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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MURESANU” CEHU SILVANIEI

STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTRUCTIVEDUCATIVĂ ŞI ADMINISTRATIV-GOSPODĂREASCĂ PE
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Raportul de faţă este o analiză obiectivă şi temeinică a activităţii desfăşurate în
Şcoala Gimnazială „ANDREI MURESANU” Cehu Silvaniei în anul șc. 2017-2018,
semestrul I.
Informaţiile utilizate în material provin din raportul I.S.J. Sălaj cu privire la
starea învăţământului din judeţul nostru la sfârşitul smestrului I, 2017-2018, din
rapoartele responsabililor comisiilor metodice şi catedrelor, precum şi din constatările
echipei manageriale.

Analizăm aspecte esenţiale legate de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Managementul educaţional şi dezvoltarea instituţională
Eficienţa resurselor umane
Aplicarea curriculum-ului naţional
Rezultate teste initiale
Activitatea educativă formală şi nonformală
Rezultate la invățătură
Biblioteca şcolară
Compartimentul contabilitate şi administrativ – gospodăresc
Analiza comisiilor metodice
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I. MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ
ANALIZA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE
ANALIZA SWOT

În

anul

MUREȘANU”

şcolar

2017-2018,

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

”ANDREI

şi-a proiectat şi organizat activitatea, urmărind aplicarea politicilor

educaţionale şi a legislației naţionale.

Pe parcursul anului şcolar au apărut, de

asemenea, o serie de acte normative care au impus luarea unor măsuri concrete în
vederea implementării acestora la nivelul unităţii noastre şcolare. La baza elaborării
programelor interne şi a organizării întregii activităţi, au stat următoarele acte
normative, cât și RAPORTUL PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SĂLĂJEAN PE SEMESTRUL I AL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017:
I.1. Legi:
 Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
preuniversitar;
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fondurile publice;
 Legea nr.285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri
publice;
 Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 Legea nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 Legea nr.195/2010 pentru aprobarea OUG nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
 Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, cu modificările ulterioare;
 Legea nr.62/2011 a dialogului social.
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I.2. Ordine ale ministrului:
 OMEN nr.5793/2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
 OMECTS nr.5773/2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire,
completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării
capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare;
 OMEN nr.3242/23.02.2018 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018;
 OMEN nr.4793/31.08.2017 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfășurare a evaluării naţionale pentru absolvenții claselor a VIII-a în
anul şcolar 2017-2018;
 OMEN.nr.3109/29.01.2018 privind organizarea și desfășurarea simulării
Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor
scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2017-2018;
 OMEN.nr.4787/30.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării
naționale la finalul claselor a II-a,a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2017-2018;
 OMECTS.nr.4802/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, an şcolar 2011-2012;
 OMECTS nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
naţional de învăţământ;
 OMEN.NR.3382 /2017 privind structura anului şcolar 2017- 2018;
 OMECS nr.5077/2016-organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017;
 OMECS.nr. 3252/2017 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor
privind aprobarea gradației de merit în învățământul preuniversitar
sesiunea 2017;
 OMEN.nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educatie;
 OMECTS nr.5552/2011 pentru modificarea anexei 1 la OMECTS. nr.
3753/2011- măsuri tranzitorii;
 OMEN nr. 5069/2016 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi
calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3
ani și OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019;
 OMECTS nr.5546/2011-metodologie privind acordarea titlului de “Profesorul
anului”;
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 OMECTS
nr.5562/2011-metodologie privind
echivalarea creditelor
profesionale transferabile;
 OMECTS nr.5577/11.2011-privind organizarea centrelor de excelenţă;
 OMECI nr.5132/2009 privind metodologia desfăşurării activităţilor
specifice funcţiei de diriginte;
 OMECTS nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „ A doua şansă”;
 OMECTS nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;
 OMECTS nr.5547/2011 privind regulamentul de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
 OMECTS nr.5550/2011 privind Regulamentul de organizare şi functionare a
Consiliului naţional de etica din învăţământul preuniversitar;
 OMECTS nr. 5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind concursul de
selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional, cu modificările ulterioare;
 OMECTS nr.5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;
 OMECTS nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea
şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau
informal;
 OMECTS nr.4865/2011 privind stabilirea obligaţiilor didactice de predare
a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de
învăţământ şi unităţile conexe precum şi a personalului de îndrumare şi
control din inspectoratele şcolare şi casa corpului didactic;
 OMECTS nr. 6551/2011 privind întocmirea documentelor şcolare şi
universitare oficiale în limba română;
 OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă;
 OMECTS nr.5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale;
 OMECTS nr.5559/2011 privind concediul de odihnă pentru personalul didactic
din învăţământul preuniversitar;
 OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;
 OMECST nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
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 OMECTS nr.5561/2011 privind formarea continuă a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, modificat și completat prin OMEN 5397/2013 și
OMEN/3240/2014;
 OMEN nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare și
Anexa OMEN nr. 3027/2018;
 ORDINUL nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și
reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 OMECTS/OMS nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de
învăţământ privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea
unui stil de viaţă sănătos;
 OMECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de
organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative,
şcolare şi extraşcolare;
 OMECTS nr.6194/2012 privind Normele metodologice de organizare şi
funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice;
 OMECTS.nr.5773/2012 privind metodologia de întocmire, completare şi
valorificare a raportului de evaluarea a dezvoltării fizice, socio-emoţionale,
cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi
atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare;
 OMECTS nr.4613/2012 privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin OMECTS
nr.6143/2011.
 OMEN nr. 6158/ 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ
preuniversitar din România
I.3. Hotărâri ale Guvernului României:
 HG nr.72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării
de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului/18.01.2017 pentru modificarea HG nr. 72/2013
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
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standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat;
 H.G. nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite în
cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli în anul şcolar 2017-2018






I.4. Ordonanţe de urgenţă:
OUG.nr.83/2014 privind salarizarea în 2015 a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare;
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările
ulterioare;
OUG nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli;
OUG nr. 74/2010 privind modificarea unor acte normative în domeniul
educaţiei şi cercetării;

I.5. Instrucţiuni:
 Instrucţiunea nr.4/2011 privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea
medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de
stat, cu excepţia celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit.

Puncte tari








Respectarea planurilor cadru;
Formarea continuă şi perfecţionarea resurselor umane;
Evidenţa clară a participării cadrelor la cursuri de formare;
Implicarea cadrelor didactice în activităţi metodice la nivel judeţean;
Încadrarea corespunzătoare cu personal didactic, auxiliar şi nedidactic;
Colaborarea dintre echipa managerială şi cadrele didactice;
Conducerea şcolii se implică în coordonarea activităţii comisiilor de la nivelul
unităţii de învăţământ;

 Respectarea termenelor de transmitere a machetelor;
 Funcţionarea cu indice I a tuturor claselor ;
 Activitatea periodică a Consiliului de Aministraţie în vederea soluţionării
eficiente şi la timp a problemelor ivite;
 Aspectul comunicare ”părinţi-cadre didactice-elevi’’;
 Interesul tot mai crescut în ceea ce privește combaterea absenteismului;
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 Stabilirea de parteneriate, iniţierea şi derularea de proiecte locale, regionale,
naționale și internaționale ;
 Pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare;
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare ;
 S-au completat la timp necesarul de manuale şi dosarele pentru rechizite şi
burse;
 S-a acordat atenţia cuvenită asigurării condiţiilor pentru clasa pregătitoare;
 Sunt stabilite măsuri pentru asigurarea securităţii elevilor în spaţiile de
învăţământ;
 S-a asigurat la timp combustibil pentru toate şcolile;
 Achiziționarea a 13 calculatoare pentru compartimentul secretariat și nivelul
primar;
 Obținerea de sponsorizări.
 Buna desfăşurarea pe sectoare a serviciului în şcoală atât în rândul cadrelor
didactice cât şi al elevilor, respectarea graficului serviciului în şcoală pentru
elevi, cunoaşterea îndatoririlor acestora;
Puncte slabe
 Neîncadrarea unității pe costul standard/ elev, depășirea fondului de salariu ;
 Mijloace puţine pentru motivarea materială suplimentară a persoanelor cu
performanţe deosebite;
 Starea materială precară a sistemului, lipsa de fonduri în dezvoltarea personală;
 Lipsa de motivare a profesorilor tineri şi migrarea lor către alte domenii de
activitate mai bine motivate;
 Implicare slabă a personalului în viaţa şcolii (diversificarea preocupărilor în alte
domenii de activitate necesare subzistenţei ).
 Nerespectarea, în totalitate, a regulamentului de ordine interioară ;
 Activitatea formală a unor comisii metodice;
 Prezenţa la şedinţele Consiliului de administraţie nu a fost întotdeauna 100%;
 Nu toate cadrele didactice au participat la şedinţele Consiliului profesoral;
 Completarea cataloagelor s-a făcut cu greşeli în unele situaţii;
 Rezultate slabe la testele inițiale;
 Nu se realizează o notare ritmică a elevilor la toate disciplinele;
 Respectarea orarului cursurilor;
 Există câțiva elevi care nu participă la orele de pregătire pentru Evaluare
Naţională;
 Nu toate cadrele didactice se pregătesc pentru lecţii în mod corespunzător,
conţinuturile nu sunt suficient de bine sistematizate;
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 Notarea corectă a elevilor la toate discipline ţinîndu-se cont de toate
cunoştinţele şi deprinderile achiziţionate de către elevi ;
 Marginalizarea elevilor de etnie rromă (nu sunt antrenaţi suficient la activităţi);
 Existenţa unor conflicte între elevi-profesori, părinţi-profesori;
 În cadrul comisiilor metodice se susţin prea puţine lecţii deschise;
 Păstrarea curăţeniei în sălile de clasă (pereţi pătaţi, bănci zgâriate, resturi de
mâncare în bănci, lapte aruncat prin săli etc.)
Ameninţări
 Reducerea numărului de elevi;
 Creşterea numărului cazurilor de nefrecventare a cursurilor în rândul elevilor de
etnie romă, număr mare de absențe, scaderea mediei la purtare la 4 la unii
elevi;
 Existența în rândul elevilor a tendinței de a renunța la studii;
 Abordarea unor metode învechite, colaborarea defectuoasă între diferite catedre
sau arii curriculare.
 Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi care nu sunt
remunerate.
 Slaba implicare a unor cadre didactice în activităţi aşa-zis neremunerate.
 Reducerea numărului de personal: didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

Oportunităţi
 Fiecare cadru didactic este conştient de responsabilităţile şi îndatoririle care îi
revin.
 Atragerea mai multor sponsorizari;
 Implicarea în diverse proiecte europene pentru a obţine finanţări;
La obiectivul cadru privind ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ,
activitatea de management a vizat: funcţionarea compartimentelor de execuţie,
stabilirea deciziilor pe compartimente, cunoaşterea, popularizarea şi aplicarea
R.O.I., actualizarea lui în conformitate cu legislaţia în vigoare, planificarea
activităţilor, actualizarea orarului, asigurarea manualelor şcolare, optimizarea
circulaţiei informaţiei, controlul şi îndrumarea muncii, asigurarea ritmicităţii
muncii în toate compartimentele, asigurarea relaţiei permanente cu organele
superioare şi colaborarea eficientă cu comunitatea locală şi părinţii elevilor.
Modalităţile de realizare şi evaluare a serviciului au fost cele prevăzute în planul
managerial pe anul şcolar 2017-2018.
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Activitatea INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ s-a realizat prin competențe
specifice de planificare, însuşire şi evaluare a cunoştinţelor, activităţi de performanţă,
perfecţionarea cadrelor didactice, prezenţa elevilor la cursuri şi programe educative.
Modalităţi de realizare: buna desfăşurare a orelor pentru disciplinele opţionale,
evitarea supraîncărcării, simulări, program de pregătire suplimentară pentru elevii
claselor a VIII-a, parcursuri individuale cu elevii rămaşi în urmă, pregătirea elevilor
pentru olimpiade şi concursuri şcolare, desfăşurarea activităţilor metodice, cursuri de
perfecţionare prin I.S.J. şi C.C.D. şi cele pentru obţinerea gradelor didactice,
parcurgerea materiei, prezentarea şi cunoaşterea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de evaluare naţională şi a Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal.
S-a vizat şi realizat o bună proiectare a curriculumu-lui naţional şi local prin
planificări calendaristice şi pe unităţi de învăţare, prin parcurgerea aproape în
întregime a conţinutului planificat, diversificarea strategiilor de învăţare, folosirea
tehnicilor de predare moderne, interactive, centrate pe elev, având ca forme de
organizare munca în perechi şi pe grupe, asigurarea manualelor şcolare, existenţa unei
mai bune colaborări între toate compartimentele, având ca finalitate acordarea de
şanse egale în educaţie tuturor elevilor şi atingerea standardelor educaţionale de către
majoritatea acestora.
Oferta de discipline opţionale în urma corelării ofertei cu cerinţele elevilor şi
părinţilor situaţia C.D.Ş.-urilor este prezentată în anexe.

Compartimentul administrativ-gospodăresc şi igienico-sanitar, de protecţia
muncii şi P.S.I. cu cele două obiective specifice: sănătate şi protecţia muncii a realizat
în acest prim semestru igienizarea corespunzătoare a tuturor spaţiilor şcolii, evitarea
accidentelor în rândul elevilor prin popularizarea regulilor de protecţie civilă,
semnarea fişelor de protecţie a muncii la toate compartimentele (elevi, profesori,
personal didactic auxiliar şi nedidactic), la nivel de laboratoare şi sală de sport, sub
semnătură, precum şi respectarea normelor P.S.I. prin instruirea elevilor, cadrelor
didactice şi personalului didactic auxiliar. S-a organizat în timpul semestrului I un
exerciţiu pentru simularea situaţiei de incendiu în corpul A, respectiv corpul B, cât
și unul pentru simularea situației de cutremur. S-au efectuat, de câte ori a fost
necesar, reparaţii de mobilier şcolar şi de întreţinere a acestuia, reparaţii la reţeaua
electrică şi termică sau canalizare.
Prin acest compartiment au fost distribuite rechizite şcolare gratuite, pentru
elevii ciclului primar şi pentru elevii de la ciclul gimnazial. S-au distribuit zilnic
alimentele lapte, corn, pentru elevii claselor I-IV şi pentru cei din clasele V-VIII, de
distribuire răspunzând laborantul şcolar.
Compartimentul bibliotecă respectă prevederile Legii Bibliotecilor Şcolare nr.
334/31.05.2002, organizând, prelucrând, dezvoltând şi conservând colecţii de cărţi,
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publicaţii, alte documente specifice şi baze de date necesare informării, cercetării,
educaţiei şi recreării. Biblioteca dispune de un număr de 13150 volume (beletristică,
dicţionare, atlase şcolare pentru disciplinele geografie, istorie, botanică, zoologie,
anatomie, enciclopedii, culegeri de texte literare sau religioase şi probleme de
matematică, fizică şi chimie) necesare lecturii suplimentare, pregătirii elevilor pentru
concursuri şi olimpiade şcolare.
Activitatea compartimentului secretariat-contabilitate a avut de urmărit ca
obiective specifice– planificarea judicioasă a muncii şi a bazei didactico-materiale a
şcolii. S-a asigurat pe tot parcursul anului respectarea termenelor de înaintare şi
întocmire a situaţiilor statistice de către secretariat şi contabilitate, resursele materiale
necesare funcţionării şcolii (căldură, apă, energie electrică, aparatură funcţională).
S-au întocmit dosare pentru distribuirea rechizitelor şcolare gratuite şi dosarele
de bursă.
Pentru viitor propunem o relaţie mai bună cu publicul şcolar (elevi, profesori,
părinţi) şi mai ales îndeplinirea sarcinilor din fişa postului cu respectarea liberconsimţită a programului de lucru afişat pentru fiecare componentă a acestui
compartiment.

II. EFICIENŢA RESURSELOR UMANE
Număr total cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic

Număr personal didactic
auxiliar
4

Număr total cadre didactice
33

Număr personal nedidactic
8

Situaţia şcolilor arondate şcolii noastre:
Personal

Cehu Silv

Nadiş

Motiş

Cadre did,
din care

27

2

4

învăţători

7

1

2

profesori
educatori
pers. aux
pers nedid

20
0
4
6

0
1
1

0
2
1

12

Situaţia cadrelor didactice pe grade didactice, la şcoala
Cehu Silvaniei :
personal

debutant

definitivat

gradul II

gradul I

invatatori

0

2

3

5

profesori

1

7

7

5

educatori

0

0

2

1

Situaţia cadrelor didactice pensionabile în următorii 4 ani:
Anul şcolar
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2021-2022

invatatori
0
0
1
1

Categoria
profesori educatori
1
0
0
0
0
0
0
0

Situaţia posturilor acoperite de cadrele didactice suplinitoare:

Cadre didactice suplinitoare
calificate
necalificate
7
0

Situaţia comparativă a totalului normelor OCUPATE
2013-2014 , 2014-2015 , 2015-2016 , 2016-2017 și 2017-2018 pentu PJ
An şcolar

Total norme

Didactic

Didactic auxiliar

Nedidactic

2013-2014

44,13

33,38

3,50

7,25

2014-2015

43,06

31,81

3,50

7,75

2015-2016

43,57

32,32

3,50

7,75

2016-2017

42,11

30,86

3,50

7,75

2017-2018

40,97

29,72

3,50

7,75

13

Posturi didactice pe mod de încadrare
Total

Titulari

Detasati

posturi
33

Suplinitori
calificati

25

0

7

RESURSE MANAGERIALE:
Echipa managerială a fost formată dintr-un director (cu concurs), un director
adjunct (cu concurs) şi un consilier educativ.

ELEVI :
În anul şcolar 2005-2006 au fost înscriși 664 elevi, în anul şcolar
2006-2007 au fost înscriși 659 elevi, în anul școlar 2007-2008 au fost înscriși 485
elevi, iar în anul școlar 2008-2009 au fost înscriși 476 elevi. În anul școlar 20092010, elevii au fost cuprinşi în 27 de clase, din care în ciclul primar sunt 238 elevi şi
235 elevi la gimnaziu (total 473 ). În anul şcolar 2010-2011 sunt 25 de clase din care
în ciclul primar sunt 254 elevi şi 218 la gimnaziu (total 472 elevi). In anul școlar
2011-2012, elevii au fost cuprinși în 23 clase, din care în ciclul primar 13 clase cu 212
elevi și gimnazial 10 clase cu 225 elevi, în total 437 elevi . In anul școlar 20122013, elevii au fost cuprinși în 22 clase, din care în ciclul primar 12 clase cu 229
elevi, iar în ciclul gimnazial 10 clase cu 229 elevi, total 22 clase cu 458 elevi. In anul
școlar 2012-2013 am avut și Gradinita Piticot Cehu Silvaniei cu structurile sale, deci
un număr de 3 grădinițe cu 10 grupe cu un nr. de 199 copii .
În anul școlar 2013-2014, ne-am despărțit de Grădinița Piticot Cehu
Silvaniei și ne-a rămas Grădinița Nadiș și Motiș cu un număr de 48 preșcolari cu 3
grupe, 8 clase primar Cehu Silvaniei cu 169 elevi și 3 clase rural cu 43 elevi, 16
Nadiș și 27 Motiș, gimnazial 10 clase cu 232 elevi, total an școlar 2013-2014, 492
copii .
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În anul școlar 2014-2015 la începutul anului școlar am avut : 166 elevi
în Cehu Silvaniei – primar , 254 elevi în gimnazial, 14 elevi Școala Primară Nadiș, 32
elevi Școala ”Gh. Șincai” Motiș. La Grădinița Nadiș- 12 copii și la grădinița Motiș36 copii . TOTAL 514 copii, dc. 466 elevi ( P-VIII) .
La începutul anului şcolar 2015-2016 am avut :
163 elevi în Cehu Silvaniei – primar, 219 elevi în gimnazial, 14 elevi- Școala Primară
Nadiș , 40 elevi- Școala ”Gh. Șincai” Motiș. La Grădinița Nadiș- 12 copii, iar la
Grădinița Motiș- 36 copii .

