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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, 

REFORMATOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 
 
 
 

I.1. Introducere 
 
 

„Se spune că timpul 

schimbă lucrurile, dar, de fapt, 

trebuie să le schimbi tu însuţi.” 

Andy Warhol 
 
 
 

Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, 

mişcare. Schimbările majore din stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de 

diferite influenţe culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. 

Mobilitatea crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi a 

informaţiei schimbă şi modifică sensul educaţiei. Ca urmare, astăzi omul îşi construieşte 

educaţia personală cu totul altfel decât mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educaţia 

este un mod „natural” şi general acceptat de a-şi construi identitatea, personalitatea – „Sunt 

ceea ce învăţ şi cum învăţ. Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea 

competenţelor secolului al XXI-lea. 

 

Aceasta presupune: 

- Responsabilitate şi capacitate de adaptare; 

- Competenţe de comunicare; 

- Creativitate şi curiozitate intelectuală; 

- Gândire critică şi sistemică; 

- Informaţii şi abilităţi media; 

- Capacităţi de colaborare şi interpersonale; 

  - Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor 

- Responsabilitate socială 

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei, ci 

transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, 

economice, politice, ideologice – în beneficiul concret al elevului. 

 

 

 



2 

 

VIZIUNEA ŞCOLII: 

 

 Demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, are ca scop dezvoltarea 

liberă, integrală, responsabilă și armonioasă a individualității umane, formarea personalității 

autonome și creative a tinerilor ce vor deveni astfel apți, pentru integrarea socio-culturală și 

profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide. 

În acest sens, ne dorim:  

-crearea unui climat stimulativ pentru elevi și cadre didactice, cu interes deosebit pentru 

nevoile comunității locale și regionale  

- asigurarea unei pregătiri temeinice în vederea integrării socio-profesionale și de continuare a 

învățării pe tot parcursul vieții, cu sprijin pentru dezvoltarea carierei și creșterea calității 

vieții. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 VULCAN va constitui un mediu educaţional 

corespunzator nevoilor de formare al copiilor din aceasta comunitate.Va fi locul unde toţi 

copii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea,părinţii vor fi parteneri în educarea copiilor şi 

cadrele didactice vor dirija procesul instructive educative cu responsabilitate. 

 

Valorile pe care şcoala le 

promovează sunt:  

Generozitate                      Etalon  

Echilibru                            Nobleţe 

Onestitate                          Eficienţă  

Reuşită                              Succes  

Gândire                              Calitate  

Educaţie                             Unicitate 

 

Misiunea Şcolii Gimnaziale Nr.6 Vulcan 

 

“ EDUCAȚIA NU ESTE UN PRIVILEGIU DOAR PENTRU UNII,  

      CI ESTE UN DREPT AL TUTUROR ” 

 

II. ANALIZA INSITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.6 VULCAN LA 

SFÂRȘITUL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022: 
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II.1. Pincipalele aspecte legate de organizare, competenţe profesionale, respectarea 

legalităţii, comunicare, marketing educaţional, imagine, relaţii comunitare. 

 

Şcoala Gimnazială Nr.6 Vulcan, a  funcţionat în anul şcolar 2021-2022 după o 

organigramă aprobată prin Statul de funcţii existent la 1.10.2019, stat de funcţii ce cuprinde 

un număr total de  posturi, din care: 

       posturi didactice :45,56 posturi 

       posturi did. Auxiliare :5,5 posturi 

      posturi nedidactice : 8 posturi 

 

Analiza SWOT: 

    Puncte tari: 

- personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul didactic 

II şi I; 

- consilierea elevilor de către personal de specializat (consilier școlar); 

- personal didactic auxiliar bine pregătit la toate compartimentele şi personal nedidactic 

conştiincios şi disciplinat; 

- creșterea rezultatelor la învățăturâ prin activitățile derulate în cadrul proiectului POCU 

139635 ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate”, proiect desfășurat împreună cu organizația  Salvați Copiii. 

- desfășurarea activităților cuprinse pentru anul al doilea de desfășurare a proiectului 

Erasmus+ On a tous une place au soleil, NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:2020-1-ES01-

KA229-082029_4, 2020- 2023 

-  curriculum  la  decizia  şcolii  diversificat   care  satisface  nevoile  benficiarilor direcţi şi 

indirecţi; 

- desfăşurarea Cercurilor pedagogice la ciclul primar în unitatea noastră şcolară; 

- evaluarea rezultatelor elevilor este revizuită în mod periodic (fişe de progres şcolar, 

compararea şi monitorizarea rezultatelor elevilor la nivelul catedrelor, pe baza evaluărilor 

iniţială, formativă); 

- şcoala dispune de un local  bine dotat (4 laboratoare, 15  săli de clasă moderne, dotate cu 

aparatură audio/video); 

-accesul cadrelor didactice şi a elevilor la internet; 

- preocuparea permanentă în integrarea copiilor care provin din familii defavorizate; 
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- promovarea imaginii şcolii în comunitate prin parteneri media ; 

- micşorarea nr. elevilor neşcolarizaţi şi diminuarea numărului de absenţe la nivelul şcolii; 

- diminuarea cazurilor de violenţă în şcoală; 

- obținerea de premii la olimpiade școlare; 

- realizarea numeroaselor Parteneriate cu: 

Poliţia Vulcan; 

Clubul Elevilor; 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu”Vulcan; 

Primăria Mun. Vulcan 

Școlile şi grădiniţele din oraş/judeţ/ţară; 

Biserica ortodoxă și catolică. 

Puncte slabe: 

   - riscul crescut de abandon școlar; 

   - dezinteresul părinților cu privire la educația copiilor; 

   - violența crescută în rândul elevilor; 

   - scăderea efectivelor de elevi la nivelul unității, în mod special la învățământul preșcolar; 

- participarea la olimpiadele şcolare  a unui număr redus de elevii; 

- rezultate slabe la simularea examenului  de evaluare  naţionala la clasa a VIII a; 

- rezultate slabe obținute la  examenul de Evaluare  Naţionala la clasa a VIII a; 

- cartierul din care provin elevii este cu multe probleme financiare şi sociale; 

- curtea şcolii necesită lucrări de reabilitare; 

- terenul de joacă pentru învățământul preșcolar este neamenajat. 

  

   Oportunităţi: 

- demararea unor parteneriate cu alte instituții în scopul prevenirii unor incidente de natură 

să afecteze integritatea elevilor  și actul educațional; 

- organizarea unor activități în parteneriat cu Poliția; 

- atragerea de fonduri extrabugetare prin constituirea Asociaţiei de părinţi cu personalitate 

juridică ; 

- implicarea părinţilor în activităţile extracurriculare ale şcolii; 

- colaborarea cu şcoli din diferite ţări europene asigură actului educaţional o dimensiune 

europeană. 
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    Ameninţări: 

- scăderea numărului de elevi din cartierele arondate şcolii creează probleme de încadrare cu 

personalul didactic, nevoit să-şi completeze catedra la mai multe şcoli; 

- lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă implicare a familiei în viaţa şcolară a elevilor. 

- riscul scăderii fondurilor bugetare pentru acoperirea salariilor (costul standard/elev) şi a 

cheltuielilor de întreţinere. 
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II. 2. Efectivele şcolare 

 

Clasa 
Elevi înscriși la 
început de an 

școlar 

Elevi rămași 
la final de an 

școlar 

Elevi 
promovați 

Elevi cu 
situația 

neîncheiată 
Elevi cu media scăzută la purtare 

Elevi 
repetenți 

Număr absențe 

          5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99   Total Motivate 

a V-a A 20 20 19 0 0 0 0 2 3 1 988 777 

a V-a B 18 17 11 0 0 0 6 0 1 6 1660 531 

a VI-a A 17 17 15 0 0 0 0 2 1 2 1348 1159 

a VI-a B 23 24 19 0 0 0 1 1 1 4 1313 1093 

a VI-a C 20 20 16 0 0 0 4 5 0 4 2243 1269 

a VII-a A 25 25 19 0 0 1 2 1 6 6 1812 989 

a VII-a B 26 26 22 0 0 0 2 4 8 4 3492 2698 

a VIII-a A 23 23 17 0 0 3 3 0 0 6 2562 844 

a VIII-a B 21 21 16 0 1 2 6 0 1 5 2113 655 

a VIII-a C 22 22 18 0 0 0 1 0 1 4 1260 981 

Total 215 215 172 0 1 6 25 15 22 42 18791 10996 

 

 

 

 

 



7 

 

Clasa 

Elevi înscriși 

la începutul 

anului 

școlar 

Număr de elevi 

rămași înscriși 

la sfârșitul 

semestrului II 

Număr de 

elevi 

promovați  

C.P. A 17 17 17 

C.P. B 16 17 17 

   I  A 21 20 19 

  I  B 21 21 21 

 II A 20 20 19 

II B 21 21 20 

III A 21 19 19 

III B 20 16 16 

III C  18 17 17 

IV A 26 26 26 

IV B 24 24 22 
 

 

Tendinţe: 
Există o uşoară tendinţă de scădere a numărului de elevi atât la primar cât şi la gimnaziu. 
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III.  INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

Clasa Elevi cu media scăzută la purtare 

  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

 a V-a A 0 0 0 2 3 

a V-a B 0 0 6 0 1 

a VI-a A 0 0 0 2 1 

a VI-a B 0 0 1 1 1 

a VI-a C 0 0 4 5 0 

a VII-a 
A 

0 1 2 1 6 

a VII-a 
B 

0 0 2 4 8 

a VIII-a 
A 

0 3 3 0 0 

a VIII-a 
B 

1 2 6 0 1 

a VIII-a 
C 

0 0 1 0 1 

Total 1 6 25 15 22 
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Clasa Elevi repetenți 

a V-a A 1 

a V-a B 6 

a VI-a A 2 

a VI-a B 4 

a VI-a C 4 

a VII-a A 6 

a VII-a B 4 

a VIII-a A 6 

a VIII-a B 5 

a VIII-a C 4 

Total 42 

0

1

2

3

4

5

6

7

Elevi repetenți 

a V-a A

a V-a B

a VI-a A

a VI-a B

a VI-a C

a VII-a A

a VII-a B

a VIII-a A

a VIII-a B

a VIII-a C



10 
 

III.2  Starea disciplinară a elevilor: 

 

 
În anul şcolar 2021-2022, combaterea fenomenului absenteismului/neşcolarizării s-a 

impus ca prioritate M.E.N. pentru creşterea reală a calităţii în educaţie. 
 
 
 

Clasa Elevi cu media scăzută la purtare 

  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

a V-a A 0 0 0 2 3 

a V-a B 0 0 6 0 1 

a VI-a A 0 0 0 2 1 

a VI-a B 0 0 1 1 1 

a VI-a C 0 0 4 5 0 

a VII-a 
A 

0 1 2 1 6 

a VII-a 
B 

0 0 2 4 8 

a VIII-a 
A 

0 3 3 0 0 

a VIII-a 
B 

1 2 6 0 1 

a VIII-a 
C 

0 0 1 0 1 

Total 1 6 25 15 22 
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Tendinţe: 

La sfârșitul anului şcolar 2021-2022 se observă că nu există elevi cu note scăzute la 

purtare sub 7, la ciclul primar, dar la nivelul gimnazial se observă o creştere a numărului de 

elevi cu note scăzute la purtare sub 7, în special pentru absenţe. 

La sfârșitul anului şcolar 2021-2022 s-a înregistrat un număr  total  de  absenţe la 

învaţămantul primar de 8266 din care nemotivate 5388, iar la învaţămantul gimnazial un  

număr  total  de  absenţe de  18791 din care nemotivate 10996.  

 

Măsuri întreprinse: 

- Elaborarea ROI   precum şi a graficului de control la nivelul unităţii pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în şcoală. 

-Prezentarea ROI elevilor și părinților, discutarea și întocmirea proceselor verbale de luare 

la cunoștință a ROI – diriginți, învățători 

- Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului scolar şi identificarea cauzelor 

acestuia. 

- Elaborarea procedurii privind prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar 

-Aplicarea chestionarelor, atât elevilor, cât şi părinţilor, pentru depistarea nivelului de 

violenta din scoala, precum şi a cauzelor apariţiei fenomenului absenteismului 

  -Analiza procedurilor transmise de ISJ şi a modalităţilor de aplicare; 

- Elaborarea, la nivelul şcolii, a programelor de măsuri privind prevenirea şi combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar. 

  -Colaborarea cu Politia de proximitate şi Poliţia Locală 

  -Colaborarea cu familiile elevilor cu manifestări violente 

  -Identificara şi consilierea individuală a elevilor cu manifestari violente 

  -Susţinerea de activităţi cu tematica specifica de către prof. consilier scolar, conform 

graficului 

  -Sesizarea cazurilor către cabinetul de consiliere din școală și către polițistul de proximitate 

 -Fiecare cadru didactic din școală a susținut cel puțin o activitate pe problematica 

violenței în cadrul orelor de dirigenție/consiliere și orientare sau în cele extrașcolare 

  -Au avut loc discuții ale comisiei cu părinții elevilor care au avut manifestări agresive 

verbale sau fizice 

- Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare. 
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-Implicarea elevilor în activități extrașcolare cu prilejul sărbătorilor tradiționale, ca mijloc 

de diminuare a factorilor de risc în producerea violenței școlare. 

Activitatea comisiei a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse prin planul 

managerial întocmit la începutul anului școlar. 

La  nivelul  școlii  nu  au  fost  semnalate  cazuri  grave  de  violență  și agresivitate în 

sem. I. Elevii care au prezentat forme de manifestare agresivă  în relațiile cu colegii au fost 

puși în discuția comisiei, au primit consiliere psihopedagogică în cadrul cabinetului de 

consiliere din școala și au fost sancționați cu scăderea notei la purtare. 

 
Acţiuni şi proiecte pentru anul şcolar 2022-2023: 

1. Continuarea programelor de prevenire a absenteismului, abandonului 

şcolar şi violenţei în şcoli. 

2. Monitorizarea în continuare a absenteismului, abandonului şcolar şi violenţei în şcoli. 

3. Gestionarea situaţiilor de risc şi a cazurilor concrete din şcoală. 

4. Extinderea parteneriatelor educaţionale cu implicaţii în prevenirea 

absenteismului, abandonului şcolar şi a violenţei în unitatea şcolară. 

 

IV. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

            Inspecţia şcolară, formă de activitate managerială şi de control a fost proiectată, 

realizată şi valorificată în deplină concordanţă cu obiectivul său principal, asigurarea unei 

calităţi superioare a educaţiei. 

            Inspecţia şcolară a avut în vedere: 

- sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice, acolo unde a fost cazul; 

- identificarea de soluţii viabile pentru practica şcolară curentă; 

- îmbunătăţirea continuă a actului de predare-învăţare-evaluare; 

- determinarea unei dinamici corespunzătoare la nivelul competenţelor profesionale 

ale cadrelor didactice, vizându-se atingerea standardelor stabilite pentru  fiecare  

funcţie didactica                                       
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A. ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR 

I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

Proiectarea activității 

Doamnele educatoare au întocmit planificări semestriale, anuale, lectorate cu părinții. 

A fost prezentată oferta educațională.Materiale  auxiliare au fost selectate  în  conformitate  

cu  legislaţia  în  vigoare  şi   utilizate  conform  capacităţilor  de  învăţare  ale  copiilor. 

Au fost  stabilite,   ordonate  coerent  şi  corespunzător  colectivului  de  copii,  temele  

anuale  estimând  şi  revizuind  periodic  bugetul  de  timp  alocat  fiecărei  teme  în  funcţie  

de  interesul  manifestat  de  copii  faţă  de  aceasta . 

Realizarea activităților didactice 

Educatoarele au utilizat unele strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al 

învăţării şi formarea competenţelor specifice. Au utilizat eficient resursele materiale din 

unitatea  de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice –inclusiv resurse TIC. 

Am diseminat, evaluat si valorizat activităţile realizate.. Au organizat şi desfăşurat 

activităţile extracurriculare, au participat la actiuni de voluntariat. Am format deprinderile de 

studiu individual şi în  echipă. 

Au urmarit să realizeze  activități integrate cât mai diverse în care metodele noi-

activ/participative-să fie incluse.Au realizat activități comune părinți-copii-educatoare în 

cadrul cărora părinții au putut vedea cum se desfășoară o activitate în grădiniță. 

Fiecare lucrare practică/plastică realizată a fost expusă la panou  și vizualizată de către copii 

și părinți iar celelalte lucrări  sunt păstrate  în portofoliile copiilor. Astfel au realizat 

diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților.  

Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea s-a desfășurat conform normelor în vigoare.Doamnele educatoare au 

asigurat transparenţa criteriilor,a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare precum și aplicarea testelor predictive, interpretarea / şi comunicarea 

rezultatelor.Au promovat autoevaluarea şi interevaluarea. Au evaluat satisfacţia 

beneficiarilor educaţionali.  

Evalurea performanţei copiilor au desfăşurat-o permanent, începând cu evaluarea 

iniţială pentru a stabili nivelul cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor copiilor. 

Evalurea continuă s-a desfăşurat atat în plan orizontal pe domeniii de activitate, cât şi 

transcurricular în mod ritmic.Doamnele educatoare au centralizat  rezultatele evaluării şi au 

întocmit un plan de măsuri pentru amelioararea şi îmbunătăţirea performanţelor copiilor.Au 
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aplicat chestionare părinților și i-au implicat în alegerea ofertei  educaționale ce urma a fi 

desfășurată.  

Evaluarea sumativă desfășurată în cadrul tuturor categoriilor de activitati,  a avut în 

vedere verificarea cunoștințelor,priceperilor și deprinderilor însușite pe parcursul 

semestrelor. 

 

II. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

Împreună cu elevii am participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / 

județului / național: 

Expoziții   

În  gradinită,  pe holuri, actualizate  periodic  cu lucrarile copiilor au fost realizate de 

Popescu Corina,Dieaconescu Georgeta,Cazan Sorina,Szabo Sorina,Gruiescu Sînziana,Krausz 

Eliza și Cărăvan Ionela. La nivelul clasei au realizat expoziții cu lucrările copiilor,au fost 

aplaudați cei care au realizat lucrări deosebite și au nfost încurajați ceilalți să depuna mai 

mult efort în realizare lucrărilor următoare. 

Concursuri școlare, rezultate obținute 

Gruiescu Sînziana:,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă’’,(secțiunea pictură) la 

Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan cu dipllomă de participare și premii obținute de copii. 

Parteneriate 

Popescu Corina: Parteneriat educațional cu S.C. Norand S.R.L.-EdituraKreativ 

Parteneriat  grădiniță- familie.   

Cazan Sorina: Parteneriat grădiniță- familie ”Împreună pentru cei mici”. 

Parteneriate cu poliția ”Micii pietoni”  

Parteneriat cu medicul de familie ,,Eu sunt sănătos de mic!” 

Krausz Eliza: Parteneriat grădiniță- familie ”Împreună pentru cei mici”. 

Parteneriate cu poliția ”Micii pietoni”  

Parteneriat cu medicul de familie ,,Eu sunt sănătos de mic!” 

Szabo Sorina: Parteneriat ,,Eu sunt sănătos de mic!” 

Parteneriat ,,Micii pietoni” 

Cărăvan Ionela: Parteneriat educațional ,,Sunt responsabil! – emoție și cunoaștere”. Proiect 

desfășurat în parteneriat cu Teatrul I.D Sîrbu, Petrosani, Poliția Rutieră Română, Vulcan, 

prof. consilier școlar Mălina Petrescu, psiholog Cristina Pop 
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Manifestari cultural-artistice 

Popescu Corina: "Ce-ți doresc eu ție,dulce Românie" „Ziua mamei”,1Iunie-ziua copiilor”                 

Cazan Sorina: „8 Martie-ziua mamei” 

Krausz Eliza: „8 Martie-ziua mamei” 

Articole in alte publicații 

Gruiescu Sînziana:,,Publicare articol:,,Joc și veselie prin  zăpadă’’ în revista ,,Abilitări 

curriculare” on-line 2022-2022’’,ediția a- II-a,editura Casa Corpului Didactic Hunedoara.  

Cazan Sorina: Revista ,,Pas cu pas în lumea copilăriei”,Petroșani,PP3 

Revista Simpozionului Național ”Familia-portretul societății”  vol. VI-2022 

Revista Pedagogul, anul 8, nr.5, 2022 

Revista Pedagogul, anul 8, nr.6, 2022 

Szabo Sorina: Revista ,,Pas cu pas în lumea copilăriei”,Petroșani,PP3 

Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

Popescu Corina:Act. extrașcolare: „Focul – prieten sau duşman!” - P.S.I; “Lumea 

necuvântătoarelor”- Ziua mondiala a animalelor; „Petrecem de Halloween!”; “Vine, vine 

Moş Crăciun!”-activitate culturală; „Micii pietoni”!”- educaţie rutieră; „Stomatologul – 

prietenul nostru”- educaţie  sanitară; „La mulţi ani mămică dragă!”      -serbare; “Hristos a 

înviat!”-educaţie religioasă; “Europa-La multi ani!”; “Copiii din lumea-ntreagă”-

jocuri,concursuri-educaţie culturală . 

Cărăvan Ionela: Act. extrașcolare:„Serbările zilelor de naștere și cu ocazia zilei de 8 Martie, 

serbarea de Crăciun, serbarea de sfârșit de an școlar. 

Szabo Sorina: Act. extrașcolare:Serbările zilelor de naștere și cu ocazia zilei de  Crăciun, 8 

Martie, sfârșit de grădiniță 

Concursuri: 

Concurs de creație plastică ,,Costumul meu popular” în cadrul festivalului Jud. 

,,Interculturalitate și spiritualitate”,ed.a X-a,11-14.04.2022,Petrila 

Concurs Jud.,,Pământul, casa noastră” în cadrul Proi. Educ.Jud.,,Ziua Pământului”-ed. aVIII-

a 2022, Petroșani 

Concurs de creație literară și plastic ,,Niciodată toamna nu fu’ mai frumoasă”,ed.a XII-a, 

septembrie 2022-martie 2022, Șc.Gimnazială Nr.4, Vulcan 

Concurs Național ,,Târg de Paște”, Ed.a XIV-a ,2022, Brad 
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Concurs Național de creație artistico-plastică ,,Primăvara ca o poveste”, Ed.a VII-a, martie 

2022, Aiud 

Gruiescu Sînziana: Act. extrașcolare:„ Serbările zilelor de naștere,cu ocazia zilei de 8 Martie 

și serbarea de final de an școlar. 

Krausz Eliza: Act. extrașcolare:”Curățenie și sănătate, amândouă strâns legate”, ”Mărțișoare, 

mărțișoare” ”Micii pompieri”, ”Dragă-mi ești copilărie!” 

”Primăvara ca o poveste”- concurs național de creație artistico-plastică 

”Târg de Paște”- concurs național de creație artistico- plastică 

”Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”- concurs național de creație artistico-plastică la  

Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan cu dipllomă de participare și premii obținute de copii. 

           ”Interculturalitate și spiritualitate”-  concurs național de creație artistico-plastică 

Cazan Sorina:Act. extrașcolare:„Curățenie și sănătate, amândouă strâns legate”, ”Mărțișoare, 

mărțișoare” ”Micii pompieri”, ”Dragă-mi ești copilărie!” 

”Primăvara ca o poveste”- concurs național de creație artistico-plastică 

”Târg de Paște”- concurs național de creație artistico- plastică 

”Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”- concurs național de creație artistico-plastică la  

Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan cu dipllomă de participare și premii obținute de copii. 

