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RAPORT DE ACTIVITATE 

A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

AN ŞCOLAR 2015 - 2016 

 
În anul şcolar 2015 - 2016, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului 

didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în 

deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. 

 Planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare s-au făcut ţinându-se cont de precizările  făcute în 

ghidurile metodologice, planurile - cadru şi   programele şcolare. Fiecare cadru didactic a ţinut seama de 

specificul clasei la care se lucrează ţinându –se cont de caracteristicile psihice ale colectivului de elevi şi de 

nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicele colectivului de elevi cu care se 

lucrează şi reflectând la nevoile clasei. 

 Resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învăţare în parte făcându-se 

posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp şi stabilirea unui plan  remedial dacă este cazul. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, 

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 învăţământului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea 

materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe 

elev. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a 

acordat   probelor de evaluare iniţială și finală la toate  clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost 

concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. 

Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul didactic 

ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare 

şi recuperare.  

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă  a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, s-a realizat demersul didactic astfel încât cadrele didactice să adopte 

strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului 

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

algoritmice, modelatoare,  problematice. 

Analizând activităţile desfăşurate la clasă  în cadrul comisiei metodice se constată următoarele 

aspecte: 

 Pregatire bună şi foarte bună din punct de vedere ştiinţific şi metodic pentru activitate 

 Temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea calendaristică 

şi în proiectarea unităţii de învăţare 

 Există corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învăţare şi strategii didactice folosite 

 Preocupare pentru realizarea feedback-ului şi autoreglarea activităţii în funcţie de informaţiile primite 



 Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă, pe grupe 

şi exersarea deprinderilor de comunicare în situaţii diverse 

 Pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului 

elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală, analiza produselor activităţii 

elevilor, portofoliul etc. 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 

elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ 

- participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

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

de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele 

prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

        În cadrul şcolii funcţionează 2 clase pregătitoare „Step by Step”, 9 clase I - IV „Step by Step” după cum 

urmează: 

 Clasa pregătitoare A                    - prof. înv. primar Moisă Carmen -Lucia 

                   - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

 Clasa pregătitoare B                   - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

 

 

 Clasa I A                                      - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                     - prof. înv. primar Ojog Maria - Mihaela 

 

 Clasa I B                                      -  prof. înv. primar Nistor Margareta  

                                                                  - prof. înv. primar Palade Gabriela 

 

 Clasa I C                   - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                     - înv. Marin Ana - Maria 

 

 

 Clasa a II-a A                   - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                    -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 

 Clasa a II-a B                   - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                 - prof. înv. primar Solomon Alina 

 

 Clasa a II-a C                  - prof. înv. primar Vespan Mihaela 

- prof. înv. primar Solomon Alina 

 

 

 Clasa a III-a A      - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 

                                                                 

 

 Clasa a IV - a A                        -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                               -  înv.  Paveluc Maria - Gianina 

 

 

 Clasa a IV - a B                - prof. înv. primar Butnaru Carmen - Elena 

 

 Doamnele Mîcîială Ana – Maria şi Ignat Daniela fiind în concediu creştere copil au fost înlocuite de 

doamnele Vespan Mihaela şi Solomon Alina. 

 

 



Acţiuni concrete: 

1. Participări şi premii la olimpiade şi concursuri: 

 
 CONCURSUL COMPER – Limbă şi comunicare 2015 – 2016  

 

Clasa pregătitoare A                     - prof. înv. primar Moisă Carmen -Lucia 

                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

 Premiul I                   25 de elevi 

             Premiul al II-lea         4 elevi 

 Clasa pregătitoare B                   - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

 

           Premiul I – 27 elevi 

           Premiul al II-lea – 2 elevi 

           Premiul al III-lea – 1 elev 

 

 Clasa I A                                      - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                     - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

 

COMPER – Limbă şi comunicare – Etapa I - 15 ianuarie 

 

    Premiul I – 25 de elevi 

    Premiul II – 2 elevi 

    Premiul III – 2 elevi 

 Menţiune – 1 elev 

COMPER – Limbă şi comunicare - Etapa a II-a - aprilie 2016 

                Premiul I – 29 de elevi 

                Premiul II – 1 elev 

 