TOTAL 484 copii, dc. 436 elevi ( P-VIII)

La începutul anului şcolar 2016-2017 am avut :
142 elevi în Cehu Silvaniei – primar, 228 elevi în gimnazial, 12 elevi- Școala
Primară Nadiș , 41 elevi- Școala ”Gh. Șincai” Motiș. La Grădinița Nadiș- 12 copii, iar
la Grădinița Motiș- 38 copii .

TOTAL 473 copii . La sfărşitul SEM II , an

şcolar 2016-2017 au rămas: 197 elevi primar , 221 elevi gimnazial ,50
copii grădiniţă. TOTAL 468 COPII .
La începutul anului şcolar 2017-2018 am avut :
148 elevi în Cehu Silvaniei – primar, 199 elevi în gimnazial, 10 elevi- Școala Primară
Nadiș , 49 elevi- Școala ”Gh. Șincai” Motiș. La Grădinița Nadiș- 12 copii, iar la
Grădinița Motiș- 37 copii .

TOTAL 455 copii . La sfărşitul SEM I , an

şcolar 2017-2018 au
rămas 446 copii înscriși.
SITUATIE
PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI PE CLASE
2017-2018
SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI MURESANU”CEHU SILVANIEI
NR.CRT

CLASA

1
2
3
4
5

PREGATITOARE A
IA
II A
III A
III B

NUMAR
ELEVI
24
23
22
19
19
15

INVATATOR/DIRIGINTE
MUTH DORINA
VĂLEAN CLARIŢA
ROGOZ GABRIELA
RUSU IOANA
HOROTAN ANCUTA

6
7

IV A
IV B

19
19

7 CLASE

TOTAL P-IV

145

1
2
3
4
5
6
7
8

VA
VB
VIA
VIB
VII A
VII B
VIII A
VIII B

20
22
27
29
22
18
29
29

8 CLASE

TOTAL V-VIII

196

15
CLASE

TOTAL P-VIII

341

CULCIAR ANCA
GAVRA CRINA
OLGA RADU
MOLDOVAN SERGIU
VALEAN IOANA
VAIDA MIRELA
SZILAGYI AMALIA
NĂPRĂDEAN ALINA
SZABO OTILIA
PONDEA AURORA

ŞCOALA PRIMARĂ NADIŞ

NR.CRT

CLASA

1

PREGATITOARE

NUMAR
ELEVI
2

2
3
4

II
III
IV
TOTAL

1
3
5
11

INVATATOR/DIRIGINTE
CORMOŞ IOANALEXANDRU

ŞCOALA PRIMARĂ MOTIŞ

NR.CRT

CLASA

1
2
3
4
5

PREGATITOARE
I
II
III
IV
TOTAL

NUMAR
ELEVI
14
8
11
10
5
48

INVATATOR/DIRIGINTE
LAZAR M. IOAN
LAZAR M. IOAN
LAZAR M. TANTA
LAZAR M. TANTA
LAZAR M. TANTA

GRADINITA
SITUATIE
PRIVIND EFECTIVELE DE COPII PE GRUPE
2017-2018

1
2

GRADINITA MOTIS
GRUPA COMBINATA
GRUPA COMBINATA
GRADINITA NADIS

35
18
17
11
16

PUSCAS MONICA
PANAIT ANAMARIA

1

GRUPA COMBINATA
TOTAL

11
46

CHIS LOTICA

Situaţia elevilor urban-rural:
250
200
150
primar
gimnazial

100
50
0
urban

mediul

rural

urban

rural

primar

145

59

gimnazial

196

0

ciclu de înv

In ultima perioadă s-a simţit o scădere a numărului de copii, afectând scăderea
numărului de cadre didactice. Și pe viitor numărul copiilor este în scădere și va afecta
atât numărul cadrelor didactice, didactic-auxiliare, cât și personalul nedidactic, cu
norme în minus față de anii anteriori.

Numărul elevilor (situație comparativă pe ultimii cinci ani)
Unitatea de învățământ

Număr
elevi 20132014

Școala Gimnazială ”Andrei
Mureșanu” Cehu Silvaniei

444

Număr
elevi 20142015

466

17

Număr
elevi 20152016

Număr
elevi 20162017

436

468

Număr elevi
2017-2018

446

III. APLICAREA CURRICULUM-LUI NAŢIONAL

S-a vizat şi realizat în acest prim semestru o bună proiectare a curriculumului
naţional şi local prin planificări calendaristice şi pe unităţi de învăţare, studierea și
parcurgerea conţinutului planificat, diversificarea strategiilor de învăţare, folosirea
din ce în ce mai mult a tehnicilor de predare moderne, interactive, centrate pe elev,
având ca forme de organizare munca în perechi şi pe grupe, asigurarea manualelor
şcolare, existenţa unei mai bune colaborări între toate compartimentele precum şi
originalitatea softurilor- educaţionale sau folosirea mijloacelor electronice moderne.
Pentru viitor propunem utilizarea unor auxiliare didactice, a unor materiale didactice,
cât și a manualului ca instrument de lucru în clasă atunci când corespunde programei,
în toate momentele lecţiei, renunţarea la practicarea dictării în activitatea de predareînvăţare şi organizarea activităţii individuale, diferenţiate, pentru a se acorda şanse
egale în educaţie tuturor elevilor.
Ne dorim cu predilecţie atingerea standardelor educaţionale de către majoritatea
elevilor.
Oferta de discipline opţionale a urmărit dezvoltarea proprie în urma corelării ofertei
cu cerinţele elevilor şi părinţilor. Chiar dacă nu s-au respectat toţi paşii necesari, s-a
ținut cont, în principal, de asigurarea normei cadrelor didactice ale unității noastre.
La nivelul şcolii s-au derulat CDŞ-uri precum:

C D Ș - URI
AN SCOLAR 2017-2018
NR
CRT

1

2

SCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU CEHU SILVANIEI
DISCIPLINA
CLASA
TITLUL
TIPUL

educatie
tehnologica

biologie

PROPUNATOR

OPTIONALULUI

OPTIONALULUI

Tehnologia
informației și a
comunicării

disciplină nouă

Radu Olga

v

Educație financiară disciplină nouă

Radu Olga

VI

Fii un consumator
informat

Radu Olga

V

Plante aromatice și
disciplină nouă
medicinale

VI-VIII

18

disciplină nouă

NR
INREGISTRARE
LA SCOALA

Pondea Aurora

nr.793/02/05/2017

nr.829/02.05.2017
platit

3

educatie fizica

VIII

Gimnastică
ACROBATICĂ

4

educatie fizica

VI

Rugby tag

5

limba română

VA

Lectura și abilitățile
disciplină nouă
de viață

6

limba română

VB

Lectura și abilitățile
disciplină nouă
de viață

7

limba română

VIIA - VII B

Lectura și abilitățile
disciplină nouă
de viață

matematică

VIII

Matematică
aplicată

9

învățătoare

pregatitoare

Căsuța cu povești

10

învățătoare

IV

Educație financiară
cf, OMECTS
nr.5817/06.12.2010

11

educatoare

PREȘCOLARI

12

educatoare

13

învățătoare

educatoare

Szilagyi Amalia

nr.875/05.05.2017
platit

disciplină nouă Moldovan Sergiu nr.856/04/05/2017
Epan Fica

nr.865/04/05/2017

Boldan Adriana nr.869/04/05/2017

Vaida Mirela

nr.869/04/05/2017

disciplină nouă

Szabo Otilia

nr.878/05/05/2017

disciplină nouă

Muth Dorina

nr.874/05.05.2017
neplatit

disciplină
nouă

Gavra Crina

nr.851/03.05.2017
neplatit

Mânuțe hărnicuțe

disciplină
nouă

Pușcaș
Monica

nr.828/02.05.2017
neplatit

PREȘCOLARI

Magie și culoare

disciplină
nouă

Chiș Lotica

nr.830/02.05.2017
neplatit

IV

Educație financiară
cf, OMECTS
nr.5817/06.12.2010

disciplină
nouă

Culciar Anca
Luminița

nr.1920/06.09.201
7
neplatit

PREȘCOLARI

De mici ne
străduim , munca și
banii tăi să-i
prețuim

disciplină
nouă

Panait
Anamaria

nr.827/02.05.2017
neplatit

8

14

disciplină nouă
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IV.ACTIVITATE EDUCATIVA FORMALA SI
NONFORMALA
ORGANIZAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE
S-a desfăşurat respectând Metodologia aprobată prin OMECTS nr.5561/2011
privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, modificat și completat prin OMEN 5397/2013 și OMEN/3240/2014,
cât și Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Scopul urmărit este formarea şi abilitarea prestaţiilor didactice pe
coordonate de eficienţă sporită, activitate prezentată, în continuare, în cadrul
raportului Comisiei pentru formare continuă.

SITUATIE STATISTICA CU PERSONALUL
ANGAJAT IN INSTITUTIE
a. Situatia privind numărul de personal /categorii
CATEGORIA DE PERSONAL

NR.PERSONAL EXISTENT IN INSTITUTIE

Personal didactic :
a.Invățători/institutori
b.Educatoare
c.Profesori
d.Personal didactic cu funcții
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
TOTAL

33
10
3
18
2
4
8
45

b.Situația privind perfecționarea personalului didactic
PERSONALUL
DIDACTIC PE
CATEGORII

NR.CADRE
DIDACTICE
DEBUTANTE

NR. CADRE
DIDACTICE CU
DEFINITIVATE

NR. CADRE
DIDACTICE
CU GRADUL
II

NR. CADRE
DIDACTICE
CU GRADUL I

NR. CADRE
DIDACTICE CARE
AU PARCURS
PROGRAME DE
PERFECTIONARE
O DATA LA 5 ANI

NR. CADRE
DIDACTICE
CARE NU AU
PARCURS
PROGRAME DE
PERFECTIONARE
IN ULTIMII 5 ANI

Educatoare

0

0

2

1

3

0

Invățători/
Institutori

0

2

3

5

10

0

20

Profesori

1

7

6

4

18

1

Personal
didactic cu
funcții de
conducere,
îndrumare
și control

-

-

1

1

2

0

12

11

33

1

Total
personal
didactic

1

9

Raportul comisiei de formare continuă
Semestrul I
2017-2018

I. Programe de formare continuă:
Pe parcursul semestrului I a anului şcolar 2017-2018 am înregistrat înscrieri la
cursuri de formare continuă din oferta bogată a Casei Corpului Didactic Sălaj:
1. D-nele prof. Epan Fica şi Mureşan Luminiţa au participat la Sesiunea de
informare eTwinning parte integranta a Erasmus+, Programului Uniunii
Europene pentru Educație, Formare, Tineret si Sport.
2. D-nele prof. Epan Fica şi Mureşan Luminiţa au participat la cursul de formare ”
„Management și implementare eficientă a proiectelor europene în școală”
din 26.01.2018, alături de prof. Epan Fica-Geta.
II. Perfecţionarea prin grade didactice:
S-au realizat inspecţii curente 2 pentru gradul I:
Panait Anamaria
Puşcaş Monica

– prof. înv. primar – IC 2
– educatoare – IC 2

III. Participarea la cercul pedagogic care este organizat la nivel judeţean pe
discipline şi nivele, constituie de asemenea o modalitate de perfecţionare.
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IV. Activităţile fiecărei comisii metodice reprezintă de asemenea activiţăţi de
formare prin mentorat precum interasistenţe şi colaborarea pentru demararea unor
proiecte sau activităţi extraşcolare, etc.
Responsabil formare continuă,
prof. Mirela Vaida

V. REZULTATE LA ÎNVAŢĂTURĂ

REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
Planul de şcolarizare s-a realizat integral. La ciclul primar au fost propuse şi
realizate 10 clase . Pentru ciclul gimnazial au fost propuse şi realizate 8 clase la secţia
română, total 18 clase . La preşcolar au fost propuse şi realizate 3 grupe .

PROMOVABILITATEA
Promovabilitatea în anul şcolar 2017-2018, SEM I poate fi apreciată ca fiind
bună.
La începutul anului scolar 2017-2018 au fost înscriși un număr de 406 elevi, din
care :
- la Șc.Gimn. ,,Andrei Mureşanu’’ – 347 elevi : - 148 elevi în clasele P-IV
Cehu Silvaniei
- 199 elevi în clasele V-VIII
- la Șc. Primară ,,Ghe. Șincai’’ Motiș
- 49 elevi în clasele P-IV
- la Șc. Primară Nadiș:

- 10 elevi (cls. P-IV)

In urma mișcărilor de elevi din timpul anului școlar( sem.I) au rămas înscriși, în
total, 400 elevi după cum urmează :
- Sc.Gimn. ,,Andrei Mureşanu’’Cehu Silvaniei - 341 elevi, din care :
- 145 elevi în clasele P-IV
- 196 elevi în clasele V-VIII
- Sc.Primară ,,Ghe. Șincai’’ Motiș - 48 elevi
- Sc. Primară Nadiș
- 11 elevi
La sfârțitul semestrului I 2017-2018 situația PJ este următoarea :
- promovaţi : 347 elevi
- corigenti : 42 elevi
- cu situaţia şcolară neâncheiată 11 elevi
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- Sc.Gimn. ,,Andrei Mureşanu ” Cehu Silvaniei
- clasele P-IV - 0 corigenți
- clasele V-VIII- 42 corigenti
- cu situaţia neâncheiată 11 elevi
TOTAL PROMOVAȚI 288 ELEVI

- Sc.Primară ,,Ghe. Șincai’’ Motiș
- in cls. I-IV – 0 corigenti
TOTAL PROMOVAȚI 47 ELEVI

- Sc. Primară I-IV Nadis : - 0 corigenti
TOTAL PROMOVAȚI 11 ELEVI

Procentul de promovabilitate pe PJ este de :
Pe unităţi de învăţământ : - Şc. « Andrei Mureşanu » :
- Şc. «Gh. Şincai » Motiş :
- Şc. Nadiş :

84,45 % promovați
100 % promovați
100 % promovaţi.

TABEL NOMINAL
CU ELEVII CU SITUAŢIA
ŞCOLARĂ NEÂNCHEIATĂ PE
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2017-2018

NR.CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NUMELE SI
PRENUMELE
LINGURAR SONIA
GEORGIANA
DULANYI ROBERT
ZORO VANDAME
BAKSAI HAJNALKA
MARIA
LINGURAR SORINA
SIMINA
GÎRBOAN LARISA
TIVADAR LARISA
POP RADU NARCIS
ZOICAȘ FLORINA
STEIN SAMIRA
COPIL LARISA
STOICA ADRIANA

CASA

MOIVUL

VA

NR. MARE DE ABSENTE NEMOTIVATE

VIB

NR. MARE DE ABSENTE NEMOTIVATE

VII A

NR. MARE DE ABSENTE NEMOTIVATE

VII A
VII B
VII B
VIII A
VIII A
VIII A
VIII B
VIII B

NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
NR. MARE DE ABSENTE
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NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE
NEMOTIVATE

STAREA DISCIPLINARĂ
Starea de disciplină a fost relativ bună. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare
grave. Actele de indisciplină au constat în altercaţii între elevi din acelaşi colectiv sau
colective diferite, în violenţă şi agresivitate verbală între elevi, uneori acest tip de
agresivitate manifestându-se şi în relaţia cu cadrul didactic. S-au înregistrat abateri de
la R.O.I. ale elevilor: întârzieri la ore, absenţe nemotivate.
S-au aplicat treptat o serie de sancţiuni, astfel că 17 elevi au avut la sfârşitul
semetrului I media scăzută la purtare. Situaţia prezentată în tabelul 9 arată în felul
următor:
Tabelul 9. Situaţia notelor scăzute la purtare
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CU NOTA
SCAZUTA LA PURTARE PE
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2017-2018

NR.CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

CLASA

MOTIVUL

NOTA LA
PURTARE

1

RUS PATRIK

III B

ABSENŢE

B

2
3

ZOICAȘ EMANUEL
LĂCĂTUȘ SERGIU

III B
VI A

COMPORTAMENT
ABSENŢE

B
6

4
5

DRULE MARIAN VLAD

VI B

ABSENŢE

9

ROSTAȘ NAOMI

VI B

ABSENŢE

5

6

TIVADAR FLORINA

VI B

ABSENŢE

4

7

ZOICAȘ ANTONIO-SAMIR

VI B

ABSENŢE

7

8

COMAN GABRIEL

VII A

6

9

HORVAT SZABOLCS

VII A

10
11

STOICA DAVID

VII A

ABSENŢE
ABSENŢE/COMPORTAME
NT
COMPORTAMENT

POP DAVID

VII B

ABSENŢE

9

12

IACOB PAUL

VIII A

7

13

ŞTEIN PAUL

VIII B

14
15

COMAN COSMIN

VIII B

ABSENŢE
ABSENŢE/COMPORTAME
NT
ABSENŢE

GRANȚICĂTĂLIN

VIII B

ABSENŢE

8

16
17

MATEȘAN RADU

VIII B

ABSENŢE

9

RAȚ RAMONA

VIII B

ABSENŢE

9
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6
8

7
7

FRECVENŢA
Aşa cum s-a arătat, au existat şi elevi cu absenţe nemotivate.