           ”Interculturalitate și spiritualitate”-  concurs național de creație artistico-plastică 

Dieaconescu Georgeta:Act. extrașcolare:”Cumpărături inteligente”;”Toamna cea 

bogată”;”Iată, vine Moș Crăciun!”;”Hai, să dăm mână cu mână!”;”Martie- luna 

femeii”;”Curtea noastră e curată”;”Aer, soare, joacă” 

Participare la concursuri inițiate pe internet, rezultate obținute 

Gruiescu Sînziana: Participare on-line la cursul de Abilitare curriculară-învățământ preșcolar 

organizat de CCD HD în perioada  25.11.2022-02.12.2022. 

Participare on-line la cursul de formare ,,Incluziune școlară și socială a copiilor și tinerilor 

din grupuri dezavantajate’’în perioada 15.12.2022-20.12.2022-cu diplomă de participare. 

 

          III. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. 

Popescu Corina: Să învățăm că ,,Fiecare Copil Merită o Poveste,,-cursuri susținute de 

Asociația Ovidiu.Ro. 

Cărăvan Ionela: Masterat specializare Pedagogie interactivă din cadrul Universității Aurel 

Vlaicu, Arad, Facultatea de Științe ale educației, psihologie și asistență socială. 
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Szabo Sorina: Participarea la Programul „Comunicare și tehnici psihologice de influențare a 

comportamentului” -ARCI-Cluj-Napoca, 22.10.2022-06.12.2022, 18 credite 

        Curs:,,Metode eficiente de organizare și desfășurare a activităților de limbă engleză în 

grădinițe”, CCD HD -28.06-02.07.2022, 12 ore 

         Curs:,,Abilitare curriculară-Educație timpurie”, CCD HD, 25.11-02.12.2022, 20 ore 

         Curs: Rolul educației de calitate în dezvoltarea socio-economică”,  CCD HD, 06.04-

18.04.2022, 12 ore 

         Curs:,,Drept umanitar internațional”,  CCD HD, 24.-25.05.2022 

         Curs:,,Incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din grupuri 

dezavantajate”,ADPCM,15.12-20.12.2022, 20 ore 

          Curs:,,Incluziunea școlară și socială a copiilor din medii dezavantajate în contextul 

colaborării cu comunitatea”, Asociația DOCEO, 23.01.-04.02.2022,40 ore 

          Curs:,,Magia lecturii”, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii 

Critice România, februarie-aprilie 2022 

Gruiescu Sînziana: Participarea on-line la cursul de „Abilitare curriculară-învățământ 

preșcolar” organizat de CCD HD în perioada  25.11.2022-02.12.2022 

Participare on-line la cursul de formare ,,Incluziune școlară și socială a copiilor și tinerilor 

din grupuri dezavantajate’’în perioada 15.12.2022-20.12.2022-cu diplomă de participare 

Krausz Eliza:”  Curs:,Abilitare curriculară-Educație timpurie”, CCD HD, 25.11-02.12.2022 

          Curs:“Aplicarea măsurilor de compensare, dispensare și evaluare adaptată în cazul 

copiilor cu tulburări specific de învățare” 

          Curs: CJRAE Hunedoara, Serviciul support pentru educația incluzivă, 16.03.2022. 

          Curs:,,Incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din grupuri dezavantajate”, 

ADPCM, 15.12 - 20.12.2022 

          Curs: ,,Magia lecturii”, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii 

Critice România 

          Curs: „Starea de bine a profesorului”, Casa Corpului Didactic Hunedoara, 22.09.2022-

20.10.2022 

Cazan Sorina: Participarea la Programul „Comunicare și tehnici psihologice de influențare a 

comportamentului” - ARCI-Cluj-Napoca, 22.10.2022-06.12.2022 

          Curs:,Metode eficiente de organizare și desfășurare a activităților de limbă engleză în 

grădinițe”, CCD HD, 28.06-02.07.2022 

          Curs:,Abilitare curriculară-Educație timpurie”, CCD HD, 25.11-02.12.2022 
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          Curs:,, Rolul educației de calitate în dezvoltarea socio-economică”,  CCD HD, 06.04-

18.04.2022 

          Curs:,,Drept umanitar internațional”,  CCD HD, 24.-25.05.2022 

          Curs:,,Incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din grupuri 

dezavantajate”,ADPCM,15.12- 20.12.2022 

          Curs:,,Incluziunea școlară și socială a copiilor din medii dezavantajate în contextul 

colaborării cu  comunitatea”, Asociația DOCEO, 23.01.-04.02.2022 

          Curs:,,Magia lecturii”, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii 

Critice România 

 IV. LECTII DESCHISE SUSȚINUTE, REFERATE/INSPECȚII GRADE 

DIDACTICE 

Cărăvan Ionela: Inspecție titularizare mai, 2022 

Szabo Sorina: Inspecție de înscriere la Gradul II-10.05.2022 

Cazan Sorina:Inspecție de înscriere la Gradul II-14.03.2022 

V. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL 

CERCURILOR PEDAGOGICE 

Popescu Corina:  

1.Responsabilă cu comisia metodică la învățământul preșcolar. 

2.Cerc pedagogic cu tema: „Modalități de comunicare și învățare on-line în învățământul 

preșcolar,fără a creea dependențe”referat susținut în data de 4 nov.2022 la Școala Gim.nr.6 

Vulcan. 

3.„Citește-mi 100 de povești ”întâlnire cu Asociația Ovidiu.Ro-ian.2022 

Gruiescu Sînziana:  

Participare cu prezentare power-point: ,,Modalități de comunicare și învățare online în 

învățământul preșcolar,fără a crea dependențe’’în cadrul cercului pedagogic din data de 4 

nov.2022 la Școala Gim.nr.6 Vulcan. 

 VI. PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN COMISIILE DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE / EVALUĂRI NAȚIONALE/COMISII LA 

NIVEL DE ȘCOALĂ  

Szabo Sorina: Membru în următoarele comisii la nivel de școală:Învățământ preșcolar, 

Covid, Proiecte și programe educative, Lapte și corn, Recensământul populației Școlare, 

Evaluare dosare gradații de merit 

 Krausz Eliza: Asistent la Examenul de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022, 

desfășurat la Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni. 
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Dieaconescu Georgeta: Membru în ”Comisia pentru programe europene”;Membru în 

Comisia P.S.I.;Membru în “Comisia pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare”; 

Membru în ”Comisia diriginților”; Membru în ”Comisia pentru comunicare și promovarea 

imaginii școlii și implicarea instituției în proiecte și programe educaționale”. 

 VII. PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI 

SIMPOZIOANE  

Popescu Corina:  

Participare la webinar „Atelierele de vară șotron 2022”- 16,17,28 iunie 2022. 

Szabo Sorina: 

Proi. Educ.Jud.,,Ziua Pământului”-ed. aVIII-a 2022, Petroșani 

Simpozion Județean ,, Interculturalitate și Spiritualitate ed.a X-a 2022,Petrila 

Simp.Național,,Lumea poveștilor din Europa,ed.a VI-a, Craiova, 2022 

Simpozion Internațional,,Artă și tradiție în Europa”, Dăbuleni, 2022 

Simpozion Național ,,Familia, portretul societății,2022 

Proi. Educ. Jud.,,Diamantele și culorile Pământului”,Brad, 2022. 

Gruiescu Sînziana: 

         Participare Simpozion internațional ,,România-țara păcii’’din 12.01.2022 cu diploma 

de participare. 

Krausz Eliza: 

        Simpozion Național ”Lumea poveștilor din Europa” ed.a VI-a, Craiova, 2022 

Cazan Sorina: 

  Simpozion Internațional ”Artă  și tradiție în Europa” Dăbuleni, 2022 

  Simpozion Național ”Lumea poveștilor din Europa ed.a VI-a, Craiova, 2022” 

  Simpozion Național ”Familia portretul societății” vol.VI,2022 

  Simpozion Național ”Interculturalitate și spiritualitate” ed.a X-a,11-14.04.2022,Petrila 

  Proiect educațional județean ”Diamantele pădurii” Brad, 2022. 

VIII. PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT / DERULATE CU 

ONG-uri 

Popescu Corina:  

1.Parteneriat educațional cu S.C. Norand S.R.L.-Editura Kreativ. 
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B.  ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

1. RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI  METODICE  

 CLASELE PREGĂTITOARE ȘI  I – IV 

AN ȘCOLAR  2022-2022 

I. Date preliminare  

 
Clasa Elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

Elevi veniți 
 

 

 

 

Elevi plecați 
 

Număr de elevi 

rămași înscriși la 

sfârșitul semestrului 

II 

Număr de elevi 

promovați  

 

Obs.  

C.P. A 17   17 17  

C.P. B 16 Gronea Ionut 

Gabriel  
 17 17  

   I  A 21  Cifra Andrei 

Gabriel  
20 19  

  I  B 21   21 21  

 II A 20   20 19  

II B 21 Csicso Claudia 

Sara 

Varga Narcisa 

Delia 

 

21 20  

III A 21   19 19  

III B 

 

20  Codoba Stefania 

Kis Denis 

Kis Darius 

Martin Ion 

16 16  

III C  18 Buda Alin Chereches 

Antonia 

Istrate Madalin 

17 17  

IV A 26   26 26  

IV B 24 Filip Edward 

Lungu Raul 

Michi Alexandra 

Codoba Carina 

24 22  

TOTAL 225 5 10 218 213  

 

 

Monitorizarea absențelor 

An școlar 2021 – 2022  

 
Clasa Total absențe Absențe motivate 

C.P. A 293 237 

C.P. B 555 0 

I A 1168 229 

I B 888 588 
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II A 1308 1150  

II B  1403 984 

III A 621 449 

III B 178 178 

III C 174 152 

IV A  1283 1119 

IV B 395 302 

Total 8266    5388 

 

Elevi cu situația neîncheiată:  

 

Clasa 
Numele și prenumele elevilor cu 

situația neîncheiată 
Motivul 

C.P. A -  -  

C.P. B  - - 

I A  Tâmpu Sebastian Elisei  absenteism 

I B  - - 

II A  Lițu Maria Magdalena  Plecata fără documente în alt județ 

II B  Pucă Sorin Adrian  Nu a frecventat cursurile  

III A Cifra Ricardo  Plecat în străinătate  

III B - - 

III C - - 

IV A - 

 

 

- 

IV B Litu Alexandru 

Ratz Andrada  

Corigențe –neprezentare  

Neprezentare  

Total  6  

 

Elevi corigenți:  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

elevului / Clasa 
Obiectul 

Numele și prenumele 

profesorului 

1. CĂLDĂRAR DARIUS 

repetent 
Lb. și lit. Română, 

Matematică, Lb. 

engleză, Științe ale 

naturii 

Ceică Sorana  

 

Elevi cu media scăzută la purtare:  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului / Clasa 
Media Motivul 

Măsuri luate 

de înv./dirig. 
1. Vass Laura ( I B )    

 

Bine 

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare/ 

Discuții cu părinții 

2. Tordat Ianis ( II A) 

 

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

 

Înștiințare  

3. Gyapyas Viliam  ( II A) 

 

Bine 

 

Absențe nemotiv. 

 

 

Înștiințare  

4. Loliș Ionuț Cristian (II B) 

 

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare 
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5. Moldovan Ianis Cosmin (II B) 

 

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare 

 

6. Szasz Emil ( II B) 

 

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare 

 

7. Căldărar Darius (III A) 

 

Bine 

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare 

 

8. Hosmache Stefano (III A) 

 

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare 

 

9. Muntean Cosmin (III A) Bine  Absențe nemotiv. Înștiințare 

10. Gyapyas Iosua – Emanuel( IV A)  

Bine  

 

Absențe nemotiv. 

 

Înștiințare  

11. Lungu Raul  (IV B) 

 

Bine  Absențe nemotiv. Înștiințare 

 

12. Nițu Narcisa ( IV B) Bine Absențe nemotiv. Înștiințare  

 

Copii în dificultate (sărăcie/violență familială/handicap/orfani/CES/burse sociale) 

 
Clasa Elevi cu C.E.S Elevi cu bursă 

socială 

Elevi orfani 

 

Elevi cu 

handicap 

 

Situatie materială 

precara 

C.P. A - 4 - - - 

C.P. B - 2 - - - 

I A  - 4 - - - 

I B - 3 - - - 

II A - 4 - - 

 

- 

II B - 6 - - - 

III A - 7 - - - 

III B - 8 - - - 

III C - 2 - - 3 

IV A 1 7 - - 1 

IV B 1 6 - - - 

Total 2 53 - - 4 

 

II. Managementul ariei curriculare 

1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective specifice ariei 

curriculare 

 

În anul şcolar 2022 -2022, Comisia metodică a învăţătorilor a reunit 11 cadre 

didactice, 10 cadre didactice  titulare şi un cadru didactic suplinitor, care s-au dovedit a fi, 

prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi 

profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate 

elevilor. Membrii comisiei au fost preocupaţi pentru continua perfecţionare și pentru 

pregătirea elevilor în vederea obţinerii performanţei. Comisiile metodice şi-au desfăşurat 

activitatea pe baza planurilor manageriale care au avut următoarele puncte strategice:  

a)  întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică;  



23 
 

b) ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională prin cursuri, 

programe; 

c) implicarea învăţătorilor în realizarea lecţiilor model de înaltă ţinută precum şi a 

activităţilor extracurriculare;  

d) practicarea unui schimb informaţional şi metodic prin acţiunile de interasistenţă, 

asistenţă, simpozioane şi concursuri;  

e) pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare;  

f) întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe 

parcursul traseului predare–învăţare; 

 g) atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient; 

 h) susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 i)  procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare 

şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

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

algoritmice, modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate atât la clasă, cât și în mediul on-line , învăţătorii au aplicat 

tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, 

care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia 

dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, 

de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale 

şi colective, a iniţiativei. 

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

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 

constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 

             În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat de către 

toate cadrele didactice diferite activități la nivelul clasei / școlii / județului / național cum ar fi: 

a) Expoziții  
 1 Martie– mărțișoare , 8 Martie – felicitări,  
 Expunere desene pentru:  1 Iunie – Ziua Copilului, Ziua Europei, Ziua lecturii, 1 
Decembrie, Ziua Pământului, Dragobete,  
 Participarea cu lucrările elevilor la concursuri școlare. 
 Participarea cu lucrările elevilor la pavoazarea holurilor școlii.   – toate clasele  

 

b) Concursuri școlare, rezultate obținute 

Prof. inv.primar Mandache Elena:  
,, Niciodată,toamna nu fu mai frumoasă” 

,,Educarea copiilor în spiritul respectului și dragostei pentru obiceiurile și tradițiile 

românești,prin activitățile școlare și extrașcolare”-4 diplome de excelență/lucrări plastice: 

-CORCOVEANU ALINA-GABRIELA 
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-DRUMUȘ MIRUNA MARIA 

-GROSU ALESSIA ANA MARIA 

-HATMANU DENISA-NICOLETA 

 

Prof.înv.primar Marica Larisa : 

           Concurs judetean de arta plastica „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă” 

           Diplomă de participare - Mândreci Octavian Petre 

Diplomă de participare - Eni Iasmina Maria 

Diplomă de participare – Lăcătuş Daiana Elena 

Concurs judetean „Despre pădure, prin artele vizuale” 

Premiul III – Eni Iasmina Maria 

Menţiune – Caţan Nadia Georgiana 

Diplomă de participare – Chivu Alessia Elena 

Concurs judetean „Originalitatea estetică în lumea copilăriei” 

Concurs judetean „Simfonia primăverii” 

Concurs judeţean “Împreună învăţăm să dăruim!” 

Concurs judeţean “Ambasadorii tradiţiilor româneşti” 

Concurs judeţean “Cu primăvara în suflet” 

Concurs “Micul isteţ” 

Concurs judeţean “Natura – fantezie şi culoare” 

 

Institutor Uszkai Melania  

 

      ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă’’ - domeniul cultural artistic 

             Premiul III  - Dumitrașcu Carmen Elena  

,,Originalitatea estetică în lumea  copilăriei’’- domeniul cultural artistic 

 

,,Simfonia Primăverii ’’- domeniul cultural artistic  

 

,,Ambasadorii Tradițiilor Românești’’- domeniul cultural artistic 

 

,,Să ne cunoaștem valorile - Români care au schimbat lumea’’- domeniul științe 

 
    Inst. Vaș Mira :  

• Concurs județean de creație literară și plastică ,, Simfonia primăverii”, organizat la 
Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în perioada aprilie 2022, nu au sosit diplomele; 

• Concurs județean ,,Natura - fantezie şi culoare”, în cadrul Proiectului educativ judeţean   
,,Natura - fantezie şi culoare”, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în iunie 2022 
-nu au sosit diplomele. 

 

Prof. înv. primar Ceică Sorana: 

 Concurs județean de creație literară și plastică ,,Niciodată toamna nu fu mai 

frumoasă”, ediția a XII-a, secțiunea Pictură, organizat la Școala Gimnazială Nr. 4 

Vulcan, în perioada septembrie 2022-martie 2022, cuprins în CAEJ 2022-2022, 

poziția 70, domeniul cultural-artistic, literatură; 

 Concurs județean de creație literară și plastică ,, Simfonia primăverii”, secțiunea 2 

Pictură, organizat la Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în perioada aprilie 2022, nu au 

sosit diplomele; 
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 Concurs județean „Obiceiuri și tradiții românești de primăvară-vară ”, în cadrul 

Proiectului educativ judeţean  ,, Ambasadorii tradițiilor românești”, cuprins în 

CAEJ 2022, poziția 84, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în perioada 

ianuarie – iunie 2022, domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri   – nu au 

sosit diplomele; 

 Concurs județean ,,Natura - fantezie şi culoare”, în cadrul Proiectului educativ 

judeţean   ,,Natura - fantezie şi culoare”, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 

Vulcan, în iunie 2022, Secțiunea 2 - desene, colaje, obiecte decorative ( trei elevi) – nu 

au sosit diplomele. 

 

Instit. Kovacs Roberta  

Concurs micul istet:  

premiul I. Dunga Iasmina,Bobeanu Alin, Cazacu Rebeca, Patrauceanu Ionela; 

premiul II. Gustugaru Fabian; 

premiul III. Argyo Flavius; 

mentiuni: Razlog Andreea, Gyapias Madalina. 

 

            Prof.inv.primar Mocan Raluca:  

           Concurs micul istet: 

Premiul I. Acatrinei  Daniela,Borcos Anastasia,Gyurca Yasmina, Mandreci  Marian 

              premiul II. Pelica David; 

              premiul III. Ichim Florin,Cumpanici Alessandro 

              mentiuni: Roman Ana Maria,Ursu Anca. 

 

Prof.inv.primar Cardaș Nicoleta : 

 

 Concurs județean de creație literară și plastică ,,Niciodată toamna nu fu mai 

frumoasă”, ediția a XII-a, secțiunea Pictură, organizat la Școala Gimnazială Nr. 4 

Vulcan, în perioada septembrie 2022-martie 2022, cuprins în CAEJ 2022-2022, 

poziția 70, domeniul cultural-artistic, literatură ( Coman Sara Maria – diplomă de 

participare, Bădărău Debora Alisia - mențiune, Oprea Elena-Marina - diplomă de 

participare); 

 Concurs județean de creație literară și plastică ,, Simfonia primăverii”, secțiunea 2 

Pictură, organizat la Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în perioada aprilie 2022, ( 

Coman Sara Maria, Bădărău Debora Alisia, Mitran Lavinia Elena) – nu au sosit 

diplomele; 

 Concurs județean „Obiceiuri și tradiții românești de primăvară-vară ”, în cadrul 

Proiectului educativ judeţean  ,, Ambasadorii tradițiilor românești”, cuprins în 

CAEJ 2022, poziția 84, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în perioada 

ianuarie – iunie 2022, domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri  ( Coman 

Sara Maria, Nălucă Alesia Andreia, Mitran Lavinia Elena) – nu au sosit diplomele; 

 Concurs județean ,,Natura - fantezie şi culoare”, în cadrul Proiectului educativ 

judeţean   ,,Natura - fantezie şi culoare”, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 

Vulcan, în iunie 2022, Secțiunea 2 - desene, colaje, obiecte decorative ( trei elevi) – nu 

au sosit diplomele. 

c)            Parteneriate: 

               Prof. inv.primar Mandache Elena 
 Acord de parteneriat ,, Niciodată,toamna nu fu՚ mai frumoasă’’ – Șc. Gimnazială Nr. 4 

Vulcan-nr.2301/19.10.2022. 
Prof.inv.primar Toncea Daniela  
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    Parteneriat educational cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Concursului 
judeţean “Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, CAEJ 2022 - 2022, poziţia 70; 

 Parteneriat educaţional cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, în cadrul 

Proiectului Educaţional „Bucurii de primăvară”, ediţia a XI-a, CAEJ 2022 - 

2022 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Simfonia primăverii”, ediţia a VI-a, CAERI 2022 ; 

 

             Prof.inv.primar Marica Larisa 

     Acord de parteneriat cu: Şcoala Gimnaziala Nr. 6 Vulcan, Şcoala Gimnazială Nr. 4 

Vulcan, C.Ş.E.I. „C-   tin Păunescu” Recaş – Timiş, Şcoala Gimnazială Nr. 2 

Hunedoara, Grădiniţa “Căsuţa cu poveşti” Orăştie, Editura STAR  KIDS S.R.L. 

Bucureşti. 

Inst. Uszkai Melania  

Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educațional ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă’’; 

Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educațional  

,,Simfonia Primăverii’’; 

Parteneriat educațional cu CSEI Constantin Păunescu , în cadrul Proiectului Educațional 

interjudețean ,,Originalitatea estetică în lumea copilăriei’’; 

Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Nr 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educațional ,,Ambasadorii Tradițiilor Românești’’; 

Parteneriat cu Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, în cadrul Proiectului Educațional ,,Să ne 

cunoaștem valorile - Români care au schimbat lumea’’- domeniul științe,  CAEJ 2022, 

poziția 54; 

 

Inst. Vaș Mira  

 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Simfonia Primăverii”; 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Natura - Fantezie și culoare”, ediţia a III-a, CAEJ 2022. 

 

Prof. inv. primar Săulescu Valentina  

 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, ediţia a XII-a; 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Simfonia Primăverii”; 

 Parteneriat educaţional cu C.S.E.I. ,,Constantin Păunescu,, Recaş, Timiș în 

cadrul Proiectului Educaţional Interjudeţean “Originalitatea estetică în lumea 

copilăriei”, ediţia a X-a; 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Ambasadorii tradiţiilor româneşti”, ediția a II a -2022, 

aprobat în CAEJ, poziția 84. 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Natura - Fantezie și culoare”, ediţia a III-a, CAEJ 2022; 
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Prof. inv.primar Ceică Sorana  

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului interjudețean ,, Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”,  2022; 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

educaţional „Un ajutor de mărțișor”, în colaborare cu Primăria Municipiului 

Vulcan și Crucea Roșie - subfiliala Vulcan - 28.02.2022 – 02.03.2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educațional județean ,, Simfonia primăverii”,  2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educativ judeţean  ,, Ambasadorii tradițiilor românești”, 

ianuarie – iunie 2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educativ judeţean  ,,Natura - fantezie şi culoare”, ianuarie – iunie 

2022. 

 

Prof. inv. primar Mocan Raluca  

             Proiectul Comorile naturii - Scoala Carmen Sylva Petrosani 

 

           Prof. inv. primar Cardaș Nicoleta  

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului interjudețean ,, Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”,  2022; 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în cadrul Proiectului 

educaţional „Un ajutor de mărțișor”, în colaborare cu Primăria Municipiului 

Vulcan și Crucea Roșie - subfiliala Vulcan - 28.02.2022 – 02.03.2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educațional județean ,, Simfonia primăverii”,  2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educativ judeţean  ,, Ambasadorii tradițiilor românești”, 

ianuarie – iunie 2022; 

 Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, jud. Hunedoara,  în 

cadrul Proiectului educativ judeţean  ,,Natura - fantezie şi culoare”, ianuarie – 

iunie 2022. 

