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   În anul școlar 2018 -2019, ne-am propus  să desfăşurăm o serie cât mai variată de activităţi, proiecte 

şi programe educative, în care să fie implicați motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii  şi toţi partenerii 

ce sprijină în educaţia (Familia, Poliţia, Cabinetul şcolar, biblioteca, factori economici, Biserica etc.). În 

scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2018 / 2019 au fost emise 

decizii interne pentru numirea: 1) Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, şefilor de catedre şi responsabililor de discipline; 2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu 

atribuţii specifice: Comisia metodică, Comisia pentru burse, programe sociale şi alte forme de sprijin 

financiar, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, Comisia pentru organizarea examenelor de 

corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare şi de diferenţă, Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi scheme 

orare, Comisia pentru verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa elevilor şi notarea 

ritmică), Comisia pentru curriculum şi stabilirea graficului de desfăşurare a lucrărilor semestriale, Comisia 

diriginţilor, Comisia pentru promovarea imaginii şcolii, Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, 

cercetare şi dezvoltare profesională a profesorilor, Comisia de sănătate şi securitate în muncă, Comisia 

pentru proiecte, programe educative şcolare şi extraşcolare, etc. Activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară a fost complexă și s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu 

seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii 

locale. Îndrumarea și   informarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale 

şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie 

şi a şedinţelor cu părinţii. Cadrele didactice  s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului 

pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. Pentru anul școlar 2018 - 2019, ne-am 

stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul școlii, prin activitățile educative stabilite. 

 

 

Obiective:  
 

➢ Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei 

obligatorii;  

➢ Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor 

calităţii procesului educaţional;  

➢ Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie;  

➢ Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 

indisciplină; 

➢ Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale; 

➢ Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 



 

 

➢ Diversificarea activităţii extracurriculare; 

➢ Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , 

naţional și international; 

➢ Creșterea calității acțiunilor educative din școală; 

➢ Implicarea și atragerea unui număr cât mai mare de elevi în activitățile școlii; 

➢ Eficientizarea colaborării școlii cu alte institutii implicate în buna funcționare a societății; 

➢ Optimizarea relaţiei școală-familie; 

➢ Diversificarea activităţii extracurriculare. 

 

 

 

Puncte tari 
 

➢ Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

➢ Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

➢ Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

➢ Toate cadrele didactice s-au implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare.; 

➢ Relaţia bună dintre cadrele didactice,părinți, factori de decizie  şi majoritatea elevilor; 

➢ Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității școlii în 

comunitate; 

➢ Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 

➢  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele 

de dezvoltare ale societăţii; 

➢ Relaţiile interpersonale (cadru didactic -elev, conducere-cadre didactice, profesori-părinţi, 

profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ; 

➢ S-au organiza întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei, Procuraturii în scopul prevenirii delincvenţei 

juvenile; 

➢ Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate 

de consultaţii individuale cu părinţii; 

➢ Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii tematice) 

introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la integrare și socializare. 

 

 

 

Puncte slabe 
 

➢ Slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora faţă de anturajul și  

 preocupările copiilor lor;  

➢ Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 

pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestuia; 

➢ Neimplicarea în proiecte internaţionale; 

➢ Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare; 

➢ Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;  

 

 

 

 



 

Oportunităţi 
 

➢ Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica în viața școlii ;  

➢ Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 

➢ Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

➢ Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

➢ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri. 

 

Ameninţări 

 
➢ Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 

➢ Existenţa unei tentatii foarte mari de a abandona scoala pentru a merge cu părinții la munca în 

străinătate, din cauza nivelului economic scăzut al zonei;  

➢ Elevi cu probleme de comportament: 

➢ Impactul nefast al mass-mediei. 

 

1.Activitatea diriginților 

Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. 

Pe parcursul semestrului I și II al anului scolar 2018 – 2019, în cadrul Comisiei metodice a diriginților 

au fost derulate următoarele activități metodice: 

➢ La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute 

au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare și particularităţile eleviilor.În anul şcolar 

2018-2019, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze 

trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin 

optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

➢ S-au desfasurat sedintele cu părintii , pe clase, după un program afișat, în care s-au  prelucrat 

regulamentele școlare (cel general și cel de ordine interioară)   

➢ Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din 

Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative. 