An scolar
2013-2014
2014-20152015-2016
2016-2017
2017-2018
/SEM I

Total
elevi
211
203
213
197
205

Primar
Total
absente,
din care
16
912
1508
612
373

motivate

Total
elevi

16
387
796
390
373

233
255
218
221
197

Gimnazial
Total
motivate
absente,
din care
6869
5167
9304
6848
8529
5979
9969
6212
5340
2698

Absente nemotivate:
2013-2014 – 1702 absente nemotivate
2014-2015 – 2981 absenţe nemotivate
2015-2016 – 3262 absenţe nemotivate
2016-2017 – 3979 absenţe nemotivate
2017-2018 – 2642 absenţe nemotivate

VI . BIBLIOTECA SCOLARA
Raport de activitate al Centrului de Documentare
şi Informare - semestrul I
Anul şcolar 2017-2018

I. Cadrul general:

1. Şcoala/Liceu: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI MUREȘANU” CEHU
SILVANIEI
2. Adresa E-mail: LOC. CEHU SILVANIEI, STR. P-ȚA TRANDAFIRILOR, NR.39,
a_muresanucehu@yahoo.com
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3. Nume director: MUREȘAN LUMINIȚA
4. Nume profesor documentarist/ responsabil CDI: MUREȘAN LUMINIȚA
5. Nume bibliotecar: PUPEZA ZOIA VIOLETA
6. Număr de elevi şi cadre didactice pe niveluri de învăţământ:

Nivel de învăţământ

Nr. de cadre
didactice

Nr. de elevi

Cadre didactice
Calificate

Necalificate

Preșcolar

49

3

3

0

Primar

207

10

10

0

Gimnazial

197

17

17

0

453

30

30

0

Liceal
Profesional
TOTAL

7. Unităţi / structure şcolare coordonate: Total:
Nr.
crt.

Denumire/

1.

SCOALA
GIMNAZIALĂ
,,ANDREI
MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI

2.

SCOALA
PRIMARĂ
,,GHEORGHE
ȘINCAI,, MOTIȘ

3.

ȘCOALA
PRIMARĂ NADIȘ

Nivel

TOTAL:

Nr. de elevi
Preprimar

Primar

Gimnazial

148

197

37

49

12

49

Total cadre
didactice

Nr. cadre didactice
Calificate

Necalificate

24

24

0

0

4

4

0

10

0

2

2

0

207

197

30

30

0
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II.
Descrierea CDI
1. Suprafața CDI: 114 MP
2. Numărulsălilor CDI: 10
3. Bugetul CDI:
Repartizat pe
capitole

Anul 2017-2018
Total buget:
Din care:
Buget local

Surse proprii

Sponsori

Achiziţie de fond
documentar

0

0

0

Organizarea de
activităţi

0

0

300

Altele

0

0

200

4. Situaţia gestiunii fondului documentar:
Gestiune clasică:
Soft de gestiune utilizat: BIBLIOSOFT
Numar documente înregistrate electronic: 3120
5. Fondul documentar CDI (nr. total cărți): 13359

Cărți/reviste achiziționate în anul școlar 2017-2018:
Cărţi
(Nr. volume)

Abonamenteziare/
reviste

Materiale

CD- rom

Jocuri educative

audio- video

DVD- rom

(Titluri)

0

0

0

(Titluri)

8

2
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Observaţii

6. Frecventarea CDI
Acces programat

TOTAL:

Nr. de elevi/sem. I

1075

Nr. cadre didactice/sem. I

26

Nr. membrii comunitate locala/sem. I

8

III.
A.

Activităţi organizate în CDI (an școlar 2017-2018):
Activităţi pedagogice:

Lecţii
susţinute de
către cadrele
didactice
( număr)

Lecţii în
parteneriat
cadru didacticprof.
documentarist/
responsabilul
CDI

Lecţii susţinute
de profesorul
documentarist/
responsabilul
CDI

Lecţii
interdisciplinare

Proiecte
( număr)

( număr)

Curs opţional
de iniţiere în
cercetarea
documentară
( număr)

( număr)

( număr)

25

6

3

6

3

0

B. Activităţi culturale:
Activităţi

Număr de
activităţi/sem. I

Exemple de activități

Animaţii de lectură

2

,,Fata mosului si fata
babei,,
,,Praslea cel voinic si
merele de aur,,

Animaţii audio-video

8

,,Intalnire cu Isus,,
,,Marea Unire,,

Animaţii de mass-media

2

Consumul de
etnobotanice
Programul ,,Always,,

Expoziţii

2

Martisoare
Icoane pe sticla
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Activităţi prilejuite de diverse evenimente

Ziua Educatiei – 5
Octombrie

6

Ziua Scolii ,,Andrei
Muresanu,, - 17
Noiembrie
Ziua Romaniei – 1
Decembrie
Ziua Internațională a
Drepturilor Omului –
5 Decembrie
,,Eminescu,, -15
Ianuarie
Ziua Unirii – 23
Ianuarie
Ateliere de creaţie

3

Atelier de martisoare
Pictura de icoane
,,Sa-l ajutăm pe Mos
Craciun,,

Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului
cultural

3

,,Intalnire cu cartea,,

Parteneriai CDI în vederea organizării/ susţinerii de activităţi:
- Consiliul profesoral al scolii
- Primaria orasului Cehu Silvaniei
- Gradinita ,,Piticot” Cehu Silvaniei
- C.S.C. Cehu Silvaniei
- Intregul colectiv de elevi al scolii
-

Biblioteca Orășenească
Clubul Copiiilor Cehu Silvaniei
Casa oraseneasca de cultura Cehu Silvaniei
Politia Orasului Cehu Silvaniei

Responsabil CDI
MUREȘAN LUMINIȚA
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VII. COMPARTIMENT CONTABILITATE

RAPORT FINANCIAR CONTABIL LA 31 MARTIE 2017
I. RAPORT FINANCIAR CONTABIL / TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017
Pentru anul 2017, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDREI MUREȘANU, a
beneficiat de următoarele sume alocate de către;
-Inspectorat (buget de stat)- suma de 6.230,00 lei, reprezentând cheltuieli de
personal, cheltuieli de bunuri și servicii și asistență socială.
- Primăria Locală (buget local) – suma de 1.901.000,00 lei, reprezentând Cheltuieli
de personal
- suma de 174.820.00 lei, reprezentând Bunuri și servicii
- suma de 26.000,00 lei, reprezentând Asistență socială
- suma de 7.400,00 lei, reprezentând Burse.
- suma de 10.000,00 lei, reprezentând Active nefinanciare,
Construcții
Așadar, total sume alocate în anul 2017 au fost în sumă de 2.125.450,00 lei.
Aceste sume au fost cheltuite în totalitate, astfel s-a asigurat buna funcționare a
școlii, în condiții favorabile. Tot în acest an școlar s-a reușit să se finalizeze
întocmirea proiectului necesar pentru obținerea autorizației I.S.U.
Din păcate, la partea de investiții nu am reușit să realizăm lucruri mărețe,
deoarece acest capitol nu a fost bugetat de către Primăria Locală a Orașului Cehu
Silvaniei.
Din punct de vedere financiar, putem spune că în anul financiar 2017, bugetul a
fost echilibrat și banii au fost cheltuiți cu prudență, având o destinație bine fondată!
Pentru asigurarea desfăşurarii activităţilor şcolare şi pentru asigurarea
necesarului pentru funcţionarea Şcolii Gimnaziale “ANDREI MUREŞANU”, pe
parcursul anului vom lupta pentru obţinerea suplimentării de credite din partea
Primăriei locale, acolo unde este nevoie!

contabil
ec. Balint Ervin
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VIII. ANALIZA COMISIILOR METODICE
GRADINITA CU P.N. NADIS

RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2017-2018
SEM I
In anul sc. 2017-2018 au fost inscrisi 12 copii,avand varste intre2-5/6
ani. Datorita particularitatilor de varsta procesul instructiv- educativ l-am desfasurat
tip grupa combinata ,fiind intocmite si planificarea anuala si cea semestriala.In
intocmirea si derularea acestora am tinut cont de rezultatele evaluarii initiale si
cerintele curriculare in invatamantul prescolar.
Evaluarea initiala a constat in rezolvarea de fise ,de teste,in realizarea de lucrari
artistice –plastice, lucrari practice,in desfasurarea de jocuri didactice,jocuri
logice,convorbiri,observatii,conversatii.Rezultatele fiind consemnate in caietul de
observatii psiho-pedagogice si in fisele de evaluarea progresului individual al copiilor.
Am pus accent pe derularea proiectelor tematice:,,GRADINITA” , ,, FAMILIA
MEA” , ,,TOAMNA,TOAMNA DARNICA”, ,, SATUL MEU NATAL”,
,,SARBATORILE CRACIUNULUI”, ,,IARNA SI FRUMUSETILE EI”,folosind
metode si procedee variate ,material didactic atractiv,centru tematic amenajat specific
temei in desfasurare, dovada fiind portofoliile copiilor.
Poavazarea salii de grupa si a holului scolii au fost realizate in functie de
anotimp. Calendarul naturii, jurnalul grupei au fost conduse si completate la zi de
catre copii: ,,meteorologul de servici” si ,,floricica harnica”. La alegerea copiilor ne
numim ,,GRUPA FLORICELELOR”.
Am reluat actiunile de voluntariat,de parteneriat impreuna cu Gr Motis si Sc.
Nadis.
Am desfasurat act .extrascolare: Serbarea Craciunului si ,,La sanius”.
In cadrul act metodice am participat la comisii metodice,cerc pedagogic,am
studiat saptamanal materiale si diferite lucrari in specialitate.
EDUCATOARE: CHIS LOTICA
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RAPORT DE ACTIVITATE LA NIVELUL CATEDREI ÎNV. PREŞCOLAR
ŞC. GIM. A. MUREŞANU-GRĂDINIŢA CU PN MOTIŞ
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Semestrul I
În anul şcolar 2017-2018, GRĂDINIŢA CU P.N. funcţionează cu 3 grupe de
preşcolari, pe două nivele de vârstă,sau combinat, astfel:
Grupa mică GR. MOTIŞ cu un efectiv de 16 preşcolari cu vârste cuprinse
între 2 şi 3 ani jumate a condusă de către prof. PUŞCAŞ MONICA, titular,
grad didactic II.
Grupa combinată GR. MOTIŞ cu un efectiv de 18 preşcolari cu vârste
cuprinse între 4,5 şi 6 ani, condusă de către prof. PANAIT ANAMARIA,
titular ,grad didactic II.
Grupa combinată GR. NADIŞ cu un efectv de 12 preşcolari condusă de
către Ed CHIŞ LOTICA, titular, grad didactic I.
Procesul educaţional s-a derulat în concordanţă cu nivelul de vârstă al copiilor,
conform Curriculumului pt. Înv. Preşcolar şi Reperelor fundamentale ,tinând cont de
interesele preşcolarilor şi de structura psihosocială a grupului.
Planificările săptămânale au fost întocmite în timp util,pe domenii experienţiale,
derulându-se teme interesante şi atractive pentru copii.
D-nele educatoare au derulat activităţi în colaborare cu părinţii, cât şi de
consiliere a acestora conform planificării întocmite la început de an şcolar.
S-au înregistrat date în Caietul de Observaţii Psihopedagogice şi în Fişele de
Progres Individual .
Activităţile de învăţare au avut un curs firesc, natural în funcţie de tematică,
anotimp , sau interesul grupei, fiind alternate cu perioade de consolidare , sau evaluare
formativă şi realizate întotdeauna în manieră modernă,atractivă, cu materiale didactice
la dispoziţia copiilor, care au stimulat afectiv-emoţional copiii înspre cunoaştere şi
frecventarea mediului educaţional al grădiniţei.
D-nele educatoare au fost preocupate personal de formarea profesională ,sau
pentru implicarea preşcolarilor în concursuri la toate nivelele, cât şi derularea unor
Proiecte Educaţionale ,dintre care amintim:
Proiect Edu. Esenţial Media privind realizarea şi utilizarea softurilor
educaţionale,
Conferinţa de specialitate cu participare directă „ Abordări Curriculare integrate
şi eficienţa lor didactică”-Zalău , nov. 2017
Proiect edu. „Suflet de copil” în colaborare cu Clubul Copiilor şi Căminul
pentru Îngrijirea Vârstnicilor
Proiect edu. „S.O.S. salvaţi viaţa”-colaborare cu ISU Sălaj
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Proect edu. „Ferestre deschise spre viitor” din cadrul săptămânii Educaţiei
Globale
Concurs naţional „Toamna –un cântec în culoare”-cu obţineri de premii I , II,
III
Implicare în proiect judeţean „Cufărul cu tradiţii”
Proiect edu. Esenţial Media-Evaluarea iniţială în înv. preşcolar-publicaţii de
specialitate
S-au obţinut sponsorizari pentru decorarea grupei combinate a Gr. Motiş în valoare
de 500 lei.
S-a participat activ şi prin luări de cuvânt în cadrul Cercului Pedagogic cu tema:
Educaţia copilului în spiritul valorilor naţionale „, susţinut în Gr. Piticot , Cehu
Silvaniei.
S.au realizat inspecţii curente 2 de specialitate în vederea obţinerii Gradului didactic
I de către educatoarele Panait Anamaria şi Puşcaş Monica, obţinându-se calificative
maxime.
S-au organizat Campanii umanitare care au sprijinit preşcolarii Grupelor din Gr.
Motiş , în colaborare cu alte Instituţii din judeţ, cât şi dotarea cu materiale didactice a
grupelor menţionate.
S-au organizat şi derulat serbari cu ocazia Crăciunului la fiecare grupă în parte.
Întregul demers educativ din acest semestru a fost unul fructuos şi de calitate ,
dovadă frecvenţa aproape maximă a copiilor în grădiniţă şi progresul preşcolarilor din
fiecare grupă, progres înregistrat în raportul de evaluare sumativă al grupei şi în fişele
de observaţie.
Întocmit, prof. Panait Anamaria

OMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
RAPORT DE ANALIZĂ
semestrul I
an şcolar 2017-2018
În anul școlar 2017-2018 Comisia metodică a învăţătorilor cuprinde
un număr de 10 cadre didactice calificate - dintre care 8 cadre sunt titulare în unitate
– care își desfășoară activitatea după cum urmează: 7 dintre ei activează la Școala
Gimnazială ”Andrei Muresanu” , 1 cadru didactic la Școala cu Clasele Primare Nadiș
și 2 cadre didactice la Scoala ”Ghe. Sincai” Motiș.
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Funcția

Debutanți

învățători
profesori în înv. Primar
Total

Grad did.
Definitiv
3
3

-

Grad did. II

Grad did I

2
2

1
4
5

Cadre didactice înscrise în vederea obținerii de grade didactice:
Cadrul didactic:
Rusu Ioana
Horotan Ancuța
Rogoz Gabriela

Gradul pentru care s-a înscris:
gradul II
gradul I
gradul I

Toate cadrele didactice sunt preocupate de perfecționarea profesională, ele
participând la diverse cursuri de formare organizate de ISJ Sălaj și alte instituții
acreditate.
I . ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
În anul şcolar 2016-2017, la Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu”,
învățământul primar primar cuprinde un număr de 7 clase după cum urmează:
Șc. Gim. ”A. Muresanu”
Clasa
Nr
Elevi/ nivel
clase
pregătitoare
1
24
clasa I
1
23
clasa a II-a
1
22
clasa a III-a
2
38
clasa a IV-a
2
38
TOTAL
7
145

Șc. Primară ”Gh. Sincai” Motis
clasele

nr. elevi

preg. și cls. I

22

cls a II-a, a III-a și a
IV-a

29

Total

49

La structura Școala Primara Nadiș funcționează o clasă în regim de 4 clase
simultan (cls.I.- IV ) cu un număr de 14 elevi.
În semestrul I al anului școlar 2017-2018 toate cadrele didactice au
desfășurat o activitate amplă în care au fost implicaţi toţi învăţătorii alături de elevi şi
părinţi. Toţi învăţătorii din şcoală au participat la Consfătuirea cadrelor didactice care
a avut loc la începutul semestrului I, precum și la Cercul pedagogic desfășurat în
semestrul I la Școala Gimnazială ”Petre Dulfu”din Salatig.
Fiecare învăţător şi-a întocmit planificările calendaristice şi pe unităţi de
învăţare având ca bază documentară în primul rând programa şcolară în
vigoare. S-au pregătit programe adaptate pentru elevii cu CES pentru care au fost
desemnati responsabili de caz.
Cadrele didactice au întocmit referate, conform tematicii stabilite pe
semestrul I,cu multă minuţiozitate, bine documentate ştiinţific și cu exemple practice.
De asemenea, între membrii comisiei, s-au promovat modele de bună practică, prin
interasistențe la lecții.
Toate cadrele didactice au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să
pună în
circulaţie idei şi experienţe noi pe care apoi să le aplice în practică.
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II. ORIENTĂRI ACTUALE ÎN EDUCAŢIE
Acest an școlar a debutat în conditii bune, toate clasele din invătământul
primar beneficiind de manuale adaptate noului curriculum.
Toți învăţătorii au parcurs programa semestrului I ritmic şi integral, predând
integrat și
aplicând metode şi procedee activ-participative la fiecare disciplină de învăţământ,
conform proiectărilor detaliate a unităţilor de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul
fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există
între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare,
învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului
primar. S-a urmarit inter-relaţionarea optima a acestor concepte în proiectarea
demersurilor didactice, iar activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe
elev. În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare initială și la sfarsitul fiecarei
unitati de învatare, fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri de
competenta: 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. Dupa fiecare evaluare s-au stabilit si masuri ameliorative pentru elevii care
nu-și insusiseră cunostintele sau competentele la nivelul cerut de programa.
În desfasurarea activitatilor de predare-învatare s-au utilizat variate forme de
organizare a activitatii: frontală, pe grupe, individuală, iar pentru copiii cu CES
activitate diferentiată, astfel încât să se asigure dezvolte potențialul maxim al fiecărui
elev. S-a urmărit, de asemenea, ca tema pentru acasă să fie corect dozată şi să nu
necesite mult sprijin din partea părinţilor.
Toate activităţile desfăşurate la clase au fost realizate cu material didactic
adecvat continuturilor de predare, utilizandu-se în mod corespunzător instrumente
TIC.
III. ANALIZA SWOT:
1. Puncte tari:
 Toate cadrele didactice sunt calificate și majoritatea au și studii
superioare;
 Jumătate din cadrele didactice au obținut gradul I ;
 Cadrele didactice sunt interesate de perfecționarea profesională,
participând la cursuri de formare profesională, un cadru didactic fiind
înscris pentru obținerea gradului didactic II și 2 cadre didactice înscrise
pentru obținerea gradului I;
 Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar adecvat vârstei
elevilor, cu calculator, internet și imprimantă;
 Creșterea numărului de elevi care se înscriu în clasele primare, provenind
din zonele învecinate, și chiar și alte județe;
 Există o bună colaborare cu celelalte instituții din oraș, majoritatea
învățătoarelor desfășurând diverse activități în parteneriat cu acestea;
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 Promovarea imaginii școlii în cadrul comunității locale și a părinților prin
organizarea și/sau participarea la evenimente cultural-artistice (serbări,
reviste școlare, etc) precum și prin popularizarea activitatilor extrascolare
desfasurate, respectiv prin obținerea de premii la concursuri școlare
județene, regionale și naționale;
 Colaborarea eficientă școală-părinți, creșterea gradului de implicare a
părinților în activitatea instructiv-educativă ce se desfășoară în școală;
2. Puncte slabe:
 Manuale școlare insuficiente la început de an scolar;
 Reducerea constanta a numarului de clase din învatamantul primar
(termina doua clase și intră doar una);
 Împărțirea claselor primare în trei corpuri de clădire, din lipsă de spațiu,
fapt care îngreunează colaborarea cadrelor;
 O parte din mobilierul claselor este foarte vechi si degradat (dulapurile);
 Calculatoarele sunt foarte vechi (~anul 2003);
 Majoritatea învățătoarelor nu au în dotare un videoproiector la clasa, în
condițiile in care la toate clasele se lucrează după manuale digitale;