 

            Prof. inv. primar Saierli Maria  

 Parteneriat educational cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul 

Concursului judeţean “Niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, CAEJ 2022 - 

2022, poziţia 70; 

 Parteneriat educaţional cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, în cadrul 

Proiectului Educaţional „Bucurii de primăvară”, ediţia a XI-a, CAEJ 2022 - 

2022 

 Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, în cadrul Proiectului 

Educaţional Judeţean “Simfonia primăverii”, ediţia a VI-a, CAERI.  

 

d) Manifestari cultural-artistice 

- festivitățile de sfârșit de an școlar ( toate clasele); 

- film de animaţie „Fireheart”  (toate clasele) . 

          

Prof. inv. primar Mandache Elena  

- 1 Decembrie-Ziua națională a României 
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- ,,Uite,vine Moș Crăciun!” 

- 8 Martie-Ziua Internațională a Femeii 

- 1 iunie-Ziua Internațională a copilului 

 

Prof. inv. Primar Ceică Sorana  

 Participarea la serbarea școlii de 1 Iunie, interpretare cântece cu întregul colectiv al 

clasei, vizionare film Cinematograful ,,Luceafărul”, 31.06.2022; 

 

Prof. inv. Primar Cardaș Nicoleta  

 Participarea la serbarea școlii de 1 Iunie, interpretare cântec ,,Cup song” (elevele  

Nălucă Alesia Andreia, Coman Sara Maria, Mitran Lavinia Elena, Bădărău Debora 

Alisia), vizionare film Cinematograful ,,Luceafărul”, 31.06.2022; 

 Participarea la serbarea școlii de Crăciun, interpretare colindă (elevele Coman Sara 

Maria și Bădărău Debora Alisia), 20.12.2022. 

 

              Prof. inv. primar Saierli Maria   

 Am participat la spectacolul școlar ,,Zâmbet de copil” organizat la 

Cinematograful Luceafarul- Vulcan 

e) Articole la revista școlii 

f)Articole în alte publicații  

 
g) Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, concursuri) 

 

Prof. inv. Primar Mandache Elena  

 

 Implicarea clasei pentru organizarea ,, Ziua Porților Deschise ’’,luna martie 2022. 

 Participarea la spectacolul dedicat zilei de 1 iunie/vizionare film. 

 Festivitatea de final : ,, La revedere, clasa Pregătitoare A! ”     
          

          Prof. inv. Primar Toncea Daniela  

 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 ,,A venit, a venit toamna...”– şezătoare literară bazată pe recitări, cântece, 

convorbiri  care au ca temă toamna, octombrie 2022; 

 ,,Noi suntem români!” - acivitate educativă, activitate practică, 26.11.2022; 

 ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” - acivitate educativă, activitate practică, 

21.12.2022; 

 ,,La ceas aniversar – EMINESCU” – activitate educativă, 14.01.2022; 

 ,,Hai să dăm mână cu mână!” – activitate practică, 21.01.2022; 

 ,,Mărţişoare, mărţişoare”– acivitate educativă, activitate practică, 1.03.2022; 

 ,,Astăzi e ziua ta...MĂMICO!”-  program artistic, 8.03.2022; 

 ,,Cine ştie cele mai multe poveşti?” – activitate educativă, aprilie 2022; 

 ,,Suntem copiii Europei”-  acivitate educativă, activitate practică, 9.05.2022; 

 ,,S.O.S. – NATURA!” – activitate de ecologizare, mai 2022 

 ,,1 Iunie, zi de vis!”- excursie Alba Iulia – cetate, Turda - salină, 1.06.2022. 

          Prof. inv. Primar Marica Larisa  

          Serbare şcolară- „Rămâi cu bine, drag Abecedar!” 
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          Inst. Uszkai Melania  

  Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 Prevenirea abuzului și violenței împotriva  copiilor și tinerilor; 

 ,,România mea !’’-  poezii pentru 1 decembrie; 

 ,, In așteptarea Moșului ’’- serbare (21.12.2022) 

 ,, Hrănește pinguinul !’’’ - concurs la nivelul clasei (20.01.2022) 

 ,, Lectură cu ciocolată caldă ’’ – pentru Ziua Națională a Lecturii ( februarie 

2022) 

 ”8 Martie ”- program artistic ( 8.03.2022); 

 Activitate de ecologizare (12.05.2022) 

 Control oftalmologic (13 .05.2022) 

 Excursie organizată de Ziua Copilului , la Cetatea Alba Iulia și Salina Turda 

(01.06.2022) 

 Serbarea Abecedarului: ”Adio, drag abecedar !” ( 09.06.2022); 

 

 

Inst. Vaș Mira Maria  

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 1 DECEMBRIE 1918– Ziua națională a României – activitate educativă; 

 SURPRIZELE IERNII ; 

 MARELE POET AL ROMÂNILOR- Mihai Eminescu-activitate educativă; 

 STOP VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ –activitate educativă; 

 PENTRU MAMA MEA CEA DRAGĂ –dansuri, cantece, expozitie; 

 HRISTOS A ÎNVIAT! –expozitie ; 

 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI- excursie Alba Iulia – Turda , 

1.06.2022. 

 Festivitatea de final: ”Rămas bun, clasa a II-a  A! ” ( 9.06.2022); 

 

Prof. inv.primar Săulescu Valentina  

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 Concurs de recitat: Poeziile lui  M. Eminescu (15 ianuarie); 

 ,, Primăvară cu alai de mărţişoare”– activitate educativă, activitate practică, 

1.03.2022; 

 ,,Gânduri pentru mama” - program artistic, 8.03.2022; 

 ,, Pastelul Învierii” - activitate educativă, activitate practică; 

 ,, Europa  - casa noastră”- activitate educativă, activitate practică, 9.05.2022; 

 ,,Copile, azi e ziua ta!”- excursie la Alba Iulia - Turda , 1.06.2022 

 Festivitatea de final: ”Rămas bun, clasa a II-a  B! ” ( 9.06.2022); 

 

Prof.inv.primar Ceică Sorana  

 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 „Cum ne comportăm la şcoală pentru a fi în siguranţă?”- observarea tuturor sălilor de 

clasa, a bibliotecii, a grupurilor sanitare, a cabinetului de consiliere ,a sălii de sport, 14 

septembrie, 2022; 

 „Ziua Educatorului” – școală/ familie/ comunitate – realizarea unor postere , desene 

despre școală - Concurs de desene „ Școala mea ”, 5 octombrie, 2022; 
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 ,, Ziua Mondială a Animalelor” -  prezentare fimuleț despre cele mai îndrăgite 

animale, concurs  de  realizat  afişe  privind  protejarea  animalelor, prezentarea  

animalelor  de  companie  personale, 26 noiembrie, 2022; 

 „Sunt mândru că sunt român!”– program cultural-artistic, 29 noiembrie 2022 și 21 

ianuarie 2022; 

 ,,În așteptarea lui Moș Crăciun”– activitate literar-artistică  , 22 decembrie, 2022; 

 ,, Luceafărul poeziei românești -  M. Eminescu – concurs ,,Cei mai buni recitatori”, 

prezentare PPT despre viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu , 14 ianuarie 2022; 

 „Minte sănătoasă în corp sănătos”– întâlnire cu medicul / asistenta, 11 februarie, 

2022; 

 ,, Mărțișoare - Mama, te iubesc !– expoziţie de mărţişoare şi felicitări,  program 

artistic– 8 martie, 2022; 

 ,,Sunt prietenul pădurii - Aprilie ,,luna pădurii”– activitate de voluntariat / activitate 

ecologică – 7 aprilie, 2022; 

 ,, Suntem copiii Europei” – prezentare Power Point – 9 mai, 2022; 

 ,, Copile, azi e ziua ta!”-  montaj literar-artistic – 31 mai 2022; 

 Serbarea de sfârșit de an școlar -  montaj literar-artistic, festivitatea de premiere – 9 

iunie, 2022; 

 ,,Prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor” - Campania 19 Zile de 

prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor -  01-19.11.2022; 

 ,,Ziua Națională a Lecturii” - 15.02.2022; 

 ,,Educație financiară” – prezentare ppt, dezbatere, jocuri – săptămâna 11-14.04.2022, 

 ,,Ziua Europei” - prezentare ppt, fișe de lucru, audiție muzicală – 09.05.2022; 

 Activitate de ecologizare la nivel de școală – 13.05.2022; 

 Activitate extrașcolară – prezentare Defileul Jiului – 30.05.2022. 

 

 

Inst. Kovacs Roberta  

• Serbare de absolvire clasa a III.-a in clasă . 

 

Prof. Mocan Raluca  

• Serbare de absolvire clasa a III-a  

 

Prof.Inv.primar Cardaș 

Nicoleta  

 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

 „Cum ne comportăm la şcoală pentru a fi în siguranţă?”- observarea tuturor sălilor de 

clasa, a bibliotecii, a grupurilor sanitare, a cabinetului de consiliere ,a sălii de sport, 14 

septembrie, 2022; 

 „Ziua Educatorului” – școală/ familie/ comunitate – realizarea unor postere , desene 

despre școală - Concurs de desene „ Școala mea ”, 5 octombrie, 2022; 

 ,, Ziua Mondială a Animalelor” -  prezentare fimuleț despre cele mai îndrăgite 

animale, concurs  de  realizat  afişe  privind  protejarea  animalelor, prezentarea  

animalelor  de  companie  personale, 26 noiembrie, 2022; 

 „Sunt mândru că sunt român!”– program cultural-artistic, 29 noiembrie 2022 și 21 

ianuarie 2022; 

 ,,În așteptarea lui Moș Crăciun”– activitate literar-artistică  , 22 decembrie, 2022; 

 ,, Luceafărul poeziei românești -  M. Eminescu – concurs ,,Cei mai buni recitatori”, 

prezentare PPT despre viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu , 14 ianuarie 2022; 
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 „Minte sănătoasă în corp sănătos”– întâlnire cu medicul / asistenta, 11 februarie, 

2022; 

 ,, Mărțișoare - Mama, te iubesc ! ” 100 de zile de școală” – expoziţie de mărţişoare şi 

felicitări,  program artistic– 8 martie, 2022; 

 ,,Sunt prietenul pădurii - Aprilie ,,luna pădurii”– activitate de voluntariat / activitate 

ecologică – 7 aprilie, 2022; 

 ,, Suntem copiii Europei” – prezentare Power Point – 9 mai, 2022; 

 ,, Copile, azi e ziua ta!”-  montaj literar-artistic – 31 mai 2022; 

 Serbarea de sfârșit de an școlar -  montaj literar-artistic, festivitatea de premiere – 9 

iunie, 2022; 

 ,,Prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor” - Campania 19 Zile de 

prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor -  01-19.11.2022; 

 ,,Ziua Națională a Lecturii” - 15.02.2022; 

 ,,Educație financiară” – prezentare ppt, dezbatere, jocuri – săptămâna 11-14.04.2022, 

 ,,Ziua Europei” - prezentare ppt, fișe de lucru, audiție muzicală – 09.05.2022; 

 Activitate de ecologizare la nivel de școală – 13.05.2022; 

 Activitate extrașcolară – prezentare Defileul Jiului – 30.05.2022. 

 

Prof.inv.primar Saierli Maria  

 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale elevilor; 

   ,,Activitate de protectia persoanei” 

 ,, 5 Octombrie ziua eductiei’ 

 ,,Toamna in scoala si in clasa noastra”  

 ,,Unirea principatelor romane!”  

 ,,La multi ani maicuta mea” 

 ,, Hristos a Inviat!’’ 

 ,,1 Iunie, zi de vis!”- excursie Alba Iulia – cetate, Turda - salină, 1.06.2022. 

 

h) Participare la concursuri inițiate pe internet, rezultate obținute 

Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor. 

Prof. Mandache Elena  

 Concursul  județean de creație literară și plastică ,,Niciodată,toamna nu fu՚ mai frumoasă”-
cuprins în CAEJ 2022-2022,poziția 70,domeniul cultural-artistic,literatură. 

-diplomă de participare:BUCUR DARIUS IULIAN 

                                       DRUMUȘ MIRUNA MARIA 

-PREMIUL II: GROSU ALESSIA ANA MARIA 

•  participarea la Conferința interjudețeană cu participare internațională ”Salvați Planeta 
Albastă!” organizată de Școala Gimnazială ”Nestor Porumb” Tulca/Bihor, în cadrul Proiectului 
educativ ”Salvați Planeta Albastă!”-nr.230/27.01.2022 

     -,,Natura mea”-GROSU ALESSIA ANA MARIA (în curs ) 

Prof. Toncea Daniela  

 Concurs judeţean de creaţie literară şi plastică ,,Niciodată toamna nu fu mai 

frumoasă”, CAEJ 2022 - 2022, poziţia 70 ( Florea Ileana Sorina – Menţiune, Liseanu 

Florin Adrian - participare, Pavel Zian Andrei – participare); 
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 Concurs interjudeţean de creaţie literară şi plastică ,,Simfonia primăverii”,ediţia a VI-

a, CAERI 2022, poziţia  ( secţiunea II – pictură: Ratz Rareş Andrei, Florea Ileana 

Sorina, Pavel Zian Andrei); 

  Concurs judeţean „Bucurii de primăvară”, ediţia a XI-a, , CAEJ 2022, (secţiunea 

Colaj – Pavel Zian Andrei; secţiunea Pictură – Florea Ileana Sorina, Ratz Rareş 

Andrei, Liseanu Florin Adrian). 

Inst. Uszkai Melania  

Concurs ,, Educație prin lectură ’’, campania ,, Cărți pentru Colțul de Lectură’’2022 

 

Inst . Kovacs Roberta  

Concursuri judetene: 

- Niciodata toamna nu fu mai frumoasa- pictura Sc. gen nr.4 Vulcan; 

- Traditii si obiceiuri - pictura Sc. gen nr.6 Vulcan; 

- Natura, fantezie si culoare - pictura Sc. gen nr.6 Vulcan; 

- Originalitate, estetica in lumea copilariei- pictura si colaj Colegiul C-tin Paunescu 

Recas jud. Timis 

 

Prof. Mocan Raluca  

Concursuri judetene: 

- Niciodata toamna nu fu mai frumoasa- pictura Sc. gen nr.4 Vulcan; 

- Traditii si obiceiuri - pictura Sc. gen nr.6 Vulcan; 

- Natura, fantezie si culoare - pictura Sc. gen nr.6 Vulcan; 

- Originalitate, estetica in lumea copilariei- pictura si colaj Colegiul C-tin 

Paunescu Recas jud. Timis 

 

Prof. înv. primar Saierli Maria  

 

 Concurs judeţean de creaţie literară şi plastică ,,Niciodată toamna nu fu mai 

frumoasă”, CAEJ 2022 - 2022, poziţia 70 – participare); 

 Concurs interjudeţean de creaţie literară şi plastică ,,Simfonia primăverii”,ediţia a VI-

a, CAERI 2022, poziţia  ( secţiunea II – pictură); 

 Concurs judeţean „Bucurii de primăvară”, ediţia a XI-a, , CAEJ 2022; 

 

 

 

ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. 

LECTII DESCHISE SUSȚINUTE, REFERATE/ INSPECȚII GRADE 

DIDACTICE 

 

Prof. inv. primar Mandache Elena  

 Participare la Conferința SuperTeach,Brașov,septembrie 2022 

 Participare webinar Teach for Romania ,,Cum reușesc copiii?Încrederea în 

sine”-aprilie 2022 

●  Cursul Structura unei povești care captează atenția de la început până la sfârșit 

organizat de AtelieR de Cuvinte-nr.147/17.11.2022 

 Curs de perfecționare Leadership în Educație organizat de Sellification 

4EDUcation-adeverință nr.47529/14.03.2022. 
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Prof. inv. Primar Toncea Daniela  

 „Întotdeauna caracterul” – program de formare continuă furnizat de SIP Hunedoara 

prin Centrul de resurse şi formare „Magister” – 12 credite ( 17.01.2022- 

25.02.2022). 

 

Prof.inv.primar Marica Larisa  

Atelier „Educaţie financiară” 

 

Inst. Uszkai Melania  

Curs Intensiv  de educație digitală  pentru învățământ primar ( toamna 2022 ), creat de 

Asociația Techsoup cu sprijinul Google.org ( 20.09.2022-10.12.2022) 

 

Atelierul ,, Toți copii citesc ’’, webinar oferit de Fundația Noi Orizonturi 15.02.2022 

 

Activitate de tip webinar , cu tema ,, Rolul cadrului didactic în consilierea părinților 

elevilor cu CES , fără certificat de orientare școlară și profesională ’’, activitate 

organizată  de CJRAE Hunedoara – Serviciul suport pentru educție incluzivă, în data de 

23.02.2022 

 

Cursul ,, Întotdeauna Caracterul ’’ oferit de  SIP Hunedoara ( 17.01.2022- 25.02.2022) 

 

Inst. Vaș Mira – Maria  

„Întotdeauna caracterul” – program de formare continuă furnizat de SIP Hunedoara prin 

Centrul de resurse şi formare „Magister” – 48 ore, ( 12 credite  profesionale transferabile), 

februarie 2022. 

 

Prof. Înv.primar Săulescu Valentina  

” Educație financiară – Școala de bani”, curs organizat de C.C.D ( Inspector Ilina Lavinia)  

în colaborare cu B.C.R. în data de 27.10.2022 . 

 

Prof.inv.primar Ceică Sorana  

 Participare la pilonul de literație al programului Edu Networks - ,,Literație, gândire 

critică și creativă”, noiembrie 2022-iunie 2022; 

 Absolvire Program postuniversitar de conversie profesională „Economie și educație 

antreprenorială”, Universitatea din Petroșani, 60 credite. 

 

Inst. Kovacs Roberta  

Curs educatia anteprenoriala Sem I. 

 

Prof. Mocan Raluca  

Curs educatia anteprenoriala Sem I.,curs pregatire pentru examen 

titularizare,curs     atelier de cuvinte,curs literatie steam.  

 

 

Prof.inv. primar Cardaș Nicoleta  

 Participare la pilonul de literație al programului Edu Networks - ,,Literație, gândire 

critică și creativă”, noiembrie 2022-iunie 2022. 

 

În cadrul Comisiei metodice a învățătorilor  a avut loc: 
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 susținerea unor lecții deschise la disciplinele:  

Prof.inv.primar Marica Larisa - Inspecţie specială - Grad didactic I 

Inst. Vaș Mira - Comunicare în limba română având subiectul ”Legenda Soarelui și a 

Lunii’’ – Scrierea corectă a cuvintelor «sau / s-au » -3  februarie 2022; 

Prof.inv.primar Săulescu Valentina – 

 Comunicare în limba română având subiectul ”La săniuș” după Ion Agârbiceanu ; 

Matematică și explorarea mediului  având subiectul  ”Adunarea numerelor naturale în 

concentrul 0- 1000, cu  trecere peste ordin”; Dezvoltare personală având subiectul ” 

Reguli de igienă ”; Arte vizuale și abilități practice  având subiectul ” Omul de zăpadă ”;  

în cadrul inspecției curente 2 pentru obținerea gradului didactic I; 

Prof.inv.primar Ceică Sorana  

Susținerea a patru activități didactice și a lucrării metodico-științifice în vederea dobândirii 

gradului didactic I, 23.02.2022. 

 

Prof. Mocan Raluca  

Inspectie clasa I C - Scoala Carmen Sylva Petrosani- CONCURS TITULARIZARE 

 

Prof.inv.primar Cardaș Nicoleta  

Lecție deschisă la disciplina ,,Limba și literatura română”, având ca subiect ,,Verbul”, 

02.02.2022. 

 

Prof.inv.primar Saierli Maria  

Alegerea Lucrarii de Licenta in vederea obtinerii gradului didactic I . 

 

 

PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL CERCURILOR 

PEDAGOGICE 

 

 Participarea la  Consfătuirile județene clasele a IV-a, care au avut loc în mediul on-

line, prin intermediul platformei Google Meet, în data de  16.09.2022; - prof.inv.primar 

Cardaș Nicoleta  

 Cercul pedagocic al invatatorilor (on line) - Sem I. – inst. Kovacs Roberta, prof. 

Mocan Raluca  

 

 

PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN COMISIILE DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE / EVALUĂRI NAȚIONALE / 

COMISII LA NIVEL DE ȘCOALĂ 

 

Toate cadrele didactice au făcut parte din diferite comisii la nivel de unitate școlară. 

 

Toate cadrele didactice au făcut parte din diferite comisii la nivel de unitate școlară , 

au participat la  Evaluare Națională cls. a VIII-a, Bacalaureat,  în calitate de administratori de 

test, asistenți sau evaluatori. 

 

 

PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI 

SIMPOZIOANE 
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            Prof.inv.primar Mandache Elena  

  -participarea cu lucrare științifică la Simpozionul județean cu participare 

națională,,Educarea copiilor în spiritul respectului și dragostei pentru obiceiurile și tradițiile 

românești,prin activitățile școlare și extrașcolare” -diplomă nr.336/20.02.2022 

             -participarea la sesiunea de comunicări online ,,Cunoașterea și promovarea valorilor 

spirituale ale poporului român,prin păstrarea tradițiilor și obiceiurilor naționale”-diplomă 

nr.336/20.02.2022 

          -participare la Simpozionul interjudețean ,,Rolul științelor exacte în educarea elevilor 

în contextul dezvoltării durabile” -protocol de colaborare nr.485/14.03.2022 

        -participarea la Conferința interjudețeană cu participare internațională ”Salvați Planeta 

Albastă!” organizată de Școala Gimnazială ”Nestor Porumb” Tulca/Bihor, în cadrul 

Proiectului educativ ”Salvați Planeta Albastă!”. 

Inst. Uszkai Melania  

-Participare la seminarul online ,, Teoria Autodeterminării – Metoda prin care profesorii pot 

repara motivația elevilor și pot debloca performanța fiecărui copil ’’, 30.09.2022  

-Educație anteprenorială  și educație  financiară . 

 

Prof.inv.primar Ceică Sorana  

 Participare la Atelier de educație antreprenorială și educație financiară, desfășurat în 

mediul online, în data de 27.10.2022; 

 Participare webinar ,, Descoperă plartforma Eduboom”, Program ,,Teach with in EDU”, 

organizat de Asociația ,,Super Teach”, an școlar 2022-2022.  

 

Prof.inv.primar Cardaș Nicoleta  

 Participare la Atelier de educație antreprenorială și educație financiară, desfășurat în 

mediul online, în data de 27.10.2022; 

 Participare webinar ,, Descoperă plartforma Eduboom”, Program ,,Teach with in EDU”, 

organizat de Asociația ,,Super Teach”, an școlar 2022-2022.  

 

 

PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT / DERULATE CU ONG-uri 

 

     Prof.inv.primar Mandache Elena    -certificat de voluntariat nr. 336/21.02.2022-în 

cadrul Simpozionului ,,Educarea copiilor în spiritul respectului și dragostei pentru 

obiceiurile și tradițiile românești,prin activitățile școlare și extrașcolare”. 

-Parteneriat ,,Servicii complexe de suport pentru copiii ai caror parinti sunt plecati la 

muncă în străinătate” . 

