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I.INFORMAŢII GENERALE 
 

 
 

I.1.INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 
 

 

În anul şcolar 2019 – 2020, la Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” Toplița au încheiat cursurile în 
luna 417 preșcolari și elevi, repartizaţi pe trei niveluri de învăţământ: 20 în ciclul preșcolar , 
211 în ciclul primar şi 186 ciclul gimnazial, organizaţi în 20 de clase. 
La ciclul preșcolar a funcționat o grupă combinată (8 preșcolari în grupa mică, 5 preșcolari în 
grupa  mijlocie, 7 preșcolari în grupa  mare), clasele primare au în funcţionat 11 clase  și ciclul 
gimnazial în 8 clase. 

 
 
 
 
I.2.INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 
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I.2.1.  Personal didactic de conducere: 
Director:Tun Daniel Liviu , grad didactic I, vechime în învăţământ– 17 ani. 

 
I.2.2.Personal didactic 
În anul școlar 2019-2020, în Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” şi-au desfăşurat 

activitatea 30 de cadre didactice. 
 

I.2.3. Personalul didactic auxiliar: 
Total personal didactic auxiliar – 4 persoane, acelaşi număr de posturi ca şi în anul şcolar 
precedent. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 
 
Funcţia Număr persoane Calificarea(DA sau NU) 

SECRETAR 1 Da 
ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 Da 
BIBLIOTECAR 1 Da 

INFORMATICIAN 1 Da 

 

 
I.2.4.Personalul nedidactic: 
Total personal nedidactic angajat: 8 norme 

Distribuţia personalului nedidactic angajat în funcţie de calificări: 

 
Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU) 

ÎNGRIJITOARE 4 Da 
MUNCITORI 3 Da 
ȘOFER 1 Da 
 

 

I.3. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE AUXILIARE ŞI ADMINISTRATIVE 
 
 
Corp – Centru: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1 Săli de clasă 9 

2 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1 

3 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi 
documentare 

1 

4 Cancelarie 1 

5 Spațiu medical 1 

6 Coridoare 2 

7 Magazie 1 

8 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 3 

9 Secretariat/Contabilitate 1 

10 Spaţiu destinat echipei manageriale 1 

11 Spațiu destinat sindicatului 1 
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12 Arhivă 1 
 

 
 
 
 
Structura Cornișa: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1 Săli de clasă 7 

2 Cabinete 1 

3 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1 

4 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi 
documentare/Depozit 

1 

5 Spaţii depozitare materiale didactice 1 

6 Cancelarie 1 

7 Spațiu medical 0 

8 Coridoare 4 

9 Magazie 1 

10 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 4 
 
 
 
 
 
Structura Zencani: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1 Săli de clasă/grupă 4 

4 Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport 1 

5 Bibliotecă şcolară/centru de informare şi 
documentare 

1 

6 Spaţii depozitare materiale didactice 1 

7 Cancelarie 1 

8 Spațiu medical 0 

9 Coridoare 2 

10 Magazie 1 

11 Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 2 
 

 
 
 
 
 
 
II. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE 



4 

 
  

PUNCTE TARI  
 
PUNCTE SLABE  

 
AMENINTARI  

 
OPORTUNITATI 
 

MANAGEMENT -Proiectarea activităţii manageriale pe 
baza unei diagnoze pertinente, cu 
ţinte 
strategice care să vizeze proceduri de 
asigurare a calităţii in educaţie; 
- Stil democratic de conducere cu 
accentuarea unei culturi de tip sarcină 
-Transparenţa procesului decizional 
-o bună repartizare a 
responsabilităţilor 
cadrelor didactice, precum 
şi o bună coordonare a acestora; 
-proiectarea activităţii catedrelor prin 
elaborarea de planuri manageriale ce 
vizează obiective deduse din analiza 
SWOT; 
-Existenţa unui Regulament intern; 
-Existenţa unei strategii manageriale 
coerente bazată pe o analiză 
profundă a problemelor şcolii; 
-Elaborarea unor fişe ale postului 
personalizate; 
-Existenţa organigramei; 
-Consiliul de administraţie cu atribuţii 
concrete pentru fiecare membru şi 
plan de muncă; 
-Existenţa unor structuri 
submanageriale (comisii metodice) 
constituite după apartenenţa la arie 
curriculară. 

- Insuficienta implicare in 
activitatea manageriala a 
unor membri din Consiliul 
de Administraţie; 
- Insuficienta implicare a unor 
cadre didactice in actul 
educativ, respectiv in 
organizarea de activitati 
extraccuriculare; 
- Existenta a 2 structuri aflate 
la distanță, ceea ce face 
deplasarea dificila a 
directorului in timpul de 
lucru; 
-Insuficienta implicare a unor 
comisii pe probleme; 
-Număr prea mic de 
asistenţe şi interasistenţe; 
-Existenta unui numar relativ 
mic de elevi la structura 
Zencani,  ce determina 
functionarea claselor de 
simultan. 
 

- Capacitatea de 
adaptare la dinamica 
accelerată a sistemului 
educaţional, dar şi 
legislativ, impuse de 
reformele din învăţământ; 
-Autonomia parţială a 
şcolii in managementul 
resursei umane şi a 
resurselor financiare 
datorată necorelărilor 
legislative. 
-Scăderea numărului de 
elevi ca urmare a scăderii 
natalitații și a deplasării 
părinților ca urmare a 
lipsei locurilor de muncă 
din localitate; 

- Creşterea gradului 
de autonomie a şcolii 
pe probleme de 
management; 
-Varietatea ofertei de 
formare şi 
perfecţionare in 
domeniul managerial; 
-Colaborarea cu 
CCD HR şi alte 
instituţii; 
-Existenţa unei 
legislaţii privind 
calitatea in educaţie. 

CURRICULUM -Respectarea legislaţiei in vigoare 
(Curriculum Naţional, plan-cadru 
etc.); 
-Programe CDŞ elaborate de cadrele 
didactice ale şcolii, atractive pentru 
elevi; 
-Pregatirea suplimentară a elevilor 
pentru Examene naţionale, olimpiade 
şi concursuri şcolare; 
-Programe de consiliere 
pentru elevii mai slab pregătiți sau cu 
probleme diverse; 
-Material curricular (auxiliare 
curriculare-manuale, caiete de lucru, 
ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, indrumătoare, soft-uri 
educaţionale). 
-Asigurarea unor standarde 
educaţionale conforme cu necesitatile 
elevilor; 
-Existenţa unor cursuri opţionale in 
specializările solicitate de elevi/părinţi 
(informatică, istorie, geografie); 
- Evaluarea cunoştinţelor elevilor 
bazată pe un sistem propriu de 
testare 
şi simulare a examenelor naţionale in 
scopul parcurgerii ritmice a materiei şi 
a familiarizării elevilor cu metodologia 
de examen; 
 

-Utilizarea redusă a 
echipamentelor moderne 
existente; 
-Baza materială nu permite 
realizarea tuturor 
solicitărilor părinţilor; 
-Oferta educaţională a şcolii 
nu satisface nevoile tuturor 
elevilor, opţiunile se fac in 
funcţie de oferta şcolii; 
-Existenţa unor 
disfuncţionalităţi in 
monitorizarea  activităţii 
şcolare şi in delegarea 
corectă a sarcinilor; 
-Valorificarea 
necorespunzătoare a 
potenţialului elevilor datorită 
lipsei de interes a unor cadre 
didactice pentru dezvoltarea 
şi diversificarea de cercuri 
ştiinţifice; 
-Deschidere interdisciplinară 
incă modestă; 
-Inconsistenţa evaluării 
sistemice; 

- Costul standard/elev 
insuficient ceea ce duce la 
limitarea ofertei CDŞ; 
- Insuficienta 
diversificare a CDŞ-ului 
şi adecvare a acestuia la 
cerinţele şi solicitările 
părinţilor şi elevilor pot 
scădea motivaţia pentru 
invăţare, precum şi 
interesul pentru această 
unitate de invăţămant; 
-Planul de invăţămant şi 
programele şcolare prea 
incărcate la anumite 
discipline centrează 
actul educativ pe 
aspectul informativ, 
teoretic in defavoarea 
celui formativ; 
-Suprasolicitarea 
elevilor datorită 
numărului mare de ore 
din planul cadru; 
-Desele modificări ale 
strategiilor curriculare 
privind evoluţia 
invăţămantului pe 
termen mediu şi lung. 

-Creşterea gradului 
de autonomie a şcolii 
pe probleme de CDŞ; 
-Oferta de formare şi 
perfecţionare in 
domeniu; 
-Colaborarea cu 
CCD HR și alte 
institutii. 
-Acces rapid la 
informaţiile privind 
dinamica 
curriculumului; 
-Receptivitatea 
manifestată de către 
ISJ HR privind 
introducerea unor 
discipline opţionale 
care corespund 
invăţămantului 
modern; 
-Interesul manifestat 
de unele organizaţii 
civice in domeniul 
educaţional. 

 
 
 
 

  
PUNCTE TARI  

 
PUNCTE SLABE  

 
AMENINTARI  

 
OPORTUNITATI 
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RESURSE 
UMANE 

-Existenţa bazei de date privind 
populaţia şcolară, cadrele didactice, 
normarea, mişcarea de personal, 
examene naţionale, documente şi 
acte 
normative 
- Existenţa unui corp profesoral de 
calitate, implicaţi in 
activităţi de formare continuă 
(personal 
didactic preponderent calificat); 
 - ponderea mare a cadrelor didactice 
titulare cu gradul didactic I si II; 
-Management eficient la nivelul 
comisiilor metodice; 
-Relaţiile interpersonale (profesor-
elev,conducere-subalterni, profesori-
părinţi, profesori-profesori etc.) 
existente favorizează crearea unui 
climat pozitiv; 
-Există o bună delimitare a 
responsabilităţilor cadrelor didactice, 
precum şi o bună coordonare a 
acestora; 
-Personal didactic auxiliar cu stagii de 
perfecţionare şi cunostinţe de 
operare PC; 
-Buna colaborare între personalul 
didactic auxiliar şi cadrele didactice; 
-Activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare diversificate, in funcţie 
de 
interesele şi elevilor. 
-Bibliotecar cu studii superioare,care 
stimuleaza apetitul pentru citit al 
elevilor. 
 

-Slaba participare la cursuri 
de formare şi perfecţionare a 
membrilor C.A. si C.P. 
datorită accesului la aceste 
cursuri prin achitarea unor 
taxe; 
- nu toate cadrele didactice 
folosesc in procesul didactic 
calculatorul . 
-Conservatorismul unor 
cadre didactice şi rezistenţa 
la schimbare; 
-Superficialitatea unor cadre 
didactice; 
-Scăderea motivaţiei şi 
interesului pentru activităţile 
profesionale a unor cadre 
didactice (colaborarea cu 
părinţii, perfecţionarea, 
activităţi extracurriculare, 
confecţionarea de material 
didactic, pregătirea cu 
profesionalism a lecţiilor 
etc.); 
-Fluctuaţie de personal la 
anumite catedre datorată 
scindării normelor; 
-Preocuparea insuficientă 
pentru promovarea imaginii 
şcolii şi mediatizarea 
rezultatelor; 
-Implicarea insuficientă a 
elevilor in proiectarea 
activităţii şcolii; 
-Preocupări reduse pentru 
cercetare, participare la 
sesiuni de comunicări 
ştiinţifice la nivel judeţean, 
naţional şi internaţional; 
-Număr mic de profesori 
implicaţi in activităţi de 
colaborare internă şi externă. 
- Lipsa personalului didactic 
pentru anumite discipline 
(matematică) 

-Scăderea interesului 
absolvenţilor de 
invăţămant superior 
pentru meseria de 
profesor, ca urmare a 
nivelului scăzut al 
salariilor cadrelor 
didactice, dar si a 
dezinteresului elevilor față 
de actul educativ, 
respectiv creșterea 
gradului de nesiguranță si 
indisciplină; 
-Scăderea motivaţiei 
elevilor pentru studiu, 
ca urmare a schimbărilor 
apărute in sistemul de 
valori al societăţii; 
-Aportul mass-mediei la 
creşterea violenţei fizice 
şi verbale in randul 
tinerilor; 
-Disponibilitate scăzută 
a părinţilor pentru 
problemele propriilor 
copii, cu implicaţii atat 
in relaţia profesor-elev, 
cat şi in performanţa 
şcolară a elevilor, 
refuzand colaborarea cu 
invăţătorul clasei, 
profesor diriginte, cadre 
didactice, profesorul 
psihopedagog; 
-Cca 40% din elevii 
şcolii provin din familii 
cu o situaţie mai 
deosebită (familii 
monoparentale, şomeri, 
copii lăsaţi in grija 
rudelor etc.); 
-Scăderea populaţiei 
şcolare. 

-Varietatea cursurilor 
de formare şi 
perfecţionare 
organizate de CCD, 
ONG, Universităţi 
etc.; 
-Formare şi 
perfecţionare 
continuă prin proiecte 
finanţate din fonduri 
europene tip POSDRU; 
-Întâlniri frecvente 
cadre didactice - 
părinţi; 
-Posibilităţi multiple 
de a accede la 
informaţii ştiinţifice 
şi metodice de ultimă 
oră. 

RESURSE 
MATERIALE 
ŞI 
FINANCIARE 

-Starea fizică a spatiilor şcolare şi 
încadrarea în normele de igienă 
corespunzatoare; 
-Spaţii igienizate, grupuri sanitare 
moderne cu accesorii pentru igienă 
zilnică; 
-Existenţa unor săli funcţionale pentru 
utilizarea mijloacelor moderne de 
predare-învățare; 
- Existenţa unor spatii suficiente in 
jurul şcolii : curte interioară, teren de 
sport. 
-Şcoala are bibliotecă (cca 15.000 de 
volume); 
-Există sisteme de proiecție în fiecare 
clasă și calculatoare/laptopuri. 
- Acces la internet . 