3.Oportunități:
 Posibilitatea de a desfășura diverse activități extra-curriculare, în
parteneriat cu instituțiile din localitate;
 Oportunitatea pentru elevi de a-și dezvolta abilitățile prin participarea
individuală la activitățile cercurilor de la Clubului Copiilor din
localitate, respectiv la activitățile Bibliotecii orășenești;
 Atragerea de resurse financiare și materiale (sponsorizări);
4. Amenințări:
 Numărului de copii/clase este in scadere;
IV. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Clasele primare au desfășurat o multitudine de activităţi extracurriculare
cum ar fi:
In data de 28 septembrie 2017 toate doamnele învățătoare au participar cu elevii
la spectacolul de teatru interactiv ”Peripetiile lui Trala și Lala” susținut în scoala
noastră de trupa ”Licuricii jucăusi” din Oradea;
În data de 1octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – doamnele
învățătoare Gavra Crina și Culciar Anca împeună cu d-na consilier scolar Vlasan
Angela au pregătit cornulete cu gem pentru batrănii de la Centrul de Varstnici din
Cehu Silvaniei.
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În data de 5 octombrie – Ziua Educației – toți învățătorii au desfășurat activități
specifice acestui eveniment;
În perioada 14-18 noiembrie, toate învățătoarele au desfășurat cu elevii
voluntariat în cadrul activității SNAC ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”,
donațiile fiind direcționate spre Centrul Sindrom Down Cehu Silvaniei și Centrul
de Bătrâni Cehu Silvaniei.
De Ziua Școlii ”Andrei Mureșanu”, toate doamnele învățătoarele au prezentat
cu elevii momente artistice pe scena Casei de Cultură din localitate;
În luna noiembrie clasele din cladirea SMA au desfasurat o activitate în
parteneriat cu reprezentanții Politiei Romane;
În luna noiembrie clasele de a IV-a au pregătit turtă dulce, activitate desfășurată
în CDI sub îndrumarea d-neiVlasan Angela și a d-nelor învățătoare;
În data de 26 noiembrie 2016, câțiva elevi din clasele a IV-a A și a IV-a B au
participat la Zalău (Șc. Gimn. ”Simion Bărnuțiu”) la etapa națională a Concursului
Național de Matematică LUMINAMATH, obținând următoarele premii:
Nume elev
Gavra David-Augustin
Pop Andreea-Silvia
Năprădean Marisia
Andrei Andrea
Tout Debora
Rob Maria
Both Dragos

Premiu
II
II
III
III
III
mentiune
mentiune

Prof. îndrumător
Gavra Crina
Gavra Crina
Gavra Crina
Gavra Crina
Culciar Anca
Culciar Anca
Gavra Crina

Doamnele și domnii învățători au marcat ziua de 1 Decembrie prin activități
specifice și desfășurând proiecte educaționale.
In perioada 22.01-26.01. 2018 toate cadrele didactice din învățămantul primar
au fost implicate în derularea concursului ”Consumul de lapte în ochii elevilor”,
cu degustare de miere, concurs de desene și activitati de gradinarit, urmatorii elevi
obtinand premii sistimulente:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Nume si prenume elev
Chis Mara
Illes Patricia
Lapuste Lucas
Zsigo Hermina
Szucs Andrei
Stoica Maria

Premiul
I
II
III
mentiune
mentiune
mentiune

Clasa
I
preg.
a II-a
a III-a B
a III-a A
Motis

Cadru didactic indrumator
Valean Clarita
Muth Dorina
Rogoz Gabriela
Horotan Ancuta
Rusu Ioana
Lazar-M. Tanta

Toate învățătoarele au participat cu elevii la activitatea de voluntariat
”Spiridușii Moșului” coordonată de d-na consilier scolar Angela Vlasan, în care sau strans donații (îmbrăcăminte, incaltaminte, jucarii, alimente) pentru elevii din
familii sărace;
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Domnii învățători Cormos Ioan-Alexandru, Lazar-Muresan Ioan și Mărieș
Octavian de la scolile arondate au desfasurat cu elevii activitati de voluntariat,
privind curatarea curtii scolii, respectiv a zonei din vecinătatea imediata a scolii;
Doamnele învățătoare Culciar Anca și Gavra Crina, precum și domnii învățători
de la școlile arondate – Nadiș, Motiș - au organizat serbări școlare dedicate
sărbătorii Crăciunului;
Toate învățătoare au fost cu elevii la colindat la diferite instituții și societăți
comerciale din localitate.
Toate învățătoarele au desfășurat activități în parteneriat cu Biblioteca
orasenească în cadrul diferitelor proiecte educationale, precum si cu alte institutii
din oras;
Doamnele învătătoare Muth Dorina, Horotan Ancuta și Rusu Ioana au
participat cu lucrare proprie la simpozionul ”Initiative didactice” și la concursul
”Scoala-micul meu univers”.
Doamna Muth Dorina a participat cu elevii la concursul national ”Obiceiuri de
Craciun”;
Doamnele învatatoare Horotan Ancuta și Rusu Ioana au participat cu elevii la
urmatoarele concursuri regionale si nationale: ”Domestos – igiena de nota 10”,
”Vasile Lucaciu – un crez, un destin, o lume ”, ”Aripi de toamna, aripi de
zapada”, ”Magia Craciunului”, ”E ziua Romaniei, e ziua tarii mele”.
Doamnele învățătoare Culciar Anca si Gavra Crina au participat cu elevii la
concursul national ”Gazeta matematica junior”
În data de 19 I 2018, toate învățătoarele au participat cu elevii la Concursul
Național de Competență și Performanță COMPER, etapa I, la disciplina limba
română, obținând următoarele rezultate.
Clasa
profesor
clasa pregătitoare
Muth Dorina
clasa I
Valean Clarita
clasa a II-a
Rogoz Gabriela
clasa a III-a A
Rusu Ioana
clasa a III-a B
Horotan Ancuta
clasa a IV-a A
Culciar Anca
clasa a IV-a B
Gavra Crina

Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

10

4

1

11

-

1

3

-

5

2

3

4

5

1

1

1

2

4

4

4

3

În data de 26 I 2018, doamnele învățătoare au participat cu elevii la Concursul
Național de Competență și Performanță COMPER, etapa I, la disciplina
matematică, obținând următoarele rezultate:
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Clasa
profesor
clasa pregătitoare
Muth Dorina
clasa I
Valean Clarita
clasa a II-a
Rogoz Gabriela
clasa a III-a A
Rusu Ioana
clasa a III-a B
Horotan Ancuta
clasa a IV-a A
Culciar Anca
clasa a IV-a B
Gavra Crina

Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

9

5

2

5

5

4

2

-

1

1
1

1
-

1
1

-

-

3

1

3

2

În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală, colaborarea a fost
eficientă ,promovându-se egalitatea de şanse și buna comunicare între toţi
membrii comisiei,realizându-se o comunicare şi o colaborare optimă cu celelalte
comisii metodice.
Responsabilul comisie metodice:
Prof. în înv. primar GAVRA CRINA

RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND ACTIVITATE
DESFĂŞURATĂ LA ŞC. PRIMARĂ MOTIŞ
AN ŞC 2017-2018, SEM I

1. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
La Scoala Primara Motis sunt incadrati 2 invatatori,clasa Pregatitoare si clasa I
–prof. inv. primar, LAZAR MURESAN IOAN si la clasele a II-a, a III-a si a IV-a –
prof. inv.primar LAZAR MURESAN TANTA .
La inceputul semestrului I au fost inscrisi un nr. de 49 elevi ,din care 2 elevi au
plecat pe parcursul semestrului si au ramas un nr.de 47 elevi ,fiind promovati toti.
Elevi cu nota scazuta la purtare nu exista .
Pentru activitatea de ingrijire si curatenie este incadrata pe post Buzgau
Mariana.
Puncte tari :
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Cadrele didactice sunt calificate si au gradul didactic I ;
Acestea cunosc obiectivele reformei in invatamant si modalitatile de realizare a
acestora ,cunosc cerintele comunitatii locale ,colaborand concret si reciproc cu Scoala
coordonatoare , cu primaria,cu politia si cu familia, preocupanduse in acelasi timp si
de reducerea abandonului scolar.
Puncte slabe:
Familiile elevilor ,in cea mai mare parte,prezinta dezinteres ,elevii venind la
scoala de foarte multe ori fara re-chizite scolare,nepregatiti pentru lectii si
inregistreaza absente.
Oportunitati:
In cursul semestrului am colaborat cu comitetele de parinti si cu politia pentru
asigurarea sigurantei elevilor pentru prevenirea si combaterea delincventei juvenile.
Amenintari:
Lipsa centralei termice si a apei potabile fac dificila asigurarea conditiilor
pentru desfasurarea unei activitati mai bune in scoala.
Exista putine posibilitati de sponsorizare a unitatii.
Sunt unele probleme interetnice intre familiile elevilor.
2. ACTIVITATEA DIDACTICA
Aceasta s-a desfasurat in concordanta cu programa scolara si cu cerintele
metodologice a acesteia in baza planificarilor intocmite. S-a manifestat interes in
pregatirea diferentiata a elevilor. Cadrele did. pun accent pe formarea competentelor
specifice fiecarei discipline, in conditiile muncii simultane.
3. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
In cursul sem I am organizat activitati dedicate Zilei Educatiei , recital de
poezii si cantece patriotice cu ocazia Zilei Armatei.
Am organizat un moment festiv de cantec si poezie la bustul lui Gheorghe Sincai
patronul scolii ,apoi de Ziua Nationala a Romaniei de asemenea am organizat un
moment festiv (poezie,cantece si desene).
Cu ocazia sarbatorilor de iarna am colindat reprezentantii Primariei orasului.
De Ziua Culturii Nationale am organizat un moment de poezii si cantece
eminesciene.
La 24 Ianuarie am marcat evenimentul printr-o Hora a Unirii in curtea scolii.
La concursul de desen ”Lapte si corn” am luat o mentiune (Stoica Ioana).

ÎNVĂȚĂTORI,
LAZĂR MUREȘAN TANȚA
LAZĂR MUREȘAN IOAN
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SCOALA PRIMARA NADIS

RAPORT
DE ANALIZA A ACTIVITATII PE
ANUL SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

I. INCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
In anul scolar 2017-2018 Scoala Primara Nadis functioneaza cu un efectiv de
11elevi
- clasa pregatitoare 2 elevi
- clasa a II-a 1 elev
- clasa a III-a 3 elevi
- clasa a IV-a 5 elevi
Activitatea se defasoara in conditii simultane fiind incadrati un invatator institutor cu
gradul didactic II,titular.
Pentru activitatea de curatenie- ingrijire este incadrata pe post o persoanacu 0,5
norma.
II. NIVELUL DE PREGATIRE AL ELEVILOR.
Din totalul de 11elevi, la sfarsitul semestrului I , au promovat un numar de 11
elevi,din care :
- 5 elevi au promovat cu calificativul FOARTE BINE
- 3 elevi au promovat cu calificativul BINE
- 1 elev a promovat cu calificativul SUFICIENT
- 2 elevi clasa pregatitoare
Nu avem elevi cu nota scazuta la purtare

III. AMENINTARI DIN EXTERIOR.
Pana in momentul de fata nu am avut probleme in scoala. Ne bucuram de
sprijinul parintilor, care ne ajuta de cate ori avem nevoie.
Am putea aminti ca o amenintare din exterior scaderea numarului de elevi.
IV.

ACTIVITATEA DE ANSAMBLU.
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Intreaga noastra activitate este centrata pe pregatirea elevilor, pe parcurgerea
pasilor necesari realizarii in ansamblu a obiectelor reformei, si propunem ca
intreaga noastra activitate ca si dascali, sa fie axata pe pregatirea elevilor si in
continuare.
V.

PUNCTE TARI.

Scoala noastra este dotata cu o sala de informatica,ceea ce le da elevilor
oportunitatea de a stapani calculatorul inca de la o varsta frageda.De asemenea,la
scoala noastra predau cadre didactice calificate cu o buna pregatire profesionala.
VI.

ACTIVITATI EXTRACURICULARE

Ca si activitate extracurriculara avem o ora de informatica pe saptamana,unde
elevii dobandesc informatii utile despre folosirea calculatorului.
INVATATOR,
CORMOS IOAN ALEXANDRU

RAPORT DE ANALIZĂ
COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Semestrul I
An şcolar 2017-2018
Comisia metodică Limbă și Comunicare are următoarea componență:
Nr.
crt
1.

Numele şi
prenumele
Mureşan
Luminiţa

Vechimea

Specialitatea

Observaţii

19 ani

Grad
didactic
II

Română franceză

Membru

2.

Epan Fica

26 ani

I

Română

Membru

3.

Boldan Adriana

4 ani

Def.

Română franceză

Membru
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4.

Vaida Mirela

20 ani

II

Română franceză

Şef comisie
metodică

5.

Vălean Ioana

7 ani

Def.

Englezănorvegiană

Membru

6.

Dinisteanu Dan

11 ani

DEF.

Română engleză

Detaşat

7.

Stroescu Mariana

40 ani

I

Latinăromână

pensionar

Pe parcursul semestrului I, membrii comisiei metodice au avut o
activitate amplă alături de elevi şi părinţi.
I . ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
La şedinţa desfăşurată în cadrul Comisiei metodice stabilită conform
graficului întocmit la începutul anului şcolar 2017-2018, s-a propus planul
managerial al comisiei, programul de activităţi metodice, planul acţiunilor
calendaristice, s-au stabilit responsabilităţile membrilor comisiei, s-a analizat structura
anului şcolar, s-au purtat discuţii referitoare la noutăţile apărute în specialitate,
transmise de către I.S.J Sălaj.
Toţi profesorii, membrii comisiei au participat la cercul pedagogic de
specialitate care s-a desfăşurat la începutul semestrului I.
Fiecare profesor şi-a întocmit planificările calendaristice şi pe unităţi de
învăţare având ca bază documentară în primul rând programa şcolară specifică
învăţământului gimnazial.
Cadrele didactice au întocmit referate, conform tematicii stabilite pe
semestrul I, cu multă minuţiozitate, bine documentate ştiinţific, cu exemple practice,
referate în care au ţinut să împărtăşească colegilor din experienţa acumulată în timp şi
din exemplele de care s-au folosit în cadrul activităţilor.
Toate cadrele didactice au încercat prin activitatea metodică desfăşurată, să
pună în circulaţie idei şi experienţe noi pe care apoi să le aplice în practică.

II. ORIENTĂRI ACTUALE ÎN EDUCAŢIE
În semestrul I profesorii au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se
metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la
nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care
există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de
predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul
ciclului gimnazial.
S-a încercat relaţionarea şi inter-relaţionarea acestor concepte în planificarea materiei
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
43

Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare (inițială, formativă şi
sumativă), fiind însoţite de anumiți descriptorii de performanţă. S-au aplicat evaluări
inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus și urmărit măsuri de
ameliorare. Elevii claselor a VIII-a au fost evaluați permanent și au participat o oră
pe săptămână la pregătirea suplimentară în vederea susținerii examenelor pentru
Evaluarea Națională la disciplina Limba și literatura română.
Toate activităţile desfăşurate la clasă au fost realizate cu material didactic adecvat
necesităţilor.
În semestrul I, membrii CATEDREI DE LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ și-au propus și au realizat următoarele obiective :
În semestrul I , an școlar 2017-2018, s-au realizat următoarele obiective :
- selectarea manualelor și a bibliografei ;
- întocmirea planificărilor în conformitate cu programa școlară;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- întocmirea, aplicarea și interpretarea testelor inițiale;
- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține
Evaluarea Națională la disciplina Limba și literatura română (clasa a VIII-a)
evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care au participat la
diferite concursuri și olimpiade școlare;
organizarea Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatură Română, etapa pe
școală și locală;
În cadrul activităţilor de limbă și literatură română au fost utilizate metode şi
tehnici de învăţare în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor, folosindu-se îndeosebi
metode centrate pe elev: problematizarea, descoperirea, conversaţia, studiul de caz.
Au fost utilizate frecvent materiale şi mijloace didactice cu scopul stimulării
interesului elevilor pentru învăţare cum ar fi: fișe de lucru, dicționare- DEX și
DOOM2, planşe, manuale digitale- softurile educaţionale, calculatorul.
La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare s-a realizat o evaluare a competenţelor şi
a cunoştinţelor prin folosirea unei game variate de instrumente de evaluare: teste
iniţiale, teste de evaluare cu itemi diferiţi- formative, sumative, fişe de lucru, referate,
lucrări semestriale scrise.

