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I.  ARGUMENT 

         Priorităţile fundamentale ale Școlii Gimnaziale Nr. 8 Brașov se centrează pe asigurarea 

calităţii în educaţie, concretizată în crearea de contexte adecvate pentru învățare continuă și 

formare, pentru realizarea standardelor educaţionale şi a finalităţilor pe niveluri de învăţământ;  

promovarea tehnicilor şi metodelor de predare-învăţare-evaluare conform exigenţelor reformei; 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor constatate în urma evaluărilor specifice educaţiei formale; 

cultivarea şi dezvoltarea spiritului de echipă; multiplicarea experienţelor extracurriculare din 

prisma dezvoltării personale a elevilor prin formarea gândirii critice, a responsabilizării sociale, 

dezvoltării aptitudinale. În anul școlar 2021-2022  instituția noastră a avut în vedere susținerea 

conceptului de educație permanentă ca soluție necesară pentru ca tinerii, dar și profesorii sau 

oamenii școlii să fie mereu pregătiți, informați, capabili de adaptare într-o lume dinamică, supusă 

unor modificări și reconfigurări continue. 

         Școala aparține comunității, de aceea opiniile, viziunea, interesul, aprecierile comunității 

sunt repere după care ne măsurăm eficiența, capacitatea de răspuns, posibilitatea de adaptare și 

reconfigurare a direcțiilor generale de acțiune. Având în vedere schimbările ce se petrec azi în 

lume, şcoala contemporană este confruntată cu o gamă largă de probleme noi, determinând 

oamenii de la catedră să depună eforturi deosebite în vederea adaptării învăţământului la ritmul de 

dezvoltare cerut. 

         În acest context se înscrie şi demersul cadrelor didactice din şcoala noastră a căror activitate 

nu se rezumă doar la a oferi elevilor informaţii, ci, urmărește participarea nemijlocită a acestora la 

propria formare, având ca finalitate deschiderea spre cultură şi formarea competențelor-cheie.  

         În raportul de faţă se prezintă structurat activitatea din anul şcolar 2021-2022 de la nivelul 

Şcolii Gimnaziale Nr. 8 Brașov și, este în același timp, o modalitate de evaluare curentă realizată 

la finalul anului școlar. 

 

II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. Aplicarea legislaţiei şcolare și realizarea documentelor de proiectare managerială 

         Este unul din obiectivele urmărite atât de managmentul şcolii, dar şi de câtre cadrele 

didactice. S-a urmărit continuu buna informare a tuturor celor ce lucrează în şcoală. Astfel s-au 

pus la dispoziţia tuturor colegilor, dar şi a celorlalţi salariaţi toate actele normative în vigoare, 

fiecare cadru didactic a avut la dispoziţie programa şcolară şi planul cadru general, regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare, regulamentul de ordine interioară, precum şi alte 

documente absolut necesare informării. De asemenea, conducătorii claselor a II-a, a IV-a, a VI-a 

și a VIII-a, dar și elevii și părinții acestora  au avut la dispoziție documentele referitoare la 

conţinutul şi desfăşurarea evaluărilor naționale , precum și la admiterea în liceu. 

         La nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost 

întocmite pornind de la analiza activităţii anterioare, prin raportare la indicatorii de performanţă şi 

la criteriile de evaluare. Planul managerial a constituit documentul de bază al proiectării, acesta 

circumscriindu-i-se celorlalte documente de proiectare şi planificare. Stabilind obiective succinte, 

clare şi precise care au cuprins toate domeniile funcţionale ale unităţii şcolare, acesta a dezvoltat 



 

un plan operaţional concret, adaptat la contextul socio-profesional, etnic şi confesional, specific 

zonei în care îşi desfăşoară activitatea scoala. 

        Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului 

naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor curriculare oficiale. 