- Utilizarea și întreținerea 
centralei termice necesită 
resurse financiare ridicate. 
-Lipsa spatiului pentru 
amenajarea unei sali de 
sedinte si activitati metodice; 
- Lipsa spațiului pentru unele 
săli de clasă; 
-Neimplicarea tuturor 
profesorilor 
în proiecte internaţionale şi 
de finanţare; 
-Prezenţa insuficientă a unor 
surse de venituri proprii; 
-Preocupări scăzute pentru 
atragerea de surse de 
finanţare extrabugetare; 
-Lipsa unei săli – media 
adecvate pentru informare; 
-Gradul scăzut de implicare 
al cadrelor didactice şi 
elevilor in păstrarea 
resurselor şcolii. 

- Laboratorul de 
informatică este 
dotat cu25 calculatoare, 
desfăşurarea lectiilor 
fiind deficitara sau chiar 
imposibilă la un colectiv 
de 30 elevi. 
- Intreţinerea spaţiului 
verde din jurul şcolii 
este deficitara, nu exista 
personal suficient si 
utilaje necesare . 
-Terenul de sport  nu 
este amenajat datorită 
lipsei fondurilor . 
- Buget centralizat 
executat de centru 
bugetar, nu in functie de 
nevoile concrete ale 
unitaţii: achizitionarea 
unor materiale de 
curăţenie de minimă 
calitate. 
-Descentralizarea 
sistemului financiar in 
conditii delimitate a 
chetuielilor (costul 
standard /elev scazut ); 

-Descentralizarea şi 
autonomia 
instituţională; 
-Parteneriat cu 
comunitatea 
locală(primarie, 
părinţi), ONG-uri, 
asociaţii. 
-Existenţa unor spaţii 
ce pot fi inchiriate in 
vederea obţinerii unor 
fonduri extrabugetare; 
-Posibilitatea 
antrenării elevilor şi 
părinţilor in activităţi 
productive şi de 
întreţinere a şcolii; 
-Sprijinul primit din 
partea organelor 
administraţiei locale 
şi centrale contribuie 
la modernizarea bazei 
materiale si la 
reabilitarea unor 
structuri scolare; 
-Politica managerială 
bazată pe o 
colaborare stransă cu 



6 

-Unele lucrări de 
modernizare şi reparaţii 
au fost executate partial, 
cu resurse financiare 
limitate, iar unele dintre 
acestea au o calitate 
precară, fiind 
nerezistente la uzură. 
-Viteza mare în uzura 
morală a aparaturii 
electronice şi informatice; 
-Deteriorarea rapidă a 
mobilierului; 
-Modificările legislative 
in domeniul financiar 
 
 

Primăria, CA, 
Comitetul 
Reprezentativ al 
Părinţilor contribuie 
la identificarea unor 
surse de finanţare 
extrabugetare; 
-Sponsorizări oferite 
de către agenti 
comerciali. 

RELAŢIILE 
CU 
COMUNITA 
TEA ŞI 
ACTIVITATEA 
EDUCATIVĂ 

- Programe educationale desfasurate 
in 
parteneriat cu diferite ONG-uri; 
- Colaborarea eficientă cu Organizatia 
„ Salvati copiii” in vederea 
desfasurarii unor activitati educative. 
-Organizarea de activitati extraşcolare 
şi extracurriculare atractive (excursii, 
vizionări de spectacole, serbări, 
acţiuni caritabile – programul SNAC, 
etc), introduce elevii in mediu 
comunitar şi contribuie la socializarea 
lor; 
-Buna colaborare intre director şi 
coordonatorul de programe 
educative; 
-Promovarea unui stil de viaţă 
sănătos; 
-Colaborarea bună cu reprezentanţii 
comunitătii locale (Primarie,Consiliul 
Local, Comitetul de părinţi, Poliţie, 
Biserică); 
-Buna colaborare cu părinţii elevilor; 
-Colaborarea eficientă cu ISJ HR., cu 
autorităţile locale şi cu familiile celor 
mai mulţi dintre elevi; 
-Colaborarea cu instituţii din 
comunitatea locală, cu unităţi şcolare 
din zona Toplitei și județe apropiate; 
-Consilierea individuală şi de grup a 
elevilor şi părinţilor; 

-Slabe legaturi de parteneriat 
cu firme private si ONG-uri; 
-Puţine activităţi desfaşurate 
in şcoală care să implice 
participarea părinţilor la 
ciclul gimnazial; 
-Slaba implicare a unor cadre 
didactice; 
-Numărul mic de organizaţii 
civice, in special ONG-uri, 
cu care colaborează şcoala; 
-Absenţa unei preocupări 
sistematice privind 
implicarea părinţilor in 
stabilirea obiectivelor 
generale şi a ofertei 
educaţionale; 
-Insuficienta preocupare a 
unor cadre didactice pentru 
realizarea unor proiecte de 
colaborare europeană; 
-Slaba implicare in 
realizarea unor proiecte de 
finanţare la nivel 
instituţional. 

-la activitătile 
extrascolare ( excursii, 
vizite, spectacole ) nu 
pot participa toti elevii 
datorita situatiei 
financiare a parintilor. 
-Timpul limitat pentru 
participarea la programe 
educative; 
-Lipsa motivaţiei cadrelor 
didactice şi a elevilor; 
-Accentuarea efectelor 
negative în educaţia 
elevilor datorită unei 
comunicări tot mai 
dificile cu familia; 
-Ofertele educative mai 
dinamice oferite de alte 
organisme cu preocupări 
educaţionale; 

-Disponibilitatea şi 
responsabilitatea unor 
instituţii de a veni in 
sprijinul şcolii 
(Primarie, ONG-uri, 
Biserică, Poliţie, 
instituţii culturale); 
-Interesul liceelor de 
a prezenta oferta 
educaţională; 
-Interesul manifestat 
de părinţi privind 
educaţia elevilor şi 
asigurarea unor 
condiţii optime de 
desfăşurare a 
activităţii şcolare; 
-Parteneriatele cu alte 
şcoli asigură actului 
educaţional progresul. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.MANAGEMENTUL ŞCOLAR 
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III.1. CURRICULUM 
 

 

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie”  
Toplița în anul şcolar 2019-2020 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub 
directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita. 
Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii s-a desfăşurat în conformitate cu planurile 
cadru şi programele şcolare actualizate. 
În acest an şcolar, Planul cadru şi Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul 
minim de ore prevăzute de documentele în vigoare şi raportat la spaţiul pe care îl avem la 
dispoziţie.  

Planificările calendaristice au fost întocmite la timp şi respectă indicaţiile prezentate la 
Consfătuirile cadrelor didactice, iar pentru disciplinele opţionale și integrate au fost întocmite 
programe speciale care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.  
Testele iniţiale au fost aplicate şi evaluate conform calendarului. S-au realizat planuri de 
îmbunătăţire şi de remediere a rezultatelor şcolare la nivelul fiecărei catedre, având în acelaşi 
timp discuţii cu părinţii în cadrul ședințelor pe clase sau în cadrul discuţiilor individuale, pentru 
a pune la punct o strategie comună de creştere a performanţelor şcolare. 
 

III.2. ACTIVITATEA CONDUCERII ŞCOLII 
 

 

În anul şcolar 2019-2020, conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de 
Administraţie, au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv–educativ, precum şi 
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru 
optimizarea procesului de  învățământ prezentate în cadrul  consiliilor profesorale.  

Echipa managerială  a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în 
calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator,de evaluator şi de ordonator de credite. 
De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării 
climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii personalului 
didactic o adevărată echipă. 

S-a asigurat o colaborare bună cu Comitetele de părinţi,cu comunitatea  locală, cu 
societățile comerciale pentru atragerea de fonduri și sponsorizări. 

Conducerea şcolii a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă 
cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat, realizându-se și o linie de 
comunicare prin internet, grup whatsapp şi nu au existat grave probleme de comunicare între 
profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin 
lectorate şi prin consultaţii în cadrul orelor stabilite și afișate la loc vizibil. 

Consiliul  de Administraţie a fost constituit din 9 membri conform adresei ISJ Harghita 
şi a desfăşurat activități cu respectarea tematicii şedinţelor propuse la începutul anului şcolar, 
soluţionând în mod operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se impuneau în 
fiecare situaţie. 

Directorul școlii a efectuat ore de asistenţă aproape la toate cadrele didactice, a 
discutat cu profesorii inspectaţi şi cu şefii de comisii metodice urmărind îmbunătăţirea 
procesului depredare-învăţare. 

A  fost  asigurată derularea programelor sociale guvernamentale, respectiv „Lapte şi 
corn”, acordarea pachetelor de rechizite școlare, burse. 
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Şedinţele Consiliului profesoral s-au desfăşurat conform tematicii aprobate la începutul 
anului şcolar. 

Concursurile desfăşurate în şcoală, fie că a fost vorba de concursuri la nivelul şcolii sau 
la nivel judeţean, au fost temeinic pregătite, astfel încât participanţilor să li se creeze condiţiile 
optime pentru obţinerea rezultatelor pozitive. 

Examenul de Evaluarea Naţională a fost organizat în cele mai bune condiţii,elevii 
prezenţi obţinând rezultate pe măsura pregătirii lor. 

Evaluarea activităţii personalului didactic,didactic auxiliar şi nedidactic s-a realizat prin 
aplicarea fişelor de autoevaluare şi evaluare aprobate de Consiliul de administraţie, 
respectându- se prevederile legale. 

Proiectul de încadrare a avut în vedere asigurarea desfăşurării orelor pentru toate 
clasele, cu profesori calificaţi,pe cât posibil,cu titulatură în unitatea şcolară. Toate activităţile 
de mobilitate au fost validate de Consiliu de administraţie şi aduse la cunoştinţa celor 
interesaţi. 

Aplicarea Metodologiei de formare continuă a personalului didactic a impus o 
coordonare mai eficientă în acest domeniu, urmărindu-se stadiul formării cadrelor didactice 
pe perioade de 5 ani şi finanţarea din bugetul şcolii a activităţilor de formare în funcţie de 
necesităţile personalului şcolii. 

Înscrierea copiilor în clasa I şi clasa pregătitoare s-a desfăşurat conform legislaţiei în 
vigoare. 

Şcoala are o relaţie bună cu Primăria  Municipiului Toplița  şi Consiliul  local, fapt 
confirmat de participarea  la acţiuni comune, dar şi de participarea  reprezentanţilor acestor 
instituţii la diferite evenimente desfăşurate în şcoală. Tot pe această linie trebuie menţionată 
disponibilitatea Primăriei Municipiului Toplița de a susţine dezvoltarea materială a şcolii, prin 
finanţarea modernizării instituţiei și prin demararea unor lucrări de construcție – Sală de sport. 
 

III.3. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 
 

 

Serviciile de secretariat și contabilitate s-au implicat în mod activ în activitatea şcolii, lucrările 
curente solicitate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita sau alte instituţii fiind realizate la 
timp. Personalul menţionat a respectat atribuţiile din fişa  postului, fapt ce a permis 
informarea la timp a personalului şcolii despre modificările apărute la metodologii şi 
regulamentele în vigoare.  
 

 
 

III.4. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU 
 

Comisiile de lucru şi-au desfăşurat activitatea conform planului întocmit la începutul anului 
şcolar. Funcţionarea corectă a acestor comisii a permis derularea în condiţii optime a activităţii 
didactice şi extraşcolare. 
Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice a realizat fişa de formare continuă pentru toate 
cadrele didactice, fiind stabilite perioadele de formare pentru următorii 5 ani, numărul de 
credite existente şi necesare. 
Comisia PSI şi cea de Securitate şi sănătate a muncii au realizat instructajul periodic al 
personalului şcolii şi au stabilit planul de măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de securitatea 
activităţilor din şcoală. 
Activitatea Comisiei de evaluare și asigurare a calităţii educaţiei și-a desfășurat activitatea 
întocmind documentele necesare: Regulamentul CEAC, Strategia, Actualizarea Organigramei, 
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Raportul anual și introducerea datelor în aplicație, Planul de îmbunătățire, Chestionare, 
Proceduri. 
Comisia de activităţi extraşcolare a reuşit cu sprijinul şi participarea activă şi voluntară a 
cadrelor didactice, să organizeze activităţi cu scop educativ şi recreativ pentru elevii şcolii 
noastre, dar şi pentru părinţii dornici de a lua parte la acţiunile unităţii şcolare. 
 