               COMPER – Limbă şi comunicare - Etapa Naţională  - 23 mai 2016 
               Premiul I – 9 elevi 

               Premiul II – 6 elevi 

               Premiul III – 5 elev 

               Menţiune – 2 elevi 

 Clasa I B                                      -  prof. înv. primar Nistor Margareta  

                                                                  - prof. înv. primar Palade 

 

               Premiul I  - 22 elevi   

               Premiul al II-lea - 4 elevi   

               Premiul al III-lea - 1 elev    

 
 Clasa a II-a B                   - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                 - prof. înv. primar Solomon Alina 

 
               Premiul I     13 elevi 

               Premiul al II-lea 11 elevi 

               Premiul al III-lea    9 elevi 

               Menţiune   7 elevi 
 

 Clasa a III-a A      - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 



 

               Premiul I      1 elev 
               Premiul al III-lea            1 elev 
 

 

 Clasa a IV-a A                        -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                               -  înv.  Paveluc Maria - Gianina 

 
              Premiul I    1 elev 

              Premiul al II- lea   5 elevi 

 

 Clasa a IV - a B                - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

 Premiul I- 12 elevi 

 Premiul II- 8 elevi 

 Premiul III- 5 elevi 

 Mențiune- 2 elevi 

 
          

 CONCURSUL COMPER - MATEMATICĂ 
 

 Clasa pregătitoare A                     - prof. înv. primar Moisă Carmen -Lucia 

                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 

Premiul I                  26 elevi 

 Premiul al II-lea        5 elevi 

 Premiul al III-lea      3 elevi 

 

 

 

 Clasa pregătitoare B                   - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

 
 

 Premiul I                  27 elevi 

 Premiul al II-lea         2 elevi 

 Premiul al III-lea       1 elev 
 

 

 

 Clasa I A                                      - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                     - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

 

Premiul I                   20 elevi 

 Premiul al II-lea         9 elevi 

 Premiul al III-lea        5 elevi 
 

 Clasa I B                                      -  prof. înv. primar Nistor Margareta  

                                                                  - prof. înv. primar Palade 
 

 Premiul I                  18 elevi 

 Premiul al II-lea         7 elevi 

 Premiul al III-lea        2 elevi 

 Menţiune                    1 elev 
  



 Clasa a II-a B                   - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                 - prof. înv. primar Solomon Alina 

Premiul I                     8 elevi 

 Premiul al II-lea         5 elevi 

 Premiul al III-lea        3elevi 

 Menţiune                    3 elevi 
 

 

 Clasa a III-a A      - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

 Premiul I                  2 elevi 

 Premiul al II-lea       3 elevi 

 Premiul al III-lea     10 elevi 

 Menţiune                    2 elevi 

  

 Clasa a IV-a A                        -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                               -  înv.  Paveluc Maria - Gianina 

 Premiul I                  1 elev 

 Premiul al II-lea      4 elevi 

 Premiul al III-lea     2 elevi 
 

 Clasa a IV - a B                - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 
 

 Premiul I                  12 elevi 

 Premiul al II-lea        6 elevi 

 Premiul al III-lea       3 elevi 

 Menţiune                    2 elev 

 
 

 

 CONCURSUL NAŢIONAL GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 

                                             Etapele I şi a II-a 

       Clasa pregătitoare A        - prof. înv. primar Moisă Carmen -Lucia 

                    - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

 

                   Excelenţă                          30 elevi/ 19 elevi 

                     

 

       Clasa pregătitoare B               - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

 

         

                    Excelenţă   10 elevi / 22 elevi 

                    Premiul I                                 7 elevi / 1 elev 

                          Premiul al II-lea                       8 elevi /  

                    Premiul al III-lea                     3 elevi /  

                          Menţiune                 2 elevi  / 2 elevi           

 

     Clasa I A                                             - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 



 

                           Excelenţă      11 elevi/ 8 elevi 

                     Premiul I                                   7 elevi / 3 elevi 

   Premiul al II-lea                        4 elevi / 8 elevi 

                           Premiul al III-lea                      5 elevi / 5 elevi 

                           Menţiune                            / 2 elevi 

 

 Clasa I B                                                -  prof. înv. primar Nistor Margareta  

                                                                            - prof. înv. primar Palade 

                              