În cadrul activităților metodice și educative s-au derulat următoarele :
3. Doamnele prof. de limba română au participat la ședințele cu părinții la clasele
V-VII în vederea prezentării situației școlare , iar la clasele a VIII-a în vederea
prezentării programei de Limba și literatura română în vigoare privind E.N.;
4. Au susținut organizarea activității culturale desfășurate cu ocazia Zilei Școlii
Gimnaziale ,,Andrei Mureșanu”;
5. Au organizat și desfășurat activități diverse la clasă cu ocazia zilei de 5
octombrie - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI;
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6. Marcarea zilei1 DECEMBRIE prin activități cultural artistice desfășurate la
clasă și la nivel de școală d-na prof. Epan Fica în colaborare cu d-na prof.
Năprădean Alina;
7. Au organizat și desfășurat activități diverse la clasă cu ocazia zilei de 1
februarie - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ d-na prof.
Mureşan Luminiţa în colaborare cu d-na prof. Epan Fica;
8. Am participat la activități de voluntariat (transportarea de alimente )
desfășurate la Azilul de bătrâni din localitate în preajma sărbătorilor de iarnă;
9. D-nele prof. Epan Fica şi Mureşan Luminiţa au participat la Sesiunea de
informare eTwinning parte integranta a Erasmus+, Programului Uniunii
Europene pentru Educație, Formare, Tineret si Sport.
10. Au publicat la EDITURA ESENȚIAL MEDIA articole cu tema ,,O școală
pentru fiecare ” în cadrul Proiectului Educațional
Național privind
Promovarea imaginii școlii d-nele prof. Mureșan L. Și Epan F.;
11. La Concursul de creație plastică și de creație literară din cadrul Proiectului
Regional ,,Vasile Lucaciu – un crez, un destin, o lume!,, d-na prof. Epan Fica a
coordonat elevii Munteanu Adelina și Ghiț Orlando care au obținut locul I, iar
d-na prof. Mureşan Luminiţa pe elevii Horincar Bianca- premiul I, Peter
Vanessa- premiul I;
12. D-nele prof. Epan Fica şi Mureşan Luminiţa au participat la cursul de formare
„Management și implementare eficientă a proiectelor europene în școală”
din 26.01.2018;
13. Participarea la Cercul Pedagogic al profesorilor de limba română desfăşurat
conform graficului I.S.J;
14. D-na prof. Mureşan Luminiţa a participat alături de prof. diriginte Szabo Otilia
la excursia organizată la Cluj de către clasa a VIII-a A, 21.12.2017;
15. D-na prof. Mureşan Luminiţa a coordonat activități la nivel de clasă cu ocazia
evenimentului internațional HOUR OF CODE, 12 dec 2017, organizat de
Asociația ADFABER România.
16. Doamnele prof. Epan Fica, Mureşan Luminiţa au participat în calitate de
organizator ONM – faza pe școala și localitate, perioada decembrie 2017 și
ianuarie 2018;
17. Doamnele prof. Epan Fica, Mureşan Luminiţa şi Boldan Adriana au participat
în caliatete de Evaluatori ONM – faza locala și faza pe școală;
18. Teza la limba română, clasa a VIII-a, a fost de 2 ore și concepută după modelul
evaluarii naționale;
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19. D-nele prof. Epan Fica, Mureşan Luminiţa şi Boldan Adriana au pregătit elevii
pentru concursul Național COMPER, Limba și literatura română, Etapa I, care
au obținut premii și mențiuni:

ELEVI PARTICIPANŢI
COMPER, ETAPA I
NR.
ORD.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NUME ELEV

CLASA

PREMIU

PROFESOR

VARGAS RALUCA
CULCIAR PATRICIA-OANA
SZABO ALICIA-SUSANA
FALAUS MIHAELA
PINTEA DANUT
CAMPAN CARLA PATRICIA
GHIT ORLANDO
STETCO MARA
MUNTEANU ADELINA
ILYES ANITA- VALENTINA
HULUBAN IONUT
MARCUT GABRIEL
MUTH CRISTINA - ADELINA
CAMPIANU STEFANIA - LARISA
PUPEZĂ ALEXANDRU
TĂTAR MATEI
MUREȘAN MIHAELA
BRETAN IASMINA
PODINĂ TANIA
BOLDAN DENIS-STEFAN

V
VIII
VIII
V
VII
VIII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
V
V
V
VIII
VIII
VI

I
I
I
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
I

Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Epan Fica
Mureşan Luminiţa

LASZLO ERIK-VALENTIN
HORINCAR BIANCA-MARIA
PAPP JESSICA
BALEA MARISA-TAMARA
BODEA MILAN-CIPRIAN
CHENDE DENIS-RARES
CULCIAR ANTONIO-ALEXANDRU
COSTE MARIAN-SILVIU
KOZMA BOGDAN-IONUT
LUNG CATALIN-RAZVAN
VLASAN DAVID
PETER VANESSA-VIVIEN

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

II
II
II
III
III
MENȚIUNE
MENȚIUNE
-

Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa
Mureşan Luminiţa

20. D-nele prof. au pregătit pentru olimpiada DE LIMBA ŞI LITERATURĂ
ROMÂNĂ, ETAPA LOCALĂ DIN 20 IANUARIE 2018, următorii elevi,
care au obținut punctajele:
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ELEVI PARTICIPANŢI
LA OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ,
ETAPA LOCALĂ -20 IANUARIE 2018
Nr. crt.

Numele şi
prenumele

Şcoala

Clasa

Secţia

Profesor

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

V

română

Epan
Fica Geta

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

V

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

V

Punctaj

Observaţii

elevului

1.

2.

3.

Vărgaş
Raluca

Druta Paula
Casandra

Tarba Alina
Gabriela

română

calificat
107

Boldan
Adriana

calificat
100

română

Boldan
Adriana

calificat
100

4.

Boldan
Denis

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VI

română

Mureşan
Luminiţa

102

calificat

5.

Falaus Livia
Manuela

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VI

română

Boldan
Adriana

101

calificat

6.

Horincar
Bianca

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VI

română

Mureşan
Luminiţa

100

calificat

7.

Lăpuște
Larisa

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VI

română

Mureşan
Luminiţa

100

calificat

8.

Balea
Marisa

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VI

română

Mureşan
Luminiţa

100

calificat

9.

Pintea
Dănuţ

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VII

română

Epan
Fica Geta

103

calificat

10.

Munteanu
Adelina

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

VII

română

Epan
Fica Geta

100

calificat

11.

Szabo
Alicia

Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu

VIII

română

Epan
Fica -

104

calificat
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Suzana
12. Iliyes Anita

Silvaniei
Şcoala Gim. ,,Andrei
Mureşanu,,Cehu
Silvaniei

Geta
VIII

română

Epan
Fica Geta

100

calificat

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ și-a propus următoarele obiective:
- discutarea programei și a bibliografiei;
- selectarea manualelor ;
- întocmirea planificărilor în conformitate cu programa școlară;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- întocmirea testelor inițiale;
- dezvoltarea capacității de exprimare orală și în scris;
- dezvoltarea unor reprezentări culturale;
- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizației
spațiului cultural anglofon.
În cadrul activităților metodice și educative derulate de Catedra de
Limba engleză, amintim :
1. Proiectul interdisciplinar Journée européenne des langues - European day of

langues 26 septembrie 2017 realizat împreună cu dnele prof. Vaida
Mirela,Năprădean Alina şi Pop Teodora de la Clubul Copiilor.
2. Organizarea Olimpiadei de limba engleză – faza pe şcoală şi cea locală
3. Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limba engleză, etapa locală
finalizată cu calificarea a cinci elevi la etapa judeţeană:
Elevii calificați la olimpiada de limba engleză faza locală
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele si
prenumele
Ștețco Mara
Anca Cătălin
Pintea Daniel
Câmpan Carla
Câmpianu Ștefania
Bretan Iazmina
Szabo Alicia
Laura Iacob

Clasa
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a

La faza judeţeană la Olimpiada de Limba engleză s-a calificat Pintea Daniel
clasa a VII-a.
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ și-a propus următoarele obiective :
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- discutarea programei și a bibliografiei;
- selectarea manualelor ;
- întocmirea planificărilor în conformitate cu programa școlară;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- întocmirea testelor inițiale;
- dezvoltarea abilității de exprimare în scris și exprimare orală;
- dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul
de „francofonie”;
- dezvoltarea capacității de a înțelege , exprima gânduri, sentimente și
fapte în limba franceză;
- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală;
- organizarea Olimpiadei de Limba franceză, etapa locală.
În cadrul activităților metodice și educative derulate în cadrul
Catedrei de Limba franceză, amintim :
1. Proiectul interdisciplinar Journée européenne des langues - European day of
langues 26 septembrie 2017 în colaborare cu dnele prof. Vălean Ioana, Năprădean
Alina şi Pop Teodora de la Clubul Copiilor.
2. Ziua Mondială a Educaţiei;
3. Organizarea Olimpiadei de Limba franceză - etapa locală;
4. Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limba franceză, etapa locală
finalizată cu calificarea a unui elev la etapa judeţeană:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele si prenumele

Clasa

Ardelean Teodora
Ghiţ Orlando
Năsui Briana

a VII-a A
a VII-a A
a VII-a A

Membrii Comisiei Limbă și Comunicare s-au străduit să utilizeze cât mai
multe mijloace moderne în procesul de predare-învatare-evaluare, în scopul realizării
unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de excepție, inovator, care să
aducă performanțe școlare deosebite în viitor.
S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei
școlare și a standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de evaluare
diferențiate și fise de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-lise fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învățare-evaluare.
Responsabil comisie metodică:
prof. Vaida Ancuța- Mirela
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
PE ANUL ŞCOLAR 2017-2018 , SEMESTRUL I
Din cadrul Comisiei metodice „ Matematica si stiinte „ fac parte profesorii de
matematică,fizică,chimie şi biologie a căror încadrare este următoarea :
Nr.
Crt.

Numele
şi
prenumele

Studii
S/S Gr.did
D
.
An
obt.

1.

SZABO
OTILIA
MIOARA

S

Gr.I
2015

2.

HODIS
SEVER

S

Def.
2016

Anul
ultimei
perfecţionări

Vechime în
unitate
(ani)

Încadrare
(titular,
detaşat
etc.)

2015

Vechime în
învăţământ
(ani)
20

8

titular

2016

3

-

detasat

3.

ASTALIS
IOANA

S

Gr. II
2017

2017

8

6

suplinitor
calificat

4.

PONDEA
AURORA
GABRIELA

S

Gr.I
2003

2012

26

7

titular

Catedra:
(clase,
nr.ore)

MATEMATICĂ:
8A = 4 ore
6A,B = 8 ore
5 A,B = 8 ore
CDS : 8 A = 1
ora
CONS.8A=1 oră
total: 21 ore
MATEMATICA
:
8 B= 4 ore
7 A,B = 8 ore
Total : 12 ore
CHIMIE :
8A,8B = 4 ore
7A,7B = 4 ore
FIZICA
6A , 6B = 4ore
7A,7B = 4 ore
8A = 2 ore
Total : 18 ore
BIOLOGIE:
5A,5B = 2 ore
6A,6B = 4 ore
7A, 7B = 4 ore
8A,8B = 2 ore
CDS:5B,5A =
2ore
DESEN:5A,B,
6A,B = 4 ore
FIZICA : 8B = 2
ore
CONS. 8B=1 oră
Total: 20 ore

În anul şcolar 2017-2018 activitatea Comisiei de matematică şi ştiinţe s-a
desfăşurat în conformitate cu programul de activitate propus la începutul anului
şcolar.
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În data de 4 septembrie 2017 a avut loc prima şedinţa a comisiei metodice
„Matematică şi şţiinţe” şi a alegerii responsabilului acestei comisii. Cu această ocazie
a fost ales responsabilul comisiei ,au fost analizate fisele de autoevaluare a tuturor
membrilor comisiei, in urma carora toti membrii comisiei au obtinut calificativul
foarte bine pe anul scolar precedent. Au fost stabilite, de asemenea, si principalele
obiective ale comisiei , responsabilitatile membrilor si tematica comisiei pe semestrul
I al anului scolar 2017-2018.
In urma acestei sedinte a fost intocmit Planul managerial al comisiei pe anul
scolar 2017-2018.
Planificările anuale şi semestriale au fost intocmite in conformitate cu
programele scolare aprobate prin OM nr. 5097/09.09.2009. Acestea au fost prezentate
la avizare la termen de catre toti membrii comisiei. Toti membrii comisiei si-au
intocmit planificarile anuale si semestriale in conformitate cu programele scolare in
vigoare . De asemenea au fost intocmite planificari pe unitati de invatare si schite de
lectii pe tot parcursul semestrului.
În septembrie 2017 toţi profesorii din cadrul comisiei metodice au participat la
Consfătuirile cadrelor didactice.
S-au organizat si desfasurat teste initiale la matematica, biologie, chimie si
fizica. Testele initiale au fost elaborate dupa modelele oferite de MECTS. Rezultatele
la aceste teste au fost discutate si analizate in cadrul comisiei metodice. Cu aceasta
ocazie au fost stabilite o serie de masuri, care sunt consemnate in rapoartele cu privire
la interpretarea rezultatelor testelor initiale realizate de fiecare cadru didactic in parte.
Fiecare cadru didactic din cadrul acestei comisii a intocmit subiectele pentru
testele de evaluare initiala la fiecare din clasele la care preda si a facut si evaluarea
lor.
 Szabo Otilia : - cu ocazia Zilei Scolii am pregatit o parada de moda cu elevii
clasei a VIII-a A , cu tema Parada diversitatii;
21.Pregatirea elevilor din clasele a V-a A ,B, a VI-a A, B si a VIII-a A pentru
olimpiada si concursuri scolare;
22.Actualizarea gazetei de matematica;
23.Organizarea ONM – faza pe scoala pe 20 decembrie 2017;
24.Evaluator ONM – faza locala si faza pe scoala;
25.Organizarea concursului Comper etapa I, 26 ianuarie 2018, elevii obtinand 2
premii III: Szabo Alicia si Ilyes Anita clasa a VIII-a A si 11 mentiuni;
26.Elaborarea unor teste de pregatire pentru EN la clasa a VIII-a si rezolvarea lor
27.Consultatii cu elevii clasei a VIII-a A pentru examenul de EN;
28.Excursie la Cluj-Napoca , 21.12.2017 , vizitarea Targului de Craciun , Patinoar
cu elevii clasei a VIII-a A si d-na profesoara Muresan Luminita ;
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29.Pe data de 5 octombrie 2017, in parteneriat cu Politia, avand ca invitat
reprezentant al Politiei locale pe d-l Szilagy Jozsef, am dezbatut probleme
legate de Prevenirea si combaterea criminalitatii , capcanele mediului on-line,
- rolul politiei de proximitate in viata scolii, cu elevii claselor a VIII-a A , B si
profesorii Pondea Aurora, Hodis Sever, Boldan Adriana , Epan Fica si Muresan
Luminita;
30.Pe 5 octombrie de Ziua Educatiei am desfasurat activitati cu elevii cu tema “
Contributii romanesti la dezvoltarea stiintei si tehnicii“ o prezentare PPT cu
aceasta tema;
31.Teza la matematica clasa a VIII-a a fost de 2 ore si conceputa dupa modelul
evaluarii nationale;
32.Elaborarea si aplicarea testelor initiale la inceput de an la clasele a V-a A , B a
VI-a A, B si a VIII-a A ;
33.Impreuna cu elevii si parintii am procurat culegeri de probleme necesare atat in
munca la clasa cat si in pregatirea olimpiadelor scolare si a evaluarii nationale ;
34.Lectorat cu parintii clasei a VIII-a A , pe data de 30.01.2018 , cu tema
„
Orientarea profesionala a copiilor nostri „ , lectorat la care au participat 25 de
parinti .
- Pondea Aurora : - cu ocazia Zilei Scolii a organizat o sesiune de
referate
„ Din lumea plantelor de leac „ cu elevii claselor a V-a A si
B;
- Pe 5 octombrie de Ziua Educatiei a desfasurat activitati cu tema ;
- Participarea la Cercul pedagogic la Surduc ;
- Olimpiada de biologie , faza pe scoala , decembrie 2017 ;
- Olimpiada de biologie , faza locala , ianuarie 2018 ;
- La colindat cu copiii din scoala noastra la diferite institutii ;
- Excursie la Satu Mare cu elevii din clasele a VI-a B si a VIII-a A si B ;
- Referat in cadrul Comisiei metodice cu tema „ Importanta portofoliului
in activitatea instructiv-educativa „ ;
 Astalis Ioana: - a participat la activitatile desfasurate de Ziua scolii si a
organizat o expozitie cu tema “ Aplicatii ale chimiei si fizicii in viata de zi cu
zi“;
- Activitati ,impreuna cu elevii, de realizare a unor activitati experimentale din
programa ;
- Elaborarea testelor initiale la chimie si fizica;
- De Ziua Educatiei Nationale a desfasurat activitati cu tema;
- Participare la Cercul pedagogic, care a avut loc la Scoala Gimnaziala “Corneliu
Coposu” Zalau;
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- Olimpiada de fizica – faza pe scoala si locala. Au participat 20 de elevi, din
care 2 elevi s-au calificat la faza locala;
 Hodis Sever : - Elaborarea si aplicarea testelor initiale la inceput de an la
clasele a a VII-a A, B si a VIII-a B;
- Consultatii cu elevii clasei a VIII-a B pentru examenul de EN;
- Impreuna cu elevii si parintii am procurat culegeri de probleme necesare atat in
munca la clasa cat si in pregatirea olimpiadelor scolare si a evaluarii nationale;
- Teza la matematica clasa a VIII-a a fost de 2 ore si conceputa dupa modelul
evaluarii nationale;
- Organizarea concursului Comper etapa I, 26 ianuarie 2018, elevii obtinand 1
premiu I Pintea Daniel clasa a VII-a A , un premiu III Rob Ionut clasa a VIII-a
B si 4 mentiuni;
- Evaluator ONM – faza pe scoala;
- De Ziua Educatiei Nationale a desfasurat activitati cu tema;
- a participat la activitatile desfasurate de Ziua scolii;
In data de 20 decembrie 2017 a avut loc etapa pe scoala a Olimpiadei
Nationale de Matematica. Subiectele si baremele au fost elaborate de Szabo Otilia.
Au participat 28 de elevi si s -au calificat pentru faza locala 18 elevi , dupa cum
urmeaza : 4 elevi clasa a V-a (prof. Szabo Otilia ), 11 elevi clasa a VI-a (prof. Szabo
Otilia), si 3 elevi clasa a VIII-a (prof. Szabo Otilia).
Situatia corigentelor pe semestrul I, anul scolar 2017-2018 este urmatoarea : 44
de elevi corigenti , dupa cum urmeaza :
 Szabo Otilia : 11 elevi corigenti : 1 elev clasa a V-a A , 2 elevi clasa a VI-a A;
7 elevi clasa a VI-a B, 1 elev clasa a VIII-a A;
 Hodis Sever : 31 elevi corigenti :7 elevi clasa a VII-a A; 8 elevi clasa a VII-a B;
16 elevi clasa a VIII-a B .
 Pondea Aurora : 5 elevi corigenti: 1 elev clasa a V-a B ; 1 elev clasa a VI-a A;
3 elevi clasa a VII-a A;
 Astalis Ioana : 2 elevi: 2 elevi clasa a VIII-a B;
Cauzele acestor corigenţe au fost: absenţe multe de la ore, slaba pregătire
individuală a elevilor, atitudinea necorespunzătoare a elevilor faţă de învăţătură,
pregătirea suplimentară de recuperare a materiei sub îndrumarea profesorilor
inexistentă ,nefolosirea unor metode centrate pe elev şi a muncii diferenţiate.
Făcând o analiză SWOT a activităţii comisiei metodice “Matematică şi ştiinţe” pe
anul şcolar 2017-2018 , semestrul I putem constata următoarele:
PUNCTE TARI :
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 Planificările anuale şi calendaristice au fost corect realizate,la termen
şi în conformitate cu programa şcolară;
 Profesorii din comisie au fost la zi cu materia conform planificărilor;
 Toţi profesorii au avut schiţe de lecţie şi material didactic necesar pentru lecţii;
 Temele de casă au fost stimulative înlesnind procesul de învăţare;
 Strategiile didactice au fost în conformitate cu conţinuturile şi resursele
disponibile;
 Toţi profesorii sunt calificaţi;
 Relaţia profesor-elev a fost bună,profesorii au stimulat creativitatea şi
motivarea elevilor la lecţii.
PUNCTE SLABE :
 Insuficienta preocupare din partea profesorilor de matematică pentru
pregătirea suplimentară a elevilor care necesită pregătire recuperatorie;
 Materiale didactice insuficiente în dotarea cabinetului de matematică şi fizică;
 Caietele de teme nu au fost corectate şi notate ritmic;
 Existenţa unui număr foarte mare de elevi corigenţi la matematică
pe primul semestru al acestui an scolar;
 Neconcordanţe între programele şcolare la obiectele de matematică,fizică şi
chimie

AMENINŢĂRI :
 Manuale vechi ,care nu mai corespund noilor programme la clasele VI-VIII;
 Supraîncărcarea elevilor cu tot felul de concursuri noi la majoritatea
obiectelor de învăţământ;
 Programe şcolare supraîncărcate.
OPORTUNITĂŢI :
 Clădirea principală a unităţii asigură condiţii optime pentru procesul
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instructiv-educativ;
 Există posibilitatea actualizării şi extinderii afişierului catedrei de
matematică şi fizică;
 CDI-ul oferă posibilitatea diversificării actului instructiv-educativ ;
la fel şi cabinetul de informatică.
 Sala de calculatoare oferă posibilitatea desfăşurării lecţiilor de matematică,
fizică,chimie şi biologie.
REZULTATE COMPER MATEMATICA 2017-2018
ETAPA I , 26 ianuarie 2018

Elev
TATAR MATEI
PETRENCI SERGIU
VARGAS RALUCA
FALAUS MIHAELA
HOGYE MIRIAM
CULCIAR ANTONIO
BOLDAN DENIS
CHENDE DENIS
COSTE MARIAN
BALEA MARISA
HORINCAR BIANCA
LAPUSTE LARISA
PETER VANESSA
LASZLO ERIK
BODEA MILAN
VLASAN DAVID
RUS VLAD
FALAUS LIVIA
DRUTA ANDREI
BLAGA SEBASTIAN
FALAUS ANATEEA
KOZMA IONUT
MURESAN ANTONIO
SZABO ALICIA
ILYES ANITA

Cod CIC
26c056
26c078
26c061
26c067
26c06c
26c0c8
26c0cb
26c0d6
26c0df
26c0e6
26c0ec
26c0f9
26c0bf
26c0d2
26c0db
26c0f3
26c0aa
26c09a
26c0a4
26c094
26c0b3
26c0fe
26c09e
26c080
26c089

Clasa
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
55

Punctaj
65 puncte
65 puncte
60 puncte
60 puncte
50 puncte
70 puncte
70 puncte
70 puncte
70 puncte
70 puncte
70 puncte
70 puncte
65 puncte
60 puncte
60 puncte
60 puncte
55 puncte
50 puncte
50 puncte
40 puncte
40 puncte
40 puncte
35 puncte
80 puncte
80 puncte

Premiu
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Premiul III
Premiul III

MURESAN LAURENTIU

26c083

8

70 puncte

Mentiune

Întocmit,
Responsabil comisie metodică, prof. Szabo Otilia

RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
LA ARIA CURRICULARĂ ,, OM ŞI SOCIETATE”
Semestrul I
An şcolar: 2017-2018
I. COMPONENŢA COMISIEI METODICE:
În anul şcolar 2017-2018, comisia metodică ,,Om şi societate’’ este alcătuită
din:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.