 
 

III.5. PROIECTE ŞI PARTENERIATE ȘCOLARE 
 
 
I. PARTENERIATE ŞCOLARE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE: 
 

 

RESPONSABIL  
Cadru didactic 
organizator 

Numele şi tipul parteneriatului / Proiectului 
educaţional 

Localitatea/judeţul în care s-
a desfăşurat/implementat 

Perioada 

Antal Cristina ”Cutreierând ținutul secuiesc” - program 
finanțat de CJ Harghita și CJRAE Harghita, 
proiectul ”Călător în Harghita” 

Miercurea-Ciuc, Harghita 
Octombrie 2019 

Antal  Cristina ”Nature in my art” - parteneriat european eTwinning - Erasmus+,  
an școlar 2019-2020 

Antal Cristina Programul ”Dăm click pe România” - dotare 
cu calculatoare recondiționate, proiectul 
”Zâmbet la Zencani” 

Structura Zencani, Toplița, 
Harghita 
an școlar 2019 - 2020 

Antal Cristina ”Friends with Nature” - parteneriat 
european 

eTwinning - Erasmus+,  
an școlar 2019-2020 

 
 
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI: 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Volei masculin Locul I faza județeană; 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Fotbal masculin ciclul gimnazial Locul II - Faza pe 
localitate; 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Fotbal masculin ciclul primar Locul I - Faza zonală; 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Baschet masculin - Locul II-  Faza pe localitate; 
Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană - Locul III - Lupu Rareș Mihail - profesor Kondratovici 
Lenuța 
Olimpiada de matematică - etapa zonală : 
clasa a V a  - Bodor Flavia  - locul I;  Szobo Maria - mențiune I 
clasa a VI a - Bumb Ariana - locul III 
clasa a VII a - Lupu Rareș - locul I 
clasa a VIII a - Mândru Mihnea - locul I 
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IV. DIMENSIUNILE CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-
EDUCATIV 
 
REZULTATELE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA VIII-a  
 
Planul de măsuri privind ameliorarea / creșterea calității rezultatelor  
ANALIZA REZULTATELOR  EVALUĂRII  NAȚIONALE  CLASA a VIII-a 
  

La examenul de evaluare organizat în luna iunie 2020, au participat 52 elevi. 
Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale Sf Ilie – Toplița  la disciplina MATEMATICĂ 
sunt următoarele  : 
 

  
Disciplina 

       Intervale de notare 

1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total 

  
Matematică 

12  4  12  13   7 3   1 - 52 

   PROMOVABILITATE : 69,23%  

 
Măsuri de ameliorare / creștere a rezultatelor pentru anul școlar 2020 - 

2021 : 
se realizează recapitularea materiei din semestrul al II-lea - an școlar 2019/2020  în 
cadrul orelor de opțional matematică conform orarului; 
se realizează pregătire suplimentară cu elevii clasei a VIII a   în fiecare zi de miercuri 
de la 16 – 17 
 rezolvarea de teste cu structură asemănătoare celor de  la evaluare națională 2020 
 se va lucra diferențiat , organizându - se grupe pentru predare – învățare astfel: grupe 
remediale și grupe de performanță          
rezultatele obținute în urma simulărilor organizate de profesor, vor fi analizate și 
discutate cu părinţii, iar elevii vor fi atenționaţi în privinţa greşelilor făcute, precum și a 
modalităților de remediere a acestora; 
 elevii şi părinţii vor fi periodic informați  asupra progresului înregistrat de elevi sau a 
regresului, în cadrul şedințelor și a orelor de consiliere cu părinţii 
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3.b. Limba și literatura română: 
SITUAȚIA STATISTICĂ PRIVIND PARTICIPAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE LA  EXAMENUL DE 
EVALUARE NAȚIONALĂ, DISCIPLINA LIMBA ROMÂNĂ 
  

  Nr. 
însc
riși 

Nr. 
Abs
enți 

Nr. 
Elimi
nați 

Note/
medii 
1-4,99 

Note/
medii 
5-5,99 

Note/
medii 
6-6,99 

Note/
medii 
7-7,99 

Note/
medii 
8-8,99 

Note/
medii 
9-9,99 

Note/
medii 
10 

Lim
ba 
rom
ână 

52 0 0 4 6 11 15 13 3 0 

  
Procentul de promovabilitate este de 92% 

Măsuri de ameliorare propuse la nivelul unității de învățământ în anul școlar 2020-
2021 
stimularea motivației pentru învățătură și pentru formarea carierei prin  prezentarea și 
argumentarea importanței învățăturii/ culturii, a performanței, în realizarea aspirațiilor 
personale și sociale; 
legătura mai strânsă cu familiile elevilor ; 
exerciții de lectură expresivă și explicativă, în orele de pregătire suplimentară, cu accent pe 
discutarea/ explicarea/ comentarea aspectelor de punctuație, ortografie, identificarea și 
comentarea figurilor de stil; 
exerciții de analiză gramaticală sumară; 
exerciții de învățare la clasă pentru completarea golurilor din anii anteriori; 
exerciții de redactare a unor texte literare/ nonliterare în orele de pregătire suplimentară (1 
ore/ săpt.), în fiecare marți, de la 14 la 15; 
discutarea rezultatelor de la simulare cu elevii și părinții acestora, atât la clasă, cât și în cadrul 
ședințelor cu părinții; 
elaborarea de fișe de lucru și evaluare formativă ce urmăresc sistematizarea și consolidarea 
noțiunilor de gramatică și vocabular; 
reluarea și sistematizarea normelor de punctuație și ortografie; 
lucru diferențiat cu copiii care au  note sub 5; 
cultivarea unei exprimări coerente a ideilor prin verificarea riguroasă a lecturilor suplimentare; 
îndrumarea și realizarea de compuneri despre textul literar sau compuneri libere; 
cultivarea exprimării literare, precum și a interpretării nuanțate a secvențelor unui text literar 
prin insistența lecturii expresive și explicative; 
discutarea și explicarea cerințelor de pe foaia de examen. 
Pentru corectarea problemelor ivite în pregătirea elevilor, voi avea în vedere participarea la 
orele de pregătire; rezolvarea unor subiecte model, explicarea greșelilor de orice natură, 
sistematizarea și recapitularea materiei propuse în programa de examen elaborarea de texte 
model pentru tipurile de compuneri studiate în școală, colaborarea cu părinții. 
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ADMITEREA ÎN LICEE ȘI ȘCOLILE PROFESIONALE DE STAT DE 3 ANI 
 
UNITATEA ŞCOLARĂ NR. ELEVI ADMIŞI 

clasele 8 A + 8 B 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu ” Toplita 12+8 

Liceul Teoretic ”O.C.Tăslăuanu ” Toplita 7+17 

Liceul ”Miron Cristea” Subcetate 1 

Liceul de Artă Tg Mures 1 

TOTAL 20+26 

Învățământ profesional de 3 ani 7+3 

TOTAL 7+3 

 
 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE COMISII: 
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR/EDUCATORILOR 
RAPORT DE ACTIVITATE  
 
Responsabil : Coșarcă Claudia Maria 
Componență comisie: prof.înv.primar Hainala Ildiko M. D. ,prof.înv.primar Hirlav Maria, 
prof.înv.primar Cojocar Laura, prof.înv.primar Ciucanu Mirela, prof.înv.primar Coșarca Claudia, 
prof.înv.primar Szebeni Monica, înv. Vaidoș Camelia, prof.înv.primar Curta Teodora, 
prof.înv.primar Platon Alexandra, prof.înv.primar Pui Corina, prof.înv.primar Vodă Ioana, 
prof.înv.preșcolar Antal Cristina. 
 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ A PROIECTĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 
 

Curriculumul școlar a fost respectat, au fost parcurse programele pentru toate 
disciplinele de la clasele 0 - a IV-a în totalitate (100%) conform planificărilor calendaristice și 
proiectării unităților de învățare. Portofoliul personal conține toate aceste documente, 
proiectate conform programei școlare și adaptate la nevoile elevilor din clasele tradiționale 
precum și la nivelul claselor de regim simultan. 

Strategiile didactice utilizate în proiectarea și realizarea lecțiilor au avut ca scop 
activizarea elevilor, stimularea acestora și transmiterii conținuturilor în maniere cât mai 
accesibile pentru fiecare elev în parte. Au fost create diverse materiale care să vină în sprijinul 
înțelegerii și retenței informațiilor transmise ( planșe, fișe, diverse materiale), au fost utilizate 
metode interactive care să le stârnească interesul și curiozitatea elevilor, a fost utilizat 
calculatorul din sala de clasă și videoproiectorul și au fost organizate colectivele de elevi 
pentru a facilita însușirea conținuturilor transmise (frontal, individual, în echipe, în perechi). 
 
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE: 
Atingerea obiectivelor propuse; 
 Așa cum reiese din proiectarea activității didactice, pentru semestrul II al anului  școlar 
 2019-2020, toate obiectivele propuse au fost atinse. 
Folosirea metodelor şi instrumentelor TIC în activitatea de predare; 

Toate documentele (planificări, fișe de evaluare, fișe de lucru) au fost elaborate 
utilizând calculatorul. În timpul orelor, pe cât posibil, au fost utilizate cd-urile manualelor. 
Calculatorul a fost utilizat și pentru vizionarea de către elevi a diverse filmulețe educative, 
pentru audiția unor cântece. În cadrul activităților online au fost utilizate diverse platforme 
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educaționale care au venit în sprijinul transmiterii și însușirii și evaluării cunoștințelor predate. 
Platformele online utilizate au fost: Googleclassroom ( fiecare cadru didactic a creat clase 
virtuale numindu-le personalizat după numele clasei), Zoom, WhatsApp, Messenger, Google 
Meet. Pentru elevii care nu au avut posibilitatea să participe la școala online au fost trimise 
scrisori acasă. 
Organizarea/coordonarea/participarea la activităţi extracurriculare; 
 
În acest semestru au fost organizate următoarele activități extracurriculare: 
Înv. Vodă Ioana 
 - „Luceafărul poeziei românești - Mihai Eminescu” (Simpozion, ianuarie 2020); 
 - „Învățăm prin experimente” (Activitate aplicativ-științifică, februarie 2020); 
 -  „E ziua ta, mămico!” (Serbare, martie 2020). 
Înv. Vaidoș Camelia 
- Ziua Eminescu,,Luceafărul poeziei românești, 15 ianuarie 2020  participare la un Simpozion 
organizat de către Biblioteca școlii  unde au avut loc diverse activități cultural-
artistice,prezentări de carte si dezbateri pe tema ,,Luceafărul poeziei românești”. Fiecare 
participant a primit o diplomă. Cu elevii clasei au fost realizate afișe cu poezii și diferite imagini 
eminesciene cu diverse citate despre Eminescu.La activitate a participat întregul colectiv de 
elevi ai clasei a-IV-a A.   ,,HORA UNIRII”.  
- Activitate informativă pe data de 24 IANUARIE 2020 unde elevii au vizionat un filmuleț pe 
această temă, iar în urma dezbaterilor care au avut loc ,elevii au realizat desene și colaje 
specifice care au fost prezentate și afișate în clasă. La această activitate a participat întregul 
colectiv al clasei.  ,,Dragobetele”.  
- Activitate organizată pe data de 24 februarie în cadrul căreia s-a discutat despre păstrarea 
obiceiurilor și tradițiilor românești ,a portului popular și a dansurilor populare românești. S-au 
vizionat un filmulețe pe această temă în urma căruia au avut loc dezbateri, iar munca 
individuală, desene și colaje cu portul popular, costume naționale, dansuri populare 
românești, obiceiuri practicate de către români cu ocazia sărbătoririi 
Dragobetelui,,Sărbătoarea dragostei,, . Cele mai frumoase au fost premiate cu diplome și 
afișate în clasă. S-au realizat poze cu elevii câștigători. Activitatea a avut loc în sala de clasă, iar 
ca invitate au fost câteva mămici îmbrăcate in costume naționale care au prezentat costumele. 
În final au dansat împreună dansuri populare si au cântat cântece populare 
românesti.  ,,Martisoare muzicale,, activitate organizată in data de 2 martie 2020 cu ocazia 
activității ,,Ziua porților deschise,,unde au participat toti elevii clasei cu câte o piesă muzicală 
la alegere pe care a prezentat-o in fata clasei. In continuare au fost desfasurate activitati 
comune cu copiii si părintii copiilor veniti in vizita pentru inscrierea in clasa pregatitoare. 
Teatru ,,Capra cu trei iezi,, in data de 4 martie 2020,activitate la care a participat intregul 
colectiv de elevi ai clasei. Activitatea a avut loc la Biblioteca Municipală cu ocazia sărbătoririi 
zilei de nasșere a marelui scriitor român Ion Creangă.  Elevii au prezentat diferite scenete din 
operele lui Ion Creangă,,Cinci pâini,, Capra cu trei iezi,, desene cu imagini din basme, colaj, au 
citit si au interpretat cântece,,Pupăza din tei,,etc. Au participat cadre didactice, părinti, 
personalul bibliotecii. Copiii au primit diplome si cărți ca premiu pentru interpretare. 
ACTIVITĂTI ONLINE desfasurate in perioada săptămânii ,,Școala altfel ,,Prezentarea colectiilor,, 
, ,,Aranjarea mesei festive,, ,,Pasiuni si talente,, , ,,Ornamente pentru masa de Paște,, 
Activitatile s-au  desfasurat cu sprijinul părintilor care au realizat filmulețe cu activitătile 
copiilor. Elevii clasei a IV-A au realizat ornamente pentru Paste, au prezentat lucrările si urările 
cu ocazia sfintelor sărbători pascale. Activitătile au  fost plăcute și toti elevii au fost implicati in 
toate activitatile desfăsurate. 
Prof. înv. Primar Szebeni Monica 
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- Ziua Culturii Naționale - Pe urmele marelui poet Mihai Eminescu- recitări de poezii, audiții, 
colaje, desene; 
- Realizarea planificarea/ programului de desfășurare a activităților pentru săptămâna ”Școala 
Altfel” pentru ciclul primar, în perioada 30.03.- 03.04.2020, având ca temă ”Jocurile copilăriei”, 
adaptând tipul activităților pentru desfășurarea lor în online. 
 
Prof. înv. Primar Pui Corina 
,,Mihai Eminescu-poetul tuturor românilor’’-ianuarie 
,,24 Ianuarie-Ziua tuturor românilor’’-ianuarie 
,,Prieteni dragi-plante și animale’’-februarie 
,,E ziua ta, măicuța mea cea bună’’-martie 
       -activitățile desfășurate în cadrul Școlii Altfel 
 
Înv. Platon Alexandra 
Mihai Eminescu –Marele poet al romnânilor-14 copii participanți, sala de clasă 
Hai să dăm mână cu mână-14 copii participanți, sala de clasă 
Ziua mamei – mărțișoare – 14 copii participanți, părinți, sala de clasă 
Activitățiile din cadrul ”Școlii Altfel” desfășurate în mediul online. 
 
Prof. înv. Primar Hainala IldikoM. D. 
În luna Ianuarie am organizat activitatea ,,Hai să dăm mână cu mână,, 
Februarie- ,,Strada și pericolele ei,, 
Martie - ,,De ziua mamei,, fiind  situația de pandemie nu s-au putut organiza alte activități 
extracurriculare. 
 
Prof. înv. Primar Curt Teodora 
„Luceafărul poeziei românești”, activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu, concurs de 
poezii. 15.01.2020 
„Hora Unirii”, concurs de desene cu temă istorică. 24.01.2020 
„Dragobete” – inimioare pentru mămici și bunici. 24.02.2020 
„De ziua Mamei” – serbare, 08.03.2020, poezii și cântece dedicate mamei, 11 elevi,  clasa a III - 
a B. 
 
Prof. înv. Primar Coșarcă Claudia Maria 
În luna Ianuarie am organizat activitatea,,Hai să dăm mână cu mână,, 
Februarie- ,,Dragobetele copiilor” 
Martie – “Mărțișoare pentru cei dragi” 
 
Prof. înv. Primar Cojocar Laura 
- Pe urmele lui Eminescu – audierea unor poezii – ianuarie 2020 
-Februarie -„Poveşti la gura sobei” 
- şezătoare literară-25 elevi -  
-Martie - „Un dar pentru mama!” – realizarea felicitărilor și darurilor pentru mame. 
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Susţinerea unor activităţi educative suplimentare: 
 

În vederea ameliorării dificultăților de învățare întâmpinate de unii dintre elevii ciclului 
primar au fost elaborate planuri de remedire care au fost aplicate  pe parcursul semestrului II. 