               Excelenţă                                6 elevi/ 1 elev                     

                     Premiul I                                 1 elev / 1 elev 

   Premiul al II-lea                      4 elevi / 5 elevi 

                           Premiul al III-lea                     2 elevi / 3 elevi 

                           Menţiune                              / 1 elev 

      

 

 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                           -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

                           Excelenţă      8 elevi/ 7 elevi 

                     Premiul I                                 9 elevi / 2 elevi  

   Premiul al II-lea                      3 elevi/ 1 elev 

                           Premiul al III-lea                               / 2 elevi        

                           Menţiune                            / 2 elevi 

 

 

 

 

 Clasa a II-a B                           - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                         - prof. înv. primar Solomon Alina 

 

               Excelenţă       8 elevi/ 8 elevi 

               Premiul I                                            / 2 elevi  

   Premiul al II-lea                      1 elev / 2 elevi 

                           Premiul al III-lea                    1 elev / 1 elev        

                           Menţiune                  1 elev /   

 

 Clasa a III-a A                                   - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                            - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

               Excelenţă     7 elevi/ 6 elevi 

                     Premiul I                                 2 elevi  /  

   Premiul al II-lea                      3 elevi / 3 elevi 

                           Premiul al III-lea                               / 3 elevi        

                           Menţiune                  -         / 1 elev 

 

 Clasa a IV-a A                                   -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                                        -  înv.  Paveluc Maria – Gianina 

 

               Excelenţă       2 elevi/ 

               Premiul I                                     -      / 1 elevi  

   Premiul al II-lea                             -  / 1 elevi 

                           Premiul al III-lea                            - / 2 elevi        



                            

 Clasa a IV-a B                                     - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

                     Excelenţă                                7 elevi 

                     Premiul I                                 5 elevi  / 2 elevi  

   Premiul al II-lea                      1 elev / 5 elev 

                           Premiul al III-lea                     -         /  3 elevi        

                           Menţiune                  2 elevi /   

 

 

 OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  (etapa judeţeană)   
     

 Clasa a IV-a B                                       - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

                                    

                            Premiul al II-lea      1 elev                                   

                            Premiul al III-lea       1 elev 

                            Menţiune     2 elevi 

 

 

 

 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ  (etapa judeţeană)  

 Clasa a IV- a B                                     - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

             Premiul I                                 1 elev   

 CONCURS NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ CANGURUL 

 Clasa I A                                             - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

 

       Excelenţă –13 elevi 

       Premiul I – 10 elevi 

       Premiul II – 4 elevi 

 

 Clasa a II-a  A                              - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                             -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 

       Excelenţă –23 elevi 

       Premiul I –  2 elevi 

 

 

 

 

 CONCURSU NAŢIONAL „ FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ ...” 

 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                           -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 

        Premiul I 1 elev  

                       Menţiune 1 elev 

 

 Clasa a II-a B                           - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                         - prof. înv. primar Solomon Alina 



Premiul I 1 elev  

 

 Clasa a III-a A                                   - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                            - prof. înv. primar Dumitru Maria 

           Premiul I              3 elevi 

 

 Clasa a IV-a A                                   -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                                        -  înv.  Paveluc Maria – Gianina 

                       Premiul I     1 elev  

                       Menţiune     1 elev 

 

 Clasa a IV- a B                                     - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

                       Premiul I      1 elev                                  
                       Premiul al II-lea           1 elev                                   

                       Premiul al III-lea          1 elev     

 

 CONCURS NAȚIONAL COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO 

 
 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                            -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 

          Premiul I       3 elevi 

 

 

 Clasa a III-a A                                   - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                            - prof. înv. primar Dumitru Maria 

                       Premiul I      1 elev                                  
                       Premiul al III-lea          2 elevi     

 

 Clasa a IV-a A                                    -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                                         -  înv.  Paveluc Maria – Gianina 

 
                       Premiul I      1 elev 

                       Menţiune  2 elevi 

 

 Concurs Regional „Legenda între adevăr şi ficţiune”, etapa a II-a, CAER 2015, 

POZIŢIA 1167 

 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                            -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

Premiul I- 6 elevi  creaţii plastice 

Premiul I – 1 elev  creaţii literare 

 

