
 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

 

Nr. 1635/ 30.09.2022 

 

RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

  

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei 

II. Analiza instituţională: Analiza SWOT 

III. Analiza psiho-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare 

III.1. Efectivele scolare 

III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor 

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare 

V.1. Inspecţia școlară 

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 

VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului școlar 

VI.2 Activitatea metodică 

VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale) 

VII.1. Starea fizică/ juridică a clădirilor 

VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ 

VII.3. Situaţia bazei sportive a unităţilor 

VII.4. Raport financiar 2021 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

 

 

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei 

 

• Ordinele şi notificările emise de Ministerul Educaţiei; 

• Legislaţia generală şi specifică; 

• Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice. 

 Am parcurs împreună un al doilea școlar în condiții de pandemie, un an școlar pe care l-am început în condiții relativ 

normale, dar care ne-a pus, la un moment dat, în fața a numeroase provocări, în care am transferat învățământul și educația din sala de 

clasă, la domiciliul fiecărui elev / profesor, în fața unui dispozitiv electronic performant sau mai puțin performant.  

După ridicarea stării de alertă, lucrurile au revenit la o stare de normalitate astfel că examenele și admiterea în liceu s-au 

desfășurat în condițiile dinaintea pandemiei. 

 Rezultatele învățării – evaluării au fost astfel, mai mult sau mai puțin, măsura cunoștințelor și a competențelor reale pe care 

elevii noștri le-au dobândit. Cadrele didactice din Școala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Bacău au dat în acest timp măsura vocației 

și a pregătirii lor profesionale pentru a obține un feed-back pozitiv al participării elevilor la evaluările naționale.  

 

II. Analiza instituţională; Analiza SWOT 

 

În anul şcolar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea noastră, a fost organizat şi 

desfăşurat în funcţie de prevederile legislative în vigoare, inclusiv rigorile stării de alertă; activitatea de conducere a avut în vedere 

aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din gradiniţă şi 

din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât şi în cel de influenţare pozitivă al 

compartimentului didactic al educatoarelor, învăţătoarelor şi profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica 

idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii 

faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 
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Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, creşterea ratei şomajului pe fondul 

orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu 

depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor 

economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli, nu este pe măsura nevoilor.  

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj pentru desfășurarea 

întregului proces. 

            O altă problemă socială este utilizarea în exces a  rețelelor de socializare în dezvoltarea psiho-emoțională, social, 

comportamentală a copiilor.  

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. 

Şcoala  are un număr suficient de calculatoare, accesul la internet este posibil în toată unitatea. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale 

mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de 

cadrele didactice sau de partenerii sociali. 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educației: 

 Calitate 

 Descentralizare 

 Performanţă 

 Eficienţă 

 Standarde europene 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 
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activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale planurilor de activitate elaborate pe 

compartimente, urmărind în principal următoarele obiective: 

 

1. CURRICULUM: 

  Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar şi 

gimnazial; 

  Asigurarea calităţii educaţiei în grădiniţă şi în şcoală; 

  Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice în grădiniţă şi în şcoală; 

  Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 

  Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii 

performanţei şcolare; 

2. RESURSELE UMANE: 

  Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea 

cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din grădiniţă şi din şcoală; 

  Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din grădiniţă şi din şcoală; 

  Creşterea calităţii resurselor umane din grădiniţă şi din şcoală; 

  Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în grădiniţă şi în şcoală; 

3. RESURSE MATERIALE: 

  Fluidizarea fluxului informaţional în grădiniţă şi în şcoală; 

  Gestionarea eficientă a resurselor materiale din grădiniţă şi din şcoală; 

  Elaborarea bugetului pentru grădiniţă şi şcoală; 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 

  Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat din cadrul grădiniţei şi din cadrul şcolii; 

  Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe în cadrul grădiniţei şi în cadrul şcolii; 

  Încheierea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-uri etc.; 
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5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 

  Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale în grădiniţă şi în şcoală; 

  Promovarea imaginii grădiniţei şi şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice ; 

  Participarea la activităţi de perfecţionare în management a directorilor (simpozioane, mese rotunde, şedinţe); 

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resurse curriculare 

- Fundamentarea planului de școlarizare raportat la resursele din rețea și nevoile 

comunității și ale tinerilor pe termen mediu și lung; 

- Existența în școală a tuturor documentelor elaborate la nivel de trunchi comun și 

curriculum la decizia școlii; 

- Sistem de învățământ primar în alternativa educațională Step by Step; 

- Resurse educaționale, materiale și curriculare dedicate, specifice sistemului; 

- Rezultate bune la Evaluarea națională 2,4,6; 

- Toți absolvenții sunt cuprinşi în ciclul inferior al liceului; 

- Rata de abandon școlar în ultimii ani școlari a fost zero; 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular; 

- Rezultate bune la Evaluarea națională clasa a VIII-a, la concursurile școlare și 

olimpiade, în activități culturale și sportive școlare și extrașcolare; 

- Atitudinea elevilor față de educația pe care o furnizează școala este pozitivă, motivată 

și responsabilă. 

Resurse curriculare 

-Număr mic de discipline din curriculum la decizia școlii 

pentru clasele a VII-a și a VIII-a ;  

-Interesul scăzut al elevilor de clasa a VIII-a pentru 

disciplinele la care nu se susține evaluarea națională; 

- Nu întotdeauna se oferă elevilor activități diferențiate, 

raportate la nevoile și nivelul lor de dezvoltare; 

- Nu întotdeauna elevii sunt implicați în propria lor 

dezvoltare, folosindu-se metode de autoreglare; 

- Nu întotdeauna evaluarea se valorifică în reglarea 

proiectării de proces ulterioare. 

 

Resurse umane 

- Cadre didactice foarte bine pregătite profesional, preocupate de  perfecționare si 

progress, implicate în activități ştiințifice şi metodice; 

Resurse umane 

-Lipsa de personal angajat 0,5 normă bibliotecar și 0,5 

normă informatician din luna septembrie 2021;  
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- Cadre didactice care fac parte din corpul de inspectori școlari și din comisii la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Bacău,  metodişti, formatori locali și naționali; 

- Număr mare de cadre didactice cu gradul I; 

- Personal didactic calificat în proporție de 100 %; 

- Evaluarea corectă a activității depuse de cadrele didactice și obținerea unui număr 

ridicat de gradații de merit; 

- Realizarea cifrei de școlarizare propusă; 

- Relațiile interpersonale existente, favorizează crearea unui climat educațional deschis, 

stimulativ; 

-Atașament față de instituție al tuturor angajaților. 

- Diseminarea experiențelor pozitive se face, în unele 

cazuri, cu dificultate; 

- Există o oarecare fluctuație a cadrelor didactice care 

afectează principiul continuității şi care are efecte şi 

asupra calității educației; 

-Insuficienta implicare a părinților și autorităților locale în 

desfășurarea activității școlare a elevilor.  

 

Resurse materiale și financiare 

- Preocupare permanentă pentru modernizarea bazei materiale a școlii, conform cu 

cerințele Curriculum-ului prin identificare de sponsori și atragerea de fonduri pe bază de 

proiecte; 

- Folosirea veniturilor proprii la dezvoltarea bazei materiale, în activități extra-

curriculare; 

-  Există sală de sport și un teren de sport dotat conform, bibliotecă;  

- Există un cabinet de Consiliere Psihopedagogică și  două cabinete medicale; 

- Există mijloace moderne de informare și auxiliare (calculatoare conectate la internet, 

televizoare, videoproiectoare); 

- Condiții optime de funcționare a școlii sub aspect igienico-sanitar; 

- Conștientizarea elevilor și preșcolarilor pentru păstrarea și întreținerea spațiilor școlare. 

Resurse materiale și financiare 

-Bugetul şcolii, provenit din finanțarea per elev, nu 

acoperă necesarul de funcționare;  

-Curtea școlii necesită reasfaltare din cauza lucrărilor 

executate de către primărie în anul 2020, însă demersurile 

întreprinse în acest sens nu au avut finalitate; 

- Sala de sport necesită reabilitare termică; 

-Fonduri insuficiente necesare pentru recondiționarea și 

modernizarea cabinetelor și laboratoarelor școlare;  

-Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat în 

suficientă măsură, spațiul alocat bibliotecii este insuficient, 

biblioteca nu este conectată la rețeaua Internet. 

Relația cu comunitatea 

-Situarea unității în partea centrală a orașului; 

-Colaborare bună cu părinții; 

Relația cu comunitatea 

-Pierderea unor proiecte pe fonduri europene din cauza 

lipsei de experiență în elaborare; 
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-Colaborare cu Primăria municipiului Bacău, Consiliul local , Biblioteca Județeană, 

Teatrul Bacovia; 

-Participarea şcolii la programe organizate de Primăria Bacău, Consiliul local, 

Bibliotecă, Poliție, Biserică, alte organizații; 

-Contacte cu diverse instituții, agenți economici sau persoane fizice pentru realizarea 

unor activități extracurriculare: excursii, vizite la muzee, acțiuni caritabile și de 

voluntariat, care introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

-Identitate și imagine proprie în mediul băcăuan, care îmbină tradiția cu direcțiile actuale 

de dezvoltare; 

-Proiecte și parteneriate în derulare instituții locale, regionale și naționale. 

- Mediatizarea insuficientă a activităților/ serviciilor 

educaționale și a rezultatelor școlare; 

- Alocări bugetare prea mici pentru realizarea dezvoltării 

școlare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Resurse curriculare 

-Posibilitatea formării deprinderii de utilizare a calculatorului; 

-Pregătirea suplimentară pentru evaluările naționale şi performanță; 

-Posibilitatea de a participa la activitățile de perfecționare, formare la nivel județean, 

național; 

- Colaborarea între ariile curriculare permite abordarea interdisciplinară a materiei; 

- Posibilitatea de a se realiza demersuri de monitorizare și evaluare a calității procesului 

educațional acționând pe mai multe niveluri. 