De asemenea, pe parcursul semestrului II au fost organizate activități de dezvoltare, de 
pregătire pentru concursurile Fii intelligent la matematică, Comunicare.ro, Micii 
exploratori(din cauza pandemiei aceste concursuri nu au mai avut loc). 
Program  SCOALA DUPA SCOALA-8 ore pe saptamana 
Prof. înv. Preșcolar Antal Cristina 
Consilierea telefonică a părinţilor şi copiilor aflaţi în izolare la domiciliu; 
Drepturile copiilor; 
E-Safety pentru elevi şi pentru părinţi. 
 
 
Implicarea părinţilor/comunităţii în activităţile extracurriculare: 
În cadrul fiecărei activități extracurriculare a fost solicitată prezența și participarea părinților, 
individual, telefonic.  
Părinții s-au implicat în activitățile de voluntariat, în asigurarea condițiilor necesare pentru 
buna desfășurarea a activităților educative în mediul online. 
            -,,Donam fructe si legume,, - 25 elevi- clasa I 
Prof. înv. Preșcolar Antal Cristina 
Activităţile proiectului „Zâmbet la Zencani”; 
Organizarea serbării „Mama”; 
Informarea părinţilor cu privire la înscrierea copiilor în înv.primar; 
 
 
 
 
Dificultăţi întâmpinate şi modalitatea de rezolvare a acestora: 
 
 
Au fost întâmpinate dificultăți în realizarea activităților online din două motive: lipsa bazei 
materiale necesare desfășurării acestor activități în cazul unor copii și lipsa de implicare și 
interes, în unele cazuri, din partea părinților.  
 Proiectarea a necesitat o regândire  și adaptare pentru învățarea on line. 
 
 
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII: 
Aplicarea testelor iniţiale, ritmice; 
 La sfârșitul fiecărei unități de învățare a fost realizată evaluarea, iar rezultatele au fost 
 transmise individual și notate în carnetele de elev. 
Raportul de evaluare pentru fiecare elev, câte un exemplar am trimis părinților. Au fost 
încărcate aceste rapoarte pe platforma www.clasapregătitoare.rocnee.ro și formatul letric a 
fost predat la secretariatul școlii. 
 
 
Instrumente de evaluare/autoevaluare utilizate; 
Pentru evaluarea elevilor au fost utilizate fișe de evaluare, fișe de lucru, portofoliul, precum și 
probe practice la disciplinele preponderent practice. 

about:blank
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Notarea ritmică; 
 Notarea ritmică a fost realizată prin acordarea de calificative la nivelul fiecărei 
 unități de învățare, precum și în funție de numărul de ore aferent fiecărei discipline. 
Analiza şi valorificarea rezultatelor elevilor; 
În urma analizei rezultatelor elevilor la diverse probe de evaluare au fost luate măsuri 
ameliorative sau de dezvoltare. 
 
Informarea elevilor/părinţilor; 
Atât elevii cât și părinții au fost informați despre rezultatele la învățătură obținute, sugerând, 
pe cât posibil, măsuri ce ar putea fi întreprinse de părinți pentru ameliorare. Calificativele au 
fost notate în carnetele de elevi, pentru a putea fi luate la cunoștință de către părinți. 
 
Dificultăţi întâmpinate şi modalitatea de rezolvare a acestora; 
Au fost întâmpinate dificultăți în cadrul probelor de evaluare scrisă, în înțelegerea cerinței  de 
către unii dintre elevi (cu mențiunea că fiecare item al probei a fost formulat într-un limbaj 
accesibil elevilor, a fost citit și explicat înaintea administrării testului). În acest sens, au fost 
explicate din nou acelor elevi cerințele, încercând să li se ofere  un exemplu de rezolvare. 
 
 
PERFORMANŢE ŞCOLARE: 
Toți elevii au fost promovați în semestrul II. 
Clasa a IV a A 
Concursul International –FORMIDABILII- Editia a-XXI-a Etapa II  2020 organizat intre18-20 
Februarie 2020 la care au participat un nr. De 17 elevi ai clasei a-IV-a A,obtinand punctaje 
cuprinse intre  80  si 100    puncte. Fiecare elev a fost premiat cu o diploma de participare si un 
cadou surpriza.     
Clasa 0 – II simultan  
    
Participarea la Concursul Internațional Discovery, unde elevii au accesat platforma de 
pregătire în funcție de clasa fiecăruia și au obținut: clasa pregătitoare 150 puncte Munteanu 
Ionuț și 130 puncte Stoian Petru 
clasa I 130 puncte Munteanu Oana 
clasa a II a, 120 puncte Stoica Andreea 
 
 
INSUCCESE ŞCOLARE: 
Nu au fost elevi corigenți în semestrul II. 
 
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ: 
Participarea la cursuri de formare/perfecţionare/manifestări ştiinţifice; 
Am participat la două cursuri de formare:  
Participarea la activităţile comisiei metodice; 
Au participat activ cadrele didactice  la toate activitatile Comisiei Metodice a 
invatatorilor/educatorilor. 
- Curs de formare în cadrul proiectului ”CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru 
toți” cu 60 credite; 
- Curs Practica integrării și incluziunii copiilor cu CES organizat de ARCI Cluj Napoca – 17 
credite; 
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- Cursul “Profesor în Online’’ desfășurat în perioada 9-17 Mai 2020, absolvit cu Certificat de 
absolvire, 30 de ore, realizat de Digital Nation. 
Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor 
Atelierul de jocuri interactive musicale – organizat de Programul Național Cantus Mundi – 
finalizat cu Diplomă Cantus Mundi 
Am început cursul ECDL România  
Prof. înv. Preșcolar Antal Cristina 
Curs Erasmus+ pe platforma ESA – Become the Next eSafety Champion – 20 ore; 
Curs Erasmus+ pe platforma ESA – Games in Schools – 30 ore; 
Conferinţa Naţională „Strategii educaţionale de succes pentru incluziune” – Craiova; 
 
CONTRIBUŢII LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:  
Înv. Vodă Ioana 
  Participare la organizarea și desfășurarea zilei Porților Deschise. 
altele; 
Prof. înv.primar Szebeni Monica 
realizarea afișului/ pliantului pentru ”Ziua Porților Deschise”; 
atragerea de fonduri:- donaţii din partea Comitetului de Părinţi pentru Asociaţia Părinţilor Eco- 
Şcoala 
Altele: 
 - Convenție de colaborare cu Colegiul  Național ,, Mihai Eminescu,, Toplița 
- susținerea unor lecții demonstrative și îndrumare pedagogică pentru elevii clasei a XII-a ai 
Profilului Pedagogic de la Colegiul  Național ,, Mihai Eminescu,, Toplița 
  - Contract de colaborare cu EDITURA EDU din Târgu Mureș     
 
Prof. înv. Primar Ciucanu Mirela 
   Prin proiectele derulate ,,Vreau şi eu să înot!,,,Micul schior,, Proiectele cu  Gradiniţa 
,,Dumbrava Minunată,, şi unul cu Gradiniţa ,,Voinicel,, am contribuit la promovarea imaginii 
şcolii 
Am realizat împreună cu colegele Szebeni Monica şi Coşarcă Claudia pliantul şcolii 
atragerea de fonduri;  
-am  obţinut întrarea gratuită la Spa pentru 25 de elevi pe durata proiectului 
-am obţinut echipament sportive gratuity pentru elevii care au participat la cursul de schi 
 
Prof. înv. Preșcolar Antal Cristina 
Proiectul „Zâmbet la Zencani” parte a programului „Dăm click pe România” al Asociaţiei 
Ateliere fără Frontiere; 
Proiectul „Călător în Harghita” din programul „Cutreierând Ţinutul Secuiesc” al CJRAE Harghita 
şi CJ Harhita; 
Proiect eTwinning „Little scientists” premiat cu National Quality Label şi cu European Quality 
Label; 
Proiect eTwinning „Nature in my art” – cofondator. 
atragerea de fonduri; 
Proiectul „Zâmbet la Zencani” – 15 calculatoare recondiţionate; 
Proiectul „Călător în Harghita” – c/v combustibil transport elevi; 
Donaţii în jucării. 
organizarea de evenimente/activităţi; 
excursie la Muzeul Secuiesc al Ciucului; 
activităţi de e-safety pentru părinţi; 
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„Cea mai mare lecţie din lume” – UNICEF; 
Serbarea „Uite, vine Moş Crăciun”. 
 
 
ALTELE: 
Prof. înv.primar Szebeni Monica 
Comisia pentru Asigurarea și Evaluarea Calității- responsabil 
Comisia de imagine și site-ul școlii- responsabil 
Comisia pentru controlul managerial intern- membru 

Comisia metodică a educatorilor și învățătorilor- membru 

Comisia pentru verificare documente școlare pentru arhivare- membru 

Comisia de elaborare a Codului etic- membru 

Comisia de recensământ- membru 

Comisia pentru organizarea transportului școlar –membru 

 Secretar al Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație 

Prof. înv. Primar Ciucanu Mirela 
      Consiliu de administraţie-membru 
Comisia pentru curriculum la decizia şcolii-responsabil 
Comisia pentru organizarea transportului şcolar-membru 
Comisia pentru întocmirea orarului-membru 
Prof. înv. Primar Coșarcă Claudia Maria 
Comisia pentru organizarea transportului școlar –membru 
Comisia pentru disciplină -membru 
Comisia învățători/ educatori- responsabil 
 
ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ (cazul educat./învăţ./diriginţilor): 
 
realizarea şedinţelor cu părinţii; 
 În semestrul II au fost organizate  ședințe cu părinții în care s-au discutat diverse 
aspecte legate de situația la învățătură și comportament a elevilor, managementul clasei, 
prelucrarea diverselor regulamente, alegerea opționalului, aspecte legate de igienă etc. După 
data de 11 martie a fost ținută legătura permanent cu părinții pentru rezolvarea diverselor 
probleme legate de organizarea activităților de predare online și continuare a procesului de 
învățământ. 
acţiuni de orientare şcolară/profesională pentru elevi; 
Au fost elaborate și aplicate  planuri remediale pentru elevii cu CES . 
activităţi educative şi de consiliere; 
 Programul de consiliere cu părinții a fost planificat și realizat la fiecare clasă. 
activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 
Au fost organizate toate activitățile extracurriculare planificate în perioada 13 ianuarie-10 
martie 2020. 
colaborarea cu elevii, profesorii, consilierul psihopedagog, profesorul de sprijin, directorul, alţi 
parteneri, etc. 
S-a  colaborat cu toate persoanele menționate mai sus pentru eficientizarea procesului de 
predare-învățare-evaluare, precum și pentru soluționarea problemelor apărute la clasă. 
existenţa unor situaţiilor conflictuale (elevi-elevi; profesori-elevi; profesor-familie); 
 Au existat unele situații conflictuale între elevi, dar acestea au fost discutate                   
individual cu  părinții și soluționate într-un mod cât mai rezonabil. 
elaborarea şi actualizarea Dosarului clasei/dirigintelui; 
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Fiecare cadru didactic a  elaborat și actualizat dosarul învățătorului. 
completarea şi verificarea corectitudinii documentelor şcolare; 

Au fost completate toate documentele școlare cerute, verificând apoi corectitudinea 
lor.  
informări ale părinţilor; 
  Părinții au fost informați despre situația la învățătură și comportamentul elevilor ori    
de    câte ori a fost cazul, telefonic, la ședințele cu părinții sau în cadrul întâlnirilor 
 individuale. 
transmiterea situaţiilor solicitate, cu respectarea termenelor. 
 Situațiile solicitate au fost transmise cu respectarea termenelor. 
 
 
RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI 
„LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 
Responsabil comisie: Kondratovici Lenuța 
 
Membrii Comisiei: Kondratovici Lenuța, Mezei Mihaela, Cojocar Luciana Iustina, Szocs Mirela și 
Leonte Anca-Maria. 
Activități desfășurate în cadrul Comisiei: (data, activitatea, responsabilul activității, scurtă 
descriere a activității): 
Ziua Culturii Naționale – Moment aniversar  Mihai Eminescu – activitate realizată de către 
toți membrii comisiei și doamna bibliotecară Szász Annamaria; 15 ianuarie  2020; 
Happy Valentine’s Day vs Dragobete ; activitatea a fost realizată de dna prof. Szocs Mirela ; 14 
februarie; 
Olimpiada de lingvistică / 17 II. 2020; Lupu Rareș Mihai, locul III; profesor coordonator – 
Kondratovici Lenuța; etapa județeană; 
Olimpiada de Limba Franceză faza județeană : 29.02.2020 
Coțan Raluca – locul  I, cls.a VII – a A 
Pap Lavinia – locul II, cls. a VII –a A 
Kocsis Rebeca – locul III, clasa a VII –a A 
Truța Emilian – locul III, cls. a VIII –a A 
Csibi Denisa – Mențiune, cls. a VIII –aA 
Olimpiada de Limba Engleză, etapa zonală, februarie 2020: unde elevii Baciu Valentin, clasa a 
VIII-a A, Ungureanu Alexandru, clasa a VII-a A, Moldovan Rareș clasa a VII –A B, au obținut 
rezultate foarte bune , profesor coordonator Szocs Mirela; 
Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană, martie  2020: elevul Moldovan Rareș, din clasa 
a VII-a A, a obținut mențiune, profesor coordonator Szocs Mirela; 
Happy mother ’s Day; responsabil dnele profesoare Szocs Mirela și Leonte Anca -Maria; 
martie 2020 
„La journee internationale” de la francofonie/ 20 martie 2020 : clasele V-VIII, profesor 
coordonator Cojocar Luciana; 
Moment aniversar Ion Creangă – activitate realizată de către toți membrii comisiei și doamna 
bibliotecară Szász Annamaria; 1 martie 2020; 
Moment aniversar Ion Luca Caragiale – activitate realizată de către toți membrii comisiei și 
doamna bibliotecară Szász Annamaria; 31 martie 2020; 
„Happy Easter”, activitate desfășurată de dra prof. Leonte Anca-Maria, aprilie 2020; 
1st June activitate desfășurată de dra prof. Leonte Anca-Maria,  1iunie 2020; 
Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru examenul de Evaluare Națională; Kondratovici 
Lenuța și Mezei Mihaela Petronela; 2.05 – 12 05 iunie 2020 
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Participarea ca evaluatori la examenul de Evaluare Națională; Kondratovici Lenuța și Mezei 
Mihaela; 16 - 17 iunie 2020. 
Pregătirea elevilor pentru olimpiada de Limba franceză, etapa locală și județeană – 2 ore / 
săptămână, profesor coordonator Cojocar Luciana; 
Cerc de lectură- Limba Engleză „English Fun”- 1 oră săptămânal, cu clasa a VII-a B, în 
semestrul 2 (având ca obiectiv aprofundarea cunoștințelor dobândite în clasă), profesor 
coordonator Szocs Mirela. 
 