 CONCURS ÎN CADRUL PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN 

„ROSTIRI-CONCURS DE MONOLOGURI”  CAERI, poz. 215/28.01.2016, ed. a II-

a, 21.04.2016 

 Clasa pregătitoare A           - prof. înv. primar Moisă Carmen -Lucia 

                      - prof. înv. primar Dumitru Maria 

                Premiul I              1 elev                                  
                Premiul al II-lea              2 elevi                                   

                Premiul al III-lea           2 elevi         



 Clasa pregătitoare B                 - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

     Premiul I             1 elev                                  
     Premiul al II-lea             2 elevi                                   

     Premiul al III-lea           1 elev  

        

 Clasa I A                                               - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                 - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

      Premiul I                         1 elev                                  
      Premiul al II-lea              3 elevi 

                                   

 Clasa I B                                                 -  prof. înv. primar Nistor Margareta  

                                                                             - prof. înv. primar Palade  Gabriela      

                      

                 TROFEUL FESTIVALULUI  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1 elev 

           Premiul al II-lea             1 elevi                                   

                 Premiul al III-lea           2 elev  

 

 Clasa I C                   - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                     - înv. Marin Ana - Maria 

 

           Premiul al II-lea             3 elevi                                   

                 Premiul al III-lea           1 elev  

 

 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                            -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 

      Premiul I                         2 elevi                                  
      Premiul al II-lea              2 elevi 

 

 

 Clasa a II-a B                           - prof. înv. primar Popa Nicoleta - Anca 

                         - prof. înv. primar Solomon Alina 

 

                 TROFEUL FESTIVALULUI  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1 elev 

                 Premiul I                         1 elev 

           Premiul al II-lea              1 elev                                   

                 Premiul al III-lea            1 elev  

 

 Clasa a III-a A                                   - prof. înv. primar Buduroi Elena - Loredana 

                                                            - prof. înv. primar Dumitru Maria 

 

                 Premiul al II-lea              1 elev                                   

                 Premiul al III-lea            2 elevi  

 Clasa a IV-a A                                    -  prof. înv. primar Vespan Mihaela 

                                                                         -  înv.  Paveluc Maria – Gianina 

                 Premiul al II-lea              1 elev                                   

                 Premiul al III-lea            3 elevi  

 

 Clasa a IV- a B                                     - prof. înv. primar Butnaru Carmen – Elena 

 

                 TROFEUL FESTIVALULUI  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1 elev 

                 Premiul I                         1 elev 

           Premiul al II-lea              1 elev                                   



 

 

 CONCURS  NAŢIONAL ,,BRADUL ALTFEL” 

 Clasa pregătitoare B                 - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

   Premiul I                         7 elevi 

 

 Clasa I C                     - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                       - înv. Marin Ana - Maria 

      Premiul I                         13 elevi 

 

 

 CONCURS NAŢIONAL  ,, MAGIA TOAMNEI” 

 

 Clasa I C                   - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                     - înv. Marin Ana - Maria 

                Premiul I                         6 elevi 

 

 CONCURS NAŢIONAL ” CLIPE DE TOAMNĂ” 

 Clasa I C                   - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                     - înv. Marin Ana - Maria 

      Premiul al II-lea              3 elevi                                   

                 Premiul al III-lea            1 elev  

 

 CONCURS NAŢIONAL ,, ZÂMBET DE COPIL” 

 Clasa I C                   - prof. înv. primar Leureanu Adina 

                                                     - înv. Marin Ana - Maria 

 

                  Premiul I                         30 elevi 

 

 

 CONCURS   INTERJUDEŢEAN  DE  ESEURI „COPII ŞI DASCĂLI – SUFLETE 

PERECHE”  

 Clasa pregătitoare B                 - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

Premiul I                         1 elev 

 

 

 Clasa a II-a  A                             - prof. înv. primar Mocondoi Daniela - Cristina 

                                                            -  prof. înv. primar Tînjală Mariana 

                        Premiul I                         2 elevi 

                      Premiul al II-lea              2 elevi                                   

 

 CONCURSUL „CURCUBEIE PE HÂRTIE” organizator Deșteptarea 

 Clasa pregătitoare B                 - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

  Premiul special                  1 elev 

 