Resurse curriculare 

-Insuficiența resurselor financiare pentru dotarea cu 

mijloace de învățământ pe măsura standardelor  vizate de 

şcoală; 

-Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerințele 

şi solicitările părinților şi elevilor ; 

Există riscul  apariției opțiunilor pentru transfer în alte 

unități de învățământ ceea ce ar duce la micşorarea 

numărului de elevi.  

 

Resurse umane 

-Posibilitatea de stimulare a cadrelor didactice cu performanțe în activitate, prin premii 

oferite de comunitatea locală precum şi gradații de merit; 

-Asigurarea participării la activitățile de formare şi perfecționare a cadrelor didactice; 

-Valorificarea experienței cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare; 

Resurse umane 

-Interesul dirijat al elevilor şi părinților spre anumite 

discipline de învățământ şi neglijarea altora; 
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-Îmbunătățirea comunicării în cadrul şcolii;  

-Realizarea de parteneriate cu şcoli din țară în programe educative; 

-Oferta largă privind formarea continuă (universități, C.C.D. etc) 

-Influența mediului extern poluant (folosirea excesivă a 

calculatorului,unele emisiuni,filme TV,lipsa de 

supraveghere); 

-Criza de timp a părinților datorată actualei situații 

economice care reduce implicarea familiei în viața 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relația profesor-elev 

cât şi în performanța şcolară a elevilor. 

 

Resurse materiale și financiare 

- Dezvoltarea proiectelor la nivel comunitar (reabilitarea termică a clădirilor, 

reamenajarea spațiilor verzi din jurul școlii); 

- Accesul la programe județene, regionale și europene de dezvoltare; 

- Asigurarea de servicii educaționale pentru realizarea pe cale legală de venituri proprii; 

- Identificarea unor părinți/agenți economici dornici să se implice în căutarea de 

soluții/rezolvarea problemelor școlii; 

Resurse materiale și financiare 

-Insuficiența resurselor financiare pentru realizarea 

obiectivelor şcolii şi nealocarea lor la timpul potrivit; 

 - Finanțarea per elev, insuficientă; 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 

uzura morală a echipamentelor existente. 

 

Relația cu comunitatea 

-Creşterea nivelului de implicare şi a rolului comunității locale în luarea deciziilor 

privind dezvoltarea şcolii prin reprezentanții săi în CA și CEAC; 

- Buna colaborare cu media locală pentru menținerea imaginii şcolii la cote ridicate; 

-Dorința de implicare a unor ONG-uri și altor organizații în derularea unor programe în 

școală; 

- Disponibilitatea unor școli din spațiul european al UE de a derula programe comune; 

- Îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu actualii parteneri precum și identificarea unor 

noi parteneri și colaboratori în vederea realizării unor noi proiecte naționale și europene 

comune. 

Relația cu comunitatea 

- Interesul dirijat al elevilor şi părinților mai mult spre 

notare decât spre cunoştințele acumulate. 
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III. Analiza psiho-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare 

III.1. Efectivele scolare la sfarsitul anului şcolar 2021-

2022                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

                                     

    Nivel de 

învăţământ 

  Număr de clase/ 

grupe 

Număr de elevi /copii Forma 

de învăţământ 

Preşcolar  Grupa mica, mijlocie, mare 8 204 ZI 

Primar, 

din care 

cl. pregătitoare 2 50 ZI 

cl. I 2 57 ZI 

cl. a –II-a 2 67 ZI 

cl. a –III-a 2 61 ZI 

cl. a –IV-a 2 58 ZI 

  

Total 10 293   

Gimnaziu 

din care 

cl. a –V-a 2 52 ZI 

cl. a –VI-a 2 51 ZI 

cl. a –VII-a 2 54 ZI 

cl. a –VIII-a 2 52 ZI 

Total 8 209   

         706   
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III. 2. Starea de sănătate în rândul elevilor 

Asistenţa medicală presupune o latură profilactică şi o activitate curativă. 

Profilaxia generală presupune: 

 educarea copiilor în cadrul orelor de educaţie pentru sănătate în vederea adaptării şi consolidării unui stil de viaţă sănătos (cu 

referire la alimentaţia sănătoasă, programul de activitate şi de odihnă, practicarea unui sport pentru evitarea sedentarismului şi 

călirea organismului, măsuri de igienă individuală şi colectivă pentru prevenirea îmbolnăvirii; 

 lectorate cu părinţii în vederea educaţiei pentru sănătate; 

 examenele medicale de bilanţ şi controalele medicale periodice în vederea depistării precoce a problemelor de sănătate; 

 dispensarizarea copiilor cu afecţiuni medicale în scopul urmăririi respectării controalelor medicale periodice la specialiştii de 

profil şi a evoluţiei afecţiunilor respective; 

 eliberarea avizelor pentru competiţiile sportive şi alte activităţi extraşcolare; 

 efectuarea triajului epidemiologic la sfârşitul fiecărei vacanţe şcolare cu iniţierea acţiunilor de depistare a infecțiilor cu sars-cov  

 

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 

 

Personalul didactic 

Nivel de studii Numar cadre 

didactice 

Grade didactice Numar cadre 

didactice 

Statut Numar cadre 

didactice 

Liceale 6 Debutant 4 Titular 49 

Univ. cu licență 35 Definitivat 12 Suplinitor calificat 9 

Univ. cu master 15 Gradul II 4 Detasat  

Doctorat 2 
Gradul I 

38 Completare 

normă didactică 
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Personalul didactic auxiliar 

Categorie de personal Număr de persoane încadrate 

Contabil cu studii  superioare 1 

Secretar șef cu studii  superioare 1 

Administrator cu studii  superioare 1 

Bibliotecar cu studii  superioare 0,5 

Informatician cu studii  superioare 0,5  

Total  4 

 

Personalul nedidactic 

Categorie de personal Număr de persoane încadrate 

 Agent de pază 

 

 1 

Fochist 2 

Îngrijitor 16 

 Muncitor  1 

Total 20 
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V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare 

 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

            În anul școlar 2021-2022, unitatea a funcționat după următorul program: 

- învățământ preșcolar – grădiniță cu program prelungit – 7.30 -17.30; 

- învățământ primar  - 8-16 

- învățământ gimnazial 8-14/15. 

 

Documentele de proiectare au fost intocmite la timp si au fost structurate obiectivele generale si cele specifice, care au fost 

adaptate le resursele umane si materialele existente în unitatea noastră (şcoală şi grădiniţă), prin stabilirea măsurilor concrete de realizare 

a acestora. In primul semestru al anului scolar 2021-2022, s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura 

functionalitatea planului sub aspectul corectitudinii masurilor ameliorative și a coerenței acestora de la o etapă la alta. 

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a îmbunatatit, dar încă mai sunt deficienţe de comunicare. 

Pe parcursul primului semestru al anului scolar s-a urmarit ca activitatea de indrumare și control să fie orientată pe sprijinirea 

cadrelor didactice (cadre didactice debutante, cadre didactice înscrise la grade didactice etc.), care au nevoie, mai ales in abordarea 

ideilor noi, de schimbare a relatiei educator-copil, avand la bază programa de educaţie individualizată. 

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director, director-adjunct, consiliul de 

administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/ de lucru) au contibuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul 

personalului, folosind metode care permit împărţirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări. 

O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conducerii este aceea legată de schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a 

soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din grădiniţă 

şi din şcoală, care nu poate fi realizată decât cu sprijinul întregului personal din unitate. 
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V.1. Inspecţia şcolară 

La nivelul unităţii, există cadre didactice care s-au înscris la grade didactice şi pentru inspecţii speciale pentru obţinerea 

definitivatului şi gradului I, II. S-au desfășurat, conform graficului. 

A fost o colaborare foarte bună, printr-o monitorizare şi consiliere permanentă. În urma tuturor inspecţiilor efectuate, s-a constatat 

îndeplinirea tuturor obiectivelor, aprecierile făcute fiind bune şi foarte bune. 

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

- perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice o perfecţionarea prin masterate şi cursuri universitare/postuniversitare; 

- perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori. 

 

VI. Aspecte calitative ale învățământului 

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului scolar 

 

An școlar 2021-2022 INVĂȚĂMÂNT 

ELEVI PRIMAR GIMNAZIAL 

Inscrisi la inceput an scolar 293 209 

Ramasi inscrisi la sfarsit an scolar 292 204 

Promovati 292 204 

Repetenți 0 0 

Procent promovabilitate (%) 100 100 

Note scazute la purtare sub 7 0 1 
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VI.2. Activitatea metodică 

În anul școlar 2021-2022, la nivelul comisiilor, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură ale activităţilor de 

perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în 

învăţământ. 

           Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele în vigoare, la care s-au adăugat noutăţile survenite în plan 

organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe unităţile de competenţă, 

urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiilor metodice. O atenţie 

deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în 

vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, probele de evaluare iniţială au fost elaborate la toate clasele. 

Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul 

comisiilor. 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. 

           

I. COMUNICARE 

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi-profesori, au fost selectate modalităţi de comunicare adecvate 

diverselor situaţii. 

           Au fost concepute, realizate şi prezentate acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

           De un real folos a fost comunicarea între cadrele didactice. Acestea au colaborat pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor 

noştri, în acţiunile claselor completându-se reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi 

transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe. 
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II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ 

           Pentru a menţine relaţia familie-şcoală, s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de consiliere informaţii periodice 

şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ-educative a fost implicată 

și familia (ex. serbări școlare, lecții demonstrative, acțiuni de voluntariat). 

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, s-au înregistrat la nivelul colectivelor de elevi, trei abateri de la normele de disciplină 

şi comportament. Frecvenţa a fost îmbunătăţită.  