 

2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii  

   La începutul anului școlar  

• au fost organizate compartimentele, comisiile, consiliile (de administrație și profesoral) în  

   concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de  

   învăţământ preuniversitar; 

• s-au repartizat responsabilitățile în raport cu competenţa profesională, aptitudinile şi calităţile  

   organizatorice ale cadrelor didactice; 

• s-a definitivat încadrarea cu personal didactic de predare; 

• a fost organizat timpul de lucru. Programul instructiv-educativ s-a desfășurat în două schimburi:  

  intervalul 8.00-12.00/14.00/15.00 pentru ciclul primar respectiv clasa a VIII-a și 13.00-18.00/  

  19.00 pentru clasele V-VII. Programul directorilor a fost organizat pentru a  asigura permanenţa  

  în cele două schimburi ale şcolii; 

• a fost alcătuit orarul , la timp, ţinând cont de normele referitoare la particularităţile de vârstă ale  

  elevilor, de curba de efort, dar s-a pliat și pe cerințele funcționării unor colegi simultan în două  

  sau mai multe școli. 

       În proiectarea activităţilor au fost consultate cadrele didactice, realizându-se apoi un schimb 

permanent de informaţii pe tot parcursul anului.   

     La începutul semestrului al II-lea și pe parcursul acestuia, schimbările produse în echipa 

managerială au impus:   • reorganizarea unor comisii  

                                       • reconstituirea Consiliului de Administraţie 

                                       • refacerea orarului pentru ciclul gimnazial. 

 

3. Asigurarea bazei materiale  

1.1. Spaţii pentru învăţământ : două corpuri de clădire  

         – corpul A: Săli de clasă, laboratoare, direcțiune, secretariat, sala profesorală, cabinetul de  

             consiliere psihopedagogică și alte spații 

          - corpul B: 4 clase pregătitoare, sala de sport,vestiare, arhiva, cabinetul de logopedie, sala pentru  

             programul ,,Corn si lapte”, cabinetul medical 

      Total: 

         • 25 săli de clasă – toate dotate cu mobilier ergonomic în stare bună şi foarte bună  

         • un laborator informatică 

         • 1 sala de sport 

1.2. Biblioteca, cu un fond de carte care însuma la 1 sept. 2021,  aproximativ 22.300 volume. 

1.3. Alte spatii: cabinet consiliere, cabinet logopedie, cabinet medical, spații auxiliare pentru 

depozitare materiale didactice. 

    Unitatea şcolară a obținut autorizaţia sanitară pentru toate corpurile de clădire. Atât elevii cât şi 

personalul au fost instruiţi cu normele de protecţia muncii, fişele de instruire fiind semnate la zi. 

 

 

 



 

4. Organizarea colectivelor de elevi. Încadrarea cu personal 

    a. Elevii. Pentru anul şcolar 2021- 2022 planul de şcolarizare a fost realizat în proporţie de 

100%, realizându-se numărul de clase propuse. 

 

     Populația școlară și mișcarea elevilor în acest an școlar este surprinsă în următoarea situaţie 

a efectivelor de elevi:  

 

Nivel de 

învățământ 

Nr. Clase Nr. elevi înscriși la 

începutul sem.I 

Nr. elevi existenți 

la finalul sem.II 

       Primar  21 572 568 

Gimnazial  14 429 422 

TOTAL: 35 1001 990 

 

           • efectivele de elevi pe nivele de clase ( la sfârșitul anului școlar): 

 

Nr. 

crt. 

Nivelul de clase Număr elevi 

1 Pregătitoare  119 

2 a I-a 111 

3 a II-a  102 

4 a III-a 144 

5 a IV-a  96 

 

6 a V-a 106 

7 a VI-a 94 

8 a VII-a 129 

9 a VIII-a 93 

      

      O altă direcţie în care s-a acţionat a fost formarea colectivelor de elevi. La majoritatea claselor 

acestea depășesc numărul maxim de elevi, datorită necesității înscrierii copiilor cu domiciliul în 

circumscripție. 
 

b. cadrele didactice. În anul şcolar 2021-2022 în unitatea școlară a fost încadrat personalul didactic  

de predare după cum urmează: 
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Total cadre 

didactice 

din care: 

Titulari  Suplinitori  Detașați  Gradul I Gradul II Def. Deb. 