Nume şi prenume

Disciplina

Vechime
în
învăţământ
13

Vechime în
unitate

Grad
didactic

8

II

17

10

Definitivat

NĂPRĂDEAN ALINA
MARIA
VLĂȘAN ANGELA

ISTORIEGEOGRAFIE

CRECAN DANCRISTIAN
MOLDOVAN
SERGIU -

RELIGIE- CULT
ORTODOX

9

-

Definitivat

EDUCAŢIE FIZICĂ

6

6

Definitivat

CULTURĂ CIVICĂ

II. PROIECTAREA DIDACTICĂ
În anul şcolar 2017-2018, membrii comisiei ,,Om şi societate’’, de la Şcoala
Gimnazială ,, Andrei Mureşanu’’, Cehu Silvaniei şi-au propus şi au desfăşurat o
activitate bogată concretizată în acţiuni realizate cu elevii atât la nivelul şcolii noastre,
cât şi în parteneriat cu alte instituţii. Activitatea membrilor catedrei a respectat
graficul activităţilor propuse pentru anul şcolar 2017-2018 şi s-a încadrat în limita de
timp dată. Astfel au fost întocmite la timp planificările pe discipline (istorie,
geografie, religie, cultură civică, educaţie socială) de către toţi membrii comisiei.
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La începutul lunii octombrie 2017 au fost întocmite şi aplicate testele iniţiale
care au vizat materia parcursă anul anterior şi au fost date în funcţie de nivelul clasei
şi ţinând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor.

Evaluare iniţială, Istorie. Note obţinute
6

Nota 1

5

2
3

4

4

3

5

2

6
7

1

8

0
VA

9

VB

10

Evaluare iniţială, Geografie. Notele obţinute
6

Nota 1

5

2

4

3
4

3

5

2

6
7

1

8

0

9
VA

VB

10

În urma corectării testelor iniţiale acestea au fost interpretate, analizate şi s-a
stabilit un plan de măsuri pentru remedierea situaţiilor.
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ACŢIUNI
Identificarea elevilor care prezintă dificultăţi
în citirea şi
interpretarea textelor istorice/datelor
geografice;
Predarea diferenţiată a informaţiilor;

MIJLOACE DE VERIFICARE
Fişe de lucru

Exerciţii de lectură critică a diverselor surse
istorice, geografice;
Administrarea unor teste de evaluare care să
conţină toate categoriile de itemi: obiectivi,
semiobiectivi şi subiectivi.
Identificarea elevilor capabili de performanţă
şi pregătirea acestora pentru Concursul
Naţional de Geografie,,Terra”(MICA
OLIMPIADĂ).

Fişe de lucru/Caietele elevilor

Fişe de lucru diferentiate

Teste de evaluare

Participarea la faza pe
scoală/locală/judeţeană.
Teste de pregătire suplimentară
pe baza unui grafic de desfăşurare.

În cadrul activităţilor au fost utilizate metode şi tehnici de învăţare în funcţie de
nivelul de pregătire al elevilor, folosindu-se îndeosebi metode centrate pe elev:
problematizarea, descoperirea, conversaţia, studiul de caz. Au fost utilizate frecvent
materiale şi mijloace didactice cu scopul stimulării interesului elevilor pentru învăţare
cum ar fi: hărţi, atlase, planşe, softurile educaţionale, calculatorul.
La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare s-a realizat o evaluare a competenţelor şi
a cunoştinţelor prin folosirea unei game variate de instrumente de evaluare: teste
iniţiale, teste de evaluare cu itemi diferiţi, fişe de lucru, referate, lucrări semestriale
scrise.
III. SITUAŢIA ŞCOLARĂ
 Frecvenţa la ore : în limite normale. S-au înregistrat următoarele situaţii
neîncheiate:
- Istorie: Dulanyi Robert, Lingurar Sorina, Tivadar Larisa, Pop Narcis
- Geografie: Dulanyi Robert, Lingurar Sorina, Tivadar Larisa, Pop Narcis,
Stein Samira, Zoicaş
Florina.
 Corigenţi:
Nr. Elevi corigenţi
crt.

Clasa

1.

Lingurar Sonia

a V -a A

X

Disciplina
Geografie Cultură Educaţie
civică socială
X
-

2.

Tivadar Florina

a VI-a B

-

X

-

-

3.

Rostaş Noemi

a VI-a B

-

X

-

-

Istorie
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4.

Horvat Szabolcz

a VII-a A

X

-

-

-

5.

Stoica David

a VII-a A

X

-

-

-

IV. NIVELUL DE PREGĂTIRE AL ELEVILOR
1. Pregătirea elevilor pentru performanţă:
Elevii au fost informaţi privind programa olimpiadelor şi a concursurilor
şcolare. Astfel a fost elaborat un program de pregătire suplimentară. În luna ianuarie
fost organizată etapa pe scoală/locală a olimpiadei de istorie/geografie/religie.
Subiectele pentru etapa pe școală/locală au fost realizate de către profesorul din
şcoală conform modelelor de subiecte de la aceste concursuri.

CALENDARUL OLIMPIADELOR/CONCURSURILOR SCOLARE

Denumirea concursului

Etapa pe şcoală/
locală

Etapa județeană

Etapa națională

1.

OLIMPIADA DE ISTORIE

1 februarie 2018

17 martie 2018

2-6 aprilie 2018

2.

OLIMPIADA DE
GEOGRAFIE

19 ianuarie 2018

3 martie 2018

2 - 7 aprilie 2018

3 martie 2018

2 - 7 aprilie 2018

Nr.
crt.

29 ianuarie 2018

3.
OLIMPIADA DE RELIGIE

1. Olimpiada de Geografie: - la faza pe școală/locală au participat 3 elevi din
clasa a VIII-a B. În urma participării s-a calificat la faza județeană un singur elev: Rob
Ionuţ
- Vasile din clasa a VIII-a B.
2. Olimpiada de Religie: - s-au calificat la faza județeană elevele: Balea
Marisa din clasa a VI-a A ş i Bârsan Ioana din clasa a VI- B.
V. ACTIVITĂŢI ORGANIZATE
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Activitatea membrilor catedrei s-a concretizat prin participări la concursuri,
comemorarea unor evenimente istorice, realizarea unor expoziţii sau sărbătorirea unor
evenimente importante.
NR.
CRT.

ACTIVITATEA

FELUL
ACTIVITĂŢII

PERIOADA
SUSŢINERII

1.

Adoptarea planului managerial
al comisiei ,,Om şi societate” pe
anul şcolar 2017-2018

Expunere
Dezbatere

27.09.2017

Năprădean Alina
Maria

2.

Aplicarea testelor iniţiale

Activitate
didactică

18.09 04.10.2017

Membrii comisiei

3.

Analiză privind interpretarea
testelor iniţiale
Probele de evaluare şi matricea
de specificaţie

Dezbatere

11.10. 2017

Membrii comisiei

Activitate
didactică

25.10. 2017

Membrii comisiei

Năprădean Alina
Maria
Năprădean Alina
Maria

4.

5.
6.

7.

Curriculum la decizia şcolii –
tipuri de opţional
Lecţie demonstrativă la
geografie , clasa a VII-a B

Referat

8.11. 2017

Activitate
didactică

22.11. 2017

Celebrarea evenimentelor cu
semnificaţie istorică/religioasă.

Activităţi
specifice
Dezbateri

8.

Sărbătorile de iarnă la români

Referat

RESPONSABILI

Datele aferente Năprădean Alina
activităţilor
Maria
Vlăşan Angela
Crecan Claudiu Dan
Crecan Claudiu Dan

Membrii comisiei au defăşurat următoarele activităţi:
D-na prof. Năprădean Alina Maria a desfăşurat următoarele activităţi:
a. Activităţi metodice la nivelul ariei curriculare/şcolii:
1. Ziua europeană a limbilor moderne, activitate desfăşurată în
29.09.2018. Scopul activităţii a fost acela de a atrage atenţia asupra importanţei
învăţării limbilor străine, de a încuraja învăţarea limbilor străine de-a lungul vieţii.
Titlul activitatii

Participanţi
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Mod de
realizare

Locul de
desfasurare




Ziua europeană a limbilor
moderne.

Clasa a VII-a B

Prezentare Power
Point

Cabinetul de
Istorie-Geografie

Dezbatere
Discuţii

Prezentarea proiectelor
realizate de elevii clasei a VIIB

2. Ziua Educaţiei, activitate desfăşurată în data de 5 octombrie 2017.
Educaţia este o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin educaţie
societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce
umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate.La nivelul şcolii am desfăşurat
următoarele activităţi:

Participanţi

Mod de
realizare

Locul de
desfasurare

EDUCAŢIA
Modele de educaţie în
DE IERI
Grecia şi Roma Antică
8.00-8.50
9.00- 9.50

Clasa a VIII-a
B
Clasa a VI-a A

Activitate pe grupe

Cabinetul de
Istorie-Geografie

EDUCAŢIA
Sisteme de educaţie
DE AZI
actuale din lume
10.00-10.50
11.10- 12.00

Clasa a VI- a
B
Clasa a V- a A

Activitate pe grupe

EDUCAŢIA
Educaţia de azi pentru
DE MÂINE
viitorul de mâine!
12.10-13.00

Clasa a VIII-a
A

Activitate pe grupe

Titlul activitatii

Prezentare PPT

Prezentare PPT

Cabinetul de
Istorie-Geografie

Cabinetul de
Istorie-Geografie

3. Ziua Holocaustului, activitatea s-a desfăşurat în data de 9 octombrie 2017
Marcarea acestui moment reprezintă doar unul dintre eforturile societății
românești de a menține vie memoria victimelor Holocaustului. Obiectivele urmărite
au fost analizarea unor documente referitoare temei, promovarea ideilor de toleranţă
și dezvoltarea unei conştiinţe civice, bazată pe cunoaşterea şi asumarea valorilor
democratice.
61

Titlul activitatii

Participanţi

Holocaustul, o tragedie a secolului XX...
 Prezentarea semnificaţiei holocaustului


Mod de
realizare

Clasa a VIII-a A, B
Clasa a V-a A, B
Clasa a VII - a A

Tinerii întreabă… supravieţuitorii
răspund. Prezentare ppt.

Locul de
desfasurare
Cabinetul de
IstorieGeografie

Dezbatere
Discuţii

4. Ziua Şcolii, 17 noiembrie 2017
Principalele activităţi şi modul de realizare sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

1.

Concurs de cultură
generală

2.

Fotbal

Tipul
activităţii

Număr
elevi

Ora

Locul de desfăşurare/
Responsabili

concurs

10

8.00-10.00

Cabinetul de Istorie
Năprădean Alina

activitate
sportivă

7

8.00-10.00

Sala de sport
Moldovan Sergiu

În cadrul concursului de cultură generală, elevii clasei a VII - a B, au fost
organizaţi pe grupe de lucru. La sfârşitul timpului alocat, responsabilii fiecărei echipe
si-au prezentat răspunsurile. Pe baza acestor răspunsuri a fost realizat un clasament.
Toţi elevii clasei au fost premiaţi cu diplome şi softuri educaţionale (Istorie,
Geografie) de la Editura EDU.
5. Ziua Naţională a României
La nivelul şcolii am iniţiat în perioada 24-29 decembrie 2017 un proiect
educaţional cu titlul ,,MAREA UNIRE – UN VIS REALIZAT LA 1 DECEMBRIE 1918”
. Scopul proiectului a fost acela de a conştientiza tânăra generaţie de importanţa şi
semnificaţia evenimentelor istorice care au marcat istoria neamului românesc,
dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic, stimularea interesului elevilor
pentru istoria locală şi naţională, prin documentare şi realizare de lucrări practice.
Prof. coordonator: prof. Năprădean Alina-Maria
Prof. colaboratori: Prof. Epan Fica, Prof. Mureşan Luminiţa, prof. Vlăşan
Angela, prof. Pondea Aurora, prof. Radu Olga, prof. Boldan Adriana, prof.
ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PROPUSE
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Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

Titlul activității

Data

Particip
anti

Prezentarea proiectului

24.XI.2017

Cabinetul de Istorie

Realizarea unei expoziţii cu
imagini/documente ale
evenimentelor istorice specifice
anului 1918.
Confecţionarea de steaguri,
ecusoane, planşe, desene,
postere tematice având ca temă
,, Marea Unire - un vis realizat
la 1 decembrie 1918”.
Prezentarea programului
dedicat Zilei Naţionale a
României.
 Prezentarea semnificatiei
istorice a zilei de 1Decembrie;
 Marea Unire oglindită în
literartura română
 Sceneta ,, O petrecere în
familie”
 Recitarea unor poezii;
 1 decembrie 1918 rememorăm trecutul. Marea
Unire şi personalităţi ale
Marii Uniri – proiecte
tematice.
 Cântece patriotice
Expoziţie cu lucrările elevilor.

27.XI.2017

Clasele
V-VIII
Clasele
a VII-a
B

28. XI.2017

Clasele
V-VIII

Sălile de clasă

29.XI.2017

Clasele
V-VIII

Cabinetul de Istorie

29. XI.2017

Clasele
V-VIII

Sălile de clasă
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Locul desfășuşării

Cabinetul de Istorie
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b. Activităţi extracurriculare
1. Am participat la cursul de formare organizat de CCD Sălaj – Să-i învăţăm
pe elevi să înveţe. Strategii de învăţare, Zalău, octombrie 2017.
2. În data de 8 decembrie 2017 am participat la Simpozionul ştiinţific
interjudeţean
judeţean
intitulat
„CENTENARUL
MARII
UNIRI.
PARTICIPAREA LOCUITORILOR DIN PLASA CEHU SILVANIEI LA
MARELE RĂZBOI.”Activitatea s-a desfăşurat în Amfiteatrul Liceului Tehnologic
,,Gheorghe Pop de Băseşti” din Cehu Silvaniei. Menţionez că în deschiderea
simpozionului elevii claselor a VII-a B şi a VIII-a B, coordonaţi de d-na prof.
Năprădean Alina Maria au interpretat o scenetă dedicate Marii Uniri intitulată ,, O
petrecere în familie”.
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3. Am participat la Concursul Regional „VASILE LUCACIU –UN CREZ
,UN DESTIN, O LUME!”
Nr.
crt.

Nume şi prenume elev

Clasa

Creaţie literară/Desen

Rezultate
obținute

1.

VARGAŞ RALUCA

a V-a A

Compunere

Premiul II

2.
3.
4.
5.

SILAGHIA TANIA-MARIA
MERCE CĂTĂLIN-DORIN
ROSTAŞ – ZOICAŞ RAUL
GEGERAN VLĂDUŢ

a VII-a A
a VII-a B
a VII-a B
a VII-a B

Compunere
Desen
Desen
Desen

Premiul III
Premiul I
Premiul II
Diplomă de
participare

D-na prof. Vlășan Angela a desfăşurat următoarele activităţi:
 Ziua Educaţiei globale, activitate desfăşurată în data de 5 octombrie
2017, Educaţia ta contează!
 Drepturile copilului, activitate s-a desfăşurat în luna noiembrie în C.D.I.
Au participat elevii claselor VII-VIII;
 Drepturile omului, activitate s-a desfăşurat în data de 10 decembrie
2017 în C.D.I. Modul de realizare: PPT., dezbateri.
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 Constituţia României, activitate s-a desfăşurat în data de 8 decembrie
2017 în C.D.I. Modul de realizare: PPT., dezbateri.
 Participarea la cursul de formare cu titlul
carieră.

JOBS – Orientarea în

 Campaniile umanitare: Spiriduşii Lui Moş crăciun, Ajută-l pe Moş
Crăciun
D-nul prof. Crecan Dan – Cladiu a desfăşurat următoarele activităţi:
 Participarea la concursul ,,În lumina lui Hristos”, etapa locală.
 Activităţi de voluntariat.
D-nul prof. Moldovan Sergiu a desfăşurat următoarele activităţi:
 Activităţi de voluntariat /diverse împreună cu elevii clasei a V-a B.
 Drepturile copilului, PPT, dezbateri, C.D.I.
 Drepturile omului, PPT, dezbateri, C.D.I.

ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI













Întocmirea la termen a documentelor şcolare;
Utilizarea cabinetului de Istorie-Geografie, Religie;
Utilizarea metodelor și a mijloacelor moderne în procesul instructiv-educativ;
Evaluarea initială s-a realizat la începutul anului şcolar sub forma unor teste;
Evaluarea formativa a fost realizată permanent prin mai multe modalităţi: fise
de lucru, autoevaluare, teste cu imagini etc.;
Evaluarea sumativă a fost realizată la finalul semestrului prin utilizarea unor
metode moderne de evaluare;
Parcurgerea ritmică a materiei;
O bună pregătire şi motivare pentru desfăşurarea unei activităţi de nivel
calitativ ridicat
Implicareaa părinților în activitățile organizate la nivelul şcolii.
Implicarea în activităţile desfăşurate în şcoală şi în cadrul comunităţii;
Participarea la activităţile organizate de Inspectoratul Școlar: consfătuiri,
cercuri pedagogice;
Interesul cadrelor didactice pentru cursuri de perfecţionare;
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Interesul din partea elevilor pentru disciplinele ariei curriculare.

PUNCTE SLABE:
Scăderea numărului de elevi;
 Îngreunarea procesului instructiv-educativ prin lipsa manualelor /auxiliarelor la
clasele: pregătitoare, VI,VII, VIII.


OPORTUNITĂȚI:
Utilizarea în lecţii a tehnicilor informaţionale de care dispune şcoala;
 Diversificarea activităţilor de învăţare la clasă, în aşa fel încât să fie antrenaţi în
lecţie şi elevii care prezintă dificultăţi de învăţare;
 Participarea elevilor la olimpiada de religie, participarea la cursuri de
perfecţionare;
 Realizarea de activități în parteneriat cu Parohia Ortodoxă din Cehu Silvaniei


AMENINŢĂRI


Eventuală creştere a numărului de solicitări pentru neparticiparea la ora de
Religie.

Responsabil de catedră:
Prof. Năprădean Alina Maria

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018 ,Sem. I
În conformitate cu prevederile R.O.F.U.Î.P. în cadrul aceleiaşi unităţi de
învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe
discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Ca urmare, începând
cu anul şcolar 2017/2018 s-a constituit, la nivelul unităţii, comisia metodică „Educatie
tehnologică, Arte şi Educaţie fizică”.
Din cadrul acestei comisii fac parte toţi profesorii de Educaţie tehnologică,
Educaţie plastică, Educaţie muzicală şi Educaţie fizică a căror încadrare este
următoarea:
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Nr
Crt

Numele
Prenumele

1.

RADU
OLGA

2.

COSTINAS
CLAUDIU

S

DEB

3.

PONDEA
AURORA

S

Gr. I.
2003

4.

VAIDA
MIRELA

S

5.

MOLDOVAN
SERGIU
SZILAGYI
AMALIA

6.

Studii
S
Gr.did
SD
.
An
obţ.
S
Gr. I
2002

Anul
ultimei
perfecţionăr
i

Vechime
în
învăţământ
(ani)

Vechime
în
unitate
(ani)

Încadrare
(titular,
detaşat etc.)

Catedra:
(clase,
nr.ore)

2016

30

15

Titulară

4

4

Suplinitor
calificat

2011

27

27

Titular

Gr. II
2013

2017

20

4

Titular

S

DEF.

2014

7

7

Titular

S

Gr II.

2011

12

12

Titulara

Ed.tehnologică si
T.I.C.
18 ore
Ed.muzicală
V-VIII -8 ore
Ed. Plastica
VII B,VIII AB 2
ore
Ed.plastica
VA,B VI A,B
4 ore
Ed.plastica
VII A
1 ora
Educaţie fizică
18 ore
Educaţie fizică
18

În anul şcolar 2017-2018,sem.I, activitatea comisiei de Educaţie tehnologică,
arte şi Educaţie fizică s-a desfăşurat în conformitate cu programul de activitate propus
la începutul anului şcolar.
În data de 4.09.2017 a avut loc şedinţa de constituire a comisiei metodice
“Educaţie tehnologică, arte şi Educaţie fizică” şi a alegerii responsabilului acestei
comisii.
Cu această ocazie au fost stabilite: obiectivele comisiei, responsabilităţile membrilor
şi tematica comisiei pe anul şcolar 2017/2018.
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TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
AN ŞCOLAR 2017-2018
Nr Data Tema
.
Ctr
.
1. SI
Exemple de buna
practica privind
aplicarea
principiilor
calitatii
la
disciplinele care
fac parte din
comisia
metodica

Modalităţi de realizare

Responsabili

Revizuirea R.O.I.
Analiza fiselor de evaluare

Radu Olga

Referat
Oră deschisă a III-a B
Ora deschisa a-V-aA
Verificarea proiectării didactice
Dezbateri

Szilaghyi Amalia
Radu Olga

Moldovan Sergiu

Făcând o analiză a situaţiei la invatatura la obiectele: Educaţie tehnologică
(1 elevi) cu situatia neincheiata, Educaţie plastica (1 elev) , Educaţie muzicală(1 elev),
Educaţie fizică(8 elevi) nu sunt corigenţi.
Analizând activitatea comisiei metodice “Educaţie tehnologică, arte şi Educaţie
fizică” pe semestrul I din anul şcolar 2017-2018, putem constata următoarele:
PUNCTE TARI:
 Planificările anuale şi calendaristice au fost corect realizate, la termen şi în
conformitate cu programa şcolară;
 Profesorii din comisie au fost la zi cu materia conform planificărilor;
 Profesorii au avut schiţe de lecţie şi material didactic necesar pentru lecţii;
 Temele de casă au fost stimulative înlesnind procesul de învăţare;
 Strategiile didactice au fost în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile;
 Toţi profesorii sunt calificaţi;
 Relaţia profesor-elev a fost bună, profesorii au stimulat creativitatea şi motivarea
elevilor la lecţii.
PUNCTE SLABE:
Utilizarea insuficientă a mijloacelor şi materialelor didactice în procesul
instructiv-educativ de către toţi profesori.
 Materiale didactice insuficiente în dotarea cabinetelor salii de sport.
 Comasarea cabinetului de Educatie Tehnologica cu cel de T.I.C.
 Desfintarea cabinetului de Educatie Muzicala .
 Inezistenta unui cabinet de Educatie Plastica
 Interesul unor elevi e scăzut şi tratează cu superficialitate cerinţele date.


AMENINŢĂRI:
 Manuale vechi, care nu mai corespund noilor programe la clasele VI
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-VIII.
Supraîncărcarea elevilor cu tot felul de concursuri noi la majoritatea
obiectelor de învăţământ.
OPORTUNITĂŢI:
 Clădirea principală a unităţii asigură condiţii optime pentru procesul instructiveducativ.
 CDI-ul oferă posibilitatea diversificării actului instructiv-educativ; la fel şi
a binetul de informatică.

NIVELUL DE PREGĂTIRE AL ELEVILOR
Elevii şcolii noastre sunt bine pregătiţi.
Puncte tari:





majoritatea elevilor manifestă interes pentru aceste discipline;
evaluarea se face permanent şi conform criteriilor de notare;
elevii participă cu interes la ore şi dovedesc multă imaginaţie şi talent;
materia este parcursă în concordanţă cu planificările anuale şi semestriale;

Puncte slabe:
 mai există încă elevi puţin interesaţi şi care participă superficial la activităţi.
 Desfintarea cabinetelor atrage dupa sine o slaba folosire a mijloacelor didactice
Oportunităţi:
 amenajarea unor spaţii speciale unde elevii să-şi păstreze blocurile de desen,
acuarelele şi păharele pentru apă;
 atragerea de venituri pentru dotare.
Ameninţări:
 numărul elevilor din şcoală este în scădere;
 banii alocaţi de la buget pentru dotări sunt puţini.
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Prof. Ing.RADU OLGA Septembrie-februarie
- participare la consfatuirile cadrelor didactice
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- participare la cercul pedagogic desfasurat la Sc. Gim.”I. Batori” Simleu- Silvaniei
avand functia responsabil cerc pedagogic,intocmirea de referat cu tema, metodist
ISJ Salaj,membra in Consiliul Consultativ Aria Curriculara Tehnologi.
- activitati de voluntariat la A.D.L.
- expozitie cu lucrari realizate de elevi cu ocazia Zilei Scoli Gimnaziale „Andrei
Muresanu” in cabinetul de Ed. Tehnologica.
- participarea la proiectul dedicat zilei de 1 Decembrie.
- consultatii cu elevi participanti la olimpiada de Educatie tehnologica faza locala
2017, un numar de 10 elevi.

Activitati extrascolare la disciplina Educatie fizica si sport,
an scolar 2017-2018, semestrul I
 Participarea la activitatile prilejuite de “ ZIUA SCOLII ”
 Pregatirea echipelor de VOLEI , FOTBAL, RUGBY-TAG , pentru diferitele
concursuri
 Locul III, Rugby-tag, Cupa Micilor Stejari, Dragu
 Locul II, Minirugby, Cupa Vaii Salajului, Cehu Silvaniei
 Locul III, Faza Interjudeteana, Rugby Tag, Cupa Mos Craciun, Oradea
 Locul I, Faza Interjudeteana, Minirugby, Cluj Napoca
 Organizarea unor competitii sportive la nivel local si pe scoala
 Parteneriate cu scoli din judet
 Activitati sportive sub atenta monitorizare a FRR
 Activitati de voluntariat la Caminul de ingrijire din oras
 Aparitii in diferite publicatii, judetene si interjudetene
 Participarea cu activitati sportive la Mica Unire, 24 ianuarie
 Pregatirea majoretelor pentru diferitele jocuri demonstrative
 Aparitia pe platform Get into Rugby Romania, cu nenumarate activitati
 Prezenta la Conferinta Nationala A Federatiei Romane de Rugby, Izvorul
Muresului, Harghita
Profesor : Moldovan Sergiu Lucian
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RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2017-018
SEMESTRUL I
CATEDRA DE EDUCATIE MUZICALA
________________________________________________________________

În primul semestru al anului scolar 2016/2017 am realizat procesul instructiv –
educativ în concordanta cu programul elaborat de Ministerul Educatiei Nationale si
mi-am îndeplinit toate obligatiile de profesor prevazute în fisa postului.
Scopul principal urmarit a fost instruirea elevilor în conformitate cu
programele scolare, participarea la activitati cultural – educative.
M-am preocupat de întocmirea planificarilor calendaristice dupa modelul
oferit de MECTS, a planurilor unitatilor de învatare, planificari pe care le-am realizat
pâna la termenul stabilit de directiunea unitatii scolare. Proiectarea didactica am
întocmit-o pe baza rezultatelor obtinute la evaluarea initiala de la începutul anului
scoalar si pe baza particularitatilor de nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat
activitatile de învatare îndeosebi sub raportul continutului, al formelor de organizare
si al metodologiei didactice- la posibilitatile diferite ale elevilor, la capacitatea de
întelegere, ritmul de lucru propriu

unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în

parte.
Am proiectat la începutul anului scolar câteva activitati extracurriculare de
tipuri
diferite si structurate dupa modele variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile
si interesele educabililor, cu continuturile abordate, activitati pe care le-am si realizat
pe tot parcursul semestrului.

1.

Realizarea activitatilor didactice

Am ales optim continutul lectiei (accesibilitate, actualitate, relevanta, grad de
dificultate, grad de încarcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele
propuse si cu competentele vizate).
Mi-am adaptat activitatea scolara prin continutul ei si prin programul de lucru,
intereselor si aptitudinilor elevilor, particularitatilor lor de vârsta, în functie de nivelul
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clasei (sarcini de lucru diferentiate). Datorita valentelor formative pe care le detin
metodele contemporane activ-participative (asigurarea unui demers interactiv al
actului de predare-învatare-evaluare, valorificarea si stimularea creativitatii si
imaginatiei elevilor, dezvoltarea motivatiei pentru învatare, crearea cadrului favorabil
pentru aplicarea cunostintelor dobândite etc.), le-am utilizat în procesul instructiv:
Expunerea, Conversatia, Observarea, Exercitiul.
La scurt timp dupa inceperea semestrului I , am format un ansamblu vocal
compus din elevi ai scolii Andrei Muresanu reprezentand in total un nr de 36 de copii
cu, care am intreprins mai multe actiuni. În luna decembrie am contribuit la
organizarea ceremoniei de Ziua Natională a României sustinuta in parcul din centrul
orasului Cehu Silvaniei asigurand fondul muzical pe durata intregii ceremonii. In 17
noiembrie am participat cu aceasta formatie vocala la serbarea zilei scolii sustinand
deasemenea un concert.
In colaborare cu profesorul de religie am pregatit o parte din acesti copii
pentru un concert in data de 17 decembrie , un proiect al bisericii ortodoxe române.

2.

Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale

Managementul carierei vizează planificarea şi modelarea progresului
angajaţilor în cadrul organizaţiei în raport de evaluările nevoilor
organizaţiei, dar şi în raport de performanţele potenţialului şi preferinţele
individuale ale angajaţilor. Managementul carierei reprezintă un model care implică
multiple
interdependenţe funcţionale dintre planificarea carierei individuale, planificarea
carierei organizaţionale şi dezvoltarea carierei.
In acest sens am urmarit sa imi indeplinesc toate atributiile de serviciu la timp,
sa respect regulamentul intern si normele de organizare si functionare a institutiei
scolare.

PROF. ED. MUZICALA
COSTINAŞ CLAUDIU
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RAPORT DE ACTIVITATE
AN SCOLAR 2017-018
SEMESTRUL I
CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
________________________________________________________________

- Am participat pe 1. Octombrie la ziua nationala a vârsnicilor
- În data de 18 octombrie 2017, in calitate de colaborator, la Flash-mob-ul organizat
de către Cetrul Județean de Resurse şi de Asistenta Educațională Sălaj -Centrul
Județean de Asistenţă Psihopedagogică Salaj, în cadrul Proiectului de prevenire a
traficului de persoane - Nu eşti de vânzare-Alege pentru binele tău
- În data de 5. Octombrie de ziua internationala al educaţiei am organizat concursuri
şi ştafete claselor 1-4
- În data de 14. Noiembrie 2017 cu elevii clasei 7.A al şcolii gimnaziale "Andrei
Mureşanu" am vizitat asociaţia " Sindrom Down " cărora i-am dăruit fructe şi legume
- Tot în Noiembrie am participat la ziua şcolii gimnaziale "Andrei Mureşanu"
- Î n decembrie am fost cu clasa a 7.A la colindat la primaria oraşuli Cehu Silvaniei
PROFESOR, SZILAGYI AMALIA

TABEL NOMINAL
CU ELEVII PARTICIPANTI LA CONCURSUL REGIONAL
,, VASILE LUCACIU – UN CREZ, UN DESTIN, O LUME!”

NR.
CRT.

NUMELE ȘI
PRENUMELE

CLASA

SECȚIUNEA

NUMELE ȘI
PRENUMELE
CADRULUI
DIDACTIC
INDRUMĂTOR

1

MUREȘAN
MIHAELA

VA

PICTURĂ

PONDEA AURORA
GABRIELA

2

FĂLĂUȘ MIHAELA

VA

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

3

PETER VANESA

VI A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

4

BALEA MARISA

VI A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

5

ILUCZ FLORINA

VI B

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

6

LĂPUȘTE LARISA

VI A

PICTURĂ

PONDEA AURORA
GABRIELA
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ȘCOALA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,

PREMIUL
OBȚINUT

I

MENȚIUNE

I

I

I

II

7

ARDELEAN
LORENA-FLAVIA

VI B

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

8

BRATA DENISA
PAULA

VI B

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

9

LĂPUȘTE LARISA

VI A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

10

KOZMA DIANA

VI B

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

11

PETER VANESA

VI A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

12

BRETAN IAZMINA

VIII A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

13

MUTH ADELINA

VIII A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

14

ILYES ANITA

VIII A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

15

BOLDAN ADINA

VIII A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

16

MOLDOVAN
TANIA

VIII A

DESEN

PONDEA AURORA
GABRIELA

CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,ANDREI MUREȘANU,,
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ

II

III

MENȚIUNE

DIPLOMĂ DE
PARTICIPARE
DIPLOMĂ DE
PARTICIPARE
II

III

MENȚIUNE

DIPLOMĂ DE
PARTICIPARE
DIPLOMĂ DE
PARTICIPARE

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof .ing. Radu Olga
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RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA DIRIGINTILOR
SEMESTRUL I
AN SCOLAR 2017-2018

La începutul anului s-au realizat documentele specifice de planificare a
activităţii educative: Planul managerial si Programul activităţilor educative
extraşcolare şi extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse
cu cerinţele clasei de elevi;
- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât
elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare şi valorificarea
acestora din punct de vedere educativ.
- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat şcoalăfamilie
- Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor
educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea
desfăşurându-se sub diverse forme.
Membrii

comisiei diriginţilor

au realizat proiectarea didactică

corespunzător curriculumului şcolar şi conform metodologiei în vigoare. Fiecare
profesor diriginte şi-a completat mapa dirigintelui: catalogul clasei, caietul dirigintelui
şi planificările semestriale-anuale, teste adresate elevilor şi părinţilor, în funcţie de
nivelul clasei, de particularităţile de vârstă şi nevoile clasei.
Planificările au fost structurate conform cerinţelor, fiecare diriginte ajutat
de d-na consilier şi de d-na prof. Vlăşan Angela au întocmit planificările la Consiliere
şi orientare.
În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare s-au aplicat numeroase teste de
autocunoaştere.
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Consilierul educativ a participat

la consfătuiri, cercuri pedagogice,

activităţi metodice şi întâlnirile organizate de către ISJ şi a informat diriginţii cu
problemele curente.
În acest an s-au organizat întâlniri cu Consiliul Elevilor care şi-a desfăşurat
activitatea conform unei planificări, având propriul lor grafic de întâlnire. Printre
activităţile Consiliului Elevilor amintim: prezentarea, Ziua Şcolii, Colinde de
Crăciun,activități de donație precum activitatea Ajută-l pe Moș Crăciun, -au avut loc
concerte de colinzi la azilul de bătrâni din localitate,elevii au participat la Săptămâna
legumelor şi fructelor donate, au avut loc activităţi dedicate zilelor de 1 decembrie, 24
ianuarie, Zilele dedicate marelui poet Mihai Eminescu. Trebuie să le dăm posibilitatea
elevilor să se exprime, să vină cu iniţiative şi să implicam cât mai mulţi elevi în
activităţile educative, culturale şi sportive.
Întâlnirile cu părinţii au fost realizate pe şcoală, la toate clasele. În cadrul
acestor întâlniri a fost prelucrat Regulamentul de ordine interioară, a fost prezentată
structura anului şcolar, au fost actualizate datele personale, s-a adus la cunoştinţa
părinţilor rezultatele la testele initiale şi teze, în vederea obţinerii progresului şcolar,
au fost sustinute referate. Alte probleme discutate: metode de redresare a situaţiei la
învăţătura a elevilor aflaţi în situaţie de corigenţă, comportamentul elevilor în timpul
orelor şi al pauzelor şi prevenirea violenţei verbale şi fizice în mediul şcolar, frecvenţa
şcolară şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica, programul de consultaţii cu părinţi
pentru o mai bună cunoaştere a evoluţiei copilului. S-au întocmit procese verbale care
au fost depuse la direcţiune, conţin şi propuneri şi liste cu prezenţa părinţilor.
După şedinţele pe clasa, s-au organizat şedinţele cu părinţii pe şcoala, unde
s-au dezbătut probleme importante vizând o colaborare cât mai eficientă între şcoala
şi familie, ajutorul pe care îl pot da părinţii pentru buna desfăşurare a procesului
instructiv-educativ. S-au recunoscut condiţiile bune de studiu, dar şi programa şcolară
încărcată la majoritatea obiectelor de studiu.