➢ Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și extrașcolare, 

întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a altor documente 

necesare dirigintelui. 

➢ Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

➢ S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii. 

➢ S-au efectuat asistente la orele de dirigentie . 

➢ Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade 

didactice şi cursuri de perfecţionare. 

➢ Activitatea comisiei diriginţilor de la Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei, este coordonată de 

profesor Hrecinic Ionela Cerasela. 

➢ Comisia metodică a diriginților formată din 9 membri, în anul școlar 2018-2019 și-a concentrat 

activitatea pe : 



 

➢  asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea 

acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor; 

➢ identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai 

mare măsură a strategiilor de lucrru la cerințele colectivelor de elevi; 

➢ obținerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri școlare și la testele 

naționale; 

➢ sporiea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la 

diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii, la nivel local și județean; 

➢ îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unități de învățare și 

al altor documente necesare în activitatea didactică; 

➢ perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor pedagogice; 

➢ utilizarea anumitor softuri educationale în activitatea didactică 

 

➢ Activități desfășurate în cadrul comisiei 

➢ Lecții demonstrative: 

➢  - Lecție demonstrativă la fizică- Forţa –mărime vectorială-,prof. Mandache Elena 

➢  - Lecție demonstrativă la chimie-Concentrația procentuală-clasa  a VII-a  , prof.Suciu Magda 

➢  - Lecție demonstrativă la matematică clasa aVIII-a A, prof. Seliman Luminița Dorinuța 

➢  - Lecție demonstrativă T.I.C :Formatarea celulelor - clasele a VII- a, prof. Șutea Toma 

Constantin 

 

➢ Referate : 

➢     -Cartea vs. televiziune și computer- prof. Mandache Elena 

➢    - Inter- și transdisciplinaritatea-concepte contemporane în educație – prof.Suciu Magda 

➢     -Metode alternative de  evaluare- prof.Ungureanu Ovidiu 

 

➢  Alte activități desfășurate în cadrul comisiei 

 

➢    -Pregătire suplimentară pentru Evaluare Națională ,clasele a VI a și a VIII a  și pentru 

olimpiade școlare și concursuri pe discipline; 

➢    -Discutarea rezultatelor la testele inițiale și stabilirea unui plan de acțiune în vederea obținerii 

de rezultate mai bune; 

 

➢    Organizarea  și desfășurarea olimpiadelor școlare 

Olimpiada de matematică – etapa pe școală 

Olimpiada de fizică– etapa pe școală   

Olimpiada de biologie– etapa pe școală 

Olimpiada de chimie – etapa pe școală 

Realizarea subiectelor în cadrul catedrei,stabilirea baremelor 

Analiza rezultatelor obținute de elevii claselor  a VIII a  la examenul de Evaluare Națională 

sesiunea iunie 2018 respectiv a elevilor de clasa aVI-a. 

Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de către profesorii din  cadrul comisiei,  în  

concordanță cu planificările întocmite 

 

2. Activitati educative scolare si extrascolare 
 

          Activitățile derulate în anul școlar 2018 - 2019  au fost diverse și în număr apreciabil. Au vizat 

educația civică, educatia ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația 

interculturală, istorie, științe, matematică, cultura generală. Enumerăm câteva: 

 



 

 

➢ Educaţie ecologică - Protecţia mediului - Ziua Națională de Curățenie de sub egida 

Asociației Viitorul În Zori ( Let`s Do It, Romania!) 

➢ Ziua Mondiala a educatiei-  Educaţie inter și multiculturală - Cultură şi civilizaţie 

românească şi străină ; 

➢ Educație juridică – ” Faptele mele și consecințele acestora”; 

➢ Săptămâna prevenirii traficului de personae - ”Stop Traficului de Persoane !” 

➢  Ziua Mondială a Alimentației - ”Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care 

natura știe să-l facă !” 

➢ Ziua Internațională a Toleranței - ”Ia-mă de mână, să fim buni împreună !”; ” Toleranța în 

lumea poveștilor !” 