 

III. CURRICULUM 

            Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare cadru didactic să conceapă şi să desfăşoare activităţi de învăţare în concordanţă cu 

particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, 

dezvoltare. 

           Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi 

replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

 

IV. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

Formarea continuă a cadrelor didactice s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective, 

dar şi subiective. 

 

Cursuri de formare 

 Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, MEN, 2021-2022/ 30 credite transferabile; 

Programul de formare continua „Abilitatea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate-Educatoare”-16 ore, 

organizat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, în colaborare cu I.S.J Bacău, avizat M.E.;  

 ,,Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale” (februarie 2022)  -15 credite 

  Formare profesională:  cursuri de formare profesională desfășurate în cadrul proiectului  E.T.I.C – „ Educație Timpurie Incluzivă și de 

Calitate”, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, MEN,  2021-2022/ 30 credite transferabile; 

 cursul ”Educația la timpul prezent” – webinar IV ȘI V, organizat de Asociația europeană a profesioniștilor din educație. 
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Curs ”Structura unei povești care captează de la început până la sfârșit” 

 Cercul Pedagogic on-line, „Bune practici în colaborarea familie-grădiniță”/ metode studiate în cadrul cursului „ Smart teachers play 

more”, desfășurat în Reykjavik, Islanda. 

 Sesiunea de formare profesională ,,Managementul clasei de elevi” (24 de ore); 

 cursul online ,,50 de aplicații utile pe Classroom și Teams” cu o durată de 3 ore. 

 „Unelte pentru dascălul digital”, 60 ore, 15 credite, furnizor CCD Bacău 

   program de studii universitare –2020-2022 

   Master Strategii Inovative în Educație, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, promovat iulie 2022 

  ,,Strategii pentru școli fără bullying” (24 ore) (mai 2022) – CJRAE Bacău 

    Curs Internațional (4 ore) ,,Cauze, efecte, măsuri de combatere a bullying-ului” – Universitatea de Stat din Tiraspol (aprilie 2022) 

     Masa Rotundă ,,Copii fericiți –adulți de succes” (aprilie 2022) – Asociația ,,Dascăli emeriți” 

     Workshop ,,Construim școli fără bullying!” (aprile 2022) – Asociația ,,Dascăli emeriți” 

     Workshop internațional ,,Think Green!” Erasmus+, Key Action2: ,,Sustainability in VocationalEducation” SIVE (martie 2022) 

      Workshop ,,Modalități practice de realizare a educației ecologice-posibilități de acțiune” (mai 2022) 

      Workshop ,,Exemple de bune practică în activitatea școlară” (mai 2022) – în cadrul proiectului național ,,Natura inspiră și 

dăruiește” 

      Webinarul ,,Educația ecologică – răspuns la sfidările/ problemele lumii contemporane” (iunie 2022) 

      Webinarul (2 ore)  ,,Folosirea strategiilor de literație în procesul de predare-învățare. Idei și exemple din practica de la clasă” – 

Asociația Română de Literație, Iași (mai 2022) 

       Atelierul pedagogic ,,Educație ecologică în practică” (mai 2022) 

       Webinarul ,,Rolul proiectării didactice în predarea pentru înțelegere. Repere metodologice” (2 ore) în cadrul Asociației Române 

de Literație, Iași (mai 2022) 

     Seminarul științific interactiv ,,Promovarea stării de bine în școală”, Univ. ,,V. Alecsandri” Bacău (aprilie 2022) 

     Lectoratul ,,Toți diferiți, toți digitali – Elevul de astăzi și lumea sa electronică (platforma ZOOM), CCDR Buzău (febr. 2022) 

      Webinarul didactic ,,Pedagogia fericirii” (platforma ZOOM), CCDR Buzău (febr. 2022) 

       Webinar didactic ,,Să ne ducem tradiția în viitor!” CCDR Buzău (martie 2022) 
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       Exemple de strategii didactice aplicate la clasă și modalități de abordare a conținuturilor specifice (2 ore), CEDP Step by step 

(martie 2022) 

   Workshop ,,Tehnologii performante în educație” (4 ore) – Universitatea de Stat din Tiraspol 

 „PROF II – Mentorat de practică pedagogică” (11.03.2022 – 18.06.2022 – 30 credite, 120 ore); 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)  

 Workshop-ul cu tema „Parteneriatele școlare. Bune practici privind managementul schimbărilor curriculare în cadrul programelor și 

proiectelor educaționale” organizat de ME, în parteneriat cu CCD „Grigore Tabacaru” Bacău și CCD Botoșani, în cadrul proiectului 

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED (16 mai 2022); 

„Orientări contemporane privind profesionalizarea carierei didactice la învățământul primar” (decembrie 2021-ianuarie 2022 – 25 

credite), C.C.D. Bacău; 

„Modalități de prevenire și combatere a violenței ” ( februarie - martie 2022– 40 ore), Asociația Învățătorilor din Bacău, C.C.D. 

Botoșani 

Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei şcolare de specialitate – învăţământ primar (24 ore), CCD Bacău 

 Strategii didactice inovative adaptate și aplicate în procesul de predare-învațare-evaluare în sistem online”,  Asociația Dascăli 

Emeriți,  48ore 

 Managementul calității în instituțiile școlare, Asociația Dascăli Emeriți,  48ore 

Inteligența emoționala în actul de predare, SC SELLfication SRL, iunie  2022 

Pașii comunicării eficiente în sala de clasă și cancelarie, SC SELLfication SRL, august  2022 

Dezvoltarea creativitații în sala de clasă, SC SELLfication SRL, iunie  2022 

Strategii de management în dezvoltarea parteneriatului școală- familie-comunitate, Asociația Dascăli Emeriți, 24 ore, august 2022 

 Curs Orientări contemporane privind profesionalizarea carierei didactice – 25 de credite 

Curs Ne amintim, exersăm, consolidăm, învățăm reguli de scriere corectă (24 ore online)  

  Curs Utilizarea Cercului de lectură ca instrument de conexiune transdisciplinară (24 ore online) 

 Curs Susține lecții online aproape fără efort– 3 oreonline 

Curs Jocuri didactice la școală, în tabără și în online – 3 ore online 

Curs Cum devenim mentori pentru elevii noștri– 3ore online 
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Curs Leadership în educație– 3 ore online 

Curs Obiceiurile educatorilor de succes – 3 ore online 

Curs Inteligența emoțională în actul de predare – 3 oreonline 

Curs Tehnici de motivare a elevilor prin programarea neurolingvistică – 3 ore online 

Curs Elevul tău este un geniu – 3 ore online 

Curs CCD Bacău – Metode interactive de predare-învățare centrate pe elev – 25 CP/103 ore 

Curs online – Program de prevenire a bullying-ului în școli – Fundația elvețiană ”Terre des Hommes” – Lausanne 

Curs perfectionare C.R.E.D; 

Profesor finalist în cadrul selecției naționale de bune practici în educație ,,Creatori de educație''ediția a III-a, 2021 a Cursului 

,,CRED’’, cu opționalul ,,Istoria feminimului-trecut, prezent, viitor'' 

Conferințe/ simpozioane 

Conferința Internațională ,, Vocea comunității în revigorarea curriculumului” organizată de Asociația Tinerilor Pedagogi Sibiu, - 

noiembrie 2021 

Simpozionul Național „Mama, cel dintâi cuvânt”- martie 2022 

Conferinta internationala Educatie, Experienta si Profesionalism organizata in Mai 2022 

Proiectul educational " Educatie ecologica in unitatile scolare din Romania" februarie 2022 

Parteneriat ONG Valoare Plus ( obtinere donatii ) 

Conferința Națională” Captivează prin educație” organizat de Teatru Vienez de copii 

Simpozionul  Internațional ”Competențe europene în educație și formare profesională, metoda CLIL-CONTEND & Language integreted 

learning, februarie 2022 

Simpozionul Național ”Inovație în educație”, 17 dec. 2021 

”Educație, Cultură, Creativitate”, ianuarie 2022, ISSN 2784-3165 

Simpozionului  Internațional ”Cooperare, Încurajare, Perseverență”, ediția  a II-a, mai 2022, Bacău 

Conferința Națională ” Educația la timpul viitor”, ISSN 2821-4994 

,, Activități extrașcolare- între online și traditional! Tradiții și obiceiuri..altfel”, mai 2021 
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Conferința Națională” Captivează prin educație” organizat de Teatru Vienez de copii 

Simpozionul Național ”Inovație în educație”, 17 dec. 2021 

Conferință internaționala,, Tradiții strămoșești la romanii de pretutindeni" - organizata la Școală Gimnazială Liteni, Iași, feb. 2021 

Simpozionul  Internațional ”Competențe europene în educație și formare profesională, metoda CLIL-CONTEND & Language integreted 

learning, februarie 2022 

Simpozion interjudetean ,, Cooperare, Incurajare, Perseverenta” incheiat la data de 16.05.2022; 

Conferinta internationala Educatie, Experienta si Progesionalism organizata in Mai 2022 

Simpozion Internațional „Modele de inteligență emoțională în leadership educațional”, organizat de Consorțiul Asociația 

Transformational Leadership și „Emotional Intelligence Research and Training Institute” SUA, 15.02.2022 

Conferința transnațională „Educație online prin parteneriate”, Chișinău, 27-29.10.2021 

Conferința „Copilul tău, campion la viață”, tema „Cum să scapi de bullying”, organizator Shakespeare School, 07.04.2022 

Simpozion Internațional „Sănătate prin educație”, organizator Asociația pentru Promovarea Învățământului European” Bacău, 19-

21.05.2022 

 Simpozionul Național Educrates „Inovație în educație”, organizat de Asociația Educrates, 17.12.2021 

Simpozion județean „Educație de calitate în orice situație”, organizat de Asociația Învățătorilor din județul Bacău, 06.11.2021 

