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RAPORT
ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
ANUL ȘCOLAR 2016- 2017

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.Priorităţi strategice
Pentru anul şcolar 2016-2017, am orientat întreaga activitate, demersului didactic şi
educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
- Am intocmit dosarul necesar pentru transformarea scolii in CENTRUL SCOLAR
PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ORASUL VALENII DE MUNTE din luna
martie 2017.
- Realizarea Planului managerial al Şcolii în concordanţă cu strategia M.E.N;
- Organizarea activităţii şcolare pentru desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar
2016/2017 în cele mai bune condiţii;
- Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ;
- Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ;
- Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului
la decizia şcolii;
- Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă;
- Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice;
- Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ;
- Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte;
- Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea;
- Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens
pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune;
- Permanentizarea utilizării TIC, ca instrument de învăţare;
- Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului,
recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiei în şcoala ci prin existenţa
unui progres real de calitate de la o perioadă la alta;
- Atingerea standardelor calitative şi cantitative necesare obţinerii statului de şcoală
europeană.
- Am intreprins demersurile necesare obtinerii unui spatiu pentru parinti; am incheiat un
Contract de comodat cu Colegiul National Nicolae Iorga pentru sala de la parterul
scolii care a devenit sala de asteptare pentru parinti.
- Am igienizat si amenajat spatiulobtinut in colaborare cu Asociatia de parinti a scolii.
- Am intreprins demersurile necesarefinalizand cu o adresa catre Consiliul Judetean
Prahova solicitand reamenajarea salii de sport care este momentan neutilizabila
datorita conditiilor precare ( lipsa autorizatiilor, a sistemului de incalzire etc.)

2. Finalităţi ale idealului educaţional
Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme,
relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;
- Valorizarea experienţei personale;
- Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare,
formarea autonomiei personale şi sociale);
-Accentuarea dialogului factorilor implicaţi în educaţia tinerilor:părinţi-elevi-profesori
comunitate, cerinţă majoră a interesului public.
3. Indicatori de performanţă pentru activitatea managerială(pentru asigurarea şi evaluarea
calităţii):
- CURRICULUM
- MANAGEMENT ŞCOLAR
- RESURSE UMANE
- PARTENERIATE ŞI PROGRAME
- RESURSE MATERIALE
- RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
4. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate pe baza
următoarelor:
1) Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale comisiilor;
b. Documente de raportare financiar-contabilă;
2) Documente de proiectare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională;
b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2016
5. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul scolar
2016/2017 au fost emise decizii interne.
6. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:
1) Pentru activitatea didactică:
a. Asistenţe la ore efectuate de director şi responsabilii comisiilor metodice;
b. Verificarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare
a acestora;
c.Monitorizarea periodică a portofoliilor profesorilor;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare;
2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat şi financiar contabil;
b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;
7. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor
didactice, reprezentanţilor Consiliului Judeţean şi părinţilor în actul decizional. Măsurile
aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:
1) Respectarea prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al
Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;

2) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de
Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Judeţean şi părinţilor.
8. Alţi indicatori realizaţi:
-am elaborat Planul managerial;
-am elaborat tematica pentru CA şi CP;
-am emis decizii înregistrate în Registrul de decizii ;
-am întocmit adrese care să ajute buna desfăşurare a activităţii din şcoală (dosarul cu adrese);
-am asistat la ore ale colegilor profesori (grafic şi dosar asistenţe);
- am încheiat contracte de parteneriat (dosar parteneriate);
- am organizat în şcoală concursul pentru ocuparea posturilor de psihopedagogie specială (1)
si profesor itinerant (1) .
- am întreţinut legătura cu ISJ, Poliţie;
- am participat la şedinţa cu directorii în ianuarie ;
- am răspuns la toate solicitările ISJ;
- am intocmit Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul special (prescolar, primar
si gimnazial) pentru anul scolar 2017- 2018;
- am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat şi contabilitate;
- am prelungit contractul cu firma GRAL pentru asistent medical si medic pana in luna august
2017;
-au fost efectuate următoarele lucrări de întreţinere: montarea sigurantelor la geamuri obtinute
prin sponsorizare de la S.C DOCIREX PROD. SRL, astfel incat sa nu fie un pericol pentru cei
mici, amenajarea curtii scolii alaturi de parinti, prin Asociatiaparintilor Scolii Gimnaziale
Speciale OrasulValenii de Munte, montarea a 7 canapele obtinute prin sponsorizare de la S.C
DOCIREX PROD. SRL
- am dotat biblioteca cu fond de carte;
-am achiziţionat rechizite şi auxiliare şcolare, materiale pentru curăţenie şi întreţinerea şcolii;
- am verificat încadrarea în bugetul aprobat;
2 Curriculum
1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea
responsabililor de comisii metodice.
Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare.
Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus
activităţile de evaluare, au fost efectuate planificări şi pentru activităţile extracurriculare.
2. Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind
utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.
3. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi
tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului.
4. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi şi
profesorii educatori si in colaborare cu parintii care au dovedit un mare interes in
desfasurareaactivitatilor propuse.
Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost:
1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie);
2) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă (Sf. Nicolae, Crăciunul, 1-8 Martie, Sfarsit de an
scolar, Ziua Portilor Deschise);
3) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (24 Ianuarie);
4) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- Eminescu);
5) Activitățile din cadrul parteneriatelor.

3 Resurse umane
1. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată
în anul şcolar anterior.
2. Comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform
planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial
semestrial.
Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul semestrului al II-lea
evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor
stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele comisiilor, indică
eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor comisiilor. Analiza efectuată la începutul
anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea şi îmbunătăţirea calităţii asistenţei la ore,
precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.
3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea
cadrelor didactice la activităţile metodice, cercuri pedagogice, cursuri de formare continuă,
cursuri universitare şi postuniversitare .
4. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2016 /2017. In anul
scolar 2016- 2017 , Scoala Gimnaziala Speciala, OrasulValenii de Munte functioneaza cu 11
clase: o grupa de prescolari, in invatamantulprimar – 4 clase, in invatamantul gimnazial -5
clase si o clasa la domiciliu.
Au fost inscrisi 127 de elevi : prescolari 9, primar 53, gimnazial 65. Dintre acestia 17
sunt de la CSC SF. Maria, 14 sunt de la asistenti maternali si 96 din familii natural.
In scolile de masa avem 135 elevi integrati .
5. Rezultate :
1.Situatia scolara
Nr
.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISCIPLINA
CLASA
I
a II-a
a III-a
a IV-a
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a
a IX-a
a X-a

FB
3
1
5
3
11
3
2
1
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B
S
3
2
3
6
7
7
5
5
7
4
7
5
7
5
1
2
2
2
1
2

I
-

MEDII

MATEMATICĂ
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S
3
3
2
1
3
6
1
5
7
5
4
6
2
7
5
11
6
6
6
6
3
1
2
2
2
2
1
1
2

I
-

55,99

66.99

77,99

88,99

9-10
3
3
2
7
3
14
1
3

2
5
2
2
-

3
1
3
1
2
4
1

2
1
5
2
3
2

3
2
5
2
5
10
5
2

2

1

2

2

2. La sfârsitul anuluiscolar 2016-2017, situatia frecventei elevilor este urmatoarea:
Clasa

Total abs.