 CONCURS DE PICTURĂ ȘI DESENE „ȘCOALA ÎN SIGURANȚĂ” organizator I.P.J. Bacău 



  Clasa pregătitoare B                 - prof. înv. primar Iosub Lenuţa 

  

      Premiul I                         2 elevi 

 

 

 Concurs Naţional “Invitaţie la responsabilitate” – organizat de ISJ Neamţ şi Şcoala Gimnazială 

nr.5 Neamţ 

 Clasa I A                                               - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                 - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

 

Premiul special – 2 elevi 

 Premiul II – 2 elevi 

 

 Concurs Regional “S.O.S…Pământul!”- organizat de Liceul Teoretic Şerban Vodă Slănic, în 

colaborare cu Inspectoratul  Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, înscris în 

CAERI 2016 la poziţia 1380   

  Clasa I A                                               - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                 - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

      

     Premiul I – 1 elev 

     Premiul II – 1 elev 

     Menţiune – 1 elev 

 

 Concurs Naţional “Preşcolarii de ieri, elevii de azi, oamenii de mâine”, organizat de Şcoala 

Gimnazială Borleşti Neamţ, avizat MENCS în CAER 2016, cu nr. 25981, pag. 3, poz. 1225 

 Clasa I A                                               - prof. înv. primar Ciupală Angela 

                                 - prof. înv. primar Ojog Maria – Mihaela 

      Premiul I – 1 elev 

      Premiul III – 2 elevi 

 

 

 

 

2. Participări la sesiuni ştiinţifice/simpozioane: 

 Conferinţa Naţională CEDO – 2015 organizată de Universitatea  “Vasile  Alecsandri” – 7-9 

octombrie 2015(prof. înv. primar Ciupală Angela) 

 Simpozion Internaţional “Portrete de dascăli” – Veliko Gradişte Serbia – 31.10.2015 (prof. înv. 

primar Ciupală Angela, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Butnaru Carmen, înv. Paveluc 

Gianina, prof. înv. primar Leureanu Adina, prof. înv. primar Vespan Mihaela, prof. înv. primar 

Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana) 
 Simpozion Naţional “Dimensiunea europeană a educaţiei prin abordări moderne ale formării 

profesionale” - Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamţ  - 1.12.2015 (prof. înv. primar Ciupală 

Angela) 

 Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Pentru o Europă curată” – Argeş, 19.12.2015(prof. 

înv. primar Ciupală Angela) 

 Simpozion Internaţional “KARPESTET KULTURA” – Colegiul Tehnic de comunicaţii “Nicolae 

Vasilescu-Karpen” Bacău  (prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. 

înv. primar Vespan Mihaela) 

  Simpozion Naţional „Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc” - ediția a 

II-a Tg. Mureș, 19 decembrie 2015(prof. înv. primar Ciupală Angela) 



 Workshop internaţional „Management of Erasmus+ Projects” – Piatra-Neamţ – 10 aprilie 2016 

(prof. înv. primar Ciupală Angela) 

 Simpozion regional “Tradiţiile şi valorile familiei – rădăcinile educaţiei copilului” - Școala 

Gimnazială ”Emil Brăescu”  Măgura, loc. Măgura, jud. Bacau – iunie 2016 (prof. înv. primar Ciupală 

Angela, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Paveluc Gianina, prof. înv. 

primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar Vespan Mihaela, prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. 

înv. primar Tînjală Mariana) 

 Seminarul internațional Impactul parteneriatelor educaționale în contextul diversității culturale 

europene – exemple de bune practici Erasmus+, organizat de ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE Bacău (prof. înv. primar Palade  Gabriela, prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. înv. 

primar Nistor Margareta, prof. înv. primar Ciupală Angela, înv. Marin Ana-Maria, înv. Paveluc 

Gianina, prof. înv. primar Vespan Mihaela) 
   Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău- octombrie 

2015 ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar 

Vespan Mihaela, prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Butnaru Carmen) 

 Simpozionul International „EDUCATIE FARA FRONTIERE” (prof. înv. primar Leureanu Adina, 

înv. Marin Ana-Maria)   
 Simpozionul „Copii și dascăli - suflete pereche” ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. 

primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar Vespan Mihaela, înv. 