Simpozion județean „Tradiția - oglinda sufletului românesc”, organizat de Asociația Învățătorilor din județul Bacău, 05.06.2022 

Conferința Națională ,,Dialog la educație”, CCDR Buzău (platforma ZOOM) (noiembrie 2022) 

Simpozionul Județean ,,Exprimarea emoțiilor și trăirilor prin activități/lecții artistico-plastice și practice”, Ediția a II-a, Grădinița cu PP 

,,Ion Creangă” Slatina (jud. Olt) (decembrie 2021) 

Sesiunea Euroregională de Comunicări Științifice pentru Profesori ,,Cunoștințe, cercetare, meserie – calea spre dezvoltare personală”, 

Ediția a XI-a, 2022, Liceul Tehnologic ,,Regele Ferdinand I” Timișoara (februarie 2022) 

Conferința Educativ Interjudețeană ,,Mărțișor comunitar, legendă, tradiție, simbol” CCDR Buzău (platforma ZOOM) (febr. 2022) 

Simpozionul Național ,,S.O.S. NATURA” (mai 2022) – Asociația ,,Dascăli Emeriți” 

Simpozion Național ,,O lume reală oglindită într-o lume virtuală” , Ediția a VII-a, Școala Gim. Nr. 279 București (mai 2022) 

Seminar Internațional ,,Eco-schools” Erasmus+, Key Action2: ,,Sustainability in VocationalEducation” SIVE (martie 2022) 

Simpozionul Internațional ,,Trăire și comuniune, urcuș spre desăvârșire” Ediția a XII-a, Arad (aprilie 2022) 
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Conferința ,,Împreună aducem bucurie” Grădinița cu PP ,,Otilia Cazimir” Jud Maramureș (aprilie 2022) 

Conferința Națională ,,Aleg să mă implic. Stop bullying!” Asociația ,,Dascăli emeriți” (aprilie 2022) 

Conferința Națională ,,Fenomenul bullying, o realitate prezentă în școala românească” (decembrie 2021), Șc. Gim. ,,Traian” Craiova, 

jud Dolj 

Conferința internațională ,,The chance to education”, Ediția a IV-a, Șc. Gimn. ,,Gheorghe Bibescu” Craiova, județul Dolj (februarie 

2022) în cadrul programului Erasmus 

Conferința Națională Online ,,Drag de carte”, Ediția a II-a, CCD București, (mai 2022) 

Simpozionul Național ,,În satul lui Nică...”, Ediția a IV-a, Șc. Gim. ,,Ion Creangă” Tg. Neamț” (mai 2022) 

Simpozion Regional ,,Lumea magică a basmelor” cu lucrarea ,,Basmele argheziene”, Ediția a III-a , iulie 2022, Sibiu 

Conferința „Omul din spatele unui profesor. Gestionarea conflictelor în școală” organizată de Asociația PlaYouth (28.02.2022); 

Conferința Națională din cadrul Proiectului Educațional „Școala Părinților” cu tema „Educație parentală” și „Educație emoțională” 

organizată de Asociația Learn for You (20-21.08.2022); 

Webinar  Educație pozitivă. Încredere, dezvoltare, valorizare , Asociația Dascăli Emeriți, martie 2022 

Webinar  Arborele competențelor, Editura Didactică „ Taktik International”, Oradea, septembrie 2021 

 Simpozion Judeţean: ,,Educaţie de calitate în orice situaţie ” Bacău 06.11.2021 

 Webinarul ,,Arborele competenţelor”  realizat de Editura Didactică ,,Taktik International”, în data de 21.09.2021 

Simpozion Național Educrates Inovație în educație, 17 decembrie 2021 

Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor", organizată de Casa Corpului Didactic București și Editura Litera.  on-line 5 

octombrie 2021 

Simpozion Educație de calitate în orice situație! - Asociația învățătorilor Bacău noiembrie 2021 

 „Arborele competenţelor” webinar susţinut de Editura „Taktik International”; 

  „Repere metodice pentru predarea matematicii” ( webinar susţinut de Editura Litera); 

Conferinţă Naţională „Profesor, o meserie pentru viitor” (webinar susţinut de C.C.D. Bucureşti); 

Simpozion Naţional „Inovaţie în educaţie (ed.aVIII-a)”– Tg.Mureş; 

„Toţi copiii citesc!” – webinar, Ed.Litera; 
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Work-shop organizat de Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională  /  „ Strategii de susţinere a educaţiei centrate 

pe copil la clasa pregătitoare Step by Step”; 

Sesiune online organizată de Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională  / „ Şcoală. Bucurie. Succes”; 

 Conferinţă Naţională online organizată de „Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie”  / „Educaţia financiară, o investiţie 

pentru viitor”; 

 Webinar „ Cum avem grijă de noi pentru a avea grijă de copii şi cum comunicăm cu ei despre război?” (Fundaţia „Orange”, proiect 

Digitaliada”); 

 Webinar susţinut de organizaţia nonprofit „Viitor Plus”, specializată în dezvoltare de programe de antreprenoriat social, educaţie pentru 

mediu, voluntariat şi infrastructură de mediu / „ Harta Reciclării – Reducere – Reutilizare”; 

 Conferinţă Naţională online organizată de Editura „Litera” şi C.C.D. Bucureşti/ „Drag de carte – ed.aII-a” , invitate speciale actiţele 

Maia Morgenstern şi Monica Davidescu. 

Simpozionul județean ”Ecoatitudine pentru un viitor verde„ – CAEJ 113/05.01.2022, Șc.Gimn.”Gh.Banea” Măcin 

Erasmus + - Masă rotundă și Workshopul Valorile fair-play-ului și etica sportului 

Webminar  E.P Skills , “Developing  Reading, Speaking and Writing Skills. 

How to create an inclusive classroom environment &Let’s talk about inclusion in online learning by Nick Beare& Laura Patsko& Jo 

Sayers- Webinar international, 18.02.2022 

Conferinta Internationala E-Learning: ``Invatarea prin joc-Solutii inovatoare in educatie``, editia a-V-a, decembrie 2021, organizata de 

Edu Magic; 

webinar IV ,,Educația la timpul prezent'' al Asociației Europene a profesioniștilor din educație Edumi 

webinar V ,,Educația la timpul prezent'' al Asociației Europene a profesioniștilor din educație Edumi 

 

Publicații: 

  Articol educațional în revista ,, SMART EDUCATION”, ISSN 2501-1170, martie 2022, 

,, Activități extrașcolare- între online și traditional! Tradiții și obiceiuri..altfel”, organizat de Editura D’ Art, mai 2021 

resurse educaționale pentru învățământ preșcolar ,,Grădi joaca: Resurse Educaționale pentru învățământul preșcolar” 

 „Biblioconsilierea și vizualizarea creativă” – Anuarul Asociației Învățătorilor, nr. 8; 
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 „Educație pentru sănătate” anuarul Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău; 

 „Învățarea prin cooperare”, volum colectiv Asociația Educrates 

 „De la copil la adult sub vraja Crăciunului” – Anuarul Asociației Învățătorilor, nr. 9; 

,Utilizarea benzilor desenate în dezbaterea textelor literare” în revista Simpozionului Județean ,,Exprimarea emoțiilor și trăirilor prin 

activități/lecții artistico-plastice și practice”, Ediția a II-a, Grădinița cu PP ,,Ion Creangă” Slatina, (decembrie 2021) 

,,Bucuria sărbătorilor în satele Bacăului” în revista județeană ,,Artă și tradiție”, ISSN, Nr. 2, Șc. Gim. Răzvad, (decembrie 2021) 

,,Trecutul din prezent” în cadrul Conferinței Internaționale ,,Promoting quality education through educational projects”, proiect Erasmus, 

Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Craiova (februarie 2022) 

,,Copiii – oglinda familiei. Tudor Arghezi, un părinte model” în revista ,,Educația copilului – un stil de viață”, Nr.3, (Simpozion 

Interjudețean,Ediția a VII-a, Dorohoi), ISSN; 

,,Salvați natura noastră!” (poezie) –coautor  în Ghidul metodic ,,Educația Ecologică”, ISBN, Editura ,,Smart Academic” (martie 2022) 

,,Protejați cel mai de preț dar al naturii, apa! – Ghidul metodic ,,Educația Ecologică” (simpozion) ISBN, Editura ,,Smart Academic” 

(martie 2022) 

 ,,Invitație în lumea minunată a poveștilor argheziene” – coautor în Ghidul metodic de bune practici ,,Rolul poveștilor în educarea 

copiilor”, E-book, ISBN, Editura ,,Sf. Ierarh Nicolae” 

,,Pași spre o atitudine civică onestă. Despre incluziunea socială” – coautor Ghid de bune practici ,,I-tick” (program Erasmus), ISBN, 

Iași, Editura ,,Alm” 

,,Proiect educațional – Eco-personajele copilăriei și jucăriile-fantezie” –în  revista ,,Perspective (non) formale în educație - Asociația 

Youngsters of Europe (mai 2022), ISBN, Ediția a III-a, Tg-Jiu,  

,,Starea de bine începe alături de tine!” în cadrul Conferinței Internaționale ,,The chance to education”, Ediția a IV-a, Șc. Gim. 