Obiective fixate la începutul anului școlar: 
respectarea  planului de școlarizare; 
creșterea ratei de promovabilitate la Evaluare Națională; 
implicarea elevilor în diferite activități educative; 
reducerea numărului de elevi care întâmpină greutăți la scris și la citit prin activități de 
remediere; 
creșterea numărului de elevi premianți la olimpiade și la diferite concursuri școlare. 
 
Rezultate obținute la finalul anului școlar:  
Pe parcursul semestrului al II-lea s-a asigurat un ambient plăcut învățăturii și au fost cuprinși 
toți  copiii cu nevoi speciale în învățământul de masă. Pentru elevii clasei a VIII-a se 
organizează activități de pregătire pentru examenul de Evaluare    Națională. S-au  efectuat ore 
suplimentare cu elevii care întâmpină dificultăți la scris / citit. În același timp s-au pregătit și 
elevii cu performanțe deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, a căror rezultate au fost 
mulțumitoare.     
 
Deficiențe constatate/Constatări la nivelul Comisiei: 
Existenta unor legi permisive care scot în evidentă doar drepturile elevilor, nu și obligațiile   
acestora;    
Lipsa motivației pentru învățare de multe ori  este generată de mediul familial , în prezent 
neexistând legi care să-i responsabilizeze pe părinți; 
Existența claselor cu efective mari de elevi;    
Lipsa de spații suficiente pentru amenajarea unui cabinet de specialitate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Obiective atinse la sfârșitul anului școlar cu scopul îmbunătățirii activității Comisiei:  
Obiectivele fixate la începutul anului școlar au fost atinse. În ceea ce privește Evaluarea 
Națională, rezultatele arată o promovabilitate de 94% 
RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI 
MATEMATICĂ ,  ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII  
Responsabil comisie: Balazs Lenuța  
Membrii Comisiei: 

NR . 
CRT 

NUMELE ȘI PRENUMELE SPECIALITATEA 

  
Balazs Lenuța 

Matematică 
Contabilitate și Informatică de 
Gestiune 

 Csatlos Blaga Maria 
 

Matematică  

 Hîngan Ana Maria 
 

Biologie 
Chimie 

  
Moldovan Elisabeta 

Tehnologie 
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Vodă Sanda  

Fizică 
 

  
Chitea Constantin 

 

 
Informatică și TIC 

 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ A PROIECTĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

Activitatea la catedra s-a desfășurat conform planificării având ca obiectiv principal 
însuşirea, înţelegerea, structurarea si asimilarea de cunoştințe, oferind posibilitatea elevilor de 
a-şi dezvolta atât competenţele generale (comunicare, analiză, sinteză, evaluare), cât şi pe cele 
specifice, conform Standardelor de pregătire profesională. 

Toți membrii comisiei au  respectat curriculumul școlar întocmind planificările 
calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programele în vigoare. Au adaptat 
conținuturile prevăzute în programa școlară la nivelul de cunoștințe real al fiecărei clase de 
elevi. Au organizat la începutul anului școlar ore de recapitulare a materiei studiate în anul 
anterior și au completat unele noțiuni necesare studiului din acest an școlar. 

Obiectivele propuse la începutul anului au fost clare şi măsurabile, fiind atinse prin 
parcurgerea conţinuturilor conform planificărilor. 

De asemenea, toți colegii  au elaborat strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi 
integrală a materiei prevăzută de programa şcolară integrând diverse materiale didactice (fișe 
de lucru, prezentări P.P.T., suporturi de curs, filme educationale etc.), selectând și alegând 
manuale şi materiale auxiliare adaptate colectivelor de elevi. 
 
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE: 
 
Membrii comisiei au realizat următoarele activități atât în cadrul comisiei cât și în activitatea 
instructiv educativă : 
Prof. Balasz Lenuța 
Organizarea/coordonarea/participarea la activităţi extracurriculare; 

- Proiect GreenScreen ”Cunoașterea și conservarea mediului prin activități 
extracurriculare” – proiect cofinanțat de Consiliu Județean Harghita – octombrie 2019 
(participarea la cele două excursii organizate) 

- Halooween – 30 octombrie 2019 
- Concursul Național de Matematică LuminaMath  - organizator – noiembrie 2019 
- Concurs de reciclare ”Implică-te și tu alaturi de noi”  8- 13 noiembrie – organizator 

înpreună cu dna profesoară Hîngan Ana- Maria  
- 1 Decembrie Ziua Națională a României  
- Magia sărbătorilor de iarnă – 6decembrie 2019 
- 14 februarie 2020 ”Valentine s day vs Dragobete ” – prezentare /dezbatere 
- 4 Martie ”Ziua internațională a matematicii” 

Susţinerea unor activităţi educative suplimentare; 
- Am confecționat cu elevii clasei a 7a A obiecte realizate cu tehnica quilling pentru 

festivalul  ”Poveste de iarnă” 
- Am implicat elevii clase a 7 a A în activități de voluntariat :  
- Un million de stele pentru nevoiași 18 octombrie ora 17 (în fața casei de cultură a 

municipiunlui Toplița) 
- Săptămâna fructelor și legumelor donate 18-22 noiembrie  
- Fiți și voi un Moș Crăciun – decembrie 2019 
- Am participat în calitate de membru la examenul de Evaluare Națională. 
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prof. Hîngan Ana Maria 
Organizarea/coordonarea/participarea la activităţi extracurriculare; 

- Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul 
2019 – Proiectul cofinanțat de CJ Harghita și Asociația Părinților Eco-Școala ”Sfântu Ilie” 
- #GreenScreen – Cunoașterea și conservarea mediului prin activități extracurriculare, 
în cadrul căreia am organizat ultima activitate – excursie tematică. 

- Coordonarea și realizarea documentației de reînscriere a școlii în Programul Mondial 
”Eco-Școală” 

- Organizarea (împreună cu Dna. Prof. Balazs Lenuța) a campaniei de colectare selectivă 
a deșeurilor ”Implică-te și tu!” 

- Atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare şi comunitare anunțate periodic – 
Concursul ”Micul grădiar” – ediția 2019, organizat de CJ Harghita, elevul Chibulcutean 
Silviu – Locul II  

- Marcarea Zilei Mondiale a Animalelor – 4 octombrie, 2019 
- Susținerea și implicarea în realizarea activităților extracurriculare (Asistent – Concursul 

național LuminaMath) 
- ”MĂR -țișor”, distribuirea de mere, 35 elevi 
- Capac + Capac = Plastic Art”, colectarea capacelor din plastic, toți elevii claselor V-VIII, 
- A participat în calitate de profesor asistent la examenul de Evaluare Națională. 

 
Prof. Vodă Sanda 
 Organizarea/coordonarea/participarea la activităţi extracurriculare; 

- A participat, în calitate de supraveghetor, la Concursul național de matematică 
”LuminaMath”, organizat în școală - în  luna noiembrie 2019 

- A participat la una din excursiile derulate în cadrul Proiectului ”GREENSCREEN” 
organizat de Asociația Părinților ”EcoȘcoala SF: ILIE”, în parteneriat cu școala – 
octombrie 2019 

Prof. Csatlos Blaga Maria  
- Pentru elevii clasei a VIII –a A a organizat ore de pregătire în fiecare zi de miercuri de la 

13 – 14 și joi  de la 13-14  pe parcursul întregului semestru . 
- A participat în calitate de supraveghetor, la Concursul național de matematică 

”LuminaMath”, organizat în școală - în  luna noiembrie 2019 
- Pentru elevii clasei a VIII – a A și B a organizat ore de pregătire în fiecare zi, timp de 

două săptămâni în luna iunie 2020. 
 
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII: 

La matematică doamnele profesoare au aplicat testele inițiale ținând cont de 
următoarele: stabilirea structurii testelor în funcție de conținutul învățării și nivelul de studiu, 
proiectarea matricei de specificație, stabilirea cunoștințelor, capacităților, aptitudinilor și 
competențelor de evaluat, construirea itemilor, elaborarea baremului de notare.  Doamna 
prof. Balazs Lenuța a întocmit și un raport privind analiza rezultatelor și a problemelor 
identificate. 
Instrumente de evaluare/autoevaluare utilizate: 
a. Elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit 
standardelor curriculare de performanţă şi comunicarea/afişarea acestora 
b. Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi comunicarea 
acestuia elevilor 
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c. Analiza rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute la data 
consemnării acestora în catalog, în prezenţa obligatorie a elevilor 
Notarea ritmică – s-au  acordat  4 , 5 note la matematică și o notă la evaluarea semestrială, 
fără a întâmpina dificultăți în notarea elevilor în semestrul I. 
În semestrul 2  am realizat notarea ritmică , acordând 2 , 3 note la matematică până în data de 
12 martie. Nu am întâmpinat probleme cu notarea. 

La biologie și chimie ,   în proiectarea didactică doamna profesoară a elaborat 
indicatori  şi  descriptori  de  performanţă  pentru  fiecare  competenţă,  potrivit standardelor 
curriculare de performanţă a consemnat în mod ritmic notele elevilor în carnete, motivând 
notele acordate în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor.  
A aplicat teste care au fost analizate împreuna cu elevii (și părinții, dacă au solicitat) şi a  
comunicat rezultate elevilor, diriginților. 
 Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și 
dovedi nivelul de pregătire. Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea sau 
învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. În orele de biologie și chimie am aplicat cele trei 
forme principale de evaluare: evaluarea iniţială, formativă şi sumativă – probe orale, practice 
şi scrise – tradiționale -  dar și metode alternative de evaluare (proiectul, portofoliul, 
observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul). 
 La fizică doamna profesoară a aplicat teste inițiale (La clasele a VI-a nu a aplicat teste 
inițiale deoarece sunt clase la care se începe studiul fizicii, dar a făcut o evaluare orală a 
noțiunilor specifice însușite de elevi în cadrul orelor de Cunoașterea mediului  
A utilizat diferite instrumente de evaluare: evaluări orale, teste scrise, teste de autoevaluare, 
referate, eseuri, teme experimentale și fișe de lucrări de laborator.  
A notat ritmic elevii evaluându-i periodic oral și prin teste sumative la finalul fiecărei unități de 
învățare. 
A analizat rezultatele obținute de elevi la testări și a realizat unele activități de remediere și de 
fixare a unor noțiuni, constatate  ca fiind  mai greu de asimilat. 
A informat elevii cu privire la nota obținută în cadrul evaluărilor specificând de fiecare dată 
descriptorii de performanță corelați cu baremul de notare, atât în activitatea la clasă cât și în 
activitatea online. 
A notat în carnetul de elev rezultatele obținute de elevi la testări și evaluări. O parte din elevii 
cu rezultate slabe nu au avut sau nu au prezentat carnetul de elev, fapt ce a fost adus la 
cunoștința dirigintelui. 
 
 
PERFORMANŢE ŞCOLARE: 
 
Prof. Balazs Lenuța : 
Concurs: ”PROFU DE MATE” : Coșarcă Andrei – clasa a VI a B – diplomă de merit 
   Moldovan Sorana -   clasa a VII a A – diplomă de merit  
Concurs Național LuminaMath : participare la etapa online și calificare la etapa scrisă, 
următorii elevi : 
Lupu Rareș – clasa a VII a A 
Coțan Raluca – clasa a VII a A 
Belean Ana – Maria – clasa a VII a A 
Kocsis Eva – Rebeka – clasa a VII a A  
Moldovan Rareș – clasa a VII a B  
Chibulcutean Silviu – clasa a VII a B  
Revista de matematică din Timișoara – Coțan Raluca – 100 p 
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     Moldovan Sorana – 100 p 
     Belean Ana – Maria – 100p 
Olimpiada de matematică – faza zonală: 
Bodor Flavia – clasa a Va – Locul III 
Szabo Maria – clasa a Va – Mențiune I  
 Bumb Ariana  - clasa a VI – Locul III 
Lupu Rareș  - clasa a VII a – Locul I  
          Coțan Raluca – Clasa a VII a – Mențiune I  
 
Prof. Hîngan Ana – Maria  
Chibulcutean Silviu, clasa a VII-a B – Premiul II - Concursul , ”Micul grădinar”, ediția 2019 
 
INSUCCESE ŞCOLARE 
La matematică au fost 9 corigenți care la examenul de corigență din iulie , au promovat toți cu 
media 5.  
Cauze și măsuri: 
-  Toți elevii corigenți din clasa a V a , nu știu operațiile de bază: adunare, scădere,  înmulțire, 
împărțire 
- Absența deprinderilor de muncă a elevilor  pe tot parcursul sem II în activitatea online 
- Reduse disponibilități voluntare (de voință); 
- Neîndeplinirea de către elevi a cerințelor obligatorii din programele școlare  
- Evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor; 
- Lipsa de interes a părinților dar și a elevilor în egală măsură  
- Absențe foarte, foarte multe  
Măsuri de remediere propuse : 
- Fișe de lucru diferentiate  
- Teste de evaluare continuă 
- colaborarea permanentă cu dirigintele clasei  
 