Paveluc Gianina, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Palade  

Gabriela,  prof. înv. primar Nistor Margareta, prof. înv. primar Butnaru Carmen) 

      

 
 

3. Cărţi, ghiduri, articole publicate: 
 Revista şcolii Mozaic – publicaţii atât ale elevilor cât şi a cadrelor didactice din şcoală; 

 Cartea şcolii - Conversaţii didactice – publicaţii, toţi învăţătorii; 

Toţi învăţătorii au participat, în mod direct, cu articole în cadrul simpozioanelor 

naţionale/internaţionale şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice, enunţate mai sus; 

 

 

4. Proiecte derulate sau în derulare, parteneriate: 

 
 Proiect educaţional “Învăţătorul şi drumul lui către succes” - Asociaţia Învăţătorilor din 

Judeţul Bacău (prof. înv. primar Ciupală Angela);   

 

 Proiect Internaţional “Differentiation of instruction for teacher professional 

Development and students' Success” (DiDeSu) - Universitatea  “Vasile  Alecsandri” 

Bacău (prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. 

primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Moise Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria); 

 

 Proiect educativ “Micii negustori” – Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău (prof. 

înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală 

Mariana, prof. înv. primar Ojog Mihaela, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar 

Vespan Mihaela, înv. Paveluc Gianina, prof. înv. primar Moise Carmen, prof. înv. primar 

Dumitru Maria, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. primar Buduroi Loredana, prof. 

înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Nistor Margareta, prof. 

înv. primar Palade Gabriela, prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. înv. primar Solomon 

Alina); 

 

 Proiect de voluntariat “Inimi lângă inimi” – Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” 

Bacău (prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. 



primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Ojog Mihaela, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. 

înv. primar Vespan Mihaela, înv. Paveluc Gianina, prof. înv. primar Moise Carmen, prof. 

înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. primar Buduroi 

Loredana, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Nistor 

Margareta, prof. înv. primar Palade Gabriela, prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. înv. 

primar Solomon Alina); 

 

 Proiect Naţional de ecologie  “Natura, monument viu”, avizat ISJ Argeş (prof. înv. primar 

Ciupală Angela);   

 

 Proiect Naţional de ecologie „Invitaţie la responsabilitate”, avizat ISJ Neamţ (prof. înv. 

primar Ciupală Angela);   

 

 Proiect educațional în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”- „Micii 

restauratori” ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana); 

 
 Proiectul ECO-ȘCOALA ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală 

Mariana, prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Ojog Mihaela, prof. înv. primar 

Iosub Lenuţa, prof. înv. primar Vespan Mihaela, înv. Paveluc Gianina, prof. înv. primar 

Moise Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. 

înv. primar Buduroi Loredana, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria, 

prof. înv. primar Nistor Margareta, prof. înv. primar Palade Gabriela, prof. înv. primar Popa 

Nicoleta, prof. înv. primar Solomon Alina); 

 Proiect educațional ,,Rostiri”, Ediția a II-a, 2016 - Concurs de monologuri (participarea 

tuturor cadrelor didactice) 

 

 Acord de Parteneriat cu Editura Edu ( SC EDU SOFT MARKETING SRL) (prof. înv. 

primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Leureanu 

Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Buduroi Loredana, prof. înv. primar Moise 

Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Vespan Mihaela, înv. Paveluc 

Gianina); 

 Acord de parteneriat cu Editura D”ART în parteneriat cu Ziarul Esenţial în Educaţie ( prof. 

înv.  Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria); 

 Biblioteca Judeţeană „Costache Sturza” – Bacău (prof. înv. primar Iosub Lenuţa); 

 Teatrul Municipal Bacovia – Bacău (prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar 

Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana). 

 

 

5. Activitatea la cercuri pedagogice: 
     Toţi învăţătorii au participat la activităţile din cadrul Cercului pedagogic desfăşurat pe parcursul 

anului şcolar 2015 – 2016. 