,,Gheorghe Bibescu” Craiova, Județul Dolj (februarie 2022) în cadrul programului Erasmus 

,,Menținem un mediu sănătos pentru un copil frumos!” în cadrul Sesiunii Euroregionale de Comunicări Științifice pentru profesori, 

Ediția a XI-a, Liceul Tehnologic Energetic ,,Regele Ferdinand I”, Timișoara (februarie 2022) 

,,Comunitatea e mândră de noi! Rolul parteneriatelor/ protocoalelor de colaborare” – în revista ,,Dincolo de cuvinte”, Nr. 5 decembrie 

2021, ISSN, Galați 

Opționalul didactic ,,Comorile din sat” în revista ,,Demersuri didactice” (online), Nr. 3, 2022, Editura ,,Educația Azi” 



 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU 

 

,,Contribuția strategiilor didactice interactive în receptarea scrierilor lui Tudor Arghezi pentru copii” în ,,Demersuri didactice” (online), 

Nr. 3, 2022, Editura ,,Educația Azi” 

,,Procedeul clepsidrei în Sara pe deal, de M. Eminescu” în ,,Demersuri didactice” ISSN (online), Nr. 3, 2022, Editura ,,Educația Azi” 

,,Poveștile copilăriei și creativitatea elevilor” în revista ,,Orizonturi didactice” ISSN (online), Nr. 3, 2022, Ed. ,,Educația Azi” 

,,Pentru tine, dascălule!” în revista ,,Orizonturi didactice” ISSN (online), Nr. 3, 2022, Ed. ,,Educația Azi” 

 ,,Îndreptarea prin pocăință și rugăciune” – în cadrul Simpozionului Internațional ,,Trăire și comuniune, urcuș spre desăvârșire” Ediția 

a XII-a, Arad, aprilie 2022 

Proiectul Ed. Interjud. ,,Mărțișor cu dor” în culegerea de materiale ,,Practici educaționale de succes din perspectiva educației actuale” 

CCDR BUZĂU, Editura ,,Edit Graph” 2021 

,,Fii îndrăzneț în on-line! Dacă ești nelămurit, solicită ajutor!” în cadrul Conferinței Națională ,,Fenomenul bullying, o realitate prezentă 

în școala românească” (decembrie 2021), Șc. Gim. ,,Traian” Craiova, jud Dolj 

,,Test inițial la Limba și literatura română” în revista ,,Dincolo de cuvinte”, ISSN, Nr.6, iunie 2022 

,,Apa, comoara Terrei” în revista ,,ELFI-Ecologia la firul ierbii, Nr. 1/ 2022, ISSN, Baia Mare (mai 2022) 

Articol „Integrarea socială a copiilor cu tulburări de comportament” publicat în cadrul Proiectului Educațional Internațional „Integrarea 

copiilor cu CES în învățământul de masă” desfășurat în cadrul seminarului Didactic Internațional de comunicări științifice a cadrelor 

didactice. Organizatori : Centrul de resurse educaționale, în parteneriat cu Asociația Profesională a Cadrelor Didactice „Ro Educație” și 

parteneri din Grecia, Italia, Republica Moldova (iunie 2022); 

În Anuarul  Asociației Învățătorilor Bacău am publicat  articolul ,,Stimularea gândirii şcolarilor prin metoda interactivă de grup- 

Pălăriile gânditoare”. 

Articolul Jocurile didactice – exemple de bunepractici - Anuarul Asociației învățătorilor din județul Bacău  

Proiect de lecție - simpozion național educrates inovație în educație, 17 decembrie 2021 

Proiect de lecție ,,Noi și albinele” în cadrul Proiectului educațional Albinele sunt prietenii noștri, an școlar 2021-2022 

 resurse educaţionale deschise pe platforma https://perfectionaredascaliemeriti.wordpress.com/: 

 „Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău”/  „Modalităţi de stimulare a creativităţii şi a activismului în procesul didactic”; 

 Platforma şcolară de e-learning www.testescolare.ro –  resurse educaţionale; 

„Inovaţie în educaţie” – volumul simpozionului naţional. 

https://perfectionaredascaliemeriti.wordpress.com/
http://www.testescolare.ro/
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Articol publicat în revista ”Ecoatitudine pentru un viitor verde„ – ISSN 2668-5078 

Materiale RED pe site-ul ISJ Bacău 

Articol ,,Rolul activităților extracurriculare''Editura D'Art 

 

Proiecte/ parteneriate 

 

Parteneriat educațional cu Editura ,, Copilăria” în scopul asigurării cadrului legal de cooperare în vederea organizării și desfășurării 

Concursului Național ,, Amintiri din copilărie” 

Parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”/Grădinița Crai Nou Bacău în vederea participării la Simpozionul județean 

„Cooperare, încurajare, perseverență” 

Parteneriat educațional cu Grădinița PP Nr. 5 Slatina, jud. Olt în vederea organizării și desfășurării activităților în cadrul Concursului 

regional de creație ,, Suflet de copil”  

Parteneriat educațional cu Grădinița PP Nr. 7 Slatina, jud. Olt în vederea organizării și desfășurării activităților  extracurriculare în cadrul 

Proiectului Educativ ,,O lume mai bună cu șanse egale” 

Parteneriat educațional cu Grădinița Rița Veverița București în vederea colaborării în cadrul proiectului educațional  ,, Educație pentru 

sănătate la preșcolari” 

Parteneriat cu ECOTIC BAT în vederea colaborării pentru realizarea  în comun a proiectului ,,Și cei mici fac fapte mari” 

Parteneriat cu Editura Edu şi Asociaţia Educrates în vederea derulării  proiectului ,,Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare 

- învățare în învățământul clasic și online”  

Parteneriat educațional cu Clinica Dentară ,,Oradent” în cadrul proiectului educațional ,,Igiena dentară” 

Parteneriate cu familiile preșcolarilor în vederea realizării în condiții optime a activităților instructiv educative din grădiniță precum și 

a celor extracurriculare. 

Proiect educațional „Sistemul Solar”, protocol de colaborare cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea”, workshop 

„Sistemul Solar”, 1.04.2022; 

Proiect educaţional ,,Trăim și simțim românește” în cadrul căruia am realizat activitatea cultural - artistică dedicată zilei de 1 Decembrie. 
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Proiect social caritabil „Inimi lângă inimi”, organizator Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, beneficiari au fost copiii de la 

Școala Lipova 

Proiect educațional inovator la nivel județean „Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile băcăuane” în 

parteneriat cu Asociația Învățătorilor din județul Bacău 

Proiectul educațional " Educație ecologică în unitățile școlare din România" februarie 2022 

Activitate cultural-artistică ,,Zâmbet de copil” 

Parteneriat educational Internațional ,, Educație fără frontiere!”( Editura D’Art, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi 

Ungaria, Esențial Proiect Educațional, etc.) 

Proiect de activitate extracurriculară „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”; 

Proiect educaţional „Eminescu – poet nepereche” (ianuarie 2022); 

„Călătorie în Spațiul Cosmic” (proiect educațional în parteneriat cu Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău); 

„Să învățăm de la bunici” (proiect educațional în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău); 

„Povestea lutului” (proiect educațional în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău); 

„Suntem aproape de tine!” (proiect de voluntariat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova, Primăria Lipova, 

Biserica „Sf. Nicolae” Valea Caselor, comuna Lipova). https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-care-aduce-

copiilor-zambetul-pe-buze/ 

  Teatrul „Bacovia” - Bacău; 

 Observatorul Astronomic – Bacău ; 

 Editurile: „EDU”, „Taktik International” şi „Litera”; 

„Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie” - Bucureşti; 

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”- secţiile Arheologie şi Etnografie şi Folclor; 

„Asociaţia pentru Educaţie şi Formare”- Bacău. 

Proiectul de voluntariat al școlii ,,Inimi lângă inimi’’- decembrie 2021 

Parteneriat cu Muzeul de Ştiinţe ale Naturii ,,Ion Borcea’’ secţia ,,Vivariu’’ și proiectul ,,Povestea Stupului’’- martie-iunie 2022 

Parteneriat cu Școala Gimnazială nr.1 Blăgești și proiectul educațional ,,De Crăciun fii mai bun''- decembrie 2021 

https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-care-aduce-copiilor-zambetul-pe-buze/
https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-care-aduce-copiilor-zambetul-pe-buze/
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Parteneriat cu Muzeul de Ştiinţe ale Naturii ,,Ion Borcea’’ secţia Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin’’ Bacău  și proiectul 

educațional ,,Clubul de astronomie Matei Alexescu’’-perioada 01.10.2021-15.07.202 

Proiect educațional ,,Always'' cu clasele 5A,5B și personalul medical al școlii 

Parteneriat cu editura D'Art și proiectul educațional național ,,Activități extrașcolare-Tradiții și obiceiuri de Paște'' 

Proiect educațional național UNICEF ,,Cea mai mare lecție de vaccinare'' cu clasa 5A 

Proiect cu Fundația ,,Agenția Împreună'', tema ,,Combaterea traficului de persoane'' cu clasa 7A 

Parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Gheorghe Banea''Măcin, proiectul ,,Ecoatitudine pentru un viitor verde'' 

Parteneriat cu părintele Comisu Ionuț de la parohia ,,Sf. Împărați Constantin și Elena''a îndrumat elevii claselor primare la Sfintele Taine 

ale Spovedaniei și Euharistiei 

Proiect ,,Respect''cu clasele primare și 7A, realizarea de poezii despre diferite forme de respect 

 

În cadrul comisiei metodice 

partener, organizator, colaborator, evaluator în cadrul concursului Amintiri din Copilărie, Micii Olimpici, Comper, Discovery, Academia 

Junior 

administrator de test în cadrul Evaluării Naționale la clasa a IV-a  

coordonator în proiectele și activitățile desfășurate în anul școlar 2021-2022. 

profesor supraveghetor la Concursul Național Istoria și Tradițiile Rromilor – etapa județeană 

 membru în Comisia județeană de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă și a probelor orale/practice în cadrul 

Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2022 

Program Naţional „Introducere în Reducere- Reutilizare- Reciclare şi Harta Reciclării”; 

 „Să învăţăm de la bunici” – proiect educaţional realizat în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”; 

 Proiect Judeţean de Voluntariat „ECO 2022”, organizat de „Asociaţia pentru Educaţie şi Formare” Bacău; 

  „Imunitate şi vaccinare” proiect educaţional realizat în parteneriat cu Asociaţia HoltIS şi QIE (Quality inclusive education); 

Prezentare referat ,,Valorile satului românesc, sursă pentru activitățile nonformale''în cadrul cercului metodic din luna mai 2022 

Prezentare referat cu tema ,,Dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea resurselor’’;  

Lectii deschise cu temele : ,, Învăţarea aruncării mingii de baschet la coş'',  exemple de jocuri pentru copii. 
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Participare la activitatea ,,Ziua alimentaţiei'' împreună cu elevii claselor V-VIII, prin realizarea diferitelor desene. 