La biologie și chimie   
 Corigenți: 0 elevi la sfârșitul anului școlar; 
 Cauze constatate: absenteismul și mediul socio-cultural din care provin elevii; 
Măsuri de remediere: furnizarea precisă, simplistă a conținuturilor, feed-back-uri frecvente, 
care să-1 informeze în privinţa progresului făcut, pentru că această informaţie, consider, 
conţine multe elemente motivaţionale 
La fizică  
Număr de elevi corigenţi; 

In acest semestru a fost 1 elev corigent la fizică la nivel de școală, din clasa a VII-a  B, 
elev care a fost declarat repetent. 
Cauzele şi măsurile propuse pentru remedierea situaţiei;  

Elevul corigent a manifestat dezinteres total în  studiul acestei discipline, în vederea 
obținerii unei note de trecere, deși modalitățile de evaluare au fost diverse astfel încât să fie 
evaluate diferite competențe formate prin studiul acestei discipline. Elevul nu a avut caiet de 
teme și uneori nici caiet de clasă, iar în clasă a manifestat  preocupări diferite decât sarcinile 
de lucru stabilite de profesor. De asemenea în activitatea online elevul a primit diferite fișe de 
lucru (de studiu individual) pe care nu le-a realizat. 
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ: 
Prof. Balazs Lenuța  

- Seminarul Național CCDG – 28.09.2019 
- Am participat la cursul de formare ”CRED în educație” în perioada 21 octombrie – 21 

decembrie, (program de formare continuă a cadrelor didactice acreditat prin O.M.E.N. 
nr. 4737/09.08.2019) , 30 de credite  

- Profesor în online 
- Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar 
- Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

 
Participarea la activităţile comisiei metodice; 

- Am participat la toate activitătile profesorilor de matematică desfășurate cu ocazia 
cercurilor metodice  

- Ca responsabil al comisiei de MATEMATICĂ Am participat la toate activitățile 
desfășurate în cadrul comisiei de  matematică, la toate ședințele consiliului profesoral 
desfășurate pe parcursul semestrului, 

- Am susţinut referat în cadrul comisiei/catedrei metodice: EFICIENTIZAREA PREDĂRII 
MATEMATICII PRIN TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 

 
Prof. Hîngan Ana – Maria  

- Seminarul Național CCDG – 28.09.2019 
- Programul de formare continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” – 30 credite 
- Consfătuirile profesorilor de biologie, zona Toplița 
- Activităţile Comisiei Metodice 
- Profesor în online 
- Conferința "Omul din spatele unui profesor. Educație în lumea nouă" 
- Practica integrării și incluziunii copiilor cu C.E.S. 

Prof. Vodă Sandală 
- Participarea la cursuri de formare/perfecţionare/manifestări ştiinţifice; 
- In acest semestru am participat în perioada 26X-21XII la Cursul de formare ”CRED în 

educație”, iar diseminarea acestuia o vom realiza în cadrul comisiei metodice 
”Matematică, Științe și tehnologie” în semestrul al II-a. 

- Am participat la toate ședințele comisiei metodice  ”Matematică, Științe și tehnologie” 
și m-am implicat în activitățile desfășurate în cadrul acesteia, precum  și la activitățile 
metodice organizate la nivel zonal. 

- ”Managementul clasei de elevi”, organizat de Asociația Profedu, obținând 20 de credite 
transferabile 

 
CONTRIBUŢII LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII: 
Prof Hîngan Ana – Maria  

- Organizarea, desfășurarea și atragerea de fonduri prin proiecte (#GreenScreen, Eco-
School); 

- Încheierea de parteneriate, realizarea documentației și organizarea în semestrul al II-
lea a celei de-a doua ediții a  Concursului Județean ”Științe sub lupă”, aprobat în CAEJ 
2020, poziția 12. 

- Promovarea imaginii Școlii prin implicarea elevilor și comunității locale în activități 
desfășurate în cadrul Programului Internațional Eco-Școala 
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- ”MĂR -țișor”, distribuirea de mere clienților de la ”restaurantul Siesta” , având pe 
etichetă, sigla școlii.  

Prof. Balazs Lenuța  
- Organizarea concursului național LuminaMath 
- Realizarea documentației , încheierea de parteneriate și organizarea în semestrul al II –

lea a concursului Județean ”ȘTIINȚE SUB LUPĂ” – ediția a II a , aprobat în CAEJ 2020 
poziția 12. 

- Organizarea, desfășurarea și atragerea de fonduri în cadrul proiectului finanțat de 
Consiliu Județean  împreună cu Asociația Părinților (#GreenScreen) 

- Apariția în fiecare număr a R.M.T. ( Revista de matematică din Timișoara ) la rubrica 
profesorilor evidențiați și a rezolvitorilor a profesoarelor Balazs Lenuța și Csatlos Blaga 
Maria, precum și a elevilor îndrumați de aceasta. 

 
 Concurs campania  de colectare selectivă a deșeurilor ”Implică-te și tu!”  ediția I – 
organizatori: Balazs Lenuța si Hîngan Ana Maria; participanți – toate clasele școlii gimnaziale ”  
Sf Ilie ”; concurs finalizat cu premii și diplome ( premiul I –  clasa a II a B - cupă ,diplomă,  
medalii pentru fiecare elev și 100 lei, premiul II – clasa a II a A – cupă,diplomă ; premiul III – 
clasa a VI a A – cupă, diplomă )    
 Prof. Vodă Sanda  

- realizarea de proiecte; 
- atragerea de fonduri; 
- organizarea de evenimente/activităţi; 
- altele; 
- Prin implicarea în activitățile derulate în cadrul diferitelor proiecte și concursuri, prin 

pregătirea elevilor la disciplina predată, contribui la promovarea imaginii școlii. 
 
COMISIA OM SI SOCIETATE 
 
Responsabil : Daroși Gabriel Adrian 
Componență comisie: dir. prof. istorie Tun Daniel-Liviu, prof. religie Marc Margareta, prof. 
educație fizică Pușcaș Marin, prof. educație muzicală Cojocaru Maria, prof. educație fizică 
Runcan Vasile, cultură civică, prof. Truța Anca 
 
 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ A PROIECTĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 
 

Pe parcursul semestrului al II-lea, s-a respectat în general programa școlară șă 
planificarea semestriala, au fost consolidate cunoștințele dobândite în semestrul I și s-au 
utilizat toate metodele, mijloacele pentru dobândirea de noi cunoștințe în semestrul al II-lea. 

Strategiile didactice utilizate au permis antrenarea diferențiată a elevilor, fiind 
adaptate nivelului de vărstă al elevilor, achizitiilor anterioare și specificului clasei. Dominante 
fiind strategiile activ- participative: explicația conversația, lucrul cu manualele digitale, cu 
aplicațiile din manual, animațiile existente și lucrul cu harta,  de combinare a predării în mod 
expozitiv cu sarcini de învăţare euristică (de descoperire), prin metode expozitiv-euristice; 
experimente, dezbateri; exersare și memorare; cercetare în grup; frontală; mixtă. In contextul 
pandemiei fiecare profesor a urmărit punerea în aplicare a celor mai bune strategii și metode 
pentru  desfășurarea în condiții optime a orelor online.  
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REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE: 
 

La geografie prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne, prin antrenarea 
diferențiată a elevilor, activizând elevii domnul profesor a reușit în mare parte să atingă 
obiectivele propuse; 

La toate clasele V-VII, unde există manuale noi, a utilizat laptopul și  videoproiectorul 
pentru a parcurge toate aplicațiile și animațiile existente atât din manualul ales cât și  a 
consultat destul de frecvent  manualele alternative existente, iar în perioada orelor 
desfășurate în mediul online, a utilizat platforma educațională Google Classroom și aplicațiile 
Meet, Zoom.  
  
       
 

La istorie domnul profesor menționează că obiectivele propuse au fost atinse în 
proporție de 80%, situație cauzată de realizarea activității didactice în mediul online. A 
constatat o implicare insuficientă a unor elevi, în proporție de 25% față de predarea în mediul 
online. Pe perioada pandemiei a utilizat platforma Google for education. Am avut o participare 
de aproximativ a 75% din elevi, din care o implicare activă a peste 60% din numărul elevilor 
participanți. A utilizat aplicațiile Google Classroom, Meet și Zoom la lecții online. 

A parcurs materia planificată în proporție de 90%. La disciplina istorie a parcurs la anul 
terminal (clasa a VIII-a) materia în proporție de 100%. Materia care nu a fost predată va fi 
transmisă elevilor la începutul anului școlar 2020-2021. 
 

 La disciplina educație socială, materia este una nouă, cu multe exerciții și diferite 
jocuri de rol, texte de interpretat. Deficiențele mai sus menționate se resimt la nivelul părții 
practice a disciplinei, elevii neputând realiza cu succes decât o mică parte din cerințele 
manualului. A folosit instrumente TIC la istorie și educație socială în proporție de 25%. În 
schimb, la opționalul integrat de istorie, folosirea calculatorului se realizează oră de oră în 
proporție de 100%. De asemenea, utilizează la această disciplină platforma Google 4 
education, cu ajutorul căreia au constituit o clasă virtuală, cu lecții online.  

La educație fizică, domnii profesori au respectat programa școlară și au elaborat 
documentele de proiectare conform programei școlare în vigoare, au adaptat pentru fiecare 
clasă în parte cerințele pentru evaluarea elevilor. Obiectivele propuse la începutul semestrului 
au fost atinse în proporție de 75% datorită situaței speciale provocate de apariția pandemiei 
mondiale și a întreruperii școlii în cazul situației de urgență. În cadrul activității de proiectare a 
folosit cunoștiințele de TIC pentru realizarea tuturor planificărilor, predarea primelor lecții de 
învățare a șahului au fost făcute cu ajutorul calculatorului. 
În cadrul orelor online desfășurate cu ajutorul platformelor Google classroom, Zoom și 
Whatsapp Meet,domnul profesor Pușcaș Marin a reușit să organizeze lecții video cu elevii , 
lecții bazate pe materiale video, formulare, chestionare, am parcurs anumite aspecte din 
programa opțională, adică elevii școlii noastre au învățat să joace șah pe calculator. 

Domnul profesor Runcan Vasile subliniaza că au existat mici probleme la scoala din 
Zencani unde nu toti elevii au echipament electronic necesar. 
Desfășurarea activității sportive a ținut foarte mult de motivația fiecăruia, de conștiinciozitatea 
elevilor și nu în ultimul rând de ajutorul părinților care i-au impulsionat pe elevii noștri să facă 
totusi efort fizic chiar și în condițiile vitrege pe care le-am avut. 

Elevii noștrii au răspuns cu entuziasm la această provocare a învățării online, fiind un 
mod inedit de a se pregăti în continuare pentru școală 
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La disciplina religie, doamna profesoară și-a atins obiectivele propuse pentru acest semestru 
scolar; 

În activitatea de predare a folosit laptop-ul din dotarea şcolii, metode si tehnici de 
predare moderne, activ-participative, centrate pe elevi, punând un accent deosebit pe 
competenţa de comunicare. 

În activitatea de predare online, desfăşurată în perioada martie-iunie 2020, a utilizat 
platforma Google Classroom , WhatsAapp, Messenger şi aplicaţia Zoom 
 
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII: 
 

La geografie domnul profesor a folosit diverse tipuri de evaluare care au fost adaptate 
standardelor educaționale și competențelor specifice cuprinse în programele școlare. Se  
poate evidenția diversitatea instrumentelor de evaluare utilizate, de tipul întrebărilor 
deschise, problemă, fișe de lucru ce cuprind hărți mute, jocuri didactice de pe seterra.ro, 
geogra.ro, purposegames. 

La fiecare disciplină elevii au fost evaluați și notați ritmic, având fiecare dintre ei cel 
puțin numărul minim de note. Rezultatele diferitelor tipuri de evaluare au fost prezentate 
elevilor, s-a făcut de fiecare dată corectarea testelor și s-au dat diverse explicații în funcție de 
context. 

A elaborat noi instrumente de evaluare, a personalizat jocuri didactice și a adaptat 
diverse metode de evaluare mediului online. În perioada învățării online, au fost acordate note 
doar elevilor care și-au dat acordul în acest sens, iar în cazul celorlalți au fost respectate cu 
strictețe prevederile legale în acest sens.  
 

La disciplina istorie, domnul profesor a utilizat metode diverse de evaluare: lucrări 
scrise, teste recapitulative, portofolii, evaluare orală, teme de realizat pe tematică dată, 
participările de la ore. A utilizat pentru punctarea suplimenatară a elevilor un catalog 
electronic, cu scopul de a nu omite notarea corespunzătoare a elevilor. A aplicat metoda 
notării ritmice și a oferit elevilor posibilitatea măririi notelor prin învățare suplimentară sau 
prin încurajarea participării la activități. Elevii care au participat la lecțiile din mediul online au 
fost evaluați pe baza unor teste, respectiv pe baza participării la activitățile din mediul online. 

Notarea elevilor pentru activitatea online a fost realizată cu respectarea prevederilor și 
instrucțiunilor MEC. Toți elevii au fost promovați la disciplinele menționate anterior. 
 

La educație fizică, a începutul semestrului I domnii profesori au aplicat o baterie de 
teste inițiale pentru a putea vedea întregul potențial motric al elevilor școlii noastre și în 
special la elevii claselor I și V, aceste teste au prevăzute probe din calitățile 
motrice(viteză,îndemânare,rezistență,forță), cât și din deprinderi motrice specifice unor 
ramuri   sportive(gimnastică,atletism,volei,baschet,fotbal).   

Instrumentele de evaluare sunt cunoscute de elevi aceștia fiind informați în prima oră 
de curs despre probele de control pe care le au de efectuat în cadrul primului semestru, le 
sunt demonstrate mijlocit sau nemijlocit aceste probe, iar instrumentele evaluării sunt proba 
practică prevăzută în sistemul național școlar de evaluare în educație fizică, portofoliul 
elevului, atitudinea elevului față de această disciplină, performanța motrică, progresul realizat 
de către elev.  

Evaluarea în educație fizică are trei părți verificarea, aprecierea și notarea finală, iar 
formele evaluări sunt: predictivă, continuă și sumativă. Elevii au susținut probele de control 
după un ciclu tematic de 8-12 ore de pregătire deci notarea a fost ritmică, rezultatele probelor 
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fiind comunicate elevilor prin tabelul unic de evaluare aflat la avizierul sălii de sport și 
părinților prin carnetul de elev.  