Prof.inv.primar Toncea Daniela – Parteneriat ,,Servicii complexe de suport pentru copiii ai 

caror parinti sunt plecati la muncă în străinătate” . 
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 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Din inimă pentru oameni”, în colaborare cu S.C. 

Royal Optica, Lions Club Petroșani Via Regis – Campanie de screening oftalmologic 

implementată de Asociația Lions Club Petroșani Via Regis, prin Proiectul ,,Din inimă pentru 

oameni”, în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, 13.05.2022, participare cu 10 

copii.  

 

Inst. Uszkai Melania -        Donații pentru refugiații din Ucraina  

 Inst. Vaș Mira - Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Din inimă pentru oameni”, în 

colaborare cu S.C. Royal Optica, Lions Club Petroșani Via Regis – Campanie de screening 

oftalmologic implementată de Asociația Lions Club Petroșani Via Regis, prin Proiectul ,,Din 

inimă pentru oameni”, în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, 13.05.2022,  

participare cu 13 elevi.  

 Donații pentru refugiații din Ucraina .   

 

Prof. inv.primar Ceică Sorana  

 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Ziua de Curățenie Națională 2022”, organizat de 

Asociația ,,Let's Do It, România!”, 18.09.2022,  participare cu 19 elevi; 

 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Din inimă pentru oameni”, în colaborare cu S.C. 

Royal Optica, Lions Club Petroșani Via Regis – Campanie de screening oftalmologic 

implementată de Asociația Lions Club Petroșani Via Regis, prin Proiectul ,,Din inimă pentru 

oameni”, în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, 13.05.2022,  participare cu 18 

elevi.  

Inst. Kovacs Roberta  

Membru in organizatia SARS (voluntariat). 

 

Prof. Mocan Raluca  

  Membru in organizatia SARS (voluntariat). 
 

Prof. Cardaș Nicoleta  

 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Ziua de Curățenie Națională 2022”, organizat de 

Asociația ,,Let's Do It, România!”, 18.09.2022,  participare cu 12 elevi; 

 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Din inimă pentru oameni”, în colaborare cu S.C. 

Royal Optica, Lions Club Petroșani Via Regis – Campanie de screening oftalmologic 

implementată de Asociația Lions Club Petroșani Via Regis, prin Proiectul ,,Din inimă pentru 

oameni”, în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, 13.05.2022,  participare cu 18 

elevi.  

 

Prof.înv.primar Saierli Maria  

 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Din inimă pentru oameni”, în colaborare cu S.C. 

Royal Optica, Lions Club Petroșani Via Regis – Campanie de screening oftalmologic 

implementată de Asociația Lions Club Petroșani Via Regis, prin Proiectul ,,Din inimă pentru 

oameni”, în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, 13.05.2022,  participare cu 15  

elevi.  

 Parteneriat ,,Servicii complexe de suport pentru copiii ai caror parinti sunt plecati la 

muncă în străinătate” . 
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 Voluntariat în cadrul Proiectului  ,,Ziua de Curățenie Națională 2022”, organizat de 

Asociația ,,Let's Do It, România!”, 13.05.2022,  participare cu 10 elevi; 

 Donații pentru refugiații din Ucraina .   

 

 Fiecare cadru didactic a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care acuprins: planuri 

cadru pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii 

model pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare inițială, 

formativă și sumativă, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ precum şi o bază 

de date în format electronic. Ședințele cu părinții au fost realizate conform graficelor, până în 

momentul suspendării cursurilor, ,in contextul COVID -19,  aceștia fiind ținuți la curent cu 

rezultatele copiilor, calificativele fiind notate ritmic, iar rezultatele comunicate individual, 

fiecărui părinte în parte. 

 

2. Funcționarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, 

interasistențe, relația învățător-profesor, relația învățător-învățător, învățător-echipă 

managerială, comunicarea din cadrul catedrei) 
 

 Relațiile cadru didactic-elev: 

 Relațiile se bazează pe respect reciproc , conduita civilizată, colaborare și 

înțelegere, afectivitate; 

 Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față de 

studiu, punctualitate, ținuta decentă, conduita morală; 

 Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, 

dorința de afirmare și autodepăsire. 

 

 Interacțiunea pe verticală, profesor-elev, influentează în mod hotărâtor atmosfera din 

clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasei. Din acest motiv, fiecare 

învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situații diverse. Acest 

lucru a condus la menținerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect 

reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui climat angajat (control sistematic al 

temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și de cerințe: realizarea unor 

portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare cadru didactic a încercat  

construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în 

eficienţă şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. 

S-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, întocmirea de dosare 

pentru copiii cu cerințe educative speciale,  vizite la domiciliul copiilor, elevii au fost 

implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi 

pe grupe şi echipe de elevi. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o     

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi 

echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la 

nivel de clase. 

 În cadrul comisiei metodice  colaborarea a fost eficientă  împărtăşindu-ne reciproc din 

experienţa didactică.  

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă între cele două comisii metodice de la ciclul primar. 
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 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activitati extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare 

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

resursele de învăţare. 

Fiecare învăţător a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. .Au fost  

utilizate şi auxiliare curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o 

multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de recuperare. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

  

III. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

  

         Strategii/criterii de evaluare utilizate 

 

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

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea 

pentru propriul proces de învăţământ. 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. 

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. 

 

IV. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de 

evaluare a cadrelor didactice, întâlniri de lucru) 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca  şcoala să fie eficientă 

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

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

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

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

în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

 s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă și pe utilizarea mijloacelor 

moderne din dotarea școlii ; 

 s-a creat un climat favorabil învăţării ; 

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; 

  stimularea elevilor pentru a reuşi ; 

 s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală ;  

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor, în conformitate cu programele școlare; 

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

învăţământ ;  



39 
 

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

elevi ; 

 s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor ; 

 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt ; 

 s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a cadrelor 

didactice din școală. 

 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi ; 

 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului 

elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi 

împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar) ; 

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

unitare de evaluare ; 

 s-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor 

predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă 

şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat.  

 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

Activitatea didactică s-a sprijinit pe cele trei direcţii 

ale unui demers didactic: proiectarea didactică, 

realizarea activităţilor de învăţare şi formarea 

deprinderilor şi priceperilor.  

Au fost studiate documentele care au făcut trimitere la 

curriculumul şcolar şi programele şcolare, respectându-

se aceste documente. 

  S-au susţinut activităţi de pregătire suplimentară cu 

elevii apţi de performanţă, dar şi cu cei cu probleme de 

invăţare. 

 S-au utilizat în procesul didactic atât metode 

tradiţionale cât şi metode active de învăţare. 

 În ceea ce priveşte notarea elevilor au fost utilizate 

diferite forme de evaluare ţinându-se cont de standardele 

actuale. 

 Elevii au obţinut premii şi diplome la concursurile 

şcolare la care au participat. 

 La activitatea de formare continuă şi perfecţionare au 

participat aproape toate cadrele didactice. 

Familiile elevilor şi-au manifestat interesul cu privire 

la educaţia copiilor prin participarea la şedinţele cu 

părinţii și la lecțiile on-line.  

 Existenţa videoproiectoarelor şi utilizarea acestora in 

activităţile didactice. 

 Buna comunicare între profesori şi părinţii elevilor in 

vederea ameliorării rezultatelor elevilor. 

PUNCTE SLABE 

 

Scăderea interesului elevilor şi părinţilor 

pentru studiu din cauza faptului că școala și-a 

desfășurat o perioada cursurile on-line, în 

contextul apariției COVID-19. 

  Modelul de agresivitate în limbaj şi atitudine 

luat din mijloacele  mass media este introdus de 

elevi în cadrul şcolii. 

Elevi care au participat la  cursurile on-line 

foarte rar sau deloc. 

Nivelul scăzut al vocabularului ca urmare a 

lipsei lecturii. 
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AMENINȚĂRI 

Nivelul de educație al părintilor afectează elevul. 

Condițiile sociale precare ale familiilor afectează 

capacitatea de învățare a elevilor. 
Instabilitate la nivel social, economic. 

Lipsa de interes pentru continuarea studiilor.  

Neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea 

acestora din ţară, pentru un loc de muncă. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o 

comunicare mai bună. 

Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, 

proiecte MECTS. 

Creşterea ponderii cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite. 

Parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., 

firme. 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii ( 

Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale) 

Implicarea școlii ca partener în cadrul 

Programului ,,Servicii complexe de suport 

pentru copiii ai căror părinți sunt plecati la 

muncă în străinătate”, lucru care ajută la 

reducerea abandonului școlar. 

Interesul unor elevilor de a se implica în cât 

mai multe activități extrașcolare. 

 

 

                                         C. Învăţământul gimnazial:  

 

C.I. Limbă şi comunicare 
 

Comisia metodică: Limbă şi comunicare 

Perioada: An şcolar 2021-2022 

Responsabil: Prof. TRIF MARIA LORENA 

Componenţa catedrei 

 

NR

. 

NUMELE ŞI PRENUMELE DISCIPLINA GRAD 

DIDACTIC 

STATUT 

1. TRIF MARIA LORENA LIMBA ROMÂNĂ GR.I TITULAR 

3. BUTUȘINĂ CAMELIA LIMBA ROMÂNĂ GR.I TITULAR 

4.  HIRSCH RALUCA ADRIANA LIMBA ENGLEZĂ GR.II TITULAR 

5. TOTH ROLAND ALEXANDRU LIMBA ENGLEZĂ DEF. SUPLINITOR 

6. MOIŞ MARINELA LIMBA FRANCEZĂ GR. I TITULAR 

 

   În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul Comisiei metodice Limbă şi 

comunicare s-a desfăşurat în conformitate cu : 

 strategia de dezvoltare a şcolii; 

 priorităţile stabilite în planul managerial; 

 atribuţiile şi sarcinile ce revin fiecărui membru conform Fişei postului; 

 programul de acţiuni şi activităţi al comisiei metodice. 
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 Planificarea activităţilor metodice 

 Analiza activităţii comisiei pe anul şcolar 2020-2021; prezentarea raportului. 

 Prezentarea planului managerial. 

 Completarea fişelor membrilor comisiei. 

 Discuţii despre testele iniţiale, întocmirea şi aplicarea acestora. 

 Lecţii deschise susţinute de toţi profesorii. 

 

 Planificarea activităţii şi parcurgerea programelor şcolare 

 Toţi membrii comisiei au întocmit planificările anuale.  

 A fost stabilit graficul pregătirii suplimentare a elevilor din clasele a VIII-a.  

 Au fost stabilite planuri personalizate de intervenţie pentru elevii cu CES.  

 

 Evaluarea elevilor 

    Planificarea evaluărilor curente – se realizează de fiecare cadru didactic la nivelul clasei.  

La începutul anului şcolar, după o săptămână de recapitulare, s-au aplicat testele iniţiale în 

conformitate cu metodologia şi în formatul cerut de MEN. 

    Elaborarea subiectelor şi baremelor pentru testele predictive, analiza rezultatelor, realizarea 

planului de măsuri remediale pentru fiecare clasă. Munca diferențiată cu elevii cu CES. 

   Selectarea grupelor de performanţă. 

În 14 iunie, a avut loc examenul de Limba şi literatura română la clasa a VIII-a, în cadrul 

Evaluării Naţionale. Au fost obţinute următoarele rezultate: 

 

Note obţinute / 

Nr. candidaţi 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Procent de 

promovabilitate 
Prezenți 

LB. ROMÂNĂ 
1 2 7 11 9 5 1 5 1 -          50% 42 

          

 La nivelul şcolii, procentul de promovabilitate la examenul de evaluare naţională a fost de 

50%  . 

Media pe școală a fost de 5,12. 

 

   Activitatea educativă  

Atribuţii în şcoală:  

 Responsabil/membru în comisii/colective. Aprecierea personală a modului în care 

colectivul/comisia respectiv(ă) şi-a îndeplinit sarcinile. Sublinierea punctelor tari şi slabe 

şi sugerarea de soluţii de ameliorare a activităţii respective. 

Moiş Marinela 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

- COMISIA DE PROMOVARE  IMAGINII ȘCOLII 

- COMISIA PENTRU REVISTE ŞCOLARE 

- COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

- COMISIA DE PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE 

 

Trif Maria Lorena 
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 COMISIA DE MOBILITATE 

 COMISIA ROI //R.I 

 CEAC  

 Comisia pentru curriculum 

 Comisia de limbă şi comunicare- responsabil 

 Comisia de organizare a simulărilor județene și naționale a Evaluării Naţionale ( cl. 

VIII)- membru 

Toth Roland-Alexandru 

 COMISIA S.N.A.C. 

 Toţi membrii comisiei au susţinut lecţii deschise. 

 Au fost urmărite periodic portofoliile membrilor. 

       

    Activităţi extracurriculare/ parteneriate  

 

Limba română 

        Prof. Trif Maria-Lorena 

        Expoziții  

- Expoziție de desene și poezii scrise pentru sărbătoarea Dragobetelui (VIII C) 

-  Parteneriate 

- Participare ca expert educațional la proiectul POCU  „Servicii complexe de suport pentru 

copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” Codul proiectului: 139635 

- Participare în echipa de proiect pentru implementarea Programului Național pentru 

Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - runda 1,  cu finanțare din Planul Național 

pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ 

obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și  Investiției 4. 

Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul 

Componentei C.15 Educație din PNRR 

Manifestari cultural-artistice 

- Participare la spectacolul organizat de Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan cu ocazia Zilei 

copilului, Zâmbet de copil. Elevii clasei a VIII-a C au pus în scenă o scenetă. 

Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

- Participare la Târgul de oferte educaționale, organizat la Universitatea din Petroșani 

- Vizita la Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu” Vulcan pentru a vedea oferta școlară pentru 

absolvenții claselor a VIII-a. 

- Activitate desfășurată cu ocazia Zilei Naționale a României (VII A, VII B) 

- Activitate desfășurată cu ocazia zilei de 1 martie (confecționare de mărțișoare) (VI B) 

- Activitate desfășurată cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii (VA) 

- Activități organizate cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu (recitare de poezii, desenat de 

portrete și desene reprezentative poeziilor scrise de poet). (VI B) 

            

        Prof. Butușină Camelia 

        Expoziții  
- Activitate desfășurată cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii - „Maeștrii cărților” (VI A, VI 

C, VIII A, VIII B) 
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- Activități organizate cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu - „Mihai Eminescu – Poetul 

nepereche” (recitare de poezii, desenat de portrete și desene reprezentative poeziilor scrise 

de poet). (VI A, VI C, VIII A, VIII B) 

- Activitate desfășurată cu ocazia zilei lui Ion Creangă - „Ion Creangă, mărțișorul literaturii 

române” 

      Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

- Participare la Târgul de oferte educaționale, organizat la Universitatea din Petroșani 

 

Limba engleză 

           Prof. Hirsch Raluca- Adriana 

 Expoziții 
- La nivelul clasei a V-a B am realizat felicitari de Craciun, am combinat Valentine’s Day 

cu Ziua nationala a lecturii si am confectionat si colorat semne de carte cu tematica iubirii; 

in data de 8 Martie elevii au oferit felicitari doamnelor profesor care predau la clasa, 

realizate de manutele lor iar de Ziua Europei copiii au realizat un colaj cu steaguri ale 

tarilor din U.E. 

- Cu elevii din ciclul primar am desfasurat activitati dedicate Sfantului Patrick, in urma 

carora au aflat unde se sarbatoreste,cand si de ce. Am urmarit spiridusul nazdravan si i-am 

aflat si lui povestea. 

          Concursuri școlare, rezultate obținute 

- Concursul Cangurul lingvist-Limba engleza, desfasurat in data de 4.03.2022: 6 premii I, 3 

premii III 

Manifestari cultural-artistice:  

-Participare la Spectacolul de 1 iunie “Zambet de copil”cu 4 eleve din clasa a IV-a A, care au 

interpretat “ The Cup Song”. 

 

          Prof. Toth Roland Alexandru 

- Let’s do it Romania (18.09.2021) 

- Ridică-te și fă o diferență (22.10.2021) 

- Ziua Culturii Naționale - activități dedicate marelui poet Mihai Eminescu (14.01.2022) 

- Activități dedicate Unirii Mici (24.01.2022) 

- Ziua Națională a lecturii (15.02.2022_ 

- Copii pentru copii, Strângerea de donații pentru refugiații din Ucraina - activitate SNAC 

- Ecologizarea zonei “Brazi” din Vulcan, în cadrul proiectului “Săptămâna verde”  

- Participarea la Târguri educaționale împreună cu elevii și părinții  

 

Limba franceză 

           Prof. Moiș Marinela 

Expoziții 

- La nivelul școlii: Ziua limbilor străine,Crăciun,Ziua Unirii, 8 Martie,Ziua 

francofoniei,Paște,Ziua Europei,1 Iunie 

Concursuri școlare, rezultate obținute 

- Concurs Internațional ,,Anotimp  de  Sărbătoare” în cadrul Proiectului Internațional 

Transfrontalier Iași ,,Anotimp  de  Sărbătoare” -în curs de evaluare 

Parteneriate 
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- Program 4/4 PENTRU PRIETENI, organizat de American Councils for International 

Education în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii 

- Inființare Club HoltiS 

- Program Educațional ”O Săptămână Fără Violență”  

- Coordonator Proiect Erasmus+ KA 2 “On a tous une place au soleil”, mobilitate Niksar-

Turcia 

- Coordonator proiect eTwinning „ça roule!” 

- Coordonator proiect eTwinning „Seasons through the eyes of children” 

- Coordonator proiect eTwinning „Pupils teach pupils” 

- Coordonator proiect eTwinning ''Christmas around the world'' 

- Coordonator proiect eTwinning „On a tous une place au soleil”, reprezentare a proiectului 

Erasmus+ cu același titlu 

- Coordonator Proiect județean „Natura- fantezie și culoare” 

- Coordonator Proiect județean „Ambasadorii tradițiilor românești” 

- Coordonator Proiect la nivelul scolii „Zâmbet de copil” 

- Coordonator proiect educațional internațional în cadrul Simpozionului Internațional 

„Educația fără     

- Voluntariat Holtis România 

- Voluntariat 4/4 pentru prieteni 

- Voluntariat Program național „Curățăm România” 

- Sponsorizare Esențial Media Press SRL 

        

Manifestari cultural-artistice 

- Crăciun francofon, 8 Martie, Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua Europei,1 Iunie 

       Articole in alte publicații 

- Articol Ghid metodic “Starea de bine, idei pentru școli mai sănătoase, inclusive și mai 

fericite” 

- Articol CD “STOP BULLYING” 

     Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

- 24 ianuarie Ziua Unirii, Dragobete, 8 Martie, Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua 

Europei 

 

Formare continuă şi dezvoltare profesională 
 Prof.Trif Maria-Lorena 

- Participare la atelierele 1, 2 și 3 din cadrul programului de învățare și inovare în educație 

Edu Networks 

- Participare la studiul de cercetare Percepțiile elevilor asupra climatului clasei.(ianuarie-

iunie 2022) 

- Absolvirea Școlii postliceale de Tehnician nutriționist la Liceul Tehnologic Lupeni(iulie 

2022) 

 

 Prof. Butușină Camelia 

- Abilitare curriculară – Limba și literatura română (CCD Hunedoara – perioada 

03.11.2021 – 22.11.2021, 12 ore) 

- Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și de a 

învăța să înveți (Asociația INFINITEDU – perioada 05.04.2022 – 28.05.2022, 85 de ore, 

21 de credite profesionale transferabile) 
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 Prof. Toth Roland Alexandru 

- Am participat la atelierele 1 2 și 3 din cadrul programului de învățare și inovare în 

educație, “Edu Networks” 

 

 Prof. Moiș Marinela 

- Curs „Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și 

de a învăța să înveți”, livrat de către Asociația InfinitEdu, în cadrul programului 

EduNetworks. 

- Curs internațional “Cauze,efecte,măsuri de combatere a bullyingului” 

- Curs “Strategii pentru școli fără bullying” 

- Workshop “Construim școli fără bullying” 

- Atelier didactic anti- bullying “Impreună spunem NU violenței in școli” 

- Curs “Intotdeauna caracterul ” 

 

  Participare în comisii de evaluare a lucrărilor la Olimpiade școlare/ Evaluări 

Naționale/ Comisii la nivel de școală 

- Participare ca profesor evaluator, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivel 

județean, la Evaluarea Națională și la Examenul de Bacalaureat.- Butușină Camelia 

- Membru evaluator în Comisia de Evaluare a examenului de  Evaluare Națională pentru 

clasa a VIII-a- Trif Maria-Lorena 

- Membru în comisia de organizare a Simulărilor județene și Naționale a Examenului de 

Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a -Trif Maria-Lorena, Moiș Marinela 

- Participare ca asistent la Evaluarea nationala si Bacalaureat 2022- Hirsch Raluca- Adriana 

   Analiza SWOT: 

Puncte tari: 
- Existenţa unui colectiv didactic  bine pregătit, cu grade didactice şi experienţă 

profesională, dornic de afirmare , implicat activ în activităţi variate; 

- Eşalonarea echilibrată a conţinuturilor de evaluat; 

- Parcurgerea ritmică a materiei şi respectarea programei şcolare, cât este posibil; 

- Colaborarea comisiei cu celelalte comisii metodice din şcoală; 

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi extraşcolare; 

- Utilizarea auxiliarelor şcolare; 

- Preocuparea   pentru   perfecţionarea   continuă,   prin     participarea   la   cursuri 

organizate de CCD; 

- Interes crescut pentru implementarea unor proiecte şi parteneriate educaţionale cu 

şcoli din judeţ şi din ţară, cu biblioteca; 

- Implicarea în redactarea şi realizarea revistei şcolii; 

- Realizarea unor evaluări continue şi la sfârşitul unităţilor de învăţare, în vederea 

stabilirii corecte a obiectivelor. 

Puncte slabe: 

- Promovabiltate de 50% la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a; 

- Absenţele elevilor  cu  situaţii familiale deosebite încetinesc ritmul  activităţii  

instructiv-educative; 

- Nivelul mediu al pregătirii elevilor nu permite obţinerea de performanţe la olimpiade 

şcolare ; 

- Dezinteresul elevilor, părinţilor faţă de şcoală; 

- Interesul scăzut pentru lectură al elevilor. 

 

Oportunităţi: 
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- Sala de lectură a bibliotecii şcolii, în care elevii pot studia în timpul liber;  

- Elaborarea unor programe de pregătire suplimentară pentru examenul de Evaluare 

naţională, 

- Colaborare cu CCD și SIP Hunedoara pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 

- Colaborare cu I.S.J; 

- Accesul la informaţie; 

- Creşterea procentului de promovabilitate la Evaluare Naţională prin munca 

suplimentară; 

- Munca diferenţiată cu elevii cu CES. 

 

Ameninţări: 

- Suprasolicitarea elevilor; 

- Deteriorarea mediului socio-economic, familial, diminuarea  interesului  şi  capacităţii 

familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

- Reducerea numărului elevilor. 

 

         În concluzie, se apreciază că activitatea desfăşurată în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.6 

Vulcan se  încadrează în cerinţele formulate în programa şcolară şi în fişa postului, anumite 

aspecte putând fi constant  îmbunătăţite. 

 

 
 

C. I.2 Matematică şi ştiinţe matematice 

 

Catedra de matematică și stiințe şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la 

elevi a unor abilități de rezolvare a problemelor pe baza relaționării cunoştinţelor din diferite 

domenii, precum şi pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le 

asigure o pregătire optimă.  