58 40 16 2 29 9 14 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Discuțiile în cadrul colectivelor de catedră privind repartizarea claselor au eliminate posibile 

suspiciuni, astfel încât s-a reușit menținerea unui climat de colaborare și respect favorabile 

performanței. 
 

c. personal didactic auxiliar și nedidactic a avut un rol important în bunul mers al activității: 

                  ▪ didactic auxiliar – 5 persoane 

                  ▪ nedidactic  – 5 persoane 

 

  5. Organizarea comisiilor, consiliilor, distribuirea responsabilităților 

       Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective, în 

condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi a regulamentelor. Conducerea unităţii şcolare a fost 

asigurată de Consiliul de Administraţie, de director și director-adjunct.  

       De la începutul anului şcolar în cadrul Consiliului Profesoral s-au organizat comisiile de lucru, 

iar la nivelul claselor, consiliile părinților/elevilor, s-au distribuit responsabilităţile și au fost aleși 

responsabilii acestora. În urma propunerilor înaintate de Consiliul Profesoral, Comisiile de lucru, 

Consiliile părinților/elevilor, responsabilii lor au fost numiți de către Consiliul de Administrație 

prin decizie internă a directorului. 

       Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ s-a consultat, 

după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al 

părinților, Consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice locale. 
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III.  CALITATEA ŞI EFICIENŢA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

     În realizarea analizei activităţii în anul şcolar 2021- 2022 s-au urmărit obiectivele generale 

prevăzute în Planurile manageriale ale directorilor, pe următoarele domenii de dezvoltare:     

                                1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

                                2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  

                3. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA  

                     BAZEI MATERIALE  

                4. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

 

 

1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ  
 

   1. Proiectarea didactică a urmărit: 

♦ Recapitularea inițială a materiei, elaborarea instrumentelor pentru evaluarea inițială (teste inițiale  

   și bareme de corectare), aplicarea evaluărilor inițiale la patru discipline: limba română,  

   matematică, limba engleză și educație socială. 

♦ Proiectarea demersului didactic și adaptarea la particularitățile claselor. Fiecare cadru didactic  

   şi-a realizat proiectarea activităţii la disciplina pe care o predă sau clasa pe care a condus-o în  

   conformitate cu indicaţiile primite la consfătuirile cadrelor didactice de la începutul anului  

   şcolar, ținând cont de particularitățile elevilor și claselor, parcurgându-se toate temele din  

   curriculumul fiecărei discipline.  

♦ Monitorizarea implementării noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de  

   învăţământ 

♦ Pregătirea Evaluării Naționale a elevilor de clasa a VIII-a; au fost  elaborate graficul și  

   planificarea pregătirii suplimentare, la disciplinele de examen; s-au desfășurat, săptămânal, ore  

   de pregătire 

♦ Elaborarea instrumentelor pentru evaluarea semestrială/anuală (teste și bareme de corectare)  

   administrarea evaluărilor 

♦ Elaborarea și selectarea propunerilor de CDȘ : pentru anul școlar următor opționalele au fost  

   alese de elevi și părinți 

♦ Consilierea profesorilor debutanți cu privire la exigenţele metodologice generale şi specifice  

   disciplinelor predate 

♦ Obținerea unor rezultate bune la Evaluarea Națională. 

   2. Curriculum la decizia școlii 

Oferta educaţională a unităţii a fost adaptată la nevoile şi interesele elevilor, dar şi ale cadrelor 

didactice. Curriculumul elaborat în şcoală a făcut posibilă manifestarea creativităţii cadrelor 

didactice motivându-le să-şi conceapă strategii didactice proprii, obiective şi conţinuturi pentru 

realizarea unui curs original care să le reprezinte, potrivindu-se disponibilităţilor elevilor lor. 

   3. Activitatea educativă 

Activitatea educativă a vizat:  

     • activitatea educativă a dirigintelui / învăţătorului;  

     • activitatea de consiliere;  

    Activităţile educative s-au desfăşurat în conformitate cu sarcinile ce revin învățătorilor și 

diriginților prin Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar și cu 

planificările elaborate de aceștia. Fiecare învăţător şi profesor a avut în vedere implicarea 

responsabilă în actul de educaţie prin evidenţierea valenţelor educative ale fiecărei ore de curs.  



 

   4. Activitatea extracurriculară. 

Pe parcursul anului scolar 2021-2022 elevii au participat la o serie de activităţi educative în 

parteneriat cu diverse institutii.Toate acestea precum si proiectele derulate, concursurile, 

olimpiadele se gasesc la dosarul comisiei pentru programe si proiecte.  
 