     Responsabili de Cerc Pedagogic:  

 prof. înv. primar Ciupală Angela – clasa I 

 prof. înv. primar Mocondoi Daniela – clasa a II-a  

 prof. înv. primar Butnaru Carmen – clasa a IV-a  

           

    Responsabil Centru Metodic Nr. 3 - prof. înv. primar Mocondoi Daniela – Cristina 

 

6. Activitatea demonstrativă în cadrul comisiilor metodice: 
S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea 

desfăşurării procesului instructiv-educativ: 



 Educaţia şi provocările lumii moderne – 22.01.2016, Lecţie demonstrativă – CLR - 

Metoda iconică – Povestea “Scufiţa Roşie” – 22.01.2016 (propunători prof. înv. primar 

Ciupală Angela, prof. înv. primar Ojog Mihaela); 

 Tratarea diferenţiată a elevilor, problemă de actualitate a învăţământului românesc, 

Lecţie demonstrativă (propunători prof. înv. primar Vespan Mihaela, înv. Paveluc Gianina); 

 Sărbătorirea celor 100 de zile de şcoală Step by Step – activitate demonstrativă - Întâlnirea de 

dimineaţă, program artistic, Clasa pregătitoare A, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, Clasa 

pregătitoare B, prof. înv. primar Moisă Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria. 

 

 

7. Cursuri/activităţi de formare urmate: 

 
 „Dezvoltarea competențelor în domeniul educației părinților” 15 credite, furnizor CNDRU 

EUROSTUDZ, 3-12.11.2015 (prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală 

Mariana, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Nistor 

Margareta, prof. înv. primar Palade Gabriela, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. 

primar Moisă Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Vespan Mihaela, 

înv. Paveluc Gianina, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. 

înv. primar Solomon Alina); 

 

 „Strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale prin educație rațional-emotivă” – 15 

credite, furnizor CNDRU EUROSTUDZ decembrie 2015 (prof. înv. primar Mocondoi 

Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Leureanu Adina, înv. Marin 

Ana-Maria, prof. înv. primar Nistor Margareta, prof. înv. primar Palade Gabriela, prof. înv. 

primar Moisă Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Vespan Mihaela, 

înv. Paveluc Gianina, prof. înv. primar Iosub Lenuţa ); 

 „Inteligența emoțională și succesul școlar” CCD „Grigore Tabacaru” Bacău (prof. înv. 

primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Leureanu 

Adina, înv. Marin Ana-Maria, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. primar Iosub 

Lenuţa,  prof. înv. primar Popa Nicoleta, prof. înv. primar Solomon Alina); 

 

 „Pregătirea profesorilor în domeniul instruirii diferențiate” din cadrul proiectului 

internațional Erasmus+ cu titlul „Differention of instruction for teacher professional 

Development and students Success” desfășurat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, perioada martie-mai 2016 ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela, prof. înv. primar 

Tînjală Mariana, prof. înv. primar Ciupală Angela, prof. înv. primar Moisă Carmen); 
 

 Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective (25 credite) ( prof. înv. primar Nistor 

Margareta, prof. înv. primar Palade Gabriela); 

 

 Academia III- Noi competențe pentru cariera didactică, 270 de ore, 90 credite, organizat de 

Universitatea Transilvania din Brașov (prof. înv. primar Butnaru Carmen);   

 

 Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate- învățamânt 

primar, 24 ore, organizat de CCD Bacău ( prof. înv. primar Mocondoi Daniela-Cristina, prof. 

înv. primar Tînjală Mariana, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. primar Dumitru 

Maria, prof. înv. primar Vespan Mihaela, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar 

Ciupală Angela); 
 

 ,,Strategii de consiliere a părinților”(15 credite) ( prof. înv. primar Moisă Carmen, prof. înv. 

primar Dumitru Maria, prof. înv. primar Vespan Mihaela). 

 

 



 

8. Activităţi extracurriculare: 
 Târgul de toamnă -expoziţie cu vânzare  (proiect educaţional “Micii negustori”); 

 Proiectul educaţional “Inimi lângă inimi” – activitate de voluntariat la Mănăstirea din Tisa 

Silvestri; 

 Serbările școlare „Uite, vine Moş Crăciun” (luna decembrie), ,,Serbarea Abecedarului” (luna 

iunie), Sărbătorirea celor 100 de zile de şcoală Step by Step,  „Rămas bun, clasa a IV- a!”, 1 

Iunie- Ziua copilului; 

 Vizionarea  pieselor  de teatru “Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, Ateneu - 

aprilie 2016, “Ursul păcălit de vulpe” – mai 2016, “Amintiri din copilărie” – iunie 2016; 

 Vizite la Muzeul de Științele Naturii Bacău, SC PAMBAC SA, ISU Bacău, Tele 1 Bacău; 

 Activitate umanitară de donaţii la Mănăstirea Tisa Silvestri;  

 Activitate practică în cadrul Proiectului educațional „Micii restauratori” – 1 iunie 2016 la 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”. 