➢ Săptămâna Educației Globale - ” Poluarea- o problemă majoră a omenirii !” 

➢ 1 Decembrie-Ziua Natională a Romaniei - ” Brățara Unirii!”; ” România la Centenar!”; 

”Flori pentru România!”; ” Trenulețul Unirii!”;  

➢ Educația spiritului civic - ” Crăciunul – Darul bucuriei !” ; 

➢ Ziua Culturii Naționale - ” Eminescu – expresia sufletului românesc !” ; 

➢ Ziua Unirii Principatelor Române - ” Hai să dăm mână cu mână !” ; 

➢ Educație pentru protecție civilă – ” Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală !” ; 

➢ Educație Cultural artistică – ”14 februarie – Valentine`s Day - Sărbătoarea iubirii!”; 

➢ Educația spiritului civic – ” Tedi- Școala Siguranței!”; Promovarea nonviolenței și 

asigurarea siguranței în unitățile de învățământ!”; 

➢ Educație Cultural artistică – ” 24 februarie – Dragobete Iubeşte româneşte!”; ”Mărţişorul 

            Bucuria primăverii!”;” Ziua porților deschise”; ” 3 martie – Ziua mondială a scriitorilor – 

Scriitorul, regele cuvintelor!”; Ziua internaţională a femeii!”;  

➢ Educaţia pentru o societate democrată – ” Ziua Internaţională a Francofoniei”; 

➢ Educație Cultural artistică – ” Ziua mondială a poeziei - Poezia – chipul sufletului!”; 

➢ Educația spiritului civic – ”Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale 

Spune NU discriminării!”; 

➢ Educație pentru mediu – ” Ziua mondială a apei - Apa – izvorul vieţii”!; 

➢ Educație pentru sănătate – ” Ziua Mondială a Sănătăţii ”!; 

➢ Educație ecologică – ” Calendarul verde - Ziua Pământului!”; 

➢ Educație pentru o societate democrată – ” Ziua Europei - Unitate în diversitate!”; ” Ziua 

Mondială a Familiei!”; 

➢ Educație științifică – ” Ziua Mondială a Muzeelor!”; 

➢ Educație pentru sănătate – ” Ziua Mondială a Sportului!”; 

➢ Educație culturală – ” 1Iunie- Ziua Copilului!”; ”1 Iunie-Ziua Copiilor și a Prieteniei”; 

➢ Educație ecologică – ” Ziua Mondială a mediului înconjurător!”; 

➢ Tradiție și credință – ” Ziua eroilor!”; 

➢ Educație ecologică -” Natura suntem noi! ”– Reconfirmarea poziției de școală ECO; 

➢ Activitate festivă – ” Festivitatea de încheiere a anului şcolar!”. 

 

3. Concursuri scolare județene, interjudețene, naționale și internaționale 

 
        În luna decembrie s-a desfăşurat faza locală a olimpiadei de fizică, etapă la care au participat 3 

elevi de clasa a-VII –a, 2 dintre ei calificându-se la etapa judeţeană, prof. Mandache Elena; 

     La   biologie s-au calificat  pentru etapa județeană 2 elevi din clasa a VII-a B pregătiți de  d-na 

prof. Osieru Mihaela; 

  La limba română, la  Concursul ”La pas prin țara mea!” noiembrie - decembrie,  s-au obținut: 

premiul II – un elev, mențiune -  2 elevi, prof. Iuga Ioana Niculina; 



   

 

La matematică , la Memorialul David Hrimiuc- ediția a XV-a ,Gura Humorului, 2-4 nov.2018, 

etapa internațională – 2 mențiuni ; la Matematica de drag – Bistrița, 16-18 noiembrie 2018- etapa 

interjudețeană – 2 mențiuni; la Memorialul ”Ștefan Dârțu”, ediția a XX-a, 7-9 dec.2018 , etapa 

interjudețeană – o mențiune; la Concursul Național de Matematică  LuminaMath ediția XXII,  

24.11.2018, etapa națională – un loc III ; la Concursul Interjudețean  de Matematică MATE 3 ediția a II-

a, 15.dec. 2018 Suceava – o mențiune și trei mențiuni speciale, elevii au fost pregătiți de prof. 