Organizare meciuri de fotbal şi baschet între clasele a V-a şi a VI-a 

Activitatea ,,Mărţişorul, o floare din grădina sufletului nostru.'' 

Participare la etapa județeana  de şah a O.N.S.S  Comăneşti, concursuri extraşcolare de judo 

 

 

V. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 Colectivul școlii noastre organizează activități extracurriculare, în fiecare an școlar. De asemenea, copiii participă la olimpiade 

și concursuri școlare de la care se întorc cu premii minunate. Nu puține sunt proiectele pe care le inițiem sau la care suntem parteneri. 

 

GRUPA MICĂ A  

- Comorile toamnei-târg de toamnă 

- Atelierul lui moș crăciun -Atelier de creație și program artistic 

- Bucurii de iarnă-jocuri la alegere 

- Mama e doar una-atelier de pictură 

- Bucurie dăruim, bucurie primim- Voluntariat 

- Sănatate înainte de toate -activitate practică 

- Copilăria e inima tuturor vârstelor-Spectacol 

 

GRUPA MICĂ B  

- vizionare/ prezentare PPT „Sistemul Solar” de către muzeograf Ciuche Andreea- invitat de la Observatorul Astronomic ” Vicor  

Anestin” (în cadrul Proiectului „Sistemul Solar”), 1.04.2022; 

- workshop  „Cele 8 planete ale Sistemului Solar” (vizită la grupa mare C), 1.04.2022; 

- atelier de creație: „Atelierul lui Moș Crăciun”-sala de grupă; ”Ornamente de Crăciun”- expoziție; 

- atelier de creație: „Cadouri pentru mămici!”- sala de grupă; confecționare felicitare 8 Martie; 

- petrecere-surpriză:  „1 Iunie, Ziua Copilului” ( invitați: animatori   Kinderfest); „Decorăm măști pentru petrecere!”; 
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- Concurs Internațional „Formidabilii”, etapa I, ediția a XXVIII-a, noiembrie 2021; 

- Concurs Național „Amintiri din Copilărie”,  mai 2021-2022, participare toți preșcolarii grupei mici B. 

 

GRUPA MIJLOCIE A  

1.,,Toamna darnica iti multumim’’  - activitate practic- gospodareasca si moment artistic; 

2. ,,Inima de roman” – moment artistic dedicat zilei de 1 decembrie, Ziua Romaniei; (realizarea unui mic muzeu al  satului, expozitie 

obiecte traditionale, ce apartin folclorului authentic  si lumii satului romanesc de altadata); 

3. ,,Vise de Craciun’’ – moment artistic realizat  cu ocazia Craciunului; 

4. ,,Atelierul de zambete” – confectionare martisoare, activitate realizata cu ocazia Zilei Martisorului; 

5.,,Mama prin ochi de copil” – moment artistic dedicat  Zilei mamelor (workshop realizat impreuna cu mamicile); 

6. ,,Pasarele fericite- copii fericiti” – activitate practica dedicata zilei mondiale a pasarilor; confectionare /plasare de casute pentru 

pasarele 

6.,,Oul de Paste” – lucrare colectiva ; 

7. ,,Inima de copil” – cantec, joc si voie buna, activitate recreativa dedicata zilei de 1 iunie, Ziua Copilului; 

8. ,,Carnavalul jucariilor” – serbare ce marcheaza sfarsitul anului scolar ( momente artistice, dans, teatru) 

 

GRUPA MARE A 

” Toamna - bogăţie, frumuseţe şi culoare” 

- plimbări în natură, colecţionare de materiale  din natură, expoziție cu lucrări 

- Vizita medicului stomatolog (Corpul uman, hrană și nutriție. Reguli pentru o viață sănătoasă) 

Vizionarea unor filmulteţe educative ,,Povestea lui dinţişorˮ, ,,De ce să ne spălămˮ ,,Să mâncăm fructe şi legumeˮ 

- Iarnă, iarnă ce ne-aduci? 

”Moş Nicolae şi Moş Crăciun- prietenii copiilor” Donaţii către copiii defavorizaţi 

,,Colinde,colinde...e vremea colindelor” – program cultural-artistic 

- ”În lumea poveștilor ”- Spectacol de teatru, vizionare  teatru pentru copii 
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- ,,Să protejăm natura”-activitate de ecologizare (facem curat în curtea grădiniței) activitate practic – gospodărească, colectare de 

deşeuri 

- La mulţi ani mămica mea! 

Activitate practică, lipire, îmbinare 

- ,,Hristos a înviat” Activitate practică, încondeierea ouălor, lipire, îmbinare, expoziţie cu lucrări 

- ”Sistemul Solar” – vizită la Observatorul Astronomic ”Victor Anestin” Bacău 

- ”Zâmbet de copil” – activitate cultural-artistică desfășurată la Happy Club Bacău.  

 

 

GRUPA MARE B (,,Toamna cea bogată și de roade darnică” 

- ,,1 Decembrie-Ziua României” 

- ,,Ghetuța lui Moș Nicolae” 

- ,,Atelierul lui Moș Crăciun” 

- ,,Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești” 

- ,,Călătorie prin Sistemul Solar” 

- ,,Dragă mamă, te iubesc! ” 

- ,,Tradiții pascale” 

- ,,Adio, grădiniță!” 

2. Teatrul Licurici- vizionare de teatru de păpuși 

3. „Pământul de hârtie!”-colectare de hârtie, vizionare documentar: cum se fabrică hârtia!” 

4. „Călătorie pe două roți!”- mijloace nepoluante. concurs de biciclete. 

5. Ziua României- miniprogram artistic. 

6. În așteptarea lui Moș Crăciun- șezătoare, program artistic 

7. Mărțișoare-confecționare, târg de mărțișoare. 

8. Ziua mămicilor de pretutindeni- activitate interactivă cu mămicile (confecționare felicitări și scurt  program artistic) 
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9.Hristos a înviat! – iconițe ( activitate practică). 

10.E ziua ta, copile!- serbare de sfârșit de ciclu preșcolar. 

11.Vizită la școală- ”viitori școlari” 

 

CLASA PREGĂTITOARE A  

 “Bogățiile toamnei” – septembrie 2021;  

 “Ziua Mondială a Educației” – octombrie 2021;  

 “Prieteni dragi, plante și animale” – noiembrie 2021;  

„1 Decembrie – Ziua Națională a României” ; “ Uite, vine Moş Crăciun!” – decembrie 2021;  

 “Eminescu – Luceafărul poeziei românești” – ianuarie 2022;  

 „ Sistemul Solar – Planetele” (activitate în parteneriat cu Observatorul Astronomic ) – februarie 2022;  

 “ Sărbatoarea celor 100 de zile de şcoală ”; ”În lumea plantelor şi animalelor” (vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii); „ Să învăţăm de 

la bunici”(confecţionare de mărţişoare, activitate organizată în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”; „Imunitate şi 

vaccinare” (curs pentru părinţi, activitate organizată în parteneriat cu Asociaţia HoltIS şi QIE (Quality inclusive education); “8 Martie  

Ziua Mamei” (activitate artistică) – martie 2022;  

 “Hristos a înviat”; 22 Aprilie – Ziua Pământului” – aprilie 2022;  

 “ 9 Mai – Ziua Europei (activitate de informare; “Pinocchio”(vizionarea spectacolului de teatru) – mai 2022;  

 „ Povestea lutului” (atelier de creaţie organizat în parteneriat cu Secţia Arheologie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”) ; „ La 

final de an şcolar” (activitate artistică)– iunie 2022;  

 „Vraja Muntelui” (tabără de aventură) –iulie 2022..  

Proiecte educaţionale derulate :  

* Program Naţional „Introducere în Reducere- Reutilizare- Reciclare şi Harta Reciclării”;  

* „Să învăţăm de la bunici” – proiect educaţional realizat în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;  

* Proiect Judeţean de Voluntariat „ECO 2022”, organizat de „Asociaţia pentru Educaţie şi Formare” Bacău;  

* „Imunitate şi vaccinare” proiect educaţional realizat în parteneriat cu Asociaţia HoltIS şi QIE 

Quality  
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 inclusive education);  

○ „ Sistemul Solar – Planetele” (proiect educaţional realizat în parteneriat cu Observatorul Astronomic). 

CLASA PREGĂTITOARE B  

Proiect educațional „Călătorie în spațiul cosmic”, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Proiect social caritabil „Inimi lângă inimi”, organizator Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, beneficiari au fost copiii de la 

Școala Lipova 

 Proiect educațional local „Povestea lutului”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

Proiect educațional local „Să învățăm de la bunici”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

Proiect educațional “Bucuriile copilăriei”, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Proiect educational “ 100 de zile de școală, Cine a încurcat poveștile” 

Vizionarea piesei de teatru „Nică & Dl Goe”, la Ateneu, Asociația Culturală „Nopți de sânzâiene” Constanța, Teatrul Bacovia 

Vizită la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău  

Vizită la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Vizită la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău 

 

CLASA I A  

 Proiect educațional ,,Călătorie în Spaţiul Cosmic” (februarie 2022); 

 Proiect educaţional „Să învăţăm de la bunici” (martie 2022); 

  Proiect educaţional „Atelier de olărit” (iunie 2022);    

  Proiect educaţional „ECO ŞCOALA” 

serbări şcolare: 

„ În aşteptarea lui Moş Crăciun” 

  „ Rămas bun, clasa I!” 