Absente.
motivate

Absente.
nemotivate

Absentenemotivate/elev

Pregatitoare/ I
a II-a
33
a III-a
139
a-IV-a
100
a V-a
381
aVI-a
129
a VII-a
110
a VIII-a
a IX-a, a X-a
143
Total absente
1035
peșcoală
Total abs./elev-3,36

30
102
57
203
9
94
143
638

3
37
43
178
120
16
397

7,29
2,87
12,71
5,22
1,33
3,36

4 Resurse financiare şi materiale
Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul
directorului si a Consiliului de Administraţie .
Amenajarile si interventiile pentru scoala au fost efectuate din sponsorizari si cu
sprijinul Asociatiei de parinti a scolii, nefiind fonduri alocate pentru astfel de activitati.
5 Dezvoltare şi relaţii comunitare
1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin
structurile reprezentative ale părinţilor şi prin activitatea curentă a diriginţilor. Au fost
organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice,
precum şi „lectorate” pentru părinţi pe teme de interes şi de actualitate.
Reprezentantiipărinţilor în Consiliul de Administraţie au fost prezenti la majoritatea
întâlnirilor. S-au organizat activităţi cuprinse în programele parteneriatelor cu comunitatea.
Relatiile cu parintii au fost imbunatatite datorita unei comunicari eficiente, acestiaintelegand
ca orice activitate scolara sau extrascolara este in favoarea elevilor.
6. Relatii publice, comunicare si imagine
1. Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
2.Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
3. Organizarea Zilei Portilor Deschise consider ca a fost un pas major in deschiderea catre
comunitate si promovarea imaginii scolii.
7. Anexe
La prezentul raport managerial se atașează rapoartele comisiilor.
Raport de analiza a activității Comisiei metodice a profesorilor de
psihopedagogie speciala: an scolar 2016-2017
Comisia metodică a profesorilor de psihopedagogie speciala şi-a desfăşurat activitatea
conform graficului de activităţi stabilit la începutul anului şcolar. Obiectivele urmărite pe tot
parcursul semestrelor sunt subscrise celor anuale. Au fost întocmite

planificările

calendaristice şi a unităţilor de învăţare, parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor
şcolare, asigurarea unui proces de evaluare transparent, obiectiv, ritmic, modern, valorificarea

valenţelor educative ale fiecărei activităţi didactice, promovarea experienţei didactice
pozitive. În comisia metodică s-au dezbătut teme centrate pe perfecţionarea competenţelor de
elaborare a planificărilor calendaristice, adoptarea unor metode şi mijloace eficiente în
activitatea didactică.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat :
-Programe artistice-serbări şcolare (Craciun, Ziua Unirii, Aniversare M.Eminescu,Aniversare
I.L.Caragiale. )
-Participarea la Concursul Internaţional “Culorile Toamnei”
-Participarea la Concursul regional de creatie plastica “Clipe de toamna”
-Participarea la Concursul Naţional “ECO ART”.
-Participarea la ,,ZIUA EDUCATIEI”
-Participare la activitatea Sf. Apostul Andrei –Ocrotitorul Romaniei
-Participare la Proiectul regional in asteptarea lui Mos Nicolae
-Activitate in scoala ,,Toamna ,toamna harnica si de roade darnica”
PARTENERIATE:
-

Parteneriat cu Biserica Mănăstirea reprezentată de preot Iulian Cercel si diacon Tănase
Rafael;
Parteneriat cu Poliţia Vălenii de Munte reprezentată de domnul comisar şef Iulian
Tănase şi colaborator poliţist de proximitate Stanciu Cătălin;
Parteneriat cu Cabinetul medical de stomatologie reprezentat de dr. Niculescu Andreia
Parteneriat cu Muzeul N. Iorga

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică
s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.

Pentru luna noiembrie a fost propusă şi realizată activitatea ,,Fişa de evaluare şi
autoevaluare a activităţii didactice”. D-na prof. Onea Georgiana a prezentat fişa de evaluare
a activităţii anuale a cadrului didactic şi a propus indicatori pentru fiecare criteriu prezent în
fişă. Pentru ca fiecare cadru didactic să cunoască indicatorii urmăriţi într-o asistenţă la o
activitate didactică, s-a prezentat Fişa de analiză a unei lecţii.

În luna decembrie, d-na prof. Onea Georgiana a susţinut activitatea cu tema,,
Sezatoare”,la clasa pregatitoare si clasa I ;referat cu tema ,,Implicarea parintilor in activitatile