Corelându-şi activitatea cu a celorlalte catedre din aria curriculară, catedra de matematică 

și științe a desfăşurat următoarele activităţi:  

- a elaborat programul de activităţi anual în concordanţă cu activităţile desfăşurate la nivel de 

zonă; 

- a stabilit tematica şedinţelor de catedra în funcţie de cerinţele actuale şi de situaţiile apărute 

pe parcurs; 

- a dezbătut programele de învăţământ, stabilind procesul de elaborare al proiectării didactice; 

- a analizat manualele alternative si a hotărât folosirea acestora în funcţie de specificul şi 

oportunităţile fiecărei clase ; 

- a elaborat diverse metode de evaluare şi notare (teste, fişe de lucru etc.); 

- a elaborat și sustinut testele initiale; 

-a analizat periodic nivelul de performanţă al elevilor pregătind condiţiile pentru depistarea 

elevilor performeri; 

- a analizat periodic cunoştinţele elevilor în vederea susţinerii tezelor; 

- a organizat pregătirea săptămânala a elevilor în vederea participării la concursurile şcolare; 

 S-a urmărit de asemenea : 

 - monitorizarea întocmirii şi parcurgerii documentelor de proiectare didactică 

- notarea ritmică 

- perfecţionarea metodelor de predare – învăţare 

- organizarea de activități remediale la fiecare clasă, de fiecare profesor pentru elevii cu 

dificultăți în învățare 

- propunerea tematicii pentru Clubul isteţilor conform cu dorinţele elevilor şi cerinţelor 

programelor de concurs şi olimpiadă 
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- realizarea unor proiecte educaționale aplicative interdisciplinare la nivelul școlii  

-evaluarea permanentă și sumativă prin metode moderne 

Activitate de perfecționare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la 

proiectarea didactică, la selectarea manualelor și celorlalte instrumente de lucru utilizate în 

procesul de învățare și prin participarea la activitățile metodice organizate la nivel de zonă.  

 

*PROIECTE EDUCAŢIONALE NAŢIONALE:  

1. Participare la concursul ”Profu de mate” desfășurat exclusiv online la adresa 

www.profu112.ro, Lukacs Tiberiu 

2.   Participare la Sesiunea de comunicări științifice Fizică- Locul II, prof. Suciu Mihaela 

 

  * PROIECTE EDUCAŢIONALE ȘI ACTIVITĂȚI LA NIVEL DE ȘCOALĂ: 

    1.Pregătirea elevilor cu aplecare spre studiul matematicii în cadrul *CLUBULUI 

ISTEȚILOR*, prof. Macarie Rodica(cl. V +VII) , prof .Lukacs Tiberiu (cl.VI+VIII) 

    2. La nivel de comisie s-au organizat lunar dezbateri și  lecții demonstrative , la care au 

participat toți membrii comisiei. 

 

   3. Deasemenea la începutul semestrului s-au organizat testări inițiale și interpretarea lor. 

 

   4. Realizarea articolelor pentru gazeta de perete ”Prietenii adevărului științific”: prof. 

Macarie Rodica, Suciu Mihaela, Lukaci Tiberiu ,Bulz Mirel 

 

   5. Organizarea unor proiecte educaționale pe teme de biologie : ” Cartea mea cu animale” la 

clasa a VI-a și ” Plantele și importanța lor pentru om și mediul înconjurător” la clasa a V-a, 

”Protejați Pământul” la clasa a VIII, prof. Băișan Geanina 

 

    Deasemenea, membrii comisiei au participat la unele cursuri de perfecționare organizate în 

această perioadă: 

1. Cursul de formare continuă „CRED” prof.Lukacs Tiberiu 

 

      Principalele obiective urmărite de către colectivul catedrei de matematică și științe  au 

fost: 

- Dezvoltarea capacităţii de a comunica, utilizând limbajul matematic în rezolvarea 

problemelor interdisciplinare, cu aplicaţie în practică. 

- Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul individual şi colectiv precum şi aplicarea 

matematicii, fizicii, chimiei și biologiei  în contexte variate. 

-  Propunerea de teme pentru elevii cu performanţe la cercul de matematică ”Clubul isteţilor” 

- Legătura dintre profesori din catedră în realizarea interdisciplinarităţi temelor prevăzute în 

programa şcolară, cât şi cu colegi de la celelalte arii curriculare. 

 -  Realizarea unei evaluări eficiente şi continue; 

-  Parcurgerea programei şcolare conform planificării calendaristice 

- Perfecţionarea continuă şi susţinută a membrilor catedrei în vederea desfaşurării unei 

activităţi didactice de calitate; 

- Folosirea metodelor moderne activ –participative în predarea matematicii; 

- Tratarea diferenţiată a elevilor pe parcursul orelor de curs, în vederea obţinerii de 

performanţe, dar şi recuperarea unor elevi cu diverse probleme; 

În cadrul catedrei de matematică și științe, orele s-au desfăşurat conform planificărilor 

realizându-se o parcurgere ritmică a materiei, aceasta reieşind din discuţiile purtate atat la 

nivelul comisiei, cât şi  interdisciplinar. 
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Analiza SWOT: 

Aspecte pozitive: 

- alegerea manualului care să ajute cat mai eficient la atingerea obiectivelor propuse; 

- realizarea unei planificări care să asigure parcurgerea integrală a programei școlare; 

- realizarea unei colaborări permanente între membrii catedrei , dar şi intre aceştia şi membrii 

celorlalte catedre; 

- realizarea evaluarii rezultatelor procesului didactic (evaluare initiala, evaluare continua); 

- perfecţionarea continuă şi susţinută a membrilor catedrei în vederea desfăşurării unei 

activităţi didactice de calitate; 

-colaborări la revista şcolii şi  alte publicaţii de profil matematic ; 

Aspecte negative: 

- înregistrarea unor situații de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

 - o evaluare formală, fără a folosi toate formele și valențele acestei activităţi; 

AmeninTAri : 

-dezvoltarea insuficientă a muncii în echipă în vederea dezvoltării de proiecte comune pentru 

dezvoltarea creeativităţii elevilor în domeniul științelor, cu obţinerea de rezultate în acest 

sens; 

OportunitATi : 

-aplicarea unor teste periodice de verificare a nivelului de pregătire al elevilor la nivelul 

şcolii, în vederea constatării şi remedierii cauzelor care conduc la insuccesul şcolar. 

-aplicarea corectă a noilor criterii de evaluare la clasă în vederea creşterii eficienţei şcolare. 

-perfecţionarea continua şi susţinută a membrilor catedrei în vederea desfaşurării unei 

activităţi didactice de calitate. 

 

 
 

C.III. Om şi societate 

 

 

             În anul şcolar 2021-2022,în cadrul comisiei metodice,,Om şi Societate’’, 

             şi-au desfăşurat activitatea 5 cadre didactice:   
Membrii comisiei : Saidac Revitea Nicoleta- prof.educatie sociala 

                                 Tepfenhart Edmond-profesor de istorie 

                                 Porkolab Monica - profesor de geografie 

                                 Mălina Petrescu -profesor de cultura civica   

                                Jurj Adriana-prof.religie ortodoxă și responsabil comisie  

 

 

               Activitatea de la nivelul comisiei metodice s-a desfăşurat conform “Planului 

managerial”. A fost respectat graficul activităţilor comisiei din semestrul I şi din semestrul II. 

              Toţi membrii comisiei şi-au întocmit planificările calendaristice semestriale  şi pe 

unităţi de învăţare conform programei şcolare, urmărind formarea la elevi a unui 

comportament specific prin integrarea obiectivelor de referinţa şi asocierii acestora în 

conţinuturile predate. 

              De asemenea membrii comisiei au avut în vedere evaluarea elevilor, instrumentele de 

evaluare şi notare fiind diferite: evaluare orala, fişe de evaluare, testări , referate şi portofolii; 

la disciplinele istorie şi geografie  s-au întocmit grafice şi programe de clasă, cu pregatirea 

suplimentară a elevilor în vederea susţinerii de teste lunare. 

             Din perspectiva principiilor de proiectare didactică, am proiectat activități suport 

pentru învățarea in mediul on-line. De asemenea, am contribuit la realizarea unor forme de 
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evaluare aplicabile on-line. Valorizarea activităților prin realizarea unor filmulete, expoziții, 

exemple de bună practică. 

             În munca cu elevii, toti am îmbinat cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile 

școlarilor din clasa pe care o coordonez în măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, 

în sistem online- platforme educaționale, email, telefon. Din 11 noiembrie 2020, din cauza 

implementarii stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și elevii au fost nevoiți să 

rămână la domiciliu, activitățile educative s-au susținut online, utilizând platforma Google 

Classroom în combinație cu platformele educative Wordwall,Red –Religie, e-religie.ro, 

learning apps,etc- unde am realizat resurse educaționale pe conținuturile de învățare abordate, 

Mozaik, Twinkl.com, Intuitex, didactic.ro, etc – resurse educaționale folosite cu și fără 

modificări, utilizate în special în consolidarea și testarea de cunoștințe. Platforma Google 

Classroom permite conferințe susținute în timp real, astfel încât implicarea elevilor a fost 

mare, feedback-ul fiind unul pozitiv. 

         Lecţiile au fost planificate într-o manieră atractivă ,vizând activităţi variate de învăţare 

care să dea elevilor ocazii nenumărate de afirmare şi să cultive pe cât posibil creativitatea 

lor,să le pună în valoare opiniile. 

            Membrii comisiei au avut o preocupare permanenta pentru folosirea 

            mijloacelor   moderne de învăţare şi integrarea acestora în actul didactic 

- Utilizarea unor strategii didactice care sa stimuleze gandirea elevului si sa-i formeze 

deprinderi de studiu 

- Munca diferentiata cu elevii cu CES 

- Utilizarea tehnicilor si a mijloacelor audio-vizuale in cadrul orelor de curs (proiector 

multimedia) 

- Intocmirea si utilizarea auxiliarelor curriculare in cadrul orelor de curs 

- Organizarea si desfasurarea unor activitati extracurriculare in cadrul proiectului 

„Scoala altfel” 

 

           La  aria curriculara «  Om şi Societate » s-a avut în vedere cunoaşterea valorilor moral- 

religioase, ale democraţiei, a funcţiilor democratice şi a drepturilor omului, formarea unor 

atitudini constructive faţă de mediul înconjurator, stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei 

si al geografiei. 

             

 

                              PERFECŢIONARE CONTINUĂ:  
                                        

CURSURI  DE FORMARE: 

 

Profesor Petrescu Mălina 

               Curs postuniversitar,,Management educațional’’ 

               -Universitatea Petroșani-60 credite 

 

Prof.Jurj Adriana 

               CURS ONLINE- Webinarul,,Jocuri de improvizație’’ 

                                            Organizator ATELIER DE CUVINTE 

                                            - susținut de Giorgiana Popan,Ina Dafinescu, 

                                              Simona Popa-fără credite,90 min 

 

            CURS ONLINE- ,,Structura unei povești care captează atenția de la început până 

la sfârșit’’  

Organizator ATELIER DE CUVINTE 
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                - susținut de Giorgiana Popan-fără credite,90 min 

 

 

 ACTIVITĂŢI  METODICE/COMISIE METODICĂ/CERC  PEDAGOGIC 

Toți membrii comisiei au participat la consfătuirile organizate de ISJ și la cercurile metodice.  

 

                     Activităţi de parteneriat/proiecte  

 

Profesor Jurj Adriana  

PARTENERIAT  CU BISERICA,, SF.ROMÂNI,Vulcan’’ și ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.6- VULCAN 

Activitățile derulate la disciplina Religie de catre d-na prof.Jurj Adriana au fost:  

 expoziții    -Sfintii-prietenii lui Dumnezeu si ocrotitorii copiilor 

  Traditii și obiceiuri de iarna (expoziție de pictură  cu tematica sărbătorilor de iarnă) 

  vizionarea de filme religioase (Sf Apostol Andrei,Crearea omului,Sf.Nicolae) 

  Ziua Bibliei -activitate desfasurată cu elevii clasei I A,B 

 Dragobete 
 8 martie 

 Ziua Națională a Lecturii -15 februarie 

 Ziua Educației Financiare – 11 aprilie 

 Pasti –expozitie de desene cu tematica Învierea Domnului 

 participare la concursuri judetene si nationale:             

           Concurs National de Pictură,,Icoane si Ingeri’-ed. a X-a Vaslui,2022, 

           CAER   NR.24149 DIN 12.02.2020,POZITIA 1721 

           Concursul ,,Ambasadorii Traditiilor Românești’-Sc.Gimnaziala Nr.6-Vulcan,Hd 

 

 

De asemenea d-l profesor Tepfenhart Edmond este voluntar la FUNDATIA RAZA 

SPERANTEI - Vulcan, a desfasurat activitati cu ocazia zilei de: 

 1 Decembrie-Importanta zilei nationale in viata si cultura poporului român-cl.a VIIa A, 

24 Ianuarie – Mica Unire  Dezbatere cu elevii clasei a VII-a A, 

9 Mai – Ziua Uniunii Europene si a realizat o expozitie-Sistemul monetar din U.E.-Bancnote 

si monede in circulatie la clasa a VI-a B. 

Ziua Educatiei Financiare-11 aprilie 

 

Doamna profesor Porkolab Monica,incadrată pe catedra de geografie,a aplicat modalitati 

diferite de evaluare a progresului copiilor. A aratat consecventa în abordarea centrată pe 

obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în 

conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, 

formative şi sumative. 

A publicat un articol- Proiect de lecție ”Harta politică” în revista: ABILITĂRI 

CURRICULARE ONLINE 2021-2022, Ediția I , editura Casa Corpului Didactic Hunedoara, 

cu ISSN 2784-109X. 

A susținut o lecție deschisă la Geografie cu titlul ”Diferențieri climatice și biogeografice”. 

 Elevii au fost implicati în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a 

României,Sistemul Solar, Ziua Naţională a Apei , Poluarea, Ziua Naţională a Pământului,etc. 

 

La catedra de cultura civică doamnele profesor Saidac Revitea Nicoleta și d-ra Petrescu 

Mălina  s-au implicat in  rezolvarea problemelor elevilor manifestand empatie, a familiarizat 
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elevii cu valori și norme morale specifice unei societăți democratice,au folosit surse formale 

și informale pentru a capta atenția elevilor și  implicarea acestora in jocuri de rol.  

Doamnele profesoare  au participat la Ziua Educației Financiare din 11 aprilie 2022.De 

asemenea d-na prof. Saidac Revitea Nicoleta  a coordonat Campania Națională Săptămâna 

Fructelor și Legumelor donate, a organizat campanii umanitare. 

Domnisoara profesor Petrescu Mălina a desfășurat un opțional la clasa a VII-a ,,Întotdeuna 

caracterul’’ punând în evidență aspecte de bază care definesc profilul caracterial personal, 

dimensiuni afective și motivaționale în dezvoltarea caracterului,a explicat rolul unor valori și 

atitudini caracteriale în viața personală și a evidenţiat rolul caracterului în relațiile 

interpersonale,elevii învățând cum pot fi mai buni prin cunoaştere, prin manifestările afectiv-

emoţionale, prin atitudini şi comportament, prin capacitatea de alegere şi de a lua decizii. 

 

Susţinerea de referate /lecţii demonstrative: 

 

- profesor Jurj Adriana a sustinut in luna martie o lectie deschisa ,,Decalogul’’ la clasa a 

V-a A 

- profesor Porkolab Monica a sustinut un referat cu tema,,Varsovia’’ 

- profesor Saidac Revitea Nicoleta a sustinut, in luna martie,un referat cu tema,, 

VALORI  SOCIALE PROMOVATE IN ACTIVITATEA EDUCATIVA’’ 

 

 

                       participare cerc pedagogic:     - Toţi membrii comisiei 

                       

olimpiade şi concursuri şcolare: 

 

COMISIA METODICĂ ,,OM SI SOCIETATE’’ demostrează implicare în promovarea 

valorilor şcolii şi militează permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcă să 

promoveze VALORI  ale unei echipe adevărate, bazate pe: 

 Creativitate 

 Conştiinciozitate 

 Respect 

 Toleranţă 

 Comunicare bilaterală eficientă 

 Spirit de echipă 

 Profesionalism 

 

               Analiza  
În urma unei scurte analize a activității din anul școlar 2021 – 2022 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte : 

 

- puncte tari : 

-respectarea planului operațional propus la începutul anului scolar 

-modalitatea de desfășurare a activităților educaționale on-line (Email, whatsapp, facebook, 

zoom, telefon etc.)  

-modalitatea de feedback din partea elevilor (teste online pe diferite platforme: fotografii sau 

documente cu teme rezolvate trimise pe email, whatsapp, facebook etc) 

-surse on line utilizate (link-uri) în realizarea activităților planificate  
-o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte 
comisii metodice  
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-disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare 
învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe )  
 

- puncte slabe :  
-lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de 
performanțe la olimpiadele de specialitate 
-familia nu se implică suficient în actul educaţional. 
 

            AMENINŢĂRI: 

Indiferenţa părinţilor reduce implicarea familiei în viaţa şcolară.  

Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor. 

Orientarea  tot mai numeroasa catre scolile profesionale,conduce vizibil la rezultate slabe si dezinteres 

in randul elevilor. 

Programa încărcată şi programul zilnic al elevilor nu permite pregătirea   suplimentară  intodeauna,  sub 

supravegherea profesorilor, pentru concursuri. 
 
 

          Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă, a 

întregii activităţi a comisiei, pe parcursul anului 2021-2022, aceasta s-a desfăşurat în bune 

condiţii, membrii comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi 

eficienţei procesului de învăţământ, prin activitatile desfasurate au cautat sa descopere si sa 

valorifice potentialul de care dispun elevii si alaturi de cadrele didactice de la celelalte comisii 

metodice sa contribuie la formarea personalitatii elevilor scolii noastre. 

 

C.IV.  Raportul activității COMISIEI METODICE “ARTE, SPORT ȘI TEHNOLOGII” 

                         

 

COMPONENȚA: 

Cîmpian Rozalia – profesor Ed.Fizica si Sport 

Câlțea Felicia– profesor Ed. Muzicală 

Simon Adriana– profesor Ed. Plastică 

Porkolab Mihai - profesor Ed.Fizica si Sport 

Siszmann Eniko – profesor Ed. Tehnologică/TIC – responsabil comisie 

 

COMISIA  METODICĂ ”ARTE, SPORT ȘI TEHNOLOGII  şi-a concentrat activitatea 

pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza 

relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi pe înzestrarea lor cu un set de 

competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o pregătire optimă.  

Corelându-şi activitatea cu a celorlalte catedre din aria curriculară,catedra ”ARTE, 

SPORT ȘI TEHNOLOGII  a desfăşurat următoarele activităţi:  

- a elaborat programul de activităţi anual în concordanţă cu activităţile desfăşurate la nivel de 

zonă; 

- a stabilit tematica şedinţelor de catedra in funcţie de cerinţele actuale şi de situaţiile apărute 

pe parcurs; 

- a dezbătut programele de învăţământ, stabilind procesul de elaborare al proiectării didactice; 

- a analizat manualele alternative si a hotărât folosirea acestora în funcţie de specificul şi 

oportunităţile fiecărei clase ; 

- a elaborat diverse metode de evaluare şi notare (teste, fişe de lucru etc.); 

- a elaborat si sustinut testele initiale; 
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-a analizat periodic nivelul de performanţă al elevilor pregătind condiţiile pentru depistarea 

elevilor performeri; 

- a organizat pregătirea săptămânala a elevilor în vederea participării la olimpiadele și 

concursurile şcolare; 

- a desfășurat activitatea didactică atât fizic cât și on-line, postând material attractive pe 

platform școlii; 

- informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme 

specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii; 

 

- diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect 

întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

S-a urmărit de asemenea : 

 - monitorizarea întocmirii şi parcurgerii documentelor de proiectare didactică 

- notarea ritmică 

- perfecţionarea metodelor de predare –învăţare - propunerea tematicii conform cu dorinţele 

elevilor şi cerinţelor programelor de concurs şi olimpiada 

-evaluarea permanentă şi sumativă prin metode moderne 

Activitate de perfecţionare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la 

proiectarea didactică, la selectarea manualelor şi celorlalte instrumente de lucru utilizate în 

procesul de învăţare şi prin participarea la activităţile metodice organizate la nivel de zonă.  

 

 Profesor Siszmann Eniko-Ed.Tehnologică/Informatică și TIC 

 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ  

Împreună cu elevii am participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / județului / 

național: 

a) Expoziții 

 Expoziţii cu lucrările elevilor în clasă, în cadrul diferitelor proiecte organizate de  

1 Decembrie, Crăciun, 24 Ianuarie , 1 și 8 Martie, Paște.  

Participarea cu lucrările elevilor la pavoazarea clasei și a școlii. 

b) Concursuri școlare, rezultate obținute 

 Coordonator al Proiectului educativ judeţean  ,, Ambasadorii tradițiilor românești”, 

cuprins în CAEJ 2022, poziția 84, organizat la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, în 

perioada ianuarie – iunie 2022, domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri; 

 Coordonator al Proiectului educativ judeţean   ,,Natura - fantezie şi culoare”, organizat 

la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri; 

 Participare Concurs interjudețean”Tineri creativi și talentați” – edițiile cu ocazia 

sărbătorilor de Crăciun și Paște-6 lucrări 

c) Parteneriate 

Participare în calitate de expert la proiectul POCU : „Servicii complexe de suport pentru 

copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate”- Cod SMIS 13963 

Membru al echipei de proiect ”Alege educația!” din cadrul PNRAS-proiect cu finanțare 

europeană. 

Participare la mobilitatea din Turcia din cadrul proiectului Erasmus ”Les rayons du soleil de 

l 'amitie” 

Manifestari cultural-artistice 

 Organizarea serbării clasei aVI-a B dedicate mamelor și doamnelor profesor cu ocazia 

zilei de 8 Martie  
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d) Articole la revista școlii 

e) Articole în alte publicații 

f) Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

 

 ,, Luceafărul poeziei românești -  M. Eminescu –prezentare PPT despre viaţa şi 

activitatea lui Mihai Eminescu; 

 Ziua Europei-9mai 

 Ziua Națională a Lecturii” 

 Activitate de ecologizare la nivel de școală; 

 Activitate extrașcolară – prezentare Defileul Jiului – 30.05.2022 

 

        III.  ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. 

 Participare la programul de formare continuă:”TIC Pas spre un invățământ sustenabil”- 

furnizat de Asociația pentru Promovarea Meșteșugurilor și Artelor Tradiționale, perioada -

15 credite; 

 Participare la trainingul de formare pentru gestionarea eficientă a situațiilor frustrante din 

mediul școlar-8 ore; 

 Participare în calitate de voluntar la studiul de cercetare ”O abordare rațională a 

comportamentului emoțional la profesorii de gimnaziu” 

 

IV. PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN COMISIILE DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE / EVALUĂRI NAȚIONALE / 

COMISII LA NIVEL DE ȘCOALĂ 

 Membru în Consiliu Consultativ județean la disciplina Ed. Tehnologică; 

 Membru evaluator la olimpiada de Educație Tehnologică-faza județeană; 

 Persoană de contact la Simularea EN-VIII 

 Coordonator al programului „A doua șansă” 
 

V. PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI SIMPOZIOANE 

 

 Participare simpozion internațional ”Consilierea și orientarea elevilor în context 

european” 

VI. PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT / DERULATE CU ONG-

uri 

 

 Participare în calitate de voluntar la studiul de cercetare ”O abordare rațională a 

comportamentului emoțional la profesorii de gimnaziu” 

 

Profesor Simon Adriana– Ed. Plastică 

Titular in Scoala Gimnaziala nr.6 Vulcan si completare de norma didactica in Scoala 

Gimnaziala nr.3 Lupeni. 