  1.Concursul Național,, Gazeta Matematică Junior”- etapa I şi II 
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  2.Concursul Școlar Național ,,COMPER- COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  şi COMPER MATEMATICĂ  

(evaluator,coordonator etapa I şi II) 

 3.Concursul Național ,,Amintiri din Copilărie-etapele I, II şi III 

parteneriate cu: 

                 Muzeul de Istorie ,, Iulian Antonescu” Bacău; 

                  Observatorul Astronomic Bacău; 

                  Parteneriat-TEATRU MUNICIPAL BACOVIA; 

                   Parteneriat educațional-EDITURA EDU 

 

CLASA  I B  

„Ziua Mondială a Educației” – octombrie 2021; 

Activitate educativă „ 1 Decembrie – Ziua Națională a tuturor românilor”  – decembrie 2021; 

„Mihai Eminescu – poetul nepereche”, 24 ianuarie 1859 - Mica Unire” – ianuarie 2022; 

„Hrană sănătoasă pentru un corp sănătos!” (activitate desfășurată în cadrul Proiectului Eco-Școala) – ianuarie 2022 

„Călătorie în Spațiul Cosmic” (activitate în parteneriat cu Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău) – februarie 2022; 

„Sărbătoarea celor 100 de zile de școală” – martie 2022; https://www.desteptarea.ro/100-de-zile-de-scoala-100-de-vise-si-impliniri/ 

„Să învățăm de la bunici” (activitate în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău) – martie 2022; 

„Ziua Pământului” – aprilie 2022; 

„Un copil, o floare!” (activitate desfășurată în cadrul Proiectului Eco-Școala) – aprilie 2022; 

„9 Mai – Ziua Europei” – mai 2022; 

„Povestea lutului” (activitate în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău) – iunie 2022; 

„Serbarea Abecedarului” – iunie 2022; 

„Vraja Muntelui” (tabără de aventură) – iulie 2022. 

PROIECTE 

Proiect de activitate extracurriculară „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”; 

https://www.desteptarea.ro/100-de-zile-de-scoala-100-de-vise-si-impliniri/
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Proiect educaţional „Eminescu – poet nepereche” (ianuarie 2022); 

„Călătorie în Spațiul Cosmic” (proiect educațional în parteneriat cu Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău); 

„Să învățăm de la bunici” (proiect educațional în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău); 

„Povestea lutului” (proiect educațional în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău); 

„Suntem aproape de tine!” (proiect de voluntariat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova, Primăria 

Lipova, Biserica „Sf. Nicolae” Valea Caselor, comuna Lipova). https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-

care-aduce-copiilor-zambetul-pe-buze/ 

 

CLASA a II-a A  

Proiect educațional interjudețean „Gânduri de ecologist”, organizator ISJ Neamț 

Proiect educațional „Călătorie în spațiul cosmic”, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Proiect social caritabil „Inimi lângă inimi”, organizator Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, beneficiari au fost 

copiii de la Școala Lipova 

Proiect educațional „Să învățăm de la bunici”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău  

     Proiect educațional local „Povestea lutului”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

Proiect educațional inovator la nivel județean „Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile 

băcăuane” în parteneriat cu Asociația Învățătorilor din județul Bacău 

Vizionarea piesei de teatru „Nică & Dl Goe”, la Ateneu, Asociația Culturală „Nopți de sânzâiene” Constanța, Teatrul Bacovia 

Vizită la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău  

Vizită la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Vizită la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău 

 

CLASA a II-a B  

Să învăţăm de la bunici” – proiect educaţional realizat în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”;  

Proiect Judeţean de Voluntariat „ECO 2022”, organizat de „Asociaţia pentru Educaţie şi Formare” Bacău;  

„ Sistemul Solar – Planetele” (proiect educaţional realizat  în parteneriat cu Observatorul Astronomic).  

https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-care-aduce-copiilor-zambetul-pe-buze/
https://www.desteptarea.ro/suntem-aproape-de-tine-un-proiect-care-aduce-copiilor-zambetul-pe-buze/
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Proiect județean FOTOMAGIA   

Parteneriat educațional Amintiri din copilărie, Editura Copilăria  

Parteneriat educațional Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învățare prin folosirea softurilor educaționale 

EDU 

Contract de parteneriat cu Teatrul G. Bacovia Bacău 

 Activitatea destinată copiilor: Vine Moș Crăciun cu daruri 

 Vizionarea piesei de teatru SCUFIȚA ROȘIE - Teatrul G. Bacovia 

 Vizite la biserica Sfinții Împărați Bacău. 

 

CLASA a III-a A  

Proiect educațional „Călătorie în spațiul cosmic”, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

      Proiect social caritabil „Inimi lângă inimi”, organizator Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, beneficiari au fost 

copiii de la Școala Lipova 

 Proiect educațional „Să învățăm de la bunici”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău  

Proiect educațional local „Povestea lutului”, în parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

Proiect educațional inovator la nivel județean „Zestrea culturii românești oglindită în folclorul, obiceiurile și tradițiile 

băcăuane” în parteneriat cu Asociația Învățătorilor din județul Bacău 

Activități extrașcolare: 

Vizionarea piesei de teatru „Nică & Dl Goe”, la Ateneu, Asociația Culturală „Nopți de sânzâiene” Constanța, Teatrul Bacovia 

Vizită la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău  

Vizită la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

Vizită la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău 
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CLASA a III-a B  

TEATRU BACOVIA –BACĂU- piesa de teatru „ Pinocchio”- 25. 03. 2022 

Teatru Ateneu – Bacău- piesa de teatru „Dl Goe” – 12.03.2022 

Acțiunea caritabilă „ Fă rai din ce ai ” – 13 decembie 2021 

 Parteneriat educațional Ed. Star Kids nr.19/05.03.2022 

Parteneriat educațional Ed. Copilăria nr. 261/15.02.2022 

Activitate Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău,  „Sistemul solar”- 11.03.2022 

 

 Activitate  Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău – 06.05.2022 

Proiect educațional „Eroii neamului- onoare și respect”- 02.06.2022 

 Concursul de desene „ Consumi lapte, crești sănătos”, 26.05.2022 

 

CLASA a IV-a A  

„Culorile toamnei” 

,,Sunt mândru că sunt român!” 

„Iarna – anotimpul bucuriilor” 

,,Să-l descoperim pe Eminescu!” 

,,Sunt mândru că sunt român!” 

„Primăvara” 

„Gânduri pentru mama” 

„Paştele la români” 

,,Suntem copiii Europei” 

„Ziua Copilului” 

„Rămas bun clasa  a IV-a !” 
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CLASA a IV-a B  

Vizionarea unei piesei de teatru – Ateneu, Bacău aprilie 2022 

Vizită la Observatorul Astronomic – 6 octombrie 2021 

Activitate de 1 Decembrie Vizită la Muzeul de Istorie Iulian Antonescu – 12 octombrie 2021 

Minirecital Colinde strămoșești Iată, vine Moș Crăciun! - cadouri pentru copiii nevoiași, în cadrul SNAC 

Participarea la diverse concursuri: Micii Olimpici, Amintiri din copilărie, Comper, Discovery, Academia Junior – an școlar 2021-2022 

Participarea la proiectul educațional Albinele sunt prietenii noștri, an școlar 2021-2022 

Activitatea Festivalul Științelor, Ediția a IV-a, Muzeul de Stiințele Naturii, Bacău – 24 mai 2022  

Stil de viață sănătos cu fructe și legume – iunie 2022 

Atelier de creație: Povestea lutului! – 2 iunie 2022 

Serbarea de sfârșit de an școlar RĂMAS BUN, CLASA A IV-A! – iunie 2021 

Tabăra internațională ENGLISH COOL CAMP, Predeal 26 iunie – 1 iulie 2022  

Voluntar în Tabăra Internațională English Cool Camp - Predeal  

 

CLASA a V-a A 

* Cea mai mare lecție despre vaccinare 

* Săptămâna Educației Globale 

* 20 noiembrie – Ziua Internațională a drepturilor copiilor 

* 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

* Așteptându-l pe Moș Crăciun 

* Tradiții și obiceiuri de Crăciun în diferite zone ale lumii 

* 24 Ianuarie – Ziua Principatelor Române 

* Ziua minorităților naționale 

* Sărbătorile primăverii – 1 Martie, Ziua Mamei  

*Activități Eco Școala 

* Sărbătorile pascale – istoric și tradiții 
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* 9 Mai – zi cu triplă semnificație 

 

CLASA a V-a B  

Parteneriate- Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin” Bacau-proiectul ,,Clubul de astronomie Matei Alexescu” cu clasele 5A, 5B, 

6A 

- Muzeul de Științe ale Naturii, secția Vivariu Bacau-proiectul ,,Povestea stupului” cu clasa 5B 

-Parteneriat Scoala Blagesti - Proiectul educational ,,De Crăciun fii mai bun” donații către copiii din acea scoala cu clasa 5B 

-Certificat ,,Profesor voluntar” in cadrul SNAC 

-Certificat participare tabara ,,English Cool Camp” 

 

CLASA a VI-a A  

Concursuri, ieşiri în natură şi activităţi culturale.    

3.09.2021 ieşire în aer liber cu elevii clasei a VI-a A, cu exerciţii fizice, cu plimbări în natură. 

luna decembrie, în colaborare cu Şcoala Gimnazială din Blăgeşti, activitatea ,,De Crăciun, fii mai bun''. 

2.04.2022 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar la concursul de şah-etapa judeţeană  

12.04.2022 spectacol muzical intitulat ,, Nică & Dl.Goe'' la Filarmonica Mihail Jora din Bacău.  

luna mai - concursul ,,Beneficiile consumului de legume şi lactate'', aceştia relizând desene cu tema dată. 