□ Aspecte pozitive: 

- Experienţa cadrelor didactice din şcoală, dublată de rezultatele obţinute, asigură calitatea  

   procesului educativ din şcoală; 

- Calitatea procesului didactic probată prin rezultatele la olimpiade, concursuri școlare, evaluări  

   naţionale;  

- Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare.  
 

 

□ Aspecte care trebuie îmbunătățite: 

- Implicarea,în mai mare măsură,a beneficiarilor direcți și indirecți în proiectarea curriculumului; 

- Evaluarea calității activității corpului profesoral pe baza feed-beck-ului de la elevi și părinți;  

- Eficientizarea orelor de curs prin gestionarea optima a duratei și a secvențelor structurale; 

- Reluarea lecțiilor demonstrative ca metodă de schimb de bune practici. 

 

2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 

   1. Cadre didactice:  

1.1. În anul școlar 2021-2022 un număr important de cadre didactice și-au asumat și îndeplinit 

responsabilitățile la nivel de județ: 

    • formatori : 6 

    • mentori practică pedagogică: 3 

    • metodiști: 3 

    • responsabili cerc pedagogic: 4 

    • consiliul consultativ: 4 

    • experți în Corpul Național al Experților în Management Educațional: 5 

   Motivarea formării şi dezvoltării profesionale: 6 cadre didactice primesc gradaţie de merit. 

1.2. Activitatea comisiilor 

        Documentele comisiilor permanente dar și temporare au fost riguros întocmite, responsabilii 

acestora dovedind capacitate de planificare şi organizare. Planul de muncă al comisiilor 

evidenţiază originalitatea, creativitatea cadrelor didactice, dar și dorința acestora de a aduce plus 

valoare școlii.  

        Planificările cadrelor didactice, atât cele anuale cât și pe unități de învățare, respectă normele 

ME în vigoare, schemele orare. Au fost întocmite programe de recuperare şi dezvoltare ceea ce 

demonstrează preocupare şi interes deosebit pentru un act didactic de calitate. 

        Cadrele didactice au fost preocupate de calitatea demersului educativ, urmărind ca acesta să 

fie atractiv, interactiv, stimulativ, centrat pe elev, utilizând metode şi activităţi de învăţare 

specifice. Tehnicile de evaluare diversificate şi stimulative induc o relaţie de cooperare profesor-

elev adecvată.  

1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

       Creșterea performanțelor școlare se realizează și prin perfecționarea cadrelor didactice și 

ulterior, prin valorificarea competențelor dobândite. Pe parcursul anului școlar 2021-2022 

formarea si perfecţionarea continuă a avut următoarele direcţii de acţiune: 

- participarea la consfătuiri, cercuri pedagogice, activități în cadrul diferitelor comisii pentru   

  preluarea/ disaminarea informaţiei stiinţifice de specialitate, psihopedagogice, metodica predării;  

- pregătirea și susținerea lecţiilor și a unor activităţi; 



 

- elaborarea unor modele și instrumente necesare promovării unui învăţământ cu prioritate  

  formativ-educativ; 

- participarea cadrelor didactice - învăţători si profesori - la activități de perfecţionare; 

- înscrierea cadrelor didactice la programe de formare si dezvoltare continuă.  

Astfel, în anul școlar care s-a încheiat 

       • a fost obținut un grad didactic I și un grad II 

       • au fost susținute inspecții în vederea susținerii examenelor pentru gradul II, definitivat 

       • au participat la cursuri de formare  un număr de 17 cadre didactice, din care 3 la CRED. 

  Și-au desfășurat activitatea în școală comisiile metodice ale învățătorilor și diriginților 

 

     2. Personal didactic auxiliar 

      • perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar s-a realizat prin 

participarea la formări specific compartimentelor în care își desfășoară activitatea. 

 

□ Aspecte care trebuie îmbunătățite 

- Valorificarea experienţei didactice prin activităţi în cadrul cercurilor pedagogice (lecții, referate)  

- Publicarea de materiale metodico-ştiinţifice pentru a valorificarea pregătirea ştiinţifică 

- Prezentarea de referate/lucrări/studii de cercetare în cadrul Sesiunilor de comunicări metodico- 

   științifice/Seminarii/Conferințe. 