Ungureanu Ovidiu. 

 La cultură civică, 2 echipaje calificate la faza judeţeană, prof.Aicoboae Mihaela 

            La Concursul judeţean, Drepturile copilului – drepturile mele, locul V -  menţiune, prof.Lupaşcu 

Mihai 

 La geografie, etapa judeţeană, 1 elev calificat, prof. Sandu Teodora 

 La Mica olimpiadă de geografie, Terra, etapa judeţeană, s-au calificat 6 elevi, prof. Sandu 

Teodora 

     Prof. Ungureanu Ovidiu a făcut parte din comisia de organizare  a Concursului Interjudețean de 

Matematică  Memorialul Ștefan Dârțu ediția XX-a desfășurată  la Liceul Teoretic ION LUCA Vatra 

Dornei în calitate de  vicepreședinte, evaluator și însoțitor la concursurile de matematică 

      Prof. Seliman Luminița Dorinuța și Ungureanu Ovidiu au susținut lecții la programul de 

pregătire din Tabăra Regională de Matematică MAGIA MATEMATICII  LA..........VATRA , în 

perioada 3-8 februarie 2019. 

 Prof. Popescu Camelia, a prezentat un reportaj, în cadrul Simpozionului Ştiinţific Naţional, 

Bucovina tradiţie şi modernitate. 

            În perioada 7-11 decembrie 2018 toti elevii din clasele gimaziale au participat la Hour of Code 

sub îndrumarea prof. Șutea Toma Constantin. 

 
 

4. Proiecte educative  

 
     În şcoală, s-au derulat următoarele proiecte: 

 

➢ 16 octombrie  Ziua Mondială a Alimentaţiei – prof. Dincă Alina; 

➢ Ziua Naţională de Curăţenie de sub egida Asociaţiei Viitorul În Zori (Let’s Do It, Romania!); 

➢ Poluarea – o problemă  majoră a omenirii - prof. Dincă Alina; 

➢ Programul “Grădini şi Şcoli Prietenoase cu Natura”- prof. Dincă Alina; 

➢ Ziua Națională a Curățeniei de sub egida Asociației Viitorul În Zori ( Let`s Do It, Romania! ) 

(CAEN, lista proiectelor fără finanţare MEN, poziţia 98)- parteneri -  primăria municipiului 

Vatra Dornei, Conducerea școlii, Consiliul Reprezentativ al Părinților; 

➢ Ziua educației , Educaţie inter și multiculturală, Cultură şi civilizaţie românească şi străină- 

partenet- Asociația Pro Civis Dorna; 

➢ ” Start la reciclare !”- prof. Todașcă Ionela – Loredana ; 

➢ ” Brazii Copilăriei !” - Responsabili Eco- Școala, prof. Nichiceanu Maria și prof. Nimigean 

Mihaela; 

➢ ” Pune un zâmbet pe fața unui copil !” – partener - VDT Vatra Dornei; 

➢ Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar- campania R.E.S.P.E.C.T. - 

Profesori: Ciuban Cecilia, Forfotă Dorina, Aicoboae Mihaela și Hrecinic Ionela; 

➢ ” Ziua Internațională a Cititului  Împreună -  ZICI 2019!” - prof. Iuga Ioana, Lupașcu 

Cornelia, Candrea Loredana,Ciuban Cecilia, Forfotă Dorina, Nimigean Mihaela, Ciuhlău 

Daniela; 

 

 



 

 

Educație rutieră 

 

➢ ” Disciplina  Rutieră Cu Ajutorul Patrulei Școlare De Circulație  !” – partener - 

Administrația publică locală Poliția Vatra  Dornei, 

 

Prevenirea traficului de persoane 

 

➢ ”Stop Traficului de Persoane !” – prof.Lupașcu Mihai, partener - Institutul pentru Parteneriat 

Social Bucovina, Suceava Antitrafic 2018; 

➢ ” Faptele mele și consecințele acestora !” – consilier educativ, - partener- Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Vatra Dornei, Primprocuror, Stanciu- Horean Ciprian – Laurențiu; 