 

CLASA A VI A B  

În perioada 15 -19 septembrie 2021 -Săptămâna Educației Globale cu tema ,,Cel mai bun rezultat al educației este toleranța”, realizându-

se un video Copii care au schimbat lumea, colaje ”Mână în mână”, expoziție de desene și citate. 

În luna noiembrie, în cadrul proiectului Eco-Școala s-a realizat proiectul „Gândire sănătoasă- sport, mâncare sănătoasă”, unde s-a realizat 

diferite activități pentru îmbunătățirea hranei de zi cu zi, dar și de a crea un mediu curat în curtea școlii și jurul acesteia. S-au strâns 

frunze, s-au plantat arbori, construirea de căsuțe pentru păsări, prepararea unor mâncăruri gustoase și sănătoase și degustarea lor. 
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În luna decembrie, în preajma sărbătorilor a sosit „Îngerașul” sau „Secret Santa”. 

În luna aprilie, în preajma Sărbătorilor Pascale ne-a vizitat ,,Iepurașul”. 

În luna iunie, am colaborat cu „Asociația pentru Ambulanță” în vederea implementării proiectului ,,ȘI EU POT FI SALVATOR!” 

 

CLASA a VII-a A 

Concurs și Activitate E.ON-Smart Energy 

Participarea la Sfintele Taine (spovedit și împărtășit elevi) 

Paștele e despre CRUCE – de realizat/ colorat cruciulițe de hârtie și o poezie cu același titlu 

Să fim creativi!  - scrierea de povestioare și poezii cu caracter moral – religios 

 

CLASA A VII-A B  

Activități extracurriculare: 

1. Igienizarea curții școlii (în cadrul „Eco Școala”) – 20.10.2021, clasa a VII-a B. 

2. Igienizarea curții școlii (în cadrul „Eco Școala”) – 23.03.2022, clasa a VII-a B. 

3. Mâncare sănătoasă (în cadrul „Eco Școala”) – 16.03.2022, clasa a VII-a B. 

4. Vizită la Observatorul Astronomic – 16.04.2022, clasa a VII-a B. 

5. Participarea la piesa de teatru „Nică și Dl. Goe” – 12.04.2022, clasa a VII-a B. 

6. Excursie de două zile la Iași, 11 - 12.06.2022, clasa a VII-a B. 

7. Realizarea panoului „Eco Școala”, clasa a VII-a B și a VI-a B. 

 

CLASA a VIII-a A  

Proiecte  

- Eco-Școala 

- Meșteri de cuvinte 

- Săptămâna globală a educației 
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- Scrisoare pentru prietenul meu 

- Ecoatitudine pentru un viitor verde 

- SNAC – Dăruiește din suflet  

Diriginte voluntar tabără English cool camp, Păltiniș, 26.07.2021 

CLASA a VIII-a B  

1. Vizite cu elevii clasei a VIII-a B la licee in cadrul Zilelor Portilor deschise-mai 2022; 

2. Activitate “ European Day of Languages” –septembrie 2021; 

3. Participare cu clasa aVIII-a B la Competitia  “ Jocurile Comunitatii” -10 octombrie 2021,TNT Club Sport; 

4. Activitate: “ Stil de viata sanatos cu fructe si legume” -26.05.2022; 

5. Participare Cross -1 iunie- Locul II obtinut de Sc. Gimn. “Alexandru cel Bun”. 

6. Activitate  “ Nu tremur la cutremur”-februarie 2022. 

7. Activitate “Thanksgiving Day”-24 noiembrie 2021; 

 Proiect educativ ”Arta de a trăi sănătos” cu ocazia ZILEI MONDIALE A ALIMENTAȚIEI – 16 octombrie 2021, expoziție cu 

desene realizate de elevii claselor V-VIII; Scopul: promovarea unui stil de viață sănătos prin alimentație, în rândul elevilor. 

 Proiect educativ ”Știință și artă” – februarie 2022, expoziție cu machete realizate de elevii claselor V-VIII, pe teme de biologie. 

Scopul: fixarea cunoștințelor de biologie prin realizarea de lucrări practice. 

 Proiect educativ ”Mărțișorul, o floare din grădina sufletului nostru” – 1-8 martie 2022; expoziție cu desene, tablouri din piele, 

mărțișoare, felicitări, semne de carte, realizate de  elevii claselor V-VIII; Scopul: dezvoltarea imaginației și creativității elevilor, 

formarea de abilități practice. 

 

VI. CONCURSURI ȘCOLARE 

Elevii și preșcolarii unității noastre de învățământ au avut ocazia să participe la olimpiade, diferite concursuri județene și 

naționale unde au fost răsplătiți cu numeroase premii I, premii II, premii III, mențiuni , precum și diplome de participare: 

1. Concursurile ”Amintiri din copilărie” și ”Formidabilii” - pentru preșcolari; 
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2. Concursul județean de desene „Consumi lactate, crești sănătos”  

3. Consursul Național „Gazeta Matematică Junior” – Premiul de excelență – 8 elevi, Premiul I – 10 elevi, Premiul al III-lea-5 

elevi, Mențiune – 1 elev 

4. Concursul Școlar Național Comper 

 Limba română (etapa I)  – Premiul I – 22 elevi, Premiul al II-lea – 11 elevi, Premiul al III-lea-4 elevi, Mențiune – 4elevi; 

                        (etapa II) - Premiul I – 22 elevi, Premiul al II-lea – 3 elevi, Mențiune – 1 elev; 

                       (etapa națională) - Premiul I – 16 elevi. 

 Matematică (etapa I) –  Premiul I – 21 elevi, Premiul al II-lea – 2 elevi, Premiul al III-lea-4 elevi 

            5. Concursul Naţional „Gazeta Matematică Junior”, în cadrul căruia am obţinut următoarele rezultate : 

a) Etapa I :  3 Premii I ;  8 Premii II; 1 Premiu III şi 2 Menţiuni; 

a) Etapa aII-a :  2 Premii III şi 1 Menţiune. 

 

La învățământul gimnazial 

 

Olimpiada de Lingvistică – faza națională – 1 medalie de argint, 1 medalie de bronz 

Olimpiada Cultură și spiritualitate – faza județeană – 1 premiu I 

Olimpiada Cultură și spiritualitate – faza națională – 1 mențiune 

Olimpiada de Limbă și Literatură Română – faza județeană – 1 mențiune 

Concursul ”Scrisoare pentru prietenul meu” – 1 premiu III, 3 mențiuni 

Comper limba română – faza națională – 3 premii I, 5 premii III, 3 mențiuni  

Concursul ”Meșteri de cuvinte” – 1 premiu II,  12 premii III, 4 mențiuni   

Concursul ”Ecoatitudine pentru un viitor verde” – 1 premiu  I 

Olimpiada de limba engleza –faza judeteana: 1 premiu II, 5 premii II  

Olimpiada de geografie faza  județeană: 2 diplome de participare 

Concursul Naţional de geografie ,,Terra’’- faza locală – 1 premiu III și 1 mențiune 

Concurs internațional ”Discovery''-  1 premiu II, 3 premii III, 1 mențiune 
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Concursul Național de Istorie ”Vasile Pârvan''-  1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III 

Concursul județean ”Ecoatitudine pentru un viitor verde''-  3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III   

Concursul Internațional de gândire informatică și computațională Bebras 2021 – 1 premiu II, 1 mențiune specială 

 Concursul județean Cantemirian Info Contest – CIC Ediția a XII-a, Onești 2022 – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 2 mențiuni 

 Olimpiada Județeană de Informatică  - 1 premiul I  

Olimpiada Județeană de matematică  - 1 premiu II, 1 mențiune  

Concursul de matematică upper.school – 1 premiu II 

Concursul Internațional de matematică LuminaMath – 1 mențiune   

Concursul Școlar Național de competență și performanță COMPER - Matematică  

      Etapa I – 13 premii I, 8 premii II, 7 premii III, 10 mențiuni 

Etapa a II-a - 10 premii I, 4 premii II, 4 premii III, 7 mențiuni 

 

VII. Situația bazei materiale – infrastructură, dotare, resurse materiale 

 

VII.1. Starea fizică/juridică a clădirilor 

Cele 4 clădiri în care se desfășoară activități de învățământ, se află în proprietatea Consiliului Local Bacău. 

Unitatea are autorizație de funcționare și autorizație sanitară de funcționare. 

VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ 

Unitatea de învăţământ a avut asigurate toate utilităţile. A fost asigurată căldura, prin sistem centralizat în grădiniţă, în şcoală și în sala 

de sport. 

VII.3. Situaţia bazei sportive a unităţilor 

Sala de sport precum și terenul de sport cu suprafață sintetică din curtea școlii sunt funcționale și sunt este utilizate de toții elevii școlii.   
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VII.4. Raport financiar 2021 

Bugetul initial de venituri si cheltuieli alocat de la bugetul de stat, in anul 2021, pentru plata salariilor  a fost in suma de          

5.204.421 lei, suma ce nu a putut acoperi plata salariilor decât pana in luna octombrie 2021. De aceea, a fost necesara suplimentarea 

bugetului cu suma de 227.960 lei.  

  Bugetul  de venituri si cheltuieli alocat de la  bugetul local, pentru cheltuielile materiale pentru anul 2021 in valoare de        

928.500 lei, a fost utilizat pentru plata utilitatilor (energie termica, energie electrica, apa canal, telefon, internet) si alte bunuri si servicii 

necesare pentru  desfasurarea activitatii. Totodata, a fost alocata suma de 28.476 lei pentru ajutorul copiilor cu C.E.S . si suma de   

237.872 lei pentru burse (burse de merit, burse sociale). 

 

 

Director,             Director adjunct, 

prof. Stamate  Camelia                   prof. Ababei Alina 
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