 

 

    

9. Activităţi în grupuri de lucru şi organisme de nivel ministerial sau la nivelul ISJ: 
 Învăţătorii din şcoala noastră au activat în grupuri de lucru, având diferite roluri, la nivelul ISJ sau al 

şcolii noastre: 

 Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, fie ca administratori de test, evaluatori 

sau supraveghetori 

 Evaluare Naţională la clasa  VIII-a 

 Olimpiada de limba și literatura română – evaluatori sau asistenţi 

 Olimpiada de matematică - evaluatori sau asistenţi 

 Concurs Național „Fii inteligenT... la matematică – evaluatori sau asistenţi 

 Concursul Naţional Comunicare. Ortografie. Ro - evaluatori sau asistenţi 

 Organizatori concursuri: Cangurul, Gazeta Matematică Junior, Comper 

 Profesori voluntari în cadrul Clubului de Excelenţă de la Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Ioan Cuza” Bacău  

 Membri în comisiile de specialitate din şcoală 

 Secretar al Consiliului profesoral – Butnaru Carmen 

 Secretar al Consiliului de administraţie – Tînjală Mariana 

 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Bacau la nivelul disciplinei învăţători – Mocondoi 

Daniela  

 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Bacau la nivelul Alternativelor educaţionale - 

Mocondoi Daniela 

 Coordonator şcolar în Proiectul cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 

 Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 – 

 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”  Domeniul major de intervenție 

2.2„Prevenirea  și corectarea părăsirii timpurii a școlii”   Titlul proiectului: „Șanse egale la educație, prin 

prevenirea și  corectarea părăsirii timpurii a școlii” 
        Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/141904 

        Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bacău – Mocondoi Daniela 

 Mebru fondator al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău – Mocondoi Daniela 

 Responsabil Comisie metodică – învăţători – Tînjală Mariana 

 Responsabil CEAC – Iosub Lenuţa 

  

 

10.  Activităţi derulate ca metodişti sau formatori: 

 Metodist ISJ - prof. înv. primar Mocondoi Daniela-Cristina, prof. înv. primar Tînjală 

Mariana, prof. înv. primar Butnaru Carmen, prof. înv. primar Dumitru Maria, prof. înv. 

primar Vespan Mihaela, prof. înv. primar Iosub Lenuţa, prof. înv. primar Ciupală Angela); 



 Formator CCD Bacău - prof. înv. primar Ciupală Angela: 

- programul de formare continuă "Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele 

primare, în vederea dezvoltării gustului pentru lectură și înțelegerea textului 

citit", decembrie 2015, la Şcoala Gimnazială "Miron Costin" Bacău; 

- programul de formare continuă "Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele 

primare, în vederea dezvoltării gustului pentru lectură și înțelegerea textului 

citit", ianuarie 2016, la Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Bacău; 

- programul de formare continuă "Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele 

primare, în vederea dezvoltării gustului pentru lectură și înțelegerea textului 

citit", februarie 2016, la Şcoala Gimnazială „Ghiţă Mocanu” Oneşti. 

 

11. Inovări şi iniţiative promovate şi impuse la nivel de şcoală, de comisie metodică: 
 acţiuni la nivelul şcolii cu implicarea totală a părinţilor ; 

 lectorate cu părinţii în parteneriat cu colegii profesori, cu psihologul şcolii şi cabinetul medical. 

 

12.  Proiecte de cercetare implementate de comisia metodică: 
  Învăţătorii sunt implicaţi în activităţi diferite la nivelul unităţii şcolare, făcând parte din diverse 

comisii şi având diferite responsabilităţi (CA, comisia de inventariere, burse şcolare, CEAC etc.)   

            

 

 

 Responsabil comisie metodică, 

prof. înv. primar Tînjală Mariana 

 