- Participarea cadrelor didactice la programe de formare în vederea utilizării resurselor  

   educaționale deschise. 

 

     CONTROLUL/EVALUAREA personalului didactic de predare și didactic auxiliar auxiliar a avut 

în vedere îmbunătățirea calității predării/ activității desfășurate și implicit stimularea permanentă 

a interesului și preocupării pentru perfecționare.  În activitatea de control/evaluare un real sprijin 

a fost primit de la responsabilii Comisiilor metodice. În toate acțiunile de control/evaluare a fost 

abordată o atitudine colegială, nestresantă dar exigentă ce a asigurat un climat de muncă optim. 

 

     3. Elevii  
 

   a. Situaţia la învăţătură şi disciplină: 

■ Promovabilitatea elevilor la sfârșitul anului școlar  a fost de : 99,49% 

           • Corigenți la sfârșitul semestrului al II-lea : 9 elevi-  matematică și 6 elevi – română , au  

              promovat toți elevii la limba română și 6 elevi la matematică 

           • Repetenți: 5 elevi  (1elev – cls.a V-a ; 3 elevi - cls. a VI-a; 1 elev -cls a VII-a). 

■ Starea disciplinară a elevilor: la sfârșitul anului școlar au fost sancționați cu scăderea 

calificativului/ notei la purtare 10 elevi, după cum urmează:  

•  învățământul primar 1 elev a obținut calificativ Bine 

            • învățământ gimnazial: 9  elevi, din care 7  au avut note scăzute pentru absențe. 
 

■ Rezultate la 

   ► Evaluarea Națională- clasa a VIII-a 

        Calitatea procesului didactic, pregătirea elevilor pentru evaluarea națională au adus școlii 

rezultate bune la examen și o promovabilitate de 98,92%. Comparativ cu simularea din luna aprilie, 

rezultatele obținute de elevi la evaluarea națională sunt următoarele: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba  Număr medii 

sub 5.00 5.00-5.99 6.00-6.99 7.00-7.99 8.00-8.99 9.00-9.99 10.00 

Simulare 

EN 

6 8 16 19 29 15 0 

Evaluare 

națională 

1 5 7 17 24 39 0 

 

 

 • pe discipline: 

   Limba română 
 

Proba  Număr medii 

Sub 5.00 5.00-5.99 6.00-6.99 7.00-7.99 8.00-8.99 9.00-9.99 10.00 

Simulare 

EN 

3 8 18 19 33 12 0 

Evaluare 

națională 

1 3 6 16 27 40 0 

 

     Matematică 
 

Proba  Număr medii 

Sub 5.00 5.00-5.99 6.00-6.99 7.00-7.99 8.00-8.99 9.00-9.99 10.00 

Simulare 

EN 

10 5 15 17 22 24 0 

Evaluare 

națională 

2 6 6 16 26 27 10 
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► Concursuri și olimpiade 

      După doi ani de pauză generate de pandemia de coronavirus, au fost reluate olimpiadele și 

concursurile școlare. În anul școlar care s-a încheiat, elevii școlii au obținut următoarele rezultate: 

   - Olimpiada de limba română – etapa județeană : premiul al III-lea 

   - Olimpiada de lingvistică - etapa națională: 1 medalie Argint, 3 medalii bronz, 1 mențiune 

   - Olimpiada de limba engleză – etapa județeană: 3 mențiuni 

 

   - Olimpiada de matematică - etapa județeană: 1 Premiul II și 1 mențiune,  

                                               - etapa națională: medalia de argint a Societății de Științe  

                                                 Matematice 

   - Concursul Comper- etapa națională : 2 premii II + 33 elevi cu premii și mențiuni la matematică  

                                                  și 12 elevi la limbă și comunicare 

 

► Admitere liceu- școli profesionale 

 

Liceu Nr. elevi 

C N A.Șaguna 13 

CN Dr I.Meșotă 14 

CN de Info Gr. Moisil 2 

CN Unirea 11 (2 elevi cu CES) 