După instaurarea stării de urgență evaluare elevilor a fost făcută online cu ajutorul 
materialelor video, a testelor grilă (teste de cultură generală – sportivă), chestionarelor și a 
temelor media pe care le-au efectuat elevii la cerințele mele( prezentări ppt, documente word, 
excel,etc). Cu ajutorul platformei Google Classroom am reușit să avem și catalog online fiecare 
elev știind în mod automat ce note are, iar aceste note au fost trecute ulterior în catalog și 
carnetul de elev. 
 

La disciplina religie, doamna profesoară  a aplicat teste intermediare, şi a prezentat 
interpretarea lor părinţilor; 

Evaluarea in cadrul orelor de religie s-a realizat ţinând cont de cele 4 competenţe 
specifice: ascultare, vorbire, citire si scriere. Notarea s-a facut  ritmic, iar la clasele I-IV a folosit 
un sistem de notare personalizat 

Informarea elevilor în ce priveşte evaluarea rezultatelor învăţării s-a realizat la sfârşitul 
orei, iar notele obţinute au fost trecute in carnetul de elev, pentru informarea părinţilor. 
  
 
PERFORMANŢE ŞCOLARE: 
 

La  disciplina geografie domnul profesor a pregătit 5 elevi din clasele a VI-a, care  au 
participat la faza zonală a Concursului Terra, iar trei elevi s-au calificat la faza județeană; 
La disciplina educație fizică, în cadrul semestrului II  al anului 2019-2020 a obținut 
performanțe școlare bune prin participarea elevilor noștrii în cadrul Clubului Sportiv Școlar 
Toplița la diferite ramuri sportive (volei,schi alpin și fond, sanie),se poate evidenția aici 
cooptarea elevului Țăranu David în lotul național U16 la volei. Datorită faptului că semestrul 
întâi a fost foarte scurt s-a stabilit in cadrul cercului pedagogic ca, competițiile din O.N.S.Ș să 
aibă loc in semestrul al doilea pentru a nu aglomera foarte mult elevii de gimnaziu și primar.            
Am reușit să participăm la următoarele concursuri: O.N.S.Ș. fotbal gimnazial locul 2 la faza 
zonală, fotbal primar locul 1 la faza zonală și volei masculin locul 1 faza județeană. Din păcate 
în a două parte a semestrului doi nu am mai participat la competiții, aceastea fiind anulate din 
cauza pandemiei. 

La religie doamna profesoară a  organizat Etapa pe şcoală a Olimpiadei de Religie la 
clasele V – VIII 
 
SUCCESE ŞCOLARE: 
La geografie, istorie, religie, educație fizică și educație socială  nu au existat elevi corigenți. 
 
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ: 
 

În perioada 21-23 februarie ,domnul profesor de geografie a participat la un curs de 
formare- Managementul clasei de elevi, care a avut loc la Liceul Miron Cristea din Subcetate; 

Doamna profesoară Marc Margareta a  participat la toate activităţile comisiei 
metodice; Am participat la cursurile Practica Integrarii si Incluziunii Copiilor cu CES şi 
Managementul clasei de elevi 

Domnul profesor de istorie participat la mai multe seminare online și cursuri online de 
perfecționare: Profesor în online, webinarii SuperTeach, IBM, etc.  

De asememnea participat la ședințele comisiei metodice Om și societate, arte și sport, 
precum și la întâlnirile comisiilor din care fac parte (CEAC, SSM și PSI). 
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Domnul profesor de educatie fizica a participat în al doilea  semestru la activități de 
perfecționare realizate la nivel județean în cadrul cercurilor pedagogice și la nivelul școlii 
noastre în comisia metodică a diriginților și comisia Om și societate, aparticipat la cursuri de 
formare profesională,  online Profesor în online și Managementul clasei de elevi. 

 
CONTRIBUŢII LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII: 
 
Domnul profesor de educatie fizică a contribuit la promovarea siteului școlii noastre și 

îmbunătățirea lui, prin participarea la competițiile sportive și a diplomelor câștigate am 
promovat în cadrul județului școala noastră. 

Domnul profesor Runcan vasile a contribuit la promovarea imaginii școlii prin 
participarea la concursuri și olimpiade , precum și  prin participarea la programul Micul schior, 
impreuna cu doamna invatatoare Mirela Ciucanu. 

Domnu prof. Tun Daniel-Liviu, a organizat cu suuces întreaga activitate online a școlii 
noastre în perioada stării de urgență, alertă, școala noastră fiind printre primele școli din zona 
noastră,  care a început activitățile de predare-evaluare  în mediul online imediat după 
intrarea în starea de urgență, având un orar bine stabilit.  

Domnul profesor de geografie a promovat imaginea școlii noastre pregătind elevii care 
au participat la faza zonală și județeană a Concursului Terra, de asemenea prin activitățile 
online desfășurate a reușit să creeze o imagine pozitivă a școlii noastre la nivelul comunității, 
în peste 80 % din orele online desfășurate utilizand aplicația Zoom și Google classroom. 

Doamna profesoară Marc Margareta a organizat, coordonat sau participat la 
urmatoarele activităţi extracurriculare: 

- Ziua Eminescu- 15 Ianuarie 
- Hai sa dam mana cu mana!- 25 Ianuarie 
- Prevenirea violentei in mediul scolar – 7 Februarie 
- Simpozionul ,,Grigorie Vieru”- eleva Mureşan Alexandra a interpretat cântecul ,,Pentru 

ea” şi poezia ,, Mi-e dor de tine, mamă” – 14Februarie 
- Ziua Internationala a Femeii- 6 Martie 

 

RAPORT COMISIA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 
          Schimbările produse în societate, pandemia  au impus  adaptarea sistemului educativ  la 
noile realităţi. Formarea cadrelor didactice pentru predările online a fost o necesitate.  Cadrele 
didactice de la unitatea noastră de învățământ au participat la nenumărate cursuri de 
perfecționare, acumulând un număr impresionat de ore și credite. Astfel: 

                       
  Perfecţionarea curentă: 

Prof.Tun Daniel-Liviu    
- Conferință SuperTeach Târgu Mureș 
- Profesor în online 
- Creator de conținut în educație 
- Educator parental 

Prof.înv.prim. Pui Corina-Gabriela 
- Profesor în online 

Prof.înv.prim Hainala Ildiko M.D. 
- Educație muzicală centrată pe elev 
- Profesor în online 
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Prof.înv.prim Cojocar Laura – Maria  
- Profesor în online 

Prof. Pușcaș Marin  
- Managementul clasei de elevi 
- Profesor în online 

Prof.Hîngan Ana-Maria  
- Profesor în online 
- Conferința "Omul din spatele unui profesor. Educație în lumea nouă" 
- Practica integrării și incluziunii copiilor cu C.E.S. 

Prof.înv.prim. Szebeni Monica Camelia 
- Educație muzicală centrată pe nevoile de formare ale  elevului secolului XXI- exemple de 

bună practică 
- Profesor în online 
- Practica integrării și incluziunii copiilor cu C.E.S. 

Prof. Szocs Mirela  
- Practica integrării și incluziunii copiilor cu C.E.S. 
- Managementul clasei de elevi 

Prof.Kondratovici Lenuța 
- Managementul clasei de elevi 

Prof.Marc Margareta Terezia 
- Practica integrării și incluziunii Copiilor cu CES 
- Managementul clasei de elevi 

Prof. Balazs Lenuta      
- Profesor în online 
- Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar 
- Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

Prof. Mezei Mihaela 
- Managementul clasei de elevi 

Prof. Vodă Sanda-Emilia  
- Managementul clasei de elevi 

Prof. Darosi Gabriel  
- Managementul clasei e elevi 

Prof.înv.prim. Coșarcă Claudia Maria 
- Practica integrării și incluziunii Copiilor cu CES 
- Profesor în online 

Prof.înv.prim. Teslovan ( Platon ) Maria Alexandra 
- Profesor în online 
- Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a copiilor 

Prof.înv.prim. Vodă Ioana-Maria  
- Profesor în online 

Prof.înv.prim. Ciucanu Mirela  
- Practica integrării şi incluziunii Copiilor cu CES 
- Profesor in online 
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II . Perfecţionarea periodică 
 
Rezolvarea cererilor de echivalare a creditelor transferabile: 
Prof.înv.prim.Pui Corina Gabriela         -90 credite 
Prof.înv.prim.Teslovan ( Platon) Alexandra -90 credite 
Prof.Pușcaș Marin - 90 credite 
Prof.Moldovan Elisabeta- 90 credite 
CRED-Curriculum relevant,educație deschisă pt.toți 
Prof.înv.prim Pui Corina-Gabriela 
Prof.Hîngan Ana-Maria 
Prof.înv.prim Szebeni Monica Camelia 
Prof.Balazs Lenuta 
Prof.Vodă Sanda-Emilia 
Prof.înv.prim Coșarcă Claudia Maria 
Prof.înv.prim Ciucanu Mirela 
 

III Perfecţionarea prin grade didactice 
Gradul I 

Prof.Cojocar Luciana 
Total Credite : 889/ unitate 
            Ore : 5185 / unitate 
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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI 
PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE 

 
 

            Responsabil comisie: prof. Szocs Mirela 
Membrii Comisiei: prof. Hingan Ana Maria, Prof. Inv. primar Ciucanu Mirela 
 
 
Activități desfășurate în cadrul Comisiei:  
 
 

Nr
. 
cr
t 

Data Activitatea Responsabil Tipul activității 

1. 09.09.2019 Deschiderea 
anului școlar 
2019-2020 

Director 
Cadrele 
didactice 

Festivitate 

2. 04.10.2019 Ziua 
Internațională a 
Educației 

Responsabil 
proiecte 
educative 
Cadrele 
didactice 

Concursuri de desene, recital, 
expoziție 
Informarea elevilor cu privire 
la Ziua Internațională a 
Educației 
 

3. 03.10.2019 Ziua 
Internațională a 
Animalelor 

Prof.Hîngan 
Ana-Maria 

Prezentare/ Proiect 
Elevi ai claselor a V-a 

4. 21.10.2019 Un milion de 
stele pentru 
nevoiasi 

Prof.Balazs 
Lenuta 

Activitate de voluntariat 
Clasa a VII a A  

5. 26.10.2019 Ziua Limbilor 
Europei 

Prof. Szocs 
Mirela 
Prof. Cojocar 
Luciana 

Realizare de afise, expozitie 

6. 18.10.2019 Ziua Mondială de 
prevenire a 
traficului de 
persoane 

Consiliul 
elevilor 
Responsabil 
proiecte 
educative 
Diriginții 

Informare cu privire la 
fenomenul traficului de 
persoane 
Activitate realizata cu sprijinul 
Politiei Municipiului Toplita 

7. 14-
19.10.2019 

”Implică-te și tu 
alături de noi!” 

Prof. Balazs 
Lenuța  Prof. 
Hîngan Ana 
Maria 

Reciclare 
Activitate realizata cu 
implicarea tuturor elevilor din 
clasele primare / clasele 
gimnaziale 

 29.10.2019 Halloween Prof. Balazs 
Lenuta, Prof. 

Prezentarea Traditiei anglo-
saxone 
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Szocs Mirela Parada mastilor de Haloween- 
Concurs: Cea mai reusita 
masca 
Activitate realizata impreuna 
cu parintii elevilor din clasele a 
VII-A a si B 

8. 15.11.2019 Festivalul 
,, Florile dalbe'' 

Prof.Marc 
Margareta 
Prof.Cojocar 
Luciana 

Concurs 
Corul scolii alcatuit din elevii 
claselor CP - VIII 

9. 18-
24.11.2019 

Săptămâna 
educației globale 

Consiliul 
elevilor 
Responsabil 
proiecte 
educative 
Diriginții 

Prezentari, realizare de afise, 
urmarirea unor filme educative 
pe tema „Schimbarile 
climatice” 

10 25.11.2019 Cusut pe pânză - 
costume 
populare 

Prof.Vodă 
Ioana Maria 

Atelier de creație/Expoziție 
Clasele gimnaziale 

11 29.10.2019 Halloween Prof. Balazs 
Lenuta, Prof. 
Szocs Mirela 

Prezentarea Traditiei anglo-
saxone 
Parada mastilor de Haloween- 
Concurs: Cea mai reusita 
masca 
Activitate realizata impreuna 
cu parintii elevilor din clasele a 
VII-A a si B 
 

12 09.11.2019 Calator in 
Harghita 

Prof. 
Inv.presc. 
Antal Cristina 

Vizita la muzeul din Miercurea-
Ciuc 
Prescolari - cl a IV-a, Zencani/ 
15 copii 

13 21.11.2019 Ziua Nationala 
fara Tutun 

Prof. Szocs 
Mirela 

Activitate informativa 
Elevii claselor V-VIII 
Realizare de afise  

14 01.12.2019 Ziua Națională a 
României 

Prof. Tun 
Daniel 
Prof. diriginti 

Expoziții, recital, compoziții 
proprii, cântece patriotice, 
concurs de desene 
 

15 13.12.2019 Balul Boboceilor Prof. Puscas 
Marin 
Prof. Darosi 
Gabriel 
Prof. diriginti 

Serată 
 

16 11.12.2019 Poveste de iarna Toate 
cadrele 
didactice 

Spectacol, expozitie 
Activitate realizata in 
colaborare cu Asociatia 
Parintilor Eco Scoala 

17 9- Saptamana Prof. Truta Activitate de voluntariat 
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14.12.2019  Fructelor si 
Legumelor 
donate 

Anca 

18  Festivalul ,, Pe 
cununa 
munților!'' 

Prof.Marc 
Margareta 
Prof.Cojocar 
Luciana 

Festival 
Corul scolii alcatuit din elevii 
claselor CP - VIII 

19 20.12.2019 Serbarea 
Pomului de Iarna 

Toate 
cadrele 
didactice 

Serbari realizate impreuna cu 
parintii elevilor 

20 15.01.2020 Ziua Eminescu Prof.Kondrat
ovici Lenuta, 
Prof.Mezei 
Mihaela, 
Prof. Cojocar 
Luciana, 
Prof.Szocs 
Mirela 

Simpozion 
Cu participarea elevilor din 
clasele gimnaziale 
Activitate organizata in incinta 
bibliotecii scolare 

21 15.01.2020 Ziua Eminescu Toate 
cadrele 
didactice 

Marcarea evenimentului cu 
participarea tuturor elevilor 
din structurile Cornisa si 
Zencani 

22 17.01.2020 Concurs "Științe 
sub lupă" 

Catedra 
matematica 
si stiinte 

Concurs scolar 
 
Elevii claselor V-VIII 
 

23 24.01.2020 Hai să dăm mână 
cu mână! 