- Concurs organizat de Sc. Gimnaziala nr. 6 Vulcan “ Natura Fantezie si Culoare” unde 

am participat cu elevi din ambele Scoli 
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- Expozitie cu ocazia zilei de 1 Iunie organizat in scoala Gim. Nr. 6 Vulcan 

- Participare la Evaluarile Nationale de 2-4-6 in Scolii Gimnaziale nr.3 Lupeni unde am 

completrea de norma             

- Participare la simularile pentru Capacitate in cadrul Scolii Gimnaziale nr.3 Lupeni 

- Expozitie de desene la galleria de arte “Iosif Tellmann” cu lucrarile elevilor din Scoala 

nr.6 Vulcan si din Scoala gimnaziala nr.3 Lupeni 

- Participarea cu lucrările elevilor la pavoazarea claselor și a școlii. 

 

Profesor Câlțea Felicia– Ed. Muzicală 

Împreună cu elevii am participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / județului / 

național: 

a) Expoziții  

b) Concursuri școlare, rezultate obținute 

c) Parteneriate 

d) Manifestari cultural-artistice 

In cadrul orelor de educatie muzicala, atat online cat si cu prezenta fizica, am sarbatorit 

prin muzica si auditie muzicala 1 si 8 Martie, 1 IUNIE – ZIUA COPILULUI, 15 IUNIE – 

MIHAI EMINESCU, Festivitatea de absolvire a elevilor claselor a VIII- a  

e) Articole la revista școlii 

f) Articole în alte publicații 

g) Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

h) Participare la concursuri inițiate pe internet, rezultate obținute 

 

          III. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. 

-  Dezvoltarea competențelor pentru programul a doua șansă ( 20 de credite) 

- Edu Networks 

 

 IV. LECTII DESCHISE SUSȚINUTE, REFERATE/ INSPECȚII GRADE DIDACTICE 

V. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL CERCURILOR 

PEDAGOGICE 
         Participare la Cercuri pedagogice organizate de ISJ Hunedoara și la nivel local 

 

 VI. PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN COMISIILE DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE / EVALUĂRI NAȚIONALE / 

COMISII LA NIVEL DE ȘCOALĂ  

 

 VII. PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI 

SIMPOZIOANE  

 

VIII. PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT / DERULATE CU 

ONG-uri 

Profesor Cîmpian Rozalia  - Ed.Fizica si Sport 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ  

Împreună cu elevii a  participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / județului / 

național: 

g) Expoziții 
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Expoziții desfășurate la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan cu ocazia proiectelor județene:  

-mărțișoare și felicitări de ziua mamei 

-felicitări de Crăciun 

h) Parteneriate 

Participare la proiectul POCU  Hai la școală, o șansă pentru viitor! 

i) Manifestari cultural-artistice 

Inițiere schi Straja 

 

Cursuri de perfecționare: 

 

- Dezvoltarea competențelor pentru educație incluzivă,educație comunitară( 20 de credite) 

- Edu Networks 

 

Profesor:Porkolab Mihai- Ed.Fizica si Sport 

 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 

Împreună cu elevii a  participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / județului / 

național: 

a) Expoziții 

Expozitia dedicata zilei de 1 Decembrie impreuna cu clasa a VI-a C 

Expozitie de martisoare si felicitari de ziua mamei impreuna cu clasa a VI-a C 

b) Concursuri școlare, rezultate obținute 

In data de 5.05.2022 am participat la ONSS etapa judeteana de Atletism-probe 

individuale clasele III-IV la CNS Cetate Deva unde am obtinut urmatoarele locuri: 

-locul V cu eleva Mitran Lavinia-Elena la alergare de rezistenta-600 m 

- locul V cu eleva Mitran Lavinia-Elena la alergare de viteza-50 m 

- locul VI cu elevul Naluca Raul-Eduard  la alergare de rezistenta-600 m 

- locul VI cu elevul Naluca Raul-Eduard  la alergare de viteza-50 m 

 

c) Parteneriate 

             Nu 

d) Manifestari cultural-artistice 

Activitati in cadrul sarbatorilor de Craciun colinde, confectionare de globuri,scenete. 

e) Articole la revista școlii 

             Nu 

f) Articole in alte publicații 

             Nu 

g) Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) 

Participarea la competitia de handbal ciclurile primar si gimnaziu cu ocazia 

sarbatoririi zilei copilului in data de 1.06.2022 organizata de Primaria Municipiului 

Vulcan 

Organizarea concursurilor de intrecere cu role si biciclete in aer liber. 

Drumetie la Cabana caprisoara si Cabana zonei de agrement Brazi, Pasul Valcan 

Ecologizare in zona  Brazi  a Municipiului Vulcan impreuna cu clasa a VI-a C 

h) Participare la concursuri inițiate pe internet, rezultate obținute 
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             Nu 

III. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. 

                      Nu 

 IV. LECTII DESCHISE SUSȚINUTE, REFERATE/ INSPECȚII GRADE DIDACTICE 

              Sustinerea inspectiei curenta I pentru gradul I . 

V. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL CERCURILOR 

PEDAGOGICE 

        Am participat la toate activitatile organizate in cadrul cercurilor pedagogice 

 VI. PARTICIPARE CA MEMBRU ÎN COMISIILE DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR LA OLIMPIADELE ȘCOLARE / EVALUĂRI NAȚIONALE / 

COMISII LA NIVEL DE ȘCOALĂ  

        Nu 

 VII. PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICEȘI 

SIMPOZIOANE  

        Nu 

VIII. PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT / DERULATE CU 

ONG-uri 
         Nu 

 

Profesor:Cîmpian Rozalia - Ed.Fizica si Sport 

 

 ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 

Împreună cu elevii a participat la următoarele activități la nivelul clasei / școlii / județului / 

național: 

b) Expoziții – Expozitie de martisoare – ’’ 1 Martie – martisorul meu ’’- activitate la 

nivel de scoala 

b) Concursuri școlare, rezultate obținute – Competitie sportiva din cadrul Olimpiadei 

Nationale a Sportului Școlar- Tetratlon – locul IV – nivel judetean, la nivel local ( 

municipal) – Competitie handbal fete, locul II – clasele VII – VIII; locul III – clasele V – 

VI, locul III – clasele III – IV; Cupa 1 IUNIE 

c) Parteneriate 

d) Manifestari cultural-artistice  - 1 IUNIE – Sarbatoarea copiilor – program artistic – 

dans popular realizat de un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan  

e) Articole la revista școlii 

f) Articole în alte publicații 

g) Organizare de activități extrașcolare la nivelul clasei ( serbări, excursii, drumeții, 

concursuri) – drumetie pe Valea Morii – Vulcan la final de clasa a VII - a 

h) Participare la concursuri inițiate pe internet, rezultate obținute 

 

          III. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE – participare la cursuri de perfecționare 

organizate de I.S.J. HD, CCD HD, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, etc. – 

’’ Întotdeauna caracterul ’’ – organizat de CCD - HD 

 

- Edu Networks 

 

 IV. LECTII DESCHISE SUSȚINUTE, REFERATE/ INSPECȚII GRADE DIDACTICE 
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V. PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL CERCURILOR 

PEDAGOGICE 
         Participare la Cercuri pedagogice organizate de ISJ Hunedoara și la nivel local 

       

 D. Consiliere şi orientare/ Activitate extracurriculară: 

D.1.  Consiliere şi orientare: 

                                           

COMISIA DIRIGINŢILOR 

 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie, alături de comisia de disciplină  şi-a adus aportul şi psihologul școlar care împreună 

cu comisia diriginţilor a urmărit ca absenteismul şi chiulul să fie redus in limita in care a 

permis situatia socială a familiilor din care provin elevii. 

Fiecare diriginte a îndrumat părinţii în vederea întocmirii dosarelor de obținere a 

burselor școlare şi au ajutat la buna monitorizare a acestora. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme 

specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. 

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au 

militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar.  

În cadrul orelor de dirigenție au fost dezbătute teme de interes pentru elevi:  Viața bate 

planta Violența în mediul școlar, Toleranța, Traficul de persoane, pentru reducerea 

consumului de plante etnobotanice, de droguri, a actelor de violenţă. Au fost de asemenea 

ţinute lectii deschise şi prezentări de referate în cadrul întalnirilor cu diriginţii. 

Diriginţii s-au preocupat ca la finele anului şcolar cataloagele să fie complete şi corect 

întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 Diriginţii de la clasele a VIII-a au ţinut în permanenţă legătura cu părinţii informându-

i despre susţinerea  simularilor evaluării naţionale și apoi s-au ocupat de informarea 

permanenta a acestora în vederea pregătirii temeinice a susţinerii examenului de evaluare 

naționala. 

În semestrul I, profesorii diriginţi din Şcoala „Gimnaziala Nr 6 Vulcan şi-au propus 

ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, 

văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 

rerelaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor, cu părinţii elevilor,în 
vederea prevenirii unor abateri disciplinare si a combaterii absenteismului. 

Activitatea didactică urmăreşte: dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a 

atitudinii faţă de   sine, dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate, 

dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare, dobândirea 

abilităţilor de explorare şi planificare a carierei, exersarea abilităţilor de management al unui 

stil de viaţă de calitate.Comisia diriginţilor s-a întrunit cel puţin o dată pe lună şi ori de câte 

ori a fost nevoie. 
 

În cadrul şedinţelor lunare, temele abordate au fost: 
- problematica  abandonului  şcolar  şi  a  prevenirii  fenomenului  de  violenţă  în  
şcoli,  în colaborare cu Politia de proximitate şi consilierul şcolar. 
- fixarea lectoratelor cu parintii şi desfăşurarea acestora 
-  implicarea părinţilor în activităţile extracurriculare ale şcolii (serbări, excursii). 
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În  acest  semestru  s-au  efectuat  şedinţele  cu  părinţii  pe  clase  care  au  avut  în  
vedere următoarele: 
- prelucrarea R.O.I. şi a legislatiei în vigoare . 
- alegerea Comitetelor de părinţi; 
- opinia părinţilor cu privire la opţionalele dorite; 
- situatia la învaţătura şi disciplină a elevilor; 
- informarea părinţilor cu privire la activităţile extraşcolare propuse  
- chestionare aplicate părinţilor cu privire la cauzele absenteismului, părerea pe care o 
au despre activitatea desfăşurata în unitate. 

       
De asemenea, s-a stabilit şi graficul consultaţiilor cu părinţii pentru clasele O-VIII, care a 

fost adus la cunostinţă la sedinţele cu părinţii. 
 

Toţi  diriginţii  şi-au  întocmit  planificările  pentru  Consiliere  şi  orientare,  în 

conformitate cu programa şcolară. 

Fiecare diriginte a prelucrat la clasă Regulamentul de ordine interioară şi normele 

PSI şi SSM, care trebuie respectate. 

 
Puncte tari 

- Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 
educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 
- existenţa unui cabinet psihologic şcolar; 
- relaţia foarte bună între diriginţi şi elevi; 
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale în conformitate cu noua 
programă 
pentru Consiliere şi orientare; 
- existenţa structurilor organizaţionale ale elevilor şi ale părinţilor la nivelul unităţii 
şcolare; 
- diminuarea cazurilor de absenteism la nivelul şcolii. 

 
Puncte slabe 

- o implicare mai slaba a părinţiilor de la ciclul gimnazial în activităţiile educative şi 
extraşcolare. 
- fonduri insuficiente pentru desfăşurarea de activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 
- scăderea efectivelor şcoalre. 
- un nr foarte mare de părinţi plecaţi la lucru în străinatate. 

 
OPORTUNITĂŢI: 

- diversificarea ofertei educaţionale, creşterea actului educaţional prin perspectiva 
descentralizării 
şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 
- deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 
- interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;                                                                                  
- posibilitatea dezvoltării unor proiecte internaţionale datorită importanţei oraşulu 

 

D.2. Activitatea extracurriculară: 
 
 
În anul 2021-2022, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, 

proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii 

şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, 

Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici etc.). 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 
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statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă;  

necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  

importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului 

personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar 

de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat 

procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 

Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, 

Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile 

democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive 

(valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca scolii, Cabinetul 

şcolar care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de 

activităţi extraşcolare oferite elevilor. 

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor 

educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative 

activităţi desfăşurate menţionez: 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator(i) 

 

  Grup ţintă 

1 Ziua limbilor europene 26.09. Profesorii de limbi straine Elevii şcolii 

2 Halloween 25-30.10 Invatatorii si dirigintii Elevii şcolii 

3 Ziua Mondială a Toleranţei 16.11. Invatatorii si dirigintii Elevii şcolii 

4 Thanksgiving Day 26.11 Profesorii de limba 

engleza 

Elevii scolii 

5 Ziua Naţională a României 1.12. Invatatorii si dirigintii Elevii şcolii 

6 Crăciunul – bal  18.12. Invatatorii si dirigintii Elevii cu o situaţie  

materială precară 

7 “Hai să dăm mână cu mână” 

– Ziua Principatelor Române 

24.01 Invatatorii si dirigintii Elevii şcolii 

8 Spectacol ”Zambet de copil” 31.05.2022 Consilier educativ/ inv/ 

dirig 

Elevii ȘColii 

       

    În anul şcolar 2021-2022, profesorii diriginţi din Şcoala gimnaziala Nr. 6 Vulcan au 

urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 

şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 

elevul relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii. 

 S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional pentru părinţi, care au urmărit 

consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte a planificat riguros activităţile 

extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi manageriat. 
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F. Comisia de dezvoltare profesională și a evoluției în carieră a personalului 

didactic/auxiliar și de conducere 

 
Orientarea activităţii de FC, metodice, de dezvoltare profesională şi personală pe 

baza priorităţilor educaţionale ale şcolii şi a identificării nevoilor de formare 

Perfecţionarea sau formarea continuă în alţi termeni, este o componentă esenţială a 

activităţii cadrelor didactice în cadrul procesului instructiv educativ. Este imposibil să ai 

mereu ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă de a o face, trezind în acelaşi 

timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la curent cu tot ceea ce apare nou, 

atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic.  

 

La nivelul comisiei au fost actualizate fișele de formare continuă pentru fiecare cadru 

didactic și am realizat baza de date privind perfecționarea periodică a personalului 

didactic/auxiliar și de control, am întocmit baza de date cu persoanele înscrise la grade 

didactice în anul școlar curent.  

 

În anul școlar 2021-2022 situația încadrării cu personal didactic la Școala Gimnazială 

Nr. 6 Vulcan este următoarea: 

 

Catedra/ Număr total Număr 

Număr 

suplinitori 

Număr 

prof 

Număr 

prof 

Număr 

prof 

Număr 

prof 

Comisie 

metodică 

cadre 

didactice titulari sau pl cu ora debutanți 

cu 

definitivat 

cu gr. did. 

II 

cu gr. 

did. I 

Educatoare 7 5 2 1 4 0 2 

Clasele 

pregătitoare- 

clasele a II-a 6 5 1 0 1 4 1 

Clasele a III-a-

clasele a IV-a 5 4 1 1 1 2 1 

Limbă și 

comunicare 5 5 0 0 1 1 3 

Matematică și 

științe 5 4 1 0 0 0 4 

Om și societate 5 4 1 1 1 1 3 

Sport, arte și 

tehnologii 5 5 0 0 1 2 2 

TOTAL 38 32 6        3 9 10 16 

 

    

 

 

 

 

         Grade cadre didactice pe unitate, septembrie 2021: 

 

Grad didactic Sc. Gim. Nr.6 

Nr. prof.  debutanți 3 

Nr.  prof. definitivat 9 
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Nr. prof. gr. did II               10 

Nr. prof. gr. did I 16 

TOTAL 38 

  

 

Participarea personalului (didactic/ didactic auxiliar și de control) din şcoală la 

activităţi de perfecţionare/formare continuă: 

 

Am prezentat colegilor mei oferta de programe a CCD Hunedoara şi le-am stat la 

dispoziţie pentru informaţii privind posibilităţile de formare şi demersurile necesare înscrierii 

la un curs de perfecţionare.  

Cadrele didactice s-au înscris la programele de formare şi dezvoltare profesională  

oferite de Casa Corpului Didactic Hunedoara în luna noiembrie 2021 . 

Cadre didactice înscrise la cursuri avizate MEN prin CCD Hunedoara: 

 Prof.Trif Maria-Lorena 

- Participare la atelierele 1, 2 și 3 din cadrul programului de învățare și inovare în educație 

Edu Networks 

- Participare la studiul de cercetare Percepțiile elevilor asupra climatului clasei.(ianuarie-

iunie 2022) 

- Absolvirea Școlii postliceale de Tehnician nutriționist la Liceul Tehnologic Lupeni(iulie 

2022) 

 Prof. Butușină Camelia 

- Abilitare curriculară – Limba și literatura română (CCD Hunedoara – perioada 

03.11.2021 – 22.11.2021, 12 ore) 

- Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și de a 

învăța să înveți (Asociația INFINITEDU – perioada 05.04.2022 – 28.05.2022, 85 de ore, 

21 de credite profesionale transferabile) 

 Prof. Toth Roland Alexandru 

- A participat la atelierele 1 2 și 3 din cadrul programului de învățare și inovare în educație, 

“Edu Networks” 

 

 Prof. Moiș Marinela 

- Curs „Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și 

de a învăța să înveți”, livrat de către Asociația InfinitEdu, în cadrul programului 

EduNetworks. 

- Curs internațional “Cauze,efecte,măsuri de combatere a bullyingului” 

- Curs “Strategii pentru școli fără bullying” 

- Workshop “Construim școli fără bullying” 

- Atelier didactic anti- bullying “Impreună spunem NU violenței in școli” 

- Curs “Intotdeauna caracterul ” 

 Profesor Siszmann Eniko 
- Participare la programul de formare continuă:”TIC Pas spre un invățământ sustenabil”- 

furnizat de Asociația pentru Promovarea Meșteșugurilor și Artelor Tradiționale, perioada -

15 credite; 

- Participare la trainingul de formare pentru gestionarea eficientă a situațiilor frustrante din 

mediul școlar-8 ore; 

- Participare în calitate de voluntar la studiul de cercetare ”O abordare rațională a 

comportamentului emoțional la profesorii de gimnaziu” 

 Profesor Câlțea Felicia 
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- Dezvoltarea competențelor pentru programul a doua șansă ( 20 de credite) 

- Edu Networks 

 Profesor Cîmpian Rozalia   

- Dezvoltarea competențelor pentru educație incluzivă,educație comunitară( 20 de credite) 

- Edu Networks 

 Prof. inv. primar Mandache Elena  

- Participare la Conferința SuperTeach,Brașov,septembrie 2021 

-   Participare webinar Teach for Romania ,,Cum reușesc copiii?Încrederea în sine”-aprilie 

2022 

-    Cursul Structura unei povești care captează atenția de la început până la sfârșit organizat 

de AtelieR de Cuvinte-nr.147/17.11.2021 

-  Curs de perfecționare Leadership în Educație organizat de Sellification 4EDUcation-

adeverință nr.47529/14.03.2022. 

 Prof. inv. Primar Toncea Daniela  

- „Întotdeauna caracterul” – program de formare continuă furnizat de SIP Hunedoara prin 

Centrul de resurse şi formare „Magister” – 12 credite ( 17.01.2022- 25.02.2022). 

- Inst. Uszkai Melania  

- Curs Intensiv  de educație digitală  pentru învățământ primar ( toamna 2021 ), creat de 

Asociația Techsoup cu sprijinul Google.org ( 20.09.2021-10.12.2021) 

- Atelierul ,, Toți copii citesc ’’, webinar oferit de Fundația Noi Orizonturi 15.02.2022 

- Activitate de tip webinar , cu tema ,, Rolul cadrului didactic în consilierea părinților 

elevilor cu CES , fără certificat de orientare școlară și profesională ’’, activitate 

organizată  de CJRAE Hunedoara – Serviciul suport pentru educție incluzivă, în data de 

23.02.2022 

- Cursul ,, Întotdeauna Caracterul ’’ oferit de  SIP Hunedoara ( 17.01.2022- 25.02.2022) 

 

 Inst. Vaș Mira – Maria  

- „Întotdeauna caracterul” – program de formare continuă furnizat de SIP Hunedoara prin 

Centrul de resurse şi formare „Magister” – 48 ore, ( 12 credite  profesionale transferabile), 

februarie 2022. 

 Prof. Înv.primar Săulescu Valentina  

- ” Educație financiară – Școala de bani”, curs organizat de C.C.D ( Inspector Ilina Lavinia)  

în colaborare cu B.C.R. în data de 27.10.2022 . 

 Prof.inv.primar Ceică Sorana  

- Participare la pilonul de literație al programului Edu Networks - ,,Literație, gândire 

critică și creativă”, noiembrie 2021-iunie 2022; 

- Absolvire Program postuniversitar de conversie profesională „Economie și educație 

antreprenorială”, Universitatea din Petroșani, 60 credite. 

 

 Inst. Kovacs Roberta  

- Curs educatia anteprenoriala Sem I. 

 

 Prof. Mocan Raluca  

- Curs educatia anteprenoriala Sem I.,curs pregatire pentru examen 

titularizare,curs     atelier de cuvinte,curs literatie steam.  

 

 Prof.inv. primar Cardaș Nicoleta  

- Participare la pilonul de literație al programului Edu Networks - ,,Literație, gândire 

critică și creativă”, noiembrie 2021-iunie 2022. 
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Cadre didactice înscrise la forme de perfecţionare prin grade didactice: 

 

- grad didactic I:    

 Ceică Sorana- Învățământ primar (susținere inspecție specială și prezentarea Lucrării 

de absolvire a gradului did. I, februarie 2022); 

 Marica Larisa- Învățământ primar (susținere inspecție specială și prezentarea Lucrării 

de absolvire a gradului did. I , decembrie 2021); 

 Saierli Maria- susținerea Colocviu, februarie 2022; 

 Porkolab Mihai- susținere IC 1, în vederea obținerii gradului didactic I; 

 

A fost constituită Comisia de evaluare pentru recunoașterea și echivalarea creditelor 

profesionale transferabile, constituită prin Decizia nr. 50 /15.11.2021, conform OMEC 

NR. 5967 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea „Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile”. 

      În cadrul Comisiei de evaluare, constituită prin Decizia nr.50 /15.11. 2021 emisă    de 

doamna / domnul   director al unității de învățământ REVITEA-SAIDAC NICOLETA 

au fost evaluate un număr de 4 dosare depuse la secretariatul unității de învățământ, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele cadrului 

didactic 

Număr credite 

profesionale 

transferabile 

acordate 

Observații 

1.  CEICĂ CARMEN SORANA 90 CPT - 

2.  LUKACS TIBERIU 60 CPT - 

3.  MARICA CARMEN LARISA 90 CPT - 

4.  PORKOLAB MIHAI 90 CPT - 

 

Exemple de activităţi proprii în domeniul FC 

La începutul anului şcolar cadrele didactice au participat la cecurile pedagogice 

organizate de ISJ, la nivelul fiecărei catedre. 

La nivelul fiecărei catedre s-a propus o activitate de perfecţionare pe semestru, pentru 

care s-a precizat în program tema şi responsabilul. 

 Menţionez, de asemenea, că fiecare cadru didactic va susţine în cadrul comisiei 

metodice din care face parte, o lecţie deschisă cu elevii, la care vor participa toţi colegii din 

cadrul comisiei.  

Au avut loc diseminări în urma anumitor cursuri de formare continuă şi în cadrul 

proiectelor şcolare.   

Toate informaţiile primite de la CCD Hunedoara au fost transmise colegilor în timp 

util.        