Col de Științe Gr. Antipa 8  (1 elev cu CES) 

Col de Științe ale Naturii E. Racoviță 5 

Col N.Titulescu 2 

CN Economic A. Bârseanu 5 

C Tehnic Transilvania 4 

C Tehnic Mircea Cristea 7 

C Tehnic M. Baiulescu 2 

Lic Teoretic George Moroianu- Săcele 1 

Licee vocaționale  11 

Altele 7 
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b. Facilități acordate elevilor 

    • total burse 219 , din care  208 burse de merit și 11 burse sociale; 

    • programul guvernamental „Laptele, cornul şi mărul”  de care au beneficiat 622 elevi;  

    • activități de educație pentru viață în colaborare cu Baroul Brașov, Secția 1 Poliție; 

    • repartizarea manualelor gratuite;  

    • asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, asistenţă psihopedagogică, asistență logopedică,  

       asistenţă medicală. 

 

 □ Aspecte care trebuie îmbunătățite 

- Monitorizarea și consilierea elevilor, cadrelor didactice și personalului școlii pentru o atitudine  

   responsabilă, prin respectarea regulamentului intern; 

- Realizarea și monitorizarea corectă și permanentă a serviciului pe școală a cadrelor didactice; 

- Implicarea eficientă a membrilor Grupului antibullying în identificarea și combaterea  formelor    

   de bullying în școală pe timpul pauzelor, la finalul orelor de curs dar și în mediul online; 

- Funcționarea săptămânală a consiliilor clasei, la clasele cu probleme disciplinare și aducerea la  

   cunoștința părinților a problemelor sesizate de profesorii clasei; 

- Completarea la termen a documentelor şcolare (catalog, registru matricol, carnete elevi); 

- Programe de susţinere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare şi cu probleme de disciplină; 

- Programe de pregătire a elevilor capabili de performanță. 

 

 

3.  ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI  

MATERIALE 

 

  1. Dezvoltarea bazei materiale 

    În anul școlar 2021- 2022 conducerea școlii a fost preocupată de dezvoltarea bazei materiale. 

Astfel, au fost achiziționate următoarele obiecte de inventar necesare bunei desfășurări a cursurilor 

destinate elevilor: 

           • bănci  36 buc 

           • mese laborator informatică  9 buc 

           • scaune 40 buc 

           • table Smart  9 buc 

           • laptopuri 2 buc. 

 

2. Resurse financiare 

         Au fost respectate prevederile bugetare stabilite în funcţie de numărul de elevi si angajaţi ai 

unităţii şcolare pentru salarizare conform normativelor, pentru perfecţionarea cadrelor didactice, 

pentru bursele elevilor conform procentului repartizat şcolii noastre, pentru reparaţii curente ale 

unităţii, pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire. Sumele pentru cheltuieli salariale rezultate 

din costul/elev au fost suficiente. 

          În urma solicitărilor depuse la Primăria Brașov pentru lucrări de reparații s-au efectuat 

următoarele lucrări: zugrăveli interioare la 3 săli de clasă și sala de izolare, redimensionarea rețelei 

electrice, dotarea bibliotecii cu panouri radiante. 

         În vederea realizării unui laborator senzorial a fost demarat un proiect în colaborare cu 

Asociația Comunitară Brașov, pentru obținerea resurselor extrabugetare necesare.   

                                                                                 



 

 □ Aspecte care trebuie îmbunătățite:  

-  Găsirea unei soluții pentru suplimentarea spațiilor școlare prin construire sau închiriere; 

-  Identificarea de resurse extrabugetare: 

-  Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi condiţii pentru obţinerea  

    fondurilor extrabugetare. 

 
      4.  DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

1. Părinții. La începutul anului școlar 2021 -2022 au avut loc ședintele cu părinții, în cadrul cărora 

s-au ales Comitetele de părinți pe clasă și s-au desemnat reprezentanții fiecarei clase în Consiliul 

Reprezentativ al Părinților. Tot atunci, s-a prelucrat Regulamentul de ordine interioară. Astfel, 

părinților li s-au adus la cunoștință atât drepturile de care beneficiază copiii, cât și îndatoririle 

acestora. În cadrul acestor ședințe s-au discutat probleme ale școlii, probleme privind conduita și 

ținuta elevilor în școală, dar s-au purtat și discuții cu privire la nevoile acestora în vederea bunei 

desfășurări a procesului instructiv – educativ.  