 

     Respectarea drepturilor copilului   

 

➢ ” Și noi avem drepturi!” - prof.Lupașcu Mihai – parteneri - școala , familia,consilierul școlar; 

➢ ”Dreptul la identitate!” - prof.Lupașcu Mihai – parteneri - școala , familia,consilierul școlar;” 

Dreptul la familie!” - prof.Lupașcu Mihai – parteneri - școala , familia,consilierul școlar; 

➢ ” Dreptul la cetăţenie, la ţară!” - prof.Lupașcu Mihai – parteneri - școala, părinții, Muzeul de 

Etnografie din Vatra Dornei; 
 

    Copiii cu părinți migranți 

 

➢ ” Suntem alături de voi!” - Consilierul școlar, Aicoboae Mihaela, reprezentant CJRAE; 

 

   Voluntariat, sănătate și igienă 

 

➢ ” Ziua Mondială a Alimentației!” ”Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care 

natura știe să-l facă !” - prof. Dincă Alina; 

➢ Campionatul ONSS - Fotbal  cl.I-IV-Etapa zonala -Locul I - Prof. Frățiloiu Dorina Petronela,                           

Vizitiu Mihai Dumitru; 

➢ Campionatul ONSS - etapa locală - Tenis de masa- clasele, I-VIII- Locul al II- lea - Prof. 

Frățiloiu Dorina Petronela, Vizitiu Mihai Dumitru; 

 

 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii        

                               

➢ ” Ziua Internațională a Toleranței!” - învățătorii de la clasele primare , prof.Chirap Ioana și 

prof.Aicoboae Mihaela; 

➢ Săptămâna Educației Globale *Educația pentru pace și soluționarea conflictelor* - prof. 

Dimitriu Claudia Anca, Forfotă Dorina, Ciuban Cecilia Dorina, Chirap Ioana, Simion Elena 

Odeta, Gavriluță Daniela și Sandu Teodora; 

➢ Dezvoltarea Durabilă * Promovarea obiectivelor mondiale ale Dezvoltării Durabile* - 

prof.seliman Luminița – Dorinuța și Ungureanu Ovidiu; 

➢ ” România Centenară în culori!” - ” Urare pentru România!” - cadrele didactice de la școală                                     

-comitetele de părinți pe clase; 

➢ ” Ziua Culturii Naționale!” - învățătorii de la clasele primare, catedra de limba română  și      

bibliotecarul școlii; 

 

 

 



 

 

5. Parteneriate educaționale 

 
Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate  cu numeroase instituții din oraș: Politia, Pompierii, 

Primaria, Biserica, Biblioteca municipală, Muzeul de Științele naturii și Cinegetică, Muzeul de Etnografie, 

Cabinetul Școlar,  Adminiștrația Parcului Național Călimani, Asociația Țara Dornelor, etc. 

 

6. Comisiile metodice din școală 

 
    Toate comisiile metodice din școală și-au planificat activitățile educative intocmind rapoarte, au 

sustinut referate si lecții deschise, s-au incheiat numeroase parteneriate educationale cu diferite institutii, 

au organizat activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare și au planificat consultații cu elevii 

înainte de a susține Evaluările Naționale sau înainte de anumite competiții școlare. Comisiile metodice 

din anul școlar 2018-2019 din școala noastră sunt:  
  

Comisia  Educație pentru Sănătate 

 

 Învățământ Primar – parteneri - Nutriționist Larisa Brânzei, asistent medical, părinți, medic de familie 

*   „Farfuria sănătoasă” 

*   „Igiena personală” 

*   „Minte sănătoasă în corp sănătos!” 

*   „Să mâncăm sănătos!” 

Învățământ gimnazial 

*   Trăiesc sănătos,. Alimentație sănătoasă. Igiena personal; 

*   Importanța controlului medical periodic; 

*   Cui mă adresez în probleme de sănătate?; 

*   Emoții în viața noastră; 

*   Diversitatea alimentelor- condiție a sănătății; 

*   Riscul îmbolnăvirii la școală; 

*   Igiena personală specifică vârstei noastre; 

*   Probleme actuale ale omenirii; 

*   Bolile secolului; 

*   Vulnerabilitatea la stress. 