Toate 
cadrele 
didactice 

Simpozioane, prezentari, 
vizionare de filme 
documentare, expozitii 
Toti elevii scolii 

24 27.01.2020 Ziua 
Internațională de 
Comemorare a 
Victimelor 
Holocaustului 

Prof.Tun 
Daniel-Liviu 

Simpozion 
Elevii claselor V-VIII si cadre 
didactice  

25 07.02.2020 Prevenirea 
violentei in 
mediul scolar 

Prof.Szocs 
Mirela 
Diriginti 

Elevii claselor V-VIII 
 

26 14.02.2020 Valentine's Day 
vs. Dragobete 

Prof.Szocs 
Mirela, Prof. 
Balazs 
Lenuta 

Prezentare/ Dezbatere 
Elevii claselor a VII-a A si B 

27 21.02.2020 Cafeneaua civica Prof.Truta 
Anca 

Elevii claselor a VIII-a A si B 

28 04.03.2020 Ziua 
Internațională a 
matematicii 

Prof.Balazs 
Lenuța  
Prof.Csatlos 
Blaga Maria 

Prezentări/Dezbateri/ Concurs 
Clasele gimnaziale 

29 06.03.2020 Ziua Toate Serbari realizate impreuna cu 
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Internationala A 
Femeii 

cadrele 
didactice 

parintii elevilor 

 
Toti profesorii driginti, profesorii din invatamantul primar si prescolar au realizat cate o 
activitate educativa extrascolara, lunar,impreuna cu clasa. 
 
Obiective fixate la începutul anului scolar 2019-2020: 
-Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 
procesului instructiv – educativ; 
-Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 
acestuia; 
-Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 
personală; 
-Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 
-Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 
tipuri de educaţie complementară; 
-Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 
extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 
internaţională; 
-Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 
reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 
      -Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
      -Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 
evaluarea impactului acesteia în comunitate; 
Rezultate obținute la finalul anului școlar 2019-2020:  
Activitatea educativă şcolară s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind 
tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, și părinţi. Acest 
lucru a dus la o îmbunătățire vizibilă a relatiei profesor-elev-parinte. Activitățile 
extracurriculare au fost diverse , oferind elevilor dar și părinților acestora oportunitatea de a-și 
petrece timpul liber într-un mod educativ. 
Deficiențe constatate/Constatări la nivelul Comisiei: 
-Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile 
extraşcolare; 
-Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 
educative; 
-Impactul nefast al mass-mediei; 

- Imposibilitatea desfășurării activităților conform planificării realizate la începutul    anului 
școlar, din cauza epidemiei COVID-19 
Propuneri/obiective fixate pentru semestrul al II-lea cu scopul îmbunătățirii activității 
Comisiei: 
-Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 
-Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 
cooperare internaţională; 
-Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 
asumarea de roluri. 
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RAPORT ANUAL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 
COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR 

 
 

Responsabil comisie: COJOCAR LUCIANA - IUSTINA 
 
Membrii Comisiei:        Prof. MEZEI MIHAELA– cls.a V –a A  
 
                        Prof. COJOCAR LUCIANA – cls. a V –a B 
 
            Prof. MARC MARGARETA – cls. a VI –a A 
 
           Prof. KONDRATOVICI LENUȚA– cls. a VI – a B 
 
            Prof. BALAZS LENUȚA – cls. a VII –a A 
 
            Prof. SZOCS MIRELA– cls. a VII –a B 
 
            Prof. DAROȘI GABRIEL– cls.a VIII –a A 
 
                                 Prof. PUȘCAS MARIN –cls. a VIII –a B 
           
Activități desfășurate în cadrul Comisiei:  

Comisia Metodică a Diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 
managerial elaborat la începutul anului şcolar, a tematicii, dar şi ţinând cont de cerinţele şi 
necesităţile educative ivite ulterior. În realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare 
parte structura curriculumului, bazata pe : 
• Competente generale 
• Valori și atitudini 
• Competenţe specifice și conţinuturi 
• Sugestii metodologice 
Principalele activităţi derulate au fost: 

Nr. 
ctr 

Denumirea activităţii Data   
Respons
abil 

Scurtă descriere 

1. 

Analiza activităţii desfăşurate 
în cadrul  comisiei diriginţilor 
în anul şcolar 2018/2019 
Întocmirea tematicii şi 
comunicarea temelor 
membrilor comisiei metodice 
a diriginţilor 
Stabilirea planului de 
activitate managerial şi 
planificarea activităţilor 
comisiei 
Elaborarea  procedurii CM 

Sept. 
2019 

Cojocar 
Luciana 

- s-a analizat pe scurt principalele 
activităţi desfăşurate in anul şcolar 
anterior 
- s-a constituit noua componenţă a 
comisiei, prezentându-se noua 
programă pt clasa a V-a la disciplina 
Consiliere si Dezvoltare Personală.  
-s-a distribuit, completarea si 
semnarea acordului cadru de 
parteneriat pentru educaţie intre 
şcoala, elev si părinte. 
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2. 

Referat: 
„Diriginte şi profesor- o 
distincţie necesară” 
 

Oct.  
2019 

Balasz 
Lenuţa 

D-na profesoară ne-a prezentat 
principalele diferențe și asemănări 
diriginte/profesor precum și 
însemnătatea empatiei în activitatea 
didactică. 

3. 

Analiza activităţii metodice 
desfăşurate în cadrul 
Comisiei metodice a 
diriginţilor pe sem.I 
 

Dec. 
2020 

Resp. 
Comisie 
 

Responsabilul comisiei a prezentat 
activitatea și rezultatele obținute la 
sfârșitul semestrului I. 

4. 

Referat: 
“ Agresivitatea şi formele ei 
de manifestare 
 
 

Ianuarie  
2020 

Pușcaș 
Marin 

-D.nul profesor a prezentat în cadrul 
referatului formele de agresivitate 
verbală și fizică, pe fondul situațiilor 
apărute pe parcursul sem I. 

 5.  

Analiza activităţii metodice 
desfăşurate în cadrul 
Comisiei metodice a 
diriginţilor în anul şcolar 
2019-2020 

Mai 
2020 

Resp.  
Cojocar  
Luciana 

Ședință online. 

 
Obiective fixate la începutul anului şcolar : 

- Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a 
diriginţilor; 

- Asigurarea eficienţei proiectării  activităţilor educative a diriginţilor la nivelul comisiei 
metodice a diriginţilor; 

- Creșterea calității actului educativ al profesorului diriginte; 
- Îmbunătățirea situației disciplinare în rândul elevilor de gimnaziu; 
- Dezvoltarea relațiilor de parteneriat școală-comunitate, pentru îmbunătățirea actului 

educativ; 
Consolidare a parteneriatului şcoală-familie prin:  
 -  oferirea de consultatii şi consiliere individualizata parinţilor;  
 -   desfăşurarea şedintelor şi lectoratelor cu părinţii ;     
 - participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la   invitaţia cadrelor 
didactice.( excursii tematice, vizite, concursuri sportive sau pe tematica diversă, manifestari 
culturale) 

Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare/Desfăsurarea de ore 
demonstrative/ work-shop-uri cu diriginţii pe diferite problematici educative in cadrul 
activităţilor metodice ale comisiei diriginţilor; 

Monitorizarea si  evaluarea (periodică şi finală) a activităţii educative membrilor 
comisiei metodice. 
 
Rezultate obținute la finalul anului şcolar :  
 

Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 100% permite realizarea unui 
învăţământ de calitate; 

Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 
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Existenţa unui număr mic de elevi în clasele a VII a A și a VII- a B  permite o implicare 
mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a 
elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ; 

Tematica orelor de dirigenție concordanţă cu particularitățile de vârstă și dezvoltare 
psihică a copiilor ;  

Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor, chiar dacă în unele clase 
numărul elevilor este foarte mare ; 

Implicarea tuturor claselor in activităţi de voluntariat ; 
O bună colaborare cu consilierul școlar. 
Rata abandonului şcolar este redusă spre inexistentă; 
Toţi diriginţii au organizat pe parcursul semestrului I cel putin două întalniri cu părinţii, 

precum şi lectorate la care ponderea de participare a fost peste 80%; iar pe parcursul 
semestrului II au existat întâlnirile online pe platformele Google Classsroom, Zoom și Meet. 
 
Deficiențe constatate/Constatări la nivelul Comisiei: 

În cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţă în susţinerea unor 
lecţii demonstrative. 
 
Obiective fixate pentru anul viitor cu scopul îmbunătățirii activității Comisiei: 
 

Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de 
universităţi; 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul 
şcolii 
Existenţa mai multor întâlniri a membrilor comisiei . 
 
Centralizarea datelor/informațiilor obținute de la membrii Comisiei potrivit Raportului de 
autoevaluare sau potrivit activității Comisiei: 

Activitatea Comisiei Diriginţilor a început odată cu constituirea comisiei diriginţilor la 
începutul anului şcolar în şedinta comisiei metodice în care au fost nominalizaţi toti profesorii 
diriginţi. Tot in cadrul sedintei s-au trasat direcţii care trebuie urmate pentru o bună 
desfaşurare a comisiei, s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere care a fost 
stabilită de fiecare diriginte precum şi sugestii de teme pentru aceasta ora astfel incat toti 
dirigintii  sa prezinte la timp planificarile, s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc sedintele cu 
parintii.  

S-a stabilit programul de activitate al activiăţilor extraşcolare si extracurriculare în 
colaborare cu consilierul educativ – d.na prof. Szocs Mirela, finalizându-se cu succes cele 
propuse pe parcursul semestrului I, dar din păcate cele propuse pe sem. II nu s-au dus la bun 
sfârșit. 

Astfel după analiza informaţiilor obţinute de la membrii comisiei potrivit Raportului de 
autoevaluare se poate afirma faptul ca toţi diriginţii si-au îndeplinit obiectivele popuse la 
începutul anului şcolar prin activităţile realizate, concretizarea acestor actiuni s-a facut prin 
conceperea, realizarea si prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul 
şcolii cu diverse ocazii, marcând astfel diferitele evenimente existente. 
Activitatea fiecărui diriginte în cadrul Consiliului Clasei a fost realizată cu succes, mai ales pe 
parcursul semestrului II, cand sedințele consiliului clasei și cele cu părinții s-au desfășurat pe 
platformele online. Fiecare diriginte a prezentat, la sfârșitul semestrului II,situația disciplinară 
elevilor săi în cadrul orelor desfășurate pe platforma Classroom sau Zoom. 



40 

Diriginții claselor a VIII a au informat și le-au prezentat părinților notele la purtare, dar 
și situația disciplinară a elevilor în vederea participării la examenul de Evaluare Națională. ( la 
clasa a VIII – a B au existat situații de scăderea mediilor la purtare în urma situațiilor 
conflictuale apărute și a absențelor nemotivate). 

S-a respectat programul de consiliere cu părinții de către fiecare diriginte. 
S-au elaborat și actualizat Dosararele diriginților pentru acest an școlar. 
La finalul anului școlar s-au trimis de către fiecare diriginte înștiințări părinților cu 

privire la situația disciplinară, a absențelor și la purtare a fiecărui elev origent sau cu nota 
scazută la purtare. 

La finalul anului școlar 2019-2020 există un număr de 7 elevi repetenți: 2 elevi – cls.a V 
–a A, 2 elevi – cls. A V –a B, 1 elev –cls. A VI –a B si 2 elevi la cls. A VII –a B. 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

CEAC 
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să 

devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se 
pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 
ulterioară a şcolii. 

Membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind 
documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita şi de A.R.A.C.I.P. şi de 
cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi. 
 
  Lista activităţilor desfăşurate : 
 

Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare; 
Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei; 
Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii 
S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii; 
Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor); 
Colectarea datelor statistice ale unităţii şi  a  rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 
S-au aplicat chestionarele selectate; 
S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de 

monitorizare a cataloagelor, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor; 
Verificarea completării cataloagelor la sfârşit de semestru şi completarea registrelor 

matricole – această activitate s-a realizat parţial deoarece nu toate cadrele au predate 
cataloagele, activitate ce urmează a fi finalizată după examenele de corigenţă. 

Pe parcursul perioadei s-au  ţinut  două  şedinţe de lucru conform proceselor- verbale 
din dosarul comisiei. 
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Analiza SWOT a activităţii comisiei 
 
PUNCTE TARI 
- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară; 
- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea 
îmbunătățirii climatului instructiv-educativ din şcoală; 
- întocmirea raportului semestrial şi anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 
2019-2020 la termenul stabilit; 
  
PUNCTE SLABE 
- existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de 
către părinţi, absenţei părinţilor plecaţi în străinătate 
 
 
- lipsa de dezinteres a unor părinţi faţă de evoluţia la învăţătură şi purtare a elevilor; 
 
AMENINŢĂRI 
- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării 
cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate 
sarcinile la termenul stabilit; 
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei 
în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa 
şcolară a elevilor; 
 
OPORTUNITĂŢI 
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele 
cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); 
 
 
VI.1. RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE  
ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
 Opţionale: 
 

Titlul opţionalului Cadrul didactic propunător şi 
responsabil 

Clasa 

Matematică 
distractivă/Informatică 

Balasz Lenuța clasa a VIII-a 

Micul geograf Daroși Gabriel Adrian clasa a V-a 

Istoria Holocaustului. Istoria 
Recentă a României. 

Tun Daniel - Liviu clasa a VII-a 

Teatru școlar Kondratovici Lenuța clasa a VI-a 

       
 
 
 
 