 

G. Comisia de Proiecte şi Programe Europene 

 

Comisia de programe europene din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan are ca scop 

promovarea si implementarea de actiuni si activitati cu caracter de colaborare si de inovare la 

nivel european, in domeniul educatiei, din diferite perspective.In acest scop, responsabilul 

comisiei are misiunea si datoria de a aduce la cunostinta corpului profesoral toate informatiile 
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ce tin de programele europene astfel incat implementarea de programe de mobilitati, 

parteneriate sau oricare alt tip de proiecte sa poata fi realizata cu succes. 

Comisia pentru proiecte europene a fost constituită la începutul anului şcolar, având ca  

responsabil pe d-na profesor Moiș Marinela. Membrii sunt selectaţi în funcţie de nevoile 

reieşite din natura activităţilor impuse de proiect- Prof Șerban Eniko Marika, Prof Tanasa 

Raluca, prof. Toth Roland. 

Principalele direcţii în care Comisia a acţionat în perioada primului semestru și celui 

de-al doilea al anului şcolar 2021-2022 au fost: 

Continuarea proiectelor în derulare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 

activităţilor propuse, participarea la şedinţe. 

Căutarea posibilităţilor şi utilizarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus+, 

încheirea de noi parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare. 

Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii 

şcolii. 

Principalele activităţi desfăşurate în această perioadă au fost: 

 a)Desfășurarea activităților cuprinse pentru anul al doilea de desfășurare a proiectului 

Erasmus+ On a tous une place au soleil, NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:2020-1-ES01-

KA229-082029_4, 2020- 2023 

 b)Coordonarea proiectelor eTwinning: 

- ça roule!  

- ''Christmas around the world'' 

- Seasons through the eyes of children 

 -  Pupils teach pupils 

 - On a tous une place au soleil- proiect eTwinning, reprezentare a proiectului Erasmus+ cu 

același titlu 

c)activități desfășurate in vederea folosirii limbii franceze și a limbii engleze necesare 

dezvoltării unor noi parteneriate europene: 

-septembrie 2021- Ziua limbilor străine 

-decembrie 2021   -Noel francophone                                                                              

-14 februarie 2022 Valentine’s Day și 8 martie-felicitări,desene,crearea de texte in limba 

franceză  pe aceasta temă,mic program artistic; 



66 
 

-20 martie 2022 –Ziua francofoniei-prezentări Powerpoint cu mesaj francofon; compunerea 

de către elevi de creații literare și compoziții muzicale pe tema   francofoniei  ;mic program 

cu cântece și poezii francofone; 

-aprilie 2022 „ Joyeuses Pâques”-felicitări,obiceiuri și tradiții de Paște,desene; 

-9 mai 2022 -Ziua Europei-realizarea de portofolii,desene,machete,texte pe această temă. 

Activitățile derulate în cadrul proiectului Erasmus +  On a tous une place au soleil au 

fost următoarele: 

- În perioada 10-14 ianuarie 2022 – mobilitatea in Bulgaria la Școala Gimnazială 

„Nikola Vaptsarov“,Hadzhidimovo.. 

- În perioada 14-18 martie 2022, mobilitatea in Spania la I. .E.S. Puerta de La Serena 

Villanueva de la Serena. 

- În perioada 23-27 mai 2022, mobilitatea în Turcia la Kaya Ismet Ozden Yatili Bolge 

Ortaokulu Niksar, Niksar. 

Ţinem legătura via skype,facebook,telefonic cu parteneri din vechile proiecte 

eTwinning, cu cei ai proiectului Comenius multilateral derulat in perioada 2011-2013, cât și 

cu cei ai proiectelor actuale,. 

Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii 

şcolii se realizează prin prezentarea activităţilor în presa scrisă şi on-line, prin grija direcţiunii 

şcolii şi cu aportul Comisiei. 

Comisia pentru proiecte europene a organizat o activitate in cadrul reuniunii cu 

Consiliul părinților fiind prezentate celor interesaţi toate proiectele realizate , în derulare sau 

propuse spre derulare.  

 

Raport de activitate al Comisiei pentru Prevenirea Eșecului și Abandonului Școlar 

Anul școlar 2021 - 2022 

 
 În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan, începând din luna septembrie 2017 s-a 

constituit Comisia pentru prevenirea eșecului și abandonului școlar. 

 În ceea ce privește organizarea acestei comisii, menționăm următoarele: 

- s-au purtat discuții referitoare la identificarea categoriilor de elevi predispuși la eșec școlar 

existente în școală (  elevi care provin din medii dezavantajate, elevi care au abandont școala 

sau care o frecventează neritmic, elevi cu probleme de sănătate, elevi cu tulburări de 

comportament, elevi cu dificultăți de învățare, etc); 

- s-au cules date despre situația elevilor cu risc de abandon sau eșec școlar; 

- s-a întocmit planul de măsuri pentru prevenirea eșecului și abandonului școalar în cadrul 

unității noastre școlare; 

- s-au centralizat datele primite de la profesorii diriginți și învățători și s-au stabilit împreună 

cu aceștia măsurile de intervenție; 
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- s-a realizat tabelul centralizator cuprinzând grupurile vulnerabile la fenomenul de abandon și 

eșec școlar; 

- la începutul anului școlar, învățătorii și diriginții au contribuit la întocmirea dosarelor pentru 

burse în vederea rezolvării problemei financiare a elevilor cu situație materială precară; 

- s-a încercat o implicare a părinților în remedierea/ ameliorarea situației existente: absenteism 

ridicat, risc de abandon școlar, etc. 

- s-au realizat programe de pregătire pentru recuperarea cunoștințelor ( în cazul elevilor cu 

rezultate slabe la învățătură sau aflați în situație de corigență, repetenție); 

- s-au realizat intervenții la nivel de clasă, în scopul sensibilizării colectivelor de elevi, pentru 

a acorda sprijin colegilor aflați în dificultate ( în cazul elevilor cu tulburări de comportament, 

dar și în alte dăți, ori de câte ori situația a cerut-o); 

- evoluția elevilor a fost monitorizată de asemenea prin culegerea datelor referitoare la 

achizițiile și comportamentul elevilor, pe parcursul anului școlar,dar și prin observație directă, 

discuții cu părinții, cadrele didactice, etc. 

- învățătorii și diriginții au  adus la cunoștință părinților situația absențelor pe care le-au 

înregistrat elevii cu tendință de abandon din școala noastră ( prin înștiințări scrise, telefonic, 

consultații cu părinții); 

- responsabilul CPEAS a constituit o bază de date cu toții elevii aflați în situație de abandon 

școlar, bază de date care a fost transmisă către Protecția Copilului și către Poliția de 

Proximitate; 

La sfârșitul anului școlar 2021-2022 s-a înregistrat un total de 28.492 de absențe, din 

care 17164 motivate. 

La finalul anului școlar au rămas cu situația neîncheiată un numar de 10 elevi, 4 la 

învățământul primar și 6 la învățământul gimnazial. De asemenea, un număr de 60 elevi,  12 

la învățământul primar și 48 la învățământul gimnazial au avut nota scăzută la purtare din 

cauza absențelor. 

În ceea ce privește situația la învățătură se constată următoarele: 19 elevi corigenți la 

mai multe discipline, 2 la învățământul primar și 17 la învățământul gimnazial.  

Numărul este mare și se impune un plan mai riguros de limitare a absenteismului și 

abandonului școlar, precum și măsuri de prevenire a eșecului școlar. 

 Nu putem vorbi așadar de un grad de satisfacție; există însă o oarecare mulțumire 

pentru cazurile soluționate. Sperăm să înregistrăm mai multe progrese, iar situația să se 

îmbunătățească atât în privința eșecului cât și a abandonului școlar în următorul an școlar.  

 

ANALIZA SWOT: 

 PUNCTE TARI: 

 - Activitățile s-au derulat conform planului de activități; 

 - Învățătorii/ profesorii/ diriginții s-au implicat activ în toate activitățile propuse; 

 - Echipa de management a școlii a sprijinit toate activitățile comisiei; 

 - Toți diriginții au colaborat, sprijinind realizarea obiectivelor propuse de comisie, 

dovedind seriozitate  și disponibiliatate; 

 - Derularea de multiple activități extrașcolare, în care au fost implicați elevii 

predispuși la abandon și eșec școlar; 

 - Colaborarea bună cu Primăria care ne-a ajutat în demersurile făcute pentru 

diminuarea fenomenului de abandon școlar. Astfel, 19 elevi cu risc de abandon școlar la 

sfârșitul primului semestru au reînceput să frecventeze cursurile, iar la finalul anului școlar au 

fost declarați promovați; 

 - Derularea programului ”A doua șansă” pentru diminuarea fenomenului de abandon 

școlar; 
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           - Derularea programului ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate” pentru diminuarea fenomenului de abandon și eșec 

școlar; 

 - Curriculum la decizia şcolii diversificat  care satisface nevoile beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi; 

 - Elevii au beneficiat de consiliere psihologică din partea consilierului școlar. 

  

 

  

PUNCTE SLABE: 

 - Lipsa motivației elevilor pentru ca aceștia să depășească obstacolele; 

  

 AMENINȚĂRI: 

 - Situația precară a majorității elevilor care frecventează școala noastră; 

 - Dezinteresul familiei cu privire la situația școlară a elevilor aflați în situație de 

abandon sau eșec școlar. 

 OPORTUNITĂȚI: 

 - Sprijinul Primăriei, Poliției de Proximitate, al consilierului școlar, cadre didactice 

competente. 

 

 

H. Comisia pentru prevenirea violenței,a faptelor de corupție şi discriminării în mediul 

școlar şi promovarea interculturalităţii 
 

              Constituirea unei baze de date privind legislaţia în vigoare despre actele de 

discriminare şi combaterea acestora, a fost primul obiectiv pe agenda de lucru a comisiei. 

Aceasta cuprinde următoarele categorii de informaţii: 

- instituţii europene specializate; 

- documente internaţionale specifice, evenimente dedicate domeniului; 

- rapoarte ştiinţifice specifice domeniului; 

- publicaţii de specialitate (tipărite, on-line); 

- documente naţionale în domeniu; 

- instituţii şi organisme naţionale în domeniu. 

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia 

pentru combaterea și prevenirea discriminării și promovarea interculturalității in cadrul 

Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan , având următoarea componenţă:      

 Responsabil    - prof. Revitea Saidac Nicoleta 

 Coordonator - prof. Marica Larisa 

      Membrii : 

- prof. Moiș Marinela; 

- prof. Porkolab Mihai. 
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               În vederea diseminării acestor informaţii a fost realizat site-ul comisiei cu numele 

,,O şcoală pentru toţi”, pentru ca informarea cadrelor didactice, a părinţilor, elevilor şcolii 

noastre să se realizeze mult mai eficient prin: 

– promovarea documentelor internaţionale şi româneşti în domeniu, precum şi a documentelor 

Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării a Școlii Gimnaziale Nr.6 Vulcan ; 

– analiza bazelor de date publicate cuprinzând cazurile individuale, temele specifice şi 

criteriile de discriminare percepute; 

– analiza programelor și proiectelor realizate anii trecuţi în cadrul şcolii noastre , cuprinzând 

date despre indicatorii de incluziune şcolară. 

              În decursul semestrului I al anului şcolar 2021-2022 s-a realizat iniţierea şi derularea 

unor acţiuni de informare a elevilor, părinţilor şi profesorilor asupra principiilor egalităţii de 

şanse şi nediscriminării . 

              În vederea identificării  tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii au fost 

realizate chestionare, care au fost aplicate de către profesorii diriginţi la clasele a VIII-a 

pentru identificarea cazurilor şi situaţiilor problematice în domeniul discriminării, datele 

obţinute fiind analizate în  cadrul comisiilor profesorale. 

            Pe parcursulul semestrului II am realizat următoarele activităţi destinate integrării 

nondiscriminatorii a copiilor şi elevilor în şcoală şi societate: 

 

1.,,Jocuri psihoterapeutice de cunoaştere şi autocunoaştere, de dezvoltare a capacităţii 

de interrelaţionare , în data de 14.10.2019, cu preşcolarii din cadrul Grădiniţei de copii , o 

activitate care a vizat: 

– îmbunătăţirea comunicării verbale şi nonverbale a copiilor; 

– acceptarea de sine şi a celorlalţi, 

- creşterea curajului şi a încrederii în sine, 

- descoperirea şi exprimarea propriilor stări sufleteşti, 

- integrarea tuturor copiilor în mediul preşcolar. 

 

2.,,Consiliere privind cariera.Dezvoltare personală” în data de 4.11.2019 şi 18.11.2019  la 

clasele a VIII-a A,B şi C, activitate care a urmărit: 

– conştientizarea elevilor asupra alegerilor în carieră, 

– cunoaşterea unor laturi noi a personalităţii lor, 

– conştientizarea oportunităţilor, 
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– transmiterea unui impuls pentru evoluţia în plan personal, pentru luarea deciziei potrivite în 

alegerea carierei. 

         Colaborarea cu Comisia împotriva violenţei, pentru identificarea cazurilor de 

discriminare s-a concretizat  în data de 10.12.2019, când am realizat o acţiune comună de 

,,Prevenirea violenţei, fumatului, alcoolismului şi a consumului de droguri de mare risc. 

Combaterea discriminării” cu elevii claselor a VI-a, aVII și a VIII-a; urmărindu-se: 

–  conştientizarea pericolului asupra sănătăţii pe care îl are consumul de droguri; 

– conştientizarea degradării morale şi psihice, implicarea voluntară în campania antidrog; 

– cunoaşterea pedepselor aplicate deţinătorilor/distribuitorilor de droguri, 

– cunoaşterea efectelor discriminării şi prevenirea acesteia. 

ANALIZA SWOT  

 

PUNCTE TARI : 

- activităţile se derulează conform planului de activităţi;  

- cadrele didactice se implică activ în toate activităţile propuse;  

- echipa de management a şcolii sprijină toate activităţile comisiei;  

- toţi diriginţii colaborează, sprijinind realizarea obiectivelor propuse de comisie, 

dovedind seriozitate si disponibiltate; 

- derularea de multiple activități extrașcolare, in care au fost implicați atât elevii cu 

CES, cât și cei predispuși la abandon și eșec școlar; 

- colaborarea foarte bună cu Poliția Municipiului Vulcan care ne-a ajutat in 

demersurile făcute; 

- elevii beneficiaza de consiliere psihologica din partea consilierului școlar. 

 

PUNCTE SLABE : 

- lipsa motivației elevilor pentru ca aceștia să reușească să se implice in număr mare 

in activitățile derulate; 

- legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică.. 

 

AMENINȚĂRI: 

- situaţia economico-socială precară a majorității elevilor care frecventează școala 

noastră; 
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- dezinteresul familiei cu privire la situația școlară a elevilor cu CES sau a acelora 

aflați in situație de abandon sau eșec școlar; 

- impactul negativ al mass-mediei . 

 

 

      OPORTUNITĂȚI : 

- deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea și prevenirea 

discriminării și promovarea interculturalității: Poliţia , Asistența socială, asociații , 

fundații etc 

- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe 

educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, 

responsabilizându-i. 

 

Concluzii:    

     

Din analiza activităţilor comisiei se desprinde interesul pentru conştientizarea clară şi 

transparentă a tuturor beneficiarilor de drept ai acţiunilor noastre. Există interes scăzut cu 

privire la colaborarea cu organele locale şi alţi factori de decizie care se impune a fi remediată 

în următoarele acţiuni şi activităţi. 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importanta 

pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii 

trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de 

droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă 

faţă de cadrul didactic) ; 
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- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului 

şcolar în vigoare. 

La nivelul şcolii a existat o permanenta preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu 

numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  

 

 

OBIECTIVE : 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea 

în cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către 

elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei 

probleme la nivelul şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor in cadrrul orelor de 

Consiliere si orientare. 

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de 

violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii 

violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari , în scopul sensibilizări 

acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 
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-   Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, 

în programarea orelor de dirigenţie; 

- Acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar şi comunitar 

al elevilor (consum de droguri, deteriorări de bunuri,violenţă) 

- Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru elevii cu devieri 

comportamentale sau a celor cu probleme sociale ori materiale 

- Marcarea prin activităţi culturale a evenimentelor importante la nivel european, 

naţional şi regional: momente marcante în istoria UE, sărbători religioase, comemorări 

- Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite să stimuleze procesul de dezvoltare 

personală şi calitatea stilului de viaţă 

- Oferirea de consiliere legată de tehnicile de învăţare şi de managementul informaţiilor, 

pentru evitarea eşecului şcolar 

- Expozitii tematice din partea elevilor, privind aspecte legate de probleme specifice 

vârstei. 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de 

interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de 

violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, 

cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale 

cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoala; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;; 

- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu 

caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de 
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consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al 

şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu 

desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

 

ACTIVITĂŢI DERULATE: 

  “ Cum afectează violenţa copiii? ”- dezbatere 

 “Aşa da, aşa nu! ”- discutii libere 

 “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ”- discutii libere 

 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ”- lectie deschisa 

 “ De la violenţa în familie la violenţa în şcoală ”- dezbatere 

 “ Să spunem NU violenţei ”- expozitie de desene 

 “ Să prevenim actele de violenţă”- referat 

 “ Cum evităm actele de violenţă? ”- dezbatere 

 Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi desene prezentate de elevi 

 “ Diferenţele – surse de conflict? ” - discuţii libere 

 “Cum combatem violenţa? ”- dezbatere 

 “ Violenţa în familie” - studiu de caz 

 “ De la violenţa verbală la violenţa fizică”- dezbatere 

 “ Violenţa verbală în rândul elevilor” - discuţii libere 

 “ Ce este violenţa? ”- discuţii libere 

 “Deficienţe de comunicare ”- sursă a violenţei şcolare 

 “Atitudini pozitive şi negative faţă de sine”- referat 

 ” Delicventa juvenila”- proiect in colaborare cu Politia de Proximitate a Municipiul 

Vulcan  

 “ Metode de disciplinare nonviolente” 

 “ Puterea exemplului din familie ” 

 “ Oferă un exemplu bun! ” 

 “ Ce faci când eşti victima unui atac de violenţă? ” 
 “ Cine este vinovatul? ” 
 “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” 

 “ Cum promovează televizorul violenţa? ” 

 “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” 

 

 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor 

străine în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
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- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de 

indisciplină: Poliţia de proximitate, Asistenta sociala. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

            J.   Comisia C.I.E.C.  
 

La sfârşitul semestrului I, 36 de elevi au avut certificate de orientare şcolară şi profesională, 

iar împărţirea acestora pe nivele de învăţământ este următoarea: 0 preşcolari,  10  elevi de la 

ciclul primar şi 26 elevi de la ciclul gimnazial. 
   

 

  Puncte tari: 

- activități de consiliere individuală și de grup în ceea ce privește beneficiarii direcți,  

- în prevenirea abandonului şi eşecului şcolar, în cazul unui număr mare de absenţe, diriginţii 

au sesizat instituţiile abilitate pentru a lua măsurile necesare; 

 

  Puncte slabe: 

 

- nu au fost centralizate toate  planurile de intervenţie ; 

 

  Oportunităţi: 

 

-desfăşurarea unor noi parteneriate/activităţi cu reprezentanţi CJRAE; 

- discuţii cu părinţii în vederea ameliorării eşecului şi abandonului şcolar; 

 

  Ameninţări: 
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-Creşterea şomajului, a numărului familiilor dezorganizate şi neimplicarea familiei în educaţia 

copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar. 

 

K. COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE 

 

În condiţiile în care se vorbeşte atât de mult de corupţie în toate structurile statului, 

era inevitabilă apariţia acestui fenomen şi în acest sector, sectorul educaţional. Se vorbeşte 

de prevenire şi combatere a corupţiei, lucru care nu se poate realiza fără un plan, o strategie 

bine pusă la punct pe termen mediu şi lung, iar locul de unde trebuie să începem este 

,desigur, educaţia pentru asigurarea succesului acestor demersuri.. 

În acest sens, putem sublinia importanţa unei strategii bine puse la punct care să 

asigure succesul 

implementării măsurilor la care ne-am gândit. 

Scopurile acestor proceduri sunt: prevenirea corupției la nivel educațional,creșterea 

gradului de educație anticorupție, aprobarea, implementarea și actualizarea planului aferent 

sectorului educațional și dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementarii strategiei 

anticorupție. Aria de cuprindere este: cadre didactice, personal nedidactic, elevi, părinți. 

           Comisia de etică şi de integritate de la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.6 Vulcan, 

constituită în baza Codului de etică şi deontologie profesională şi-a propus pentru anul şcolar 

2021-2022 următoarele obiective: 

*continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi rolului 

Comisiei în structura instituţională a acestei unităţi de învăţământ; 

*identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a instituției de 

învățământ; 

* implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între elevi, 

între elevi şi profesori, între cadre didactice şi structurile de conducere; 

*întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii, pentru 

a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul etic al şcolii 

contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de învăţământ ; 

*extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din activitatea 

Comisiilor de etică ale celorlalte instituţii de învăţământ din județ. 

Prevederile Codului de etică şi deontologie profesională al cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar  au fost aduse la cunoştință atât în cadrul consiliului profesoral , 

cât şi în cadrul comisiilor metodice. 

În cadrul orelor de consiliere şi suport educațional au fost reamintite elevilor şi 

părinților  prevederile ,,Codului de etică”, la nivelul fiecarei clase. 

În activitatea sa, Comisia de etică şi integritate a plecat de la următoarele premise, 

stipulate în 

propriul Statut de organizare şi funcționare: 

a) Comisia dă curs şi soluționeză doar sesizările sau reclamațiile care contravin prevederilor 
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Codului de etică. 

b) Nu sunt acceptate pentru analiză anonimele şi reclamațiile din partea altor persoane 

decât a celor 

direct implicate. 

c)  Încălcările normelor Codului de etică se sancționează proporțional cu gravitatea abaterilor. 

În evaluarea stării morale, pe durata semestrului încheiat,  Comisia de etică şi 

integritate a avut în 

vedere raportarea la următorii indicatori operaționali cu valoare informațională şi 

explicativă: 

 optimizarea cadrului organizatoric şi a managementului instituțional propice afirmării 

unui climat 

moral; 

 performanțele în domeniul învățământului şi cercetării obținute de către elevi şi cadre 

didactice; 

 volumul de abateri, de încălcări individuale şi colective a normelor Codului de etică 

şi sancțiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate; 

 numărul de contestații şi reclamații formulate şi înaintate conducerii şcolii; 

 calitatea relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice din şcoală; 

 relațiile intercomunitare şi cu autoritățile locale. 

Dezvoltarea cunoaşterii şi comunicarea adevărului ştiinţific, puse în practică de 

activitatea de cercetare, de asemenea profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea 

intelectuală au fost valori pivot ale preocupărilor membrilor comunităţii noastre. 

 Fiecare cadru didactic s-a implicat în creşterea calității activității didactice şi a 

prestigiului unității prin autoexigență în exercitarea profesiei şi respingerea conduitelor 

didactice inadecvate. De asemenea s-a respectat demnitatea fiecărui elev , recunoscându-i-

se meritul personal al acestuia. 

 În luna decembrie 2021, în cadrul comisiei, d-na prof. Cardaș Nicoleta a prezentat un 

referat  având ca temă de dezbatere: ,, Etica profesională” și a aplicat chestionare cu 

privire la activitatea de consiliere etică. 

Tema a fost abordată cu mare interes și au fost  luate la cunoştinţă opiniile 

angajaților Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan  în legătură cu  aceste subiect. 

În cadrul orelor de consiliere cu elevii, au fost reamintite acestora prevederile 

,,Codului de etică”. 