      Întâlnirile cu părinții din CRP au avut în vedere: 

• participarea activă la viața școlii prin implicarea în procesul de învățământ, prin atragerea  

   copiilor către performanță și spre participarea la activitățile extrașcolare;  
 

• informarea permanentă a părinților în ceea ce privește situația la învățătură a copiilor și      

  comportamentul acestora în cadrul colectivului de elevi; prevenirea situațiilor de bullying  

  între elevi. 

 

2. Alte instituții . Ca aspecte pozitive putem menționa: 

• Identificarea priorităţilor unităţii şcolare privind perspectivele de dezvoltare; 

• Colaborarea cu: Primăria, Consiliul Local, I.S.J., Poliţia Comunitară, Biserica, CJRAE., D.S.P.; 

• Continuarea parteneriatelor aflate în curs de derulare; 

• Inițierea unui nou parteneriat, cu Asociația Comunitară Brașov Heroes. 

      Astfel, în anul școlar 2021-2022, în parteneriat cu părinții și/ sau alte instituții (școlare sau 

comunitare) au fost derulate proiecte precum: 

    ♦ la nivel județean: Verde pentru viață, EcoAtitudine, Un cadou. Un milion de zâmbete;  

    ♦ la nivel național: Campania Baterel, Eroul Reciclării,  Povestea României, Programul  

       educațional de mediu Patrula de reciclare; 

  ♦ la nivel european:  Prietenie și educație dincolo de granițe (cu Școala Românească din  

       Haga), Young Ecological (cu Școala Mariusza Zaruskiego din Varșovia). 

  Alte activități și proiecte se regăsesc în raportul coordonatorului de proiecte și programe. 
      
  □ Aspecte care trebuie îmbunătățite 

-  Iniţierea şi dezvoltarea unui număr de programe pentru petrecerea timpului liber, în special  

   pentru elevii ce provin din medii sociale defavorizate sau ai căror părinţi sunt plecaţi în  

   străinătate; 

-  Preocuparea redusă a unor cadre didactice pentru identificarea de parteneri în scopul derulării  

   unor proiecte educative/ proiecte privind dotarea; 

-  Mediatizarea și evaluarea rezultatelor activităților extracurriculare în cadrul ședințelor  

   Consiliului profesoral, a ședințelor cu părinții și în presa locală; 

-  Implicarea personalului didactic în elaborarea și desfășurarea proiectelor educative la nivel  



 

   județean şi național; 

-  Identificarea de proiecte de mobilitate și formarea profesională Erasmus+; 

-  Implicarea părinților în păstrarea bazei materiale a școlii; 

-  Participarea părinților la activități care urmăresc reducerea fenomenelor de violență și  

   bullying, educație pentru viață. 
 

IV. CALITATEA PROIECTĂRII DIDACTICE. ANALIZĂ PE 

                                                   DISCIPLINE 
 

        În activitatea organizatorică a școlii au fost păstrate comisiile pe arii curriculare, urmărindu-

se astfel mai buna colaborare a cadrelor didactice pe discipline, diseminarea rapidă a informațiilor 

și exemplelor de bună practică. 

        Comisia metodică învățători/ profesori învățământ primar. Proiectarea activității la nivelul 

învațământului primar a urmărit dezvoltarea de competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza 

abordării transdisciplinare și transcurriculare a conținuturilor programelor școlare. De asemenea 

s-a ținut cont de noile reglementări elaborate de ME, precum și de recomandările primite din partea 

Inspectorului de specialitate. Cadrele didactice au parcurs materia ritmic reușind să atingă 

obiectivele propuse. 

         Comisia Limbă şi comunicare . La toate disciplinele din cadrul comisiei a fost realizată 

proiectarea activității respectându-se cerinţele reformei în învăţământ, ale programelor şcolare, ca parte 

a curriculum-ului naţional şi a modelelor prezentate în ghidul metodologic. S-a realizat de asemenea 

planificarea pe unităţi de învăţare, insistându-se pe folosirea materialelor auxiliare. Până la finele 

anului şcolar fiecare profesor a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au 

îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare.  

