĂTUȘ 
(clasa a VIII-a) 

• Achiziționarea unei multifuncționale profesionale 
• Achiziție proprie de măști și dezinfectanți, precum și de alte materiale de igienă și 

curățenie 
• Donarea de către ISJDB a unei cantități considerabile de măști și dezinfectanți 

 
LEADERSHIP ORGANIZAȚIONAL 

 
Pornind de la analiza mediului intern și extern, observăm necesitatea ca, pe viitor, atenția 

echipei manageriale să se deplaseze pe conceptele-cheie ale culturii organizaționale, cu tot ce 
presupune aceasta: existența unor valori proprii asumate de participanții la viața organizației; 
asimilarea acestor valori ca etalon al organizației de către cei din afara instituției, dar care au contact 
cu ea, astfel încât organizația să fie participant activ la viața socială, economică și culturală a zonei. 
Se va obține în cazul unei strategii de succes o mai bună colaborare atât pe orizontală, cât și pe 
verticală, în interiorul și în afara instituției. 

De asemenea, eforturile managerilor s-au îndreptat către conceptul de școală europeană, 
adică o unitate de învățământ ancorată în tradiția calitativă a învățământului dar cu dorința de a 
asimila conceptele-cheie ale UE, ceea ce înseamnă identificarea profesorilor capabili să înțeleagă și 
să implementeze aceste idei la nivel local. 

Se adaugă nevoia de a identifica și de a scoate din zona de risc grupurile vulnerabile ale 
școlii și necesitatea diversificării ofertei educaționale, pentru a răspunde unei lumi dinamice, 
măcinate de crize profunde. 
 

CONCLUZII 
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Obiectivul strategic al politicilor educaționale promovate de școala noastră în anul 

școlar 2020-2021 s-a axat pe sporirea accesului tuturor elevilor la un învățământ de calitate și la 
creșterea ratei de succes școlar. Eficientizarea procesului educațional s-a asigurat prin punerea în 
aplicare a educației centrate pe elev și a principiului asigurării relevanței pentru creștere și 
dezvoltare personală, socială și profesională. 

Promovarea educației incluzive prin antrenarea tuturor copiilor cu cerințe educaționale 
speciale în activități cu caracter instructiv-educativ s-a realizat în special pentru elevi cu certificat.                     

Gestionarea în condiții optime a pregătirii pentru examenelor  naționale  a  fost  activitatea  
cea  mai  complexă,  definită  în  principal  de  respectarea exigențelor  impuse  de  regulamente sau 
metodologii. 

Rămân în continuare aspecte precum reducerea absenteismului școlar sau eliminarea 
violenței,  ce trebuie îmbunătățite printr-o implicare mai eficientă a tuturor.  

În ansamblu, procesul instructiv-educativ desfășurat în unitate  a  determinat 
îmbunătățirea calității educației  la toate nivelurile prin: 

1.   Eficientizarea managementului instituțional la toate nivelurile; 
2.   Îmbunătățirea nivelului de  performanță al cadrelor didactice; 
3. Îmbunătățirea performanțelor elevilor, testate  în  cadrul  evaluărilor/examenelor  

națională; 
4.  Îmbunătățirea capacității de accesare a fondurilor structurale prin implicarea în 

proiecte europene; 
6. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, național și internațional. 
 
 
Într-un context atipic și provocator, am încercat să coordonăm toate aspectele ce țin de 

activitatea educațională la nivel local, asigurând coerență și calitate activității didactice, dând 
dovadă de implicare și dăruire profesională pentru organizarea și desfășurarea impecabilă a 
examenelor naționale.  

Colectivul de cadre didactice a coordonat activitatea educațională având convingerea că 
perspectiva învățării online, atunci când contextul epidemiologic impune, nu trebuie să aducă 
neliniște în rândul elevilor, părinților. 

 
Viitorul nu aparține exclusiv învățământului online, ci trebuie să reprezinte o simbioză 

între clasic și modern, între tehnologie și tabla de clasă, între conservatorismul profesorilor și 
maximizarea tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. 
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