 În relația cu parinții/tutorii legali , cadrele didactice de la şcoala noastră au dat 

dovadă de transparență, stabilind astfel o relație de încredere mutuală cu aceştia. Părinții au 

fost informați despre 

toate aspectele activităților elevilor, despre evoluția activității şcolare, respectându-se în 

acelaşi timp confidențialiatea datelor furnizate şi dreptul la intimitate individuală şi 

familială. Consilierea părinților în legătură cu alternativele de formare şi dezvoltare optimă 

a copiilor lor s-a făcut din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului 

major al copilului. 

 De asemenea, niciun cadru didactic al şcolii nu a impus dobândirea/ primirea de 

bunuri materiale 

sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite. 

 Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 
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loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. 

 În ceea ce priveste colectarea unor fonduri banești pentru achiziționarea de auxiliare, 

precizăm că niciun diriginte nu a impus părinților această procedură. În cadrul comisiei au 

avut loc discuții privind vulnerabilitatea cadrelor didactice, legată de sărbătorile și serbările 

de Crăciun. Tot personalul didactic a fost împotriva obținerii unor foloase materiale 

ocazionale. 

 În cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan nu au fost înregistrate acte de corupție în 

rândul elevilor sau a cadrelor didactice . 

 În concluzie,  membrii Comisiei de etică şi integritate şi-au îndeplinit la timp şi cu 

profesionalism atribuțiile,  conform Regulamentului şi Codului de etică, dând dovadă de 

obiectivitate și corectitudine. 

Ca urmare a aplicării planului de măsuri în vederea informării, prevenirii și 

combaterii actelor de corupție ce pot să apară în Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, putem 

afirma următoarele : 

 

PUNCTE TARI: 

- realizarea unei comisii și implementarea unui plan de integritate la nivelul școlii; 

- implicarea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților în activități de prevenire și 

combatere a fenomenului de corupție în școală; 

- cultivarea în rândul elevilor, cadrelor didactice și  părinților a intoleranței față de 

fenomenul corupției și a fenomenului de etic și estetic în școală; 

- profesorii au evaluat activitățile desfășurate ca fiind utile, manifestându-și dorința 

de a aprofunda subiectul corupției și a prevenirii acestuia; 

- activitățile desfășurate au avut un caracter   interactiv.  

PUNCTE SLABE: 

- programul de activitate a profesorilor și numeroasele sarcini pe care aceștia le au, nu 

permit desfășurarea unor dezbateri mai ample; 

- calitatea unor obiective atinse. 

 

 L.Comisia de notare ritmică: 

 
Membrii comisiei au verificat periodic cataloagele şi modalitatea de notare a 

elevilor, prezentând situaţia notării în Consiliul profesoral, în urma proceselor-verbale 
întocmite. 

Cataloagele au fost completate corespunzător şi la timp. 
 
 

M. Comisia de burse şi rechizite şcolare: 

 
Au fost acordate 93 burse sociale şi 24 burse de merit, 2 burse de studiu 
Au fost distribuite 63 pachete de rechizite şcolare. 
A fost constituită lista elevilor care se încadrează la burse de performanţă, de 

merit, de studiu, făcându-se demersurile necesare, în vederea acordării acestora, către 
Primăria Vulcan 

 
 

N. Comisia de întocmire a schemei orare: 

 
S-a întocmit orarul, ţinându-se cont de curba de efort, de numărul de ore 

zilnic al elevilor, precum şi de programul cadrelor didactice care funcţionează la mai 
multe unități şcolare. 

Orarul a fost întocmit la timp şi a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al 
şcolii. 
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O. Comisia de lapte, corn şi măr: 

 
Responsabilul comisiei a efectuat analizele specifice procesului de distribuire a 

produselor în şcoală, iar diriginţii şi învăţătorii s-au preocupat de buna distribuire a 
acestora, au întocmit procesele-verbale de predare-primire a produselor. 

Au fost transmise la timp situaţiile privind evidenţa produselor lactate/de 
panificaţie/măr distribuite/consumate, precum şi evidenţa numărului de elevi cu 
frecvenţă regulată. 

 
 

V. ACTIVITATEA DIDACTIC-AUXILIARĂ: 

 

V.1. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-INFORMATIZARE: 

 
Compartimentul  secretariat-informatizare,  constituit  din  secretar, şi  secretar şef 

, îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a directorului şcolii şi în relaţii de 
colaborare cu serviciul contabilitate şi personalul didactic al şcolii. Totodată, colaborează  
cu  unităţi  de  învăţământ  din  judeţ  şi  reprezintă  unitatea  în  relaţiile  cu  formurile  de 
coordonare: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi în relaţiile de colaborare cu alte 
instituţii: - Administratia Finantelor Publice locale si judetene; Institutul de Statistică, - 
Agentia Judeteana de Ocupare şi Formare a Forţei de Muncă; - Casa Naţională de Pensii; - 
Casa de Asigurări de Sănătate; Primăria oraşului etc. 

Activitatea desfăşurată în  semestrul I din anulul şcolar 2018-2019 se 
concretizează  prin  următoarele  lucrări majore: 

Lucrările solicitate de ministerele de resort au fost întocmite la timp, în termenul 
stabilit de acestea, nu au fost corecţii, iar statele de plată au fost întocmite în termenul 
legal pentru plata salariilor. Întocmirea situaţiilor cu termen a putut fi realizată şi prin 
orele suplimentare prestate de serviciul secretariat-informatizare. 

 
V.2. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE: 

 
Compartmental financiar - contabil, reprezentat de contabil  şi-a desfăşurat 

activitatea financiară, conform dispoziţiilor legale şi nevoilor financiare, reprezentând 
unitatea în relaţiile cu forurile de  coordonare financiară,  întocmind  bugetul  de  venituri  
şi  cheltuielile  bugetare,  realizând  bilanţul analitic  şi  sintetic  la  sfârşitul  anului  2018  
conturile  de  execuţie  şi  situaţiile  necesare  pentr inventarierea patrimoniului. 

Consider că prin buna colaborare între serviciul financiar-contabil cu ordonatorul 
de credite principal şi ordonatorul de credite secundar – directorul unităţii şcolare, s-a 
reuşit o bună gestionare a bugetului. 

 
V.3. COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

 
Biblioteca funcţionează în cadrul unităţii de învăţământ ca parte integrantă a 

procesului de instruire, formare şi educare, deţinând colecţii de documente (cărţi, ziare, 
materiale audio-vizuale),care prin numărul şi structura lor tematică satisfac în mare parte 
cerinţele de informare-documentare ale elevilor şi cadrelor didactice.  

Biblioteca deţine pe lângă depozitul de carte şi o sală de lectură cu un număr de 15 
de locuri, lucru care permite vizionarea de către colectivele de elevi a unor casete video pe 
diferite teme în cadrul orelor de curs, cât şi consultarea şi studierea lucrărilor de referinţă 
(dicţionare, atlase, enciclopedii, albume, etc), care nu se împrumută la domiciliu.  

La începutul anului şcolar 2021-2022 biblioteca deţine un număr de 12480  volume. 
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Pe parcursul anului şcolar 2021-2022 voi desfăşura următoarele activităţi cu caracter 

permanent: 

1. Sortarea şi aranjarea pe clase şi discipline a manualelor şcolare; 

2. Distribuirea manualelor şcolare pe clase diriginţilor şi învăţătorilor; 

3. Întocmirea listelor cu manualele şcolare propuse pentru recartare; 

4. Efectuarea comenzilor la diferite edituri pentru completarea fondului de carte; 

5. Recepţionarea cărţilor noi şi înregistrarea lor în registrele de evidenţă ale 

bibliotecii; 

6. Prezenţa la acţiuni / comunicări cu bibliotecarii pe localitate şi judeţ de câte ori voi 

fi solicitată; 

7. Participarea la cursurile de perfecţionare organizate de CCD Deva 

8. Înscrierea elevilor la începutul anului şcolar la bibliotecă;  
9. Îndrumarea şi orientarea elevilor către lecturile şi cărţile valoroase care se 

cer în programa şcolară;  
10. Vizitele elevilor de clasele I-II, împreună cu învăţătoarele, pentru 

familiarizarea elevilor cu atmosfera de bibliotecă;  
11. Efectuarea comenzilor de manuale pentru anul şcolar viitor; 

12. Efectuarea inventarului pe unitate a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;  
13. În lunile mai – iunie are loc acţiunea de recuperare a cărţilor împrumutate de elevi 

şi profesori; 

14. Preluarea manualelor şcolare de la învăţători şi diriginţi; 

  Pornind de la premiza că lectura îl ajută pe elev să îşi completeze cunoştinţele şi 

educaţia, să îşi lărgească orizontul cultural, biblioteca îşi propune următoarele:  

- să contribuie la formarea gustului pentru citit; 

- îmbogăţirea culturii generale, să formeze educaţia civică şi responsabilă a 

elevilor;  

- dezvoltarea spirituală prin stimularea sensibilităţii imaginaţiei, spiritului 
critic, observaţiei şi limbajului;  

- să organizeze activităţi culturale, expoziţii de carte, de pictură, 
sărbătorirea principalelor evenimente culturale din timpul anului şcolar, 
pentru a dezvolta interesul elevilor pentru studiu, lectură şi cultură.  

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, biblioteca în colaborare cu cadrele 
didactice din şcoală va organiza şi desfăşura următoarele activităţi culturale şi 
educative: 

1.Sceneta-Lanțul slăbiciunilor-I,L.Caragiale; 
2.Sceneta-Fiica Soarelui și a Lunii; 
3.Recital din opera lui Anton Pann-Din năzdrăvăniile lui 
Nastratin Hogea; 
4.Poezii de iarnă,colinde; 
5.Sceneta-Sarea în bucate-Petre Ispirescu; 
6.Citim,povestim,înțelegem mai bine textul-Charles 
Perrault-Piele de măgar,Ion Creangă-Soacra cu trei nurori; 
7.Recital de poezie-Primăvară,bine ai venit! 
8.Ghicitori buclucașe pentru cei mici; 
9.Învățăm să iubim natura. 

Atribuţii ale elevilor: 

- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de 

clasă;  
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- să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la 
altă şcoală sau este exmatriculat, pentru a recupera cărţile împrumutate;  

- să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi 
cu regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii;  

- să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor 

bibliotecii, a noutăţilor; 

- să  informeze  clasa  şi  dirigintele  de  acţiunile  care  au  loc  în  şcoală  în  

colaborare  cu 

biblioteca. 

 

CONCLUZII 

- planificarea a fost urmărită şi îndeplinită; 

- elevii au gasit în bibliotecă aproape toate cărţile de care au avut nevoie. 
 

PUNCTE  SLABE. 

- Lipsa totală a aparaturii audio-vizuale. 

- Improspătarea fondului de carte, din lipsa finanţelor. 

- Achiziţionarea de cărţi noi, din lipsa finanţelor. 

- Mai multe activităţi cu elevii.   Nu se pot realiza din cauza lipsei  de aparatură audio  

 

PUNCTE TARI 

- In bibliotecă există un climat atrăgător şi prietenos. 

- Dotarea cu mobilier nou şi suficient. 

 

VI. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 

Activităţile desfăsurate la nivelul acestui compartiment pe parcursul anului scolar 2021-
2022 au fost în acord cu domeniile de competenta şi atribuţiile stabilite prin fisa postului, cu 
cerinţele stabilite prin Legea Invatamantului si Statutul personalului didactic în Vigoare, cu 
hotărârile şi ordonanţele emise de Guvernul României, cu actele normative, Ordinele si 
precizările transmise de către MEN. 

Demersurile conducerii s-au orientat către domeniile de competenta ce au constituit 
obiectul activităţii compartimentului :dezvoltarea instituţională; evaluarea instituţională; 
management; implementarea descentralizării instituţionale; relaţii -comunicare; 
formare profesională . 

Toate aceste demersuri s-au concretizat prin: organizarea, managementul, 

controlul,verificarea 
şi comunicarea în domeniul de competenţă, corectitudine şi aplicabilitatea documentelor 
elaborate, corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative; soluţionarea stărilor 
conflictuale; propuneri decizionale,  acordarea  de  consultanţă  de  specialitate,  
desfăşurarea,  monitorizarea  şi  controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul domeniului 
specific de activitate; utilizarea competenţelor de analiză 
- diagnoză - prognoză si de evaluare a stării învăţământului. 

 
I. Dezvoltarea instituţională: 

 
Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenţă au fost: 
I.a. Stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean 



82 
 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de identificarea 
nevoilor de dezvoltare a unităţii de învăţământ colaborând cu organismele abilitate şi cu 
factorii de decizie la nivel local si judeţean . 

Indicator de realizare : s-a realizat permanent consiliere in timpul activităţilor 
de asistenţe la clase. 

 
I.b. Asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare 
locală, zonală si judeţeană: 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de  proiectarea 

curriculum-ul la nivelul instituţiei şi consilierea cadrelor didactice pe probleme de 

proiectare a  curriculum-ului la decizia şcolii 
Indicator de realizare : s-a realizat consiliere cu privire la adecvarea 
conţinutului CDS la asteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 
I.c. Asigurarea concordanţei alocării resurselor (umane, materiale financiare, 

informaţionale, etc.) în funcţie de programele de dezvoltare instituţională 

 
- Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de susţinerea 

si fundamentarea, în colaborare cu alte compartimente din cadrul şcolii, prin alocarea 
resurselor necesare realizării lor. 

Indicator  de  realizare  :  au  fost  alocate  periodic  resursele  
informaţionale  necesare programelor de dezvoltare instituţionala, funcţie de 
noutăţile legislative introduse în sistem 
- Consiliere în privinţa dezvoltării unei culturi organizaţionale a unităţii de 

învăţământ care sa asigurare transparenţa procesului educaţional şi dezvoltarea 

capacităţii de  relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social si economic 

specific comunităţii 
Indicator de realizare : principii care susţin transparenta actului   decizional, 
răspunderea publica, abordarea etică a serviciului educaţional,etc. 

 

II. Evaluare instituţională: 
 
Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenta au fost: 

 
II.a. Evaluarea activităţilor din cadrul compartimentului management: 

- Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de   elaborarea 

graficului asistenţelor şcolare şi efectuarea lunara a acestora în domeniul de competenţă al 

unităţii de învăţământ la nivel primar, gimnazial. 
Indicator de realizare : elaborarea Graficului Unic de Control al directorului; 
planificarea 

asistenţelor astfel încat s-a asigurat o acoperire cat mai uniforma a 
catedrelor, pe întreg parcursul anului şcolar. 

-  Elaborarea criteriilor pentru monitorizarea si evaluarea calităţii managementului 
educaţional si pentru consilierea în vederea dezvoltării capacităţii de autoevaluare a unităţii 
de învăţământ 

Indicator de realizare : criteriile de monitorizare au fost elaborate în acord 
cu Fişa de  evaluare  anuala  a  cadrelor  didactice  si  personalului  didactic-
auxiliar/nedidactic,  conform 

OMECTS nr. 6143/2011. 
- Redactarea rapoartelor, informărilor, proceselor-verbale, studiilor si programelor 

cu măsuri de valorificare a activităţii de evaluare instituţională 
Indicator de realizare : -rapoartele întocmite în urma evaluărilor instituţionale, 
procesele 
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verbale întocmite cu prilejul participării la sedinţele de analiza din scoala în care s-au stabilit 

masuri pentru eliminarea neajunsurilor din activitatea de evaluare instituţionala. 
 
II.b. Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar: 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost 

legate de : 

-  Îndrumarea si verificarea activităţii comisiei de asigurare a 

calităţii din scoală 

- Monitorizarea si evaluarea strategiilor si procedurilor de asigurare a calităţii din şcoală, 

în conformitate cu politica M.E.N. şi ARACIP şi în consens cu strategia I.S.J. de 

asigurare a calităţii.  
Indicator  de  realizare:  includerea  în  graficul  controalelor  efectuate  a  analizei  

activităţii comisiei pentru asigurarea calităţii în şcoală. 
- Desfăsurarea activităţilor conform procedurilor aprobate la 
nivelul instituţiei 

Indicator de realizare: au fost elaborate proceduri si chestionare pentru 
satisfacerea beneficiarilor care au fost respectate in activitatea de coordonare, 
monitorizare şi control. 

 
III. Management 

Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenţă au fost: 
 
III.a. Monitorizarea funcţionării structurilor instituţionale, 
administrative şi manageriale din şcoală 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de : 
- Realizarea bazei de date si valorificarea informaţiilor cuprinse în cadrul acesteia în 
vederea luării de decizii în concordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional 
respectiv 
- Îndrumarea comisiilor in vederea unei monitorizări eficiente a procesului de predare - 
învăţare - 
evaluare, în vederea asigurării calităţii actului educaţional in unitatea de învăţământ 
preuniversitar 
- Monitorizarea progresului si disfuncţiilor apărute în desfăsurarea activităţilor proiectate 
- Verificarea respectării în scoală a legislaţiei generale si specifice, a ordinelor si 
instrucţiunilor 
MEN şi ISJ 
- Recomandarea de măsuri pentru asigurarea legalităţii 

 
Indicator de realizare: efectuarea inspecţiilor la clase, verificarea portofoliilor 

comisiilor, a portofoliilor cadrelor didactice, coordonarea activităţilor educative şi 

extracurriculare din şcoală, efectuarea controalelor tematice din partea ISJ HD. 

 
În urma controalelor tematice realizate în şcoala noastră, activitatea 
managerială a fost apreciată ca fiind una foarte bună. 

 

IV. Implementarea descentralizării instituţionale 
 
Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenta au fost: 
IV.a. Aplicarea strategiei de descentralizare: 
Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de : 
- Diseminarea « Strategiei de descentralizare »- adoptata prin Memorandum al Guvernului 
României in dec. 2005 si actualizata în martie 2007 
Indicator de realizare –diseminarea la nivelul schimburilor de experienţa cu directorii 
desfăsurate 
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semestrial : 
-a contextului normativ care a asigurat parţial transferul deciziei de la nivel central la 
nivelul autoritatii locale si la nivelul şcolii 
-  a  principiilor  care  trebuie  să  guverneze  procesul  de  descentralizare,  a  obiectivelor  
specifice 
strategiei. 

 
 
V. Relaţii – Comunicare: 

 
Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenţă au fost: 

 
V.a. Menţinerea legăturilor Şcolii  Gimnaziale Nr 6 Vulcan cu ISJ Hunedoara, M.E.N, 

Primăria Vulcan şi cu unităţile şcolare din judeţ: 
 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de : 
- Optimizarea fluxului informaţional între instituţiile mai sus menţionate şi şcoala 
noastră şi transmiterea către direcţiile de specialitate din ISJ a propunerilor şi 
măsurilor de  îmbunătăţire a 
activităţii şcolii. 

Indicator de realizare : toate informaţiile solicitate de către ISJ HD şi Primăria 
Vulcan au fost transmise în timp util; pentru transmiterea masurilor de îmbunatatire 
ale activităţii unităţii, precum şi a raportărilor necesare, s-a utilizat comunicarea prin 
serviciile Internet prin Centrele de comunicare ale ISJ Hunedoara . 

 
V.b. Reprezentarea Şcolii Gimnaziale Nr.6 Vulcan în relaţii publice: 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de: 
- Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu autorităţile locale şi partenerii sociali, 
precum si cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii de specialitate. 

Indicator de realizare – Managerul şcolii a reprezentat unitatea  la: 
- raportările făcute în urma evaluărilor instituţionale de către organele abilitate 

- momentele festive organizate la nivel local şi judeţean 
 
V.c. Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii: 

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv au fost legate de : 
- Consilierea şi consultarea personalul din subordine, a cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ în vederea îmbunătăţirii performanţelor de comunicare 
- Soluţionarea promptă si eficienta a corespondenţei primite (sesizări, reclamaţii) 
- Medierea conflictelor şi stărilor tensionate din şcoală 

Indicator de realizare: întreg personalul şcolii a fost instruit cu privire la obligaţiile 

pe care le are, reieşite din fişa postului şi anexa la fişa postului, precum şi răspunderea 

disciplinară în caz de neconcordanţă. 

 

VI. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI GENERALE PENTRU ANUL 

ŞCOLAR 2022-2023 
 

În anul școlar 2022-2023 se derulează 3 acţiuni prioritare care să 
contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la 
creşterea ratei de succes şcolar: 

1. reducerea absenteismului 
2. evaluarea cu scop de orientare şi de optimizare a învăţării 
3. îmbunătăţirea competenţelor de lectură. 

        Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei, Naţionale, 
Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan aplică Strategia şi Programul de Guvernare şi Legea 
Educaţiei, având următoarele priorităţi: 
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1. Implementarea şi monitorizarea descentralizării 
-   Dezvoltarea  autonomiei  instituţionale  prin  asumarea  responsabilităţilor  care  
decurg  din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiară; 
-  Întărirea rolului consiliului  de administraţie din instituţiile de educaţie în vederea 

asigurării unui management eficient al acestora; 
- Facilitarea dialogului şi colaborării cu reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor; 
- Eficientizarea asigurării şi gestionării resurselor materiale la nivelul unităţilor din 
învăţământ; 
-  Asigurarea   aplicării   prevederilor   legislative   în   domeniul   descentralizării   

învăţământului preuniversitar. 
 

2. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant. 

- Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate; 
-  Asigurarea   serviciilor   de   consiliere   şi   orientare   scolară,   profesională   şi   de   
asistenţă psihopedagogică. 
- Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. 
- Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie 
sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport). 
- Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea 
în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi /cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri 
vulnerabile 
- Asigurarea accesului în domeniul învăţământului confesional, la toate profilurile şi 
nivelurile 
- Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în 
conformitate cu noile reglementări. 

 
3. Realizarea demersurilor necesare în vederea alocării resurselor financiare 

necesare aplicării politicii educaţionale în şcoală: 
- Direcţionarea eficientă a resurselor de dezvoltare; 
- Autorizarea / evaluarea periodică externă a unităţii şcolare; 
- Participarea la proiecte europene şi parteneriate cu instituţii similare din alte ţări 
europene 
- Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie. 

 

4. Implementarea educaţiei timpurii în unitatea de învăţământ: 
- Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplicării de concepţii novatoare în educaţia 
timpurie, preşcolară şi primară cu scopul facilitării incluziunii; 
- Asigurarea standardelor de calitate pentru educaţia timpurie. 

 

5. Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi cresterea autonomiei şcolii: 
-   Asigurarea   aplicării   prevederilor   legislative   în   domeniul   descentralizării   
învăţământului preuniversitar. 
-  Formarea managerului şi a personalului administrativ în gestionarea noilor 
instrumente de management instituţional. 
 

6. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe: 
-  Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 
cunostinţe la 
un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe 
dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi cetăţenie activă. 
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-  Asigurarea  unui  cadru  educaţional  propice  formării  şi  promovării  culturii  
antreprenoriale 
inovative. 
- Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ de a-şi adapta oferta educaţională la 
cererea de pe piaţa muncii. 

 

7. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea 

egalităţii de şanse la accesul la educaţie. 
- Asigurarea profesionalizării şi depolitizării carierei manageriale în educaţie. 
- Respectarea procedurilor de evaluare şi a  examinari pe baza standardelor naţionale 
adecvate ciclurilor de învăţământ. 
- Întărirea  parteneriatului educaţional. 

 
8. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii 

specializării şi perfecţionării. 
- Încurajarea, prin măsuri specifice, a continuării studiilor. 
 

                                                  „În vremuri de schimbare, aceia care învaţă vor 
stăpâni Pământul, iar cei mai învăţaţi se vor trezi 
bine pregătiţi pentru o lume care nu mai există.”  

 
Eric Hoffe 