 

Comisia EcoȘcoala 

 

Tema  

            

SĂNĂTATE/SIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS, la care s-a adăugat și tema CURTEA ȘCOLII, deoarece 

aceste concepte presupun atât acțiuni cotidiene în sânul familiei cât și în școală. 

Parteneri implicați: Asociația Părinți, profesori-partenerii copiilor noștri, Primăria Municipiului  

Vatra Dornei, ISJ Suceava, Rezervația Naturală Parcul Național Călimani; 

coordonatorilor:prof. Nichiceanu Maria și Nimigean Mihaela. 

 

   

 

 

 

 

 



  

 

Comisia Învățătorilor 

 

Septembrie 2018 

• Analiza ROFUIF şi a Regulamentului de ordine interioară a şcolii; 

• Informaţii de la I.S.J. Suceava; 

• Noutăţi privind programele şcolare, manualele, auxiliarele, CDS, planificări, cursuri perfecționare; 

• Analiza activităţii comisiei metodice a învăţătorilor pentru anul şcolar 2017-2018 şi propuneri pentru 

îmbunătăţirea activităţii acesteia; 

• Organizarea activităţii; planificarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2018-2019; 

•  Testarea iniţială a elevilor : stabilirea testelor iniţiale la nivelul claselor paralele la disciplinele 

limba română, matematică şi ştiinţe – descriptori de performanţă, itemi, bareme de evaluare şi de 

notare - după recomandările MEN. 

 

Octombrie 2018 

• Consfătuirile învăţătorilor din zona Dornelor; 

• Analiza testelor iniţiale: identificarea deficienţelor, a problemelor tipice şi stabilirea unor acţiuni, a 

unui plan de măsuri care să conducă la ameliorarea rezultatelor şcolare, stabilirea modalităţilor de 

realizare a planurilor individualizate de învăţare – întâlnire consultativă; 

• Analiza manualelor şcolare şi a auxiliarelor pentru clasele I-IV; 

• Lecţie demonstrativă – Clasa pregătitoare B, DEZVOLTARE PERSONALĂ, 

 prof. Honciuc Maria Raluca; Referat : prof. Todaşcă Ionela Loredana. 

 

Noiembrie 2018 

• Cercul pedagogic al învăţătorilor; 

• Lecţie demonstrativă: clasa a II-a A SbS, COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  

prof. Diaconu Carmen Cristina; Referat: prof. Ruscan Daniela Cristina. 

 

Decembrie 2018 

• Serbări şcolare dedicate sărbătorii Crăciunului – fiecare clasă; 

• Lecţie demonstrativă – Clasa a IV-a A, ISTORIE,, prof. Ciuban Cecilia Dorina; Referat : înv. 

Forfotă Dorina. 

 

Ianuarie 2019 

• Teste finale – la sfârşitul sem.I 

• Întâlnire de lucru - analiza situaţiei la învăţătură pe semestrul I, a testelor finale / sem.I; măsuri de 

recuperare / dezvoltare. 

 

Februarie 2019 

• Aanaliza activităţii membrilor comisiei metodice pentru semestrul I; 

• Lecţie demonstrativă: clasa a III-a A SbS, ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE,  

prof. Nimigean Mihaela; Referat : prof. Ciuhlău Daniela. 

 

Martie 2019 

• Lecţie demonstrativă :  clasa  I A,  

MATEMATICĂ ŞI  EXPLORAREA MEDIULUI, prof.Simion Elena Odeta;                                  

Referat : prof. Gavriluţă Daniela; 

 

 



 

 

Aprilie 2019 

• Programul ,,Şcoala altfel” 

• Cercul pedagogic al învăţătorilor. 

 

Mai 2019 

• Lecţie demonstrativă : clasa a II-a B, MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, prof. 

Dimitriu Claudia Anca; Referat : înv. Ichim Doina. 