PUNCTE TARI:
- şedinţele comisiei metodice a diriginţilor s-au desfăşurat conform
planificării întocmite la începutul semestrului;
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- tematica orelor de dirigenţie a corespuns cu noua programă de Consiliere
şi orientare, ţinându-se cont de particularităţile de vârsta, personalitatea
si preocupările elevilor;
-

s-au respectat planificările calendaristice, componentele si subcomponentele

educaţiei, integrându-se noile tipuri de educatie;
- existenţa unei viziuni unitare asupra activităţilor şcolare şi extraşcolare;
PUNCTE SLABE:
- la şedinţele comisiei nu au participat întotdeauna toate cadrele didactice:
- lipsa instrumentelor de stimulare a elevilor şi a profesorilor la
sfârşitul unor activităţi extracurriculare.- -au fost invitate relativ puţine persoane
la orele de dirigenţie care să vorbească elevilor.
OPORTUNITAŢI:
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor
legături interumane strânse.
AMENINŢĂRI:
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu parinti plecati in strainatate.
Proiecte iniţiate la nivelul unităţii
Nr.
crt.
1.

Titlul proiectului

Coordonator/i

Ziua Limbilor Moderne

2.

3.
4.

Ziua educației
”Educația de ieri, de azi, de
mâine”
Ziua Holocaustului
Zilele Școlii

Prof. Vaida Mirela
Prof. Vălean Ioana
Prof. Năprădean Alina
Toți profesorii și
învâțătorii

5.
6.
7.

Hour of Code Romania
Ziua Națională a României
Simpozion județean ”Centenarul

Prof. Năprădean Alina
Prof. Vălean Ioana
Prof. Mureșan Luminița
Prof. Epan Fica
Prof. Moldovan Sergiu
Prof. Mureșan Luminița
Prof. Năprădean Alina
Prof. Năprădean Alina
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Perioada de
desfășurare
26.sept.2017

5.oct. 2017

9.oct.2017
17.noi.2017

20 Noi. 2017
29.noi.2017
7.dec.2017

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Marii Uniri”
Excursie Cluj Napoca
Expoziție de icoane pe
sticlă/Participare concertul de
colinde
”Eminescu la ceas aniversar”
Concurs ”În lumina lui
Hristos”etapa locala
”Ziua Internațională a cititului
Împreună”
Modele moleculare

Prof. Szabo Otilia
Prof. Mureșan Luminița
Prof. Mureșan Luminița
Prof. Crecan Claudiu

22.dec.2017

Prof. Mureșan Luminița
Prof. Epan Fica
Prof. Boldan Adriana
Prof. Crecan Claudiu

15.ian.2018

Prof. Mureșan Luminița
Prof. Epan Fica Geta
Prof. Boldan Adriana
Prof. Astalîș Ioana

1.febr.2018

Dec. 2017

29.ian.2018

14.febr.2018

Coordonator programe si proiecte,
prof. Valean Ioana Emilia

Raport de activitate al
COMISIEI DE PARTENERIATE
Sem.I, 2017-2018

In anul scolar 2017-2018, la sfârșitul semestrului I, în cadrul Comisiei de
proiecte si parteneriate, activitatea desfășurată și-a atins obiectivele propuse prin
proiecte și parteneriate încheiate la nivel local, regional, interjudetean, național și
internațional de cadrele didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială
”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei .
Astfel, s-au încheiat parteneriate cu diferite institutii după cum urmează:
1. Protocol de colaborare- parteneriat cu Poliția Orașului Cehu Silvaniei
2. Parteneriat educațional cu Inspectoratul de jandarmi Județean Sălaj
3. Protocol de colaborare cu Casa Orășenească de Cultură Cehu Silvaniei
4. Proiectul educațional « Combaterea violenței în școli »
5. Protocol de colaborare cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Sălaj (CJRAE)
6. Protocol de colaborare cu Centrul Județean de Logopedie Sălaj (CJL)
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7. Protocol de colaborare cu cabinetul școlar medical
8. Proiectul de actiune comunitară SNAC
9. Parteneriat cu BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ Cehu Silvaniei
10. Parteneriat cu Asociația Locală pentru Dezvoltare ADL Cehu Silvaniei
11. Parteneriatul cu O.N.G-ul ”Sindrom Down” și Centrul de bătrâni
12. Protocol de colaborare cu Primăria Locală Cehu Silvaniei
13. Parteneriat educațional cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj
14. Protocol de colaborare cu Parohia ortodoxă Cehu Silvaniei
O colaborare eficientă are școala cu autoritățile locale-Primaria si Consiliul
Local care sprijină efortul de modernizare și îmbunătățire a procesului educativ și a
bazei materiale, precum și cu celelalte instituții de pe raza localității-Biserica, Politia,
Jandarmeria, Cabinetul medical cu care s-au încheiat protocoale de colaborare pentru
a asigura sănătatea, securitatea și integritatea morală a elevilor.
Alături de aceștia mai avem relații de colaborare cu partenerii economici de pe
raza orașului prin care se asigură sponsorizări în vederea completării bazei materiale.
Responsabil comisie
de parteneriate si proiecte :
prof.Inv.primar, Rogoz Gabriela

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE REALIZATE
ÎN CADRUL SNAC
SEMESTRUL I ,AN ȘCOLAR 2017-2018
Comisia SNAC constituită la nivelul unităţii noastre, împreună cu profesori şi
elevi voluntari ai şcolii, cât şi parteneri din alte instituţii ,au desfăşurat acţiunile
conform Planului Operaţional, avizat în Consiliul de Administrație, realizând
următoarele:
 În 1.10.2017-donaţii alimente şi vizită la Căminul pentru îngrijirea vârstnicilor,
Cehu Silvaniei
 În data de 14.11.2017, elevii voluntari ai clasei a-VII-a A, însoţiţi de d-na
dirigintă prof.Amalia Szilagyi, consilier şcolar prof. Vlăşan Angela şi
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coordonatorul SNAC prof.Panait Anamaria, i-au vizitat pe tinerii Centrului de
zi al Asociaţiei Sindrom Down din Cehu Silvaniei.
În săptămâna 20-24 noiembrie 2017, conducerea școlii, preşcolari, elevi şi
cadre didactice, voluntari ai Şcolii Gimnaziale Andrei Mureşanu, Cehu
Silvaniei au derulat acţiunea de colectare de fructe şi legume, conform Planului
Anual SNAC al unităţii noastre, care au fost donate Căminului pentru persoane
vârstnice, din Cehu Silvaniei.
În data de 6.12.2017, elevii şi preşcolarii Şcolii Gimnaziale Andrei Mureşanu
Cehu Silvaniei-Structura Motiş- au avut parte de un Moş Nicolae darnic,
încărcat cu dulciuri, haine şi încălţăminte! Acţiunea umanitară a făcut parte din
cadrul Campaniei „ DE LA SUFLET LA SUFLET”, organizată de către ADLCEHU SILVANIEI, în parteneriat cu şcoala noastră-vezi Planul Operaţional
SNAC-„Spiriduşii Moşului”- cu Primăria Cehu Silvaniei, UNICARM,
magazinul CBA şi alţi parteneri voluntari.
Donaţiile s-au realizat cu sprijinul d-nei VLAICA BIANCA, managerul
magazinului de încălţăminte TREI PITICI, căreia îi mulţumim pentru gestul său
minunat.
În săptămâna 11-15 .12.2017, preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale Andrei
Mureşanu Cehu Silvaniei au pregătit turtă dulce şi covrigei , care au fost oferite
Căminului pentru Vârstnici din localitatea noastră. Activităţile au făcut parte
din cadrul acţiunii „Spiriduşii moşului” şi s-a desfăşurat sub îndrumarea
profesorilor voluntari ai şcolii noastre, conform Planului SNAC din acest an
şcolar.
În data de 19.12.2017 preşcolari şi elevi ai Structurii Motiş din cadrul şcolii
noastre, în urma colaborării în cadrul campaniei „De Crăciun ajută un sufleţel”,
iniţiată de către Gr. Cu P.P. ne 12, Zalău-prof. Babici Anamaria-au avut parte
de jucării şi îmbrăcăminte.
În 21.12.2017, preşcolarii şi elevii Structurii Motiş, din cadrul unităţii noastre,
au avut parte de cadouri prin Campania „Shoe-Box”, realizată în colaborare cu
CNS-Zalău, prof. Victor Marius Dîngă şi prof. Iulia Florian.
În perioada 16-22.12.2017 s-a realizat un proiect de voluntariat în colaborare cu
Asociaţia Pentru Dezvoltare Locală-Cehu Silvaniei, „De la Suflet la suflet”,
prin care s-au colectat şi donat alimente neperisabile, sprijinind astfel în prag de
Crăciun 36 de familii defavorizate, sau vârstnici fără familie din localitatea
noastră şi împrejurimi.
În data de 21.12.2017 elevii şcolii noastre împreună cu fiecare diriginte şi
doamnele directoare au împodobit cu decoraţiuni brazii din curțile instituţiei.
În data de 22.12.2017 elevii Şcolii noastre împreună cu d-nele prof. Vlăşan
Angela şi Anamaria Panait au decorat terasa şi sala de mese cu ocazia
Crăciunului, din cadrul Căminului pentru Vârstnici din localitatea noastră.
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Toate acţiunile derulate în acest semestru, sunt dovedite prin minirapoarte, sau
procese verbale înregistrate, fotografii, sau fac parte din cadrul unor proiecte
Educaţionale precum: ”Suflet de copil”; „Ferestre deschise spre viitor”, „De la suflet
la suflet”; acestea au avut un impact foarte mare în comunitatea noastră, implicând
toţi profesorii şcolii noastre, elevi voluntari, cât şi Istituţii din localitate, rezultatele
aşteptate fiind cele obţinute.
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Întocmit Responsabil SNAC,
Prof. ANAMARIA PANAIT
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Vizat
Director CJRAE,
Prof. psiholog dr. Melania Gârdan
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINCIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

Centrul Judeţean de Resurse
Centrul Judeţean de Asistenţă
şi de Asistenţă Educaţională Sălaj

Psihopedagogică Sălaj

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059, tel: 0360566131/ 0360566132 /fax: 0260619833,
e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com, cjapsalaj@yahoo.com, site: www.cjraesalaj.ro
CABINET DE ASISTENTĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,ANDREI MUREŞANU,,

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

Nr. crt.
I.
1.

2.

DOMENII DE ACTIVITATE
ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE

NUMĂR

Număr
de
consilieri
cu
Consilieri individuale. Tematici:
Dificultăți emoționale
elevii:151
Dezvoltarea gândirii logice prin joc
Beneficiari:75
Managementul stresului
-nivel preșcolar:20
Managementul furiei
-nivel primar (U):20
Dificultăti de învățare
-nivel gimnazial (U):35
Identificarea si conștientizarea emoțiilor
Număr
de
consilieri
cu
Rezolvarea conflictului
părinţii:40
Dezvoltarea atenţiei
Beneficiari:40
Consecintele comportamentelor inadecvate
Responsabilitate și respect
Număr
de
consilieri
cu
Situație familială problematică
profesorii:24
Managementul emoțiilor
Beneficiari: 22
Comunicare asertivă
Managementul conflictului
Dificultăți de învățare
Dezvoltarea abilităților sociale
Dezvoltarea atenției
Dezvoltarea stimei de sine pozitive
Dezvoltarea creativității
Consilieri colective la orele de dirigentie sau la Număr de ore/activităţi la care
ai participat:23
alte ore/activităţi. Tematici:
Popularizare Flash mob
Beneficiari:421
Importanţa activităţilor de voluntariat
-nivel preșcolar:45
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3.

II.
1.

2.

3.

III.
1.

2.

IV.
1.

Comunicarea asertivă
Managementul conflictului
Dezvoltarea altruismului și a generozității
Anunțarea și promovarea concursului de consiliere
școlară prin artterapie ,,Exprimă-te liber”
Managementul emoțiilor
Managementul stresului
Povești terapeutice
Dezvoltare socio-emoțională
Dezvoltarea gândirii logice prin joc
Arrterapie
Consilieri de grup (la cabinet). Tematici:
Dezvoltarea altruismului si generozității
Identificarea si conștientizarea emoțiilor
Consecințele comportamentelor inadecvate
Managementul stresului
Managementul conflictului
Povești terapeutice
Dezvoltare socio-emoțională
Dezvoltarea gândirii logice prin joc
Arrterapie
ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE A CARIEREI
Consilieri individuale. Tematici:
Testul Holland

-nivel primar (U):48
-nivel gimnazial (U):328

Număr total de consilieri de
grup:64
Beneficiari:85
-nivel preșcolar:30
-nivel primar (U):18
-nivel gimnazial (U):37

Număr de consilieri cu elevii:8
Beneficiari:8
-nivel preșcolar:
-nivel primar (U/R):
-nivel gimnazial (U):8
Consilieri colective la orele de dirigenţie sau la Număr de ore/activităţi la care
ai participat:8
alte ore/activităţi. Tematici:
Aplicarea chestionarelor privind opțiunile școlare și Beneficiari:99
profesionale
-nivel preșcolar:
Testul Holland și rezultatele lui
-nivel primar (U/R):
-nivel gimnazial (U):99
Număr total de consilieri de
Consilieri de grup (la cabinet). Tematici:
Autocunoaştere în vederea alegerii carierei
grup:6
Identificarea intereselor
Beneficiari:18
-nivel preșcolar:
-nivel primar (U/R):
-nivel gimnazial (U):18
ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ
Oferire de materiale, scenarii didactice pentru Număr de solicitări din partea
cadrele didactice, etc.
cadrelor didactice:
32
Alte activităţi cu cadrele didactice:
Statistica elevilor cu dificultăți bio-psiho-sociale
Managementul clasei de elevi
ACTIVITĂŢI CU PĂRINŢII
Şedinţe cu părinţii:
Adaptarea la mediul din grădiniță
Să vorbim despre copii noștri
Recompensele când și cum?
Stiluri parentale
Comunicarea asertivă

Număr de şedinţe la care ai
participat:10
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2.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Alte activităţi cu părinţii.Tematici:
Stiluri parentale
PROGRAME DE PREVENŢIE/INTERVENŢIE Beneficiari(nr.elevi/nivel/clasă)
MATERIALE REALIZATE
(chestionare, fişe de lucru, etc.)
COLABORARE CU CJRAE/CJAP SĂLAJ
Consiliu profesoral

Număr de activităţi:10

COLABORĂRI, PARTENERIATE CU ALTE INSTITUŢII/ONG-uri
Natura colaborării:
Asociatia Sindromul DOWN
Devoltarea
competențelor
Centrul pentru îngrijirea vârstnicilor
sociale si a sentimentelor de
compasiune față de semeni.
Implicarea copiilor in acțiuni
caritabile.
STUDII/CERCETĂRI
Tema:
Grup ţintă:
ACTIVITĂŢI DE AUTOPERFECŢIONARE
(cursuri, seminarii, simpozioane, etc.)
JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
ALTE ACTIVITĂŢI:
1 Octombrie Ziua Vărstnicilor
18 Octombrie Flash mob
Săptămăna legumelor și fructelor donate
Campanie umanitară Ajută-l pe Moș Crăciun
Artterpie Decorațiuni

CONSILIER ŞCOLAR:

DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Prof. pedagog
Vlăşan Angela- Lăcrămioara

Prof. Mureșan Luminița
Prof. Fălăuș Rodica

COORDONATOR CJAP:
Prof.psih.Emilia Adina Mesaros
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RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESORULUI
LOGOPED
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
SEMESTRUL I
UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu”
PROFESOR LOGOPED: Péterfy Zsuzsanna
I. Numărul preşcolarilor/elevilor cuprinşi în activitățile de terapie logopedică:
Numărul copiilor/elevilor

Numărul
copiilor/elevilor cu
C.E.S.

Nr.
crt.

Tulburarea de limbaj/Alte
tulburări

1.

Dislalie simplă

2

1

2.

Dislalie polimorfă

1

-

3.

Întârziere în dezvoltarea
limbajului

-

-

4.

Bâlbâială

-

-

5.

Mutism electiv

1

1

6.

Rinolalie

-

7.

Hipoacuzie

-

-

8.

Autism

-

-

9.

Sindrom Down

-

-

10.

Tulburări ale scris-cititului

8

3

11.

Tulburări ale calculului matematic

-

-

12.

Altele: - prevenire dif. de inv.

-

-

TOTAL

12

5

Semestrul I
Preșcolari
Școlari

II. Alte activităţi:
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Activitatea

Denumirea și descrierea activităţii

Consilierea factorilor educativi cu
privire la intervenţia specifică în afara
-masă rotundă cu învățătoarele
cabinetului logopedic: ședințe, lectorate
cu cadrele didactice, masă rotundă etc.
Logoprofilaxie
-activități de logoprofilaxie
Consilierea părinţilor privind educarea -ședință cu părinții
limbajului: ședințe cu părinții, lectorate, -întâlniri nonformale
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Număr
de
activităţi

4
13

întâlniri formale și nonformale

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Materiale realizate în sprijinul şcolii/
C.L.I.:
- Fișe de lucru;
- Chestionare;
- Pliante;
- Broșuri;
- Alte materiale.
Participare la activități/comisii metodice,
cerc padagogic, consiliu profesoral:
C.L.I., unitate de învățământ
Participare la activităti/comisii metodice,
cerc padagogic, consiliu profesoral cu
materiale (referate, studii de caz etc.)
Cursuri de formare şi perfecţionare
continuă
Participare la simpozioane, conferințe,
sesiuni, cu sau fără lucrare
Inițierea și implementarea unor proiecte
la
nivelul
C.J.R.A.E./unitate
de
învățământ

-materiale didactice spec. logopediei

-consiliu profesoral C.L.I.
-cerc pedagogic
-consiliu profesoral unit. de înv.

3
1
4

-”Nu ești de vânzare” proiect inițiat de
CJRAE Sălaj
-”Săptămâna legumelor-fructelor
donate” proiect inițiat de CJRAE Sălaj
Colaborare la implementarea unor
-”Ajută-l pe Moș Crăciun” proiect
proiecte la nivelul C.J.R.A.E./unitate de
inițiat de CJRAE Sălaj
învățământ
-”Zâmbet pentru zâmbet” proiect
inițiat de CCD Sălaj
-”Lumea rimelor” proiect inițiat de
CLI Sălaj
Participare
la
concursuri
locale,
județene, naționale, internaționale
Proiecte:
Articole publicate în cărți de specialitate,
reviste de specialitate
Promovarea activității în mass-media,
site-ul instituției

Coordonator C.L.I. Sălaj,
prof. logoped Szabó Erika Ágnes

prof. logoped
Péterfy Zsuzsanna
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INTOCMIT,
DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
Prof. Mureşan Luminiţa

90