        Comisia Matematică și științe. Activitatea comisiei a urmărit creșterea calităţii activităţii 

didactice, optimizarea bazei didactico-materiale, formarea şi dezvoltarea capacităţii elevului de a 

reflecta asupra lumii înconjurătoare, de a concepe şi rezolva probleme, de a forma o gândire logică 

şi structurată. Planificările anuale şi semestriale au fost întocmite în conformitate cu programele 

şcolare în vigoare, cu cerinţele învăţământului, realizându-se toate obiectivele şi competenţele, 

        Comisia Om şi Societate. Proiectarea activităţii didactice a profesorilor de istorie, geografie 

şi religie, s-a subordonat recomandărilor primite la consfătuirile cadrelor didactice de specialitate 

şi reglementările privind proiectarea şi evaluarea. Catedra de Religie a reușit, prin activitatea 

desfășurată, orientarea unui număr important de elevi spre liceu vocațional teologic. 

        Comisia Arte, tehnologii și sport. Proiectarea activității a fost realizată creativ, în special în 

funcţie de particularităţile de vârsta, dar şi a specificului cunoaşterii fiecărui şcolar. Activitatea 

membrilor comisiei s-a adaptat conţinutului documentelor de planificare, urmărindu-se eficientizarea 

demersului educaţional. 

 

 □ Aspecte care trebuie îmbunătățite 

- Monitorizarea mai atentă și îndrumarea cadrelor didactice debutante 

- Proiectarea și desfășurarea unor activități remediale cu elevii aflați în dificultate de învățare 

- Elaborarea unui program de sprijinire a elevilor capabili de performanță 

- Desfășurarea unui număr mai mare de întâlniri în vederea prezentării exemplelor de bună    

  practică.  

 

 



 

 

V. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 

      În anul școlar 2021-2022 activitatea doamnei bibliotecar a urmărit: 

• gestionarea fondul de carte, clasificarea acestuia pe domenii şi depozitare; 

• asigurarea  manualelor acordate elevilor din învăţământul primar și gimnazial pentru anul școlar 

  2021- 2022; 

• acţiuni de popularizare a cărţilor şi a bibliotecii; 

• asigurarea împrumutului cărţilor; 

• analiza intereselor de lectură ale elevilor şi gruparea acestora în funcţie de particularităţile lor    

  (elevi care au dificultăţi la anumite  discipline, cititori cu preferinţe unilaterale, speciale, cititori   

  fără nici un sistem de lectură, cititori superficiali, cititori pasionaţi de lectură etc.); măsuri   

  preconizate pentru orientarea şi educarea lecturii acestora 

• derularea proiectului „Opt luni, opt povești” la clasele pregătitoare și clasa I-a D (145 elevi  

   participanți); 

• participarea la cercul metodic al bibliotecarilor, la simpozioane. 

 

 

 

VI. CONCLUZII 
 

    Școala, prin dascălii săi pregătește omul de mâine. Prin activitatea lor, cadrele didactice 

urmăresc să dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv și să vegheze la coacerea în ritm propriu a 

inteligențelor și inimilor lor.  

     Aici , în Școala Gimnazială Nr. 8 dorim să formăm tuturor elevilor capacitatea de a folosi, cu 

inteligență, instrumentele muncii intelectuale. 

 

Puncte tari 

• management activ-participativ bazat pe valorizarea și valorificarea resurselor umane; 

• realizarea încadrării cu personal didactic calificat;  

• menținerea instituției în ierarhia școlilor brașovene prin rezultatele obținute la evaluarea națională 

  olimpiade și concursuri; 

• asigurarea condiţiilor de mediu şi materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ; 

• poziţia şi renumele şcolii sunt atractive pentru elevi şi părinţi; 

Puncte slabe 

• inexistenta spațiilor disponibile pentru activități suplimentare datorită numarului mare de elevi; 

• depășirea numărului maxim de elevi în multe clase datorită stabilirii reședinței în circumscripție  

  a multor părinți dar și a legislației in domeniu; 

• lipsa proiectelor europene de tip Erasmus+. 

 

 

 

 