 

Iunie 2019 

• Serbări şcolare cu prilejul zilei copilului;  

• Organizarea testării sumative – la nivelul claselor paralele, la disciplinele limba şi literatura română, 

matematică şi ştiinţe ; 

• Analiza testelor sumative; compararea rezultatelor cu cele de la testele iniţiale – concluzii; 

centralizări; 

• Prezentarea programelor pentru disciplinele opţionale din anul şcolar viitor. 

 

7. Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a abandonului 

școlar  

 

      A urmărit aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce 

priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, precum și demersurile întreprinse 

de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a 
abandonului şcolar. La finalul anului școlar 2018-2019, situația absenteismului elevilor  s-a diminuat. 

 

 

8. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar  

 

           A avut în vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul 

democratic, soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor 

omului, valorizarea persoanei.    

         Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori 

principali elevii și au vizat implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a 

problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei 

publice, în scopul sensibilizări acestora, precum și formarea atitudinii responsabile faţă de 

comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. În 

cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a inclus şi dezbătut cu elevii lunar această 

realitate a şcolii româneşti şi nu numai.  

 

 

9. Campanii de informare/educare a elevilor : 

 

- Campania de combatere a violenței; 

- Educatia pentru mediu; 

- Campania de educatie rutieră; 

- Descopera o lume sănătoasă. 

 

 

 



 

 

 

 

10. Consiliul elevilor : 
 

       Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai 

multor elevi în   activităţi extraşcolare creative . 

 

11. Comitetul de părinți 
 

         La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, s-au ales comitetele pe clasă, apoi 

şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet. 

         Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost 

solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

 

 

 

12. Programul Național „Școala Altfel” 

 
 Titlul Proiectului s-a numit  ,,Creativitatea de dincolo de Școală!” 

Activități: 

• Aniversarea celor 100 de zile de școală - Program Junior Achievement  in a Day - educație 

antreprenorială; 

• Patrula de Reciclare-activitate de promovare; 

• LeAF-”Pădurea de la fereastra mea” - educație ecologică; 

• Mica mea grădina- Grădina LIDL; 

• Junior Achievment in a day- „expoziție cu vânzare”; 

• ” Toți pentru un mediu curat!” – igienizare; 

• Paștele la români- Tradiții și obiceiuri – atelier de creație; 

• ” Pe traseul apei…Bucovina!”; 

 

 

• ” Să… Prăjiturim și noi!”; 

• ” Un mic dar…de Paște!”; 

• ” Îmi îmbogăţesc cunoştinţele!” – excursie; 

• ” MUZPLAST ”- concurs; 

• ,,Cultură și civilizație în Ardeal –Cetăți medievale“ – excursie; 

• ” Cel mai bun povestitor!” - concurs literar; 

• „Contribuția bucovinenilor din Zona Dornelor la Marea Unire”; 

• „ Metode și instrumente de investigare a mediului înconjurător”; 

• ” Salvăm sănătatea pământului, valorificând deșeurile!”; 

• ” Matematică și GO” ; 

• ”Observarea orizontului local!”; 

• ” Itinerarii românești!”- excursie; 

• Să cunoaștem activități specifice Zonei Dornelor - vizită la Fabrica de ape minerale AQUA 

Carpatica; 

• ” Internetul - pro sau contra?”!; 

• ”Moartea albă- drogurile!”; 



 

 

• ”Natura, o carte deschisă!”; 

• „Der leser”- Anwerbung von Dichtung Sanges; 

• Dansuri de societate; 

• Jocuri de socializare; 

• ”Mari personalități ale fizicii!”; 

• ” Specii de conifere în zona Dornelor”; 

•  „Învață să salvezi o viață-Curs de prim ajutor”; 

• ”Valorificând deșeurile, salvăm sănătatea Pămâtului!”; 

• Vizionări de filme. 

 

13. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de 

învăţământ 

 

 
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ; 

 -Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari active/conștiente la 

viața școlii 

- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și schimbare ;  

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  

-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării 

şi derulării unor activităţi educative de amploare. 

 

 

 

                   Director,                                                                           Consilier educativ,  

                                               

             Prof. Dimitriu Claudia Anca                                                 Înv.Forfotă Dorina                                                    
 
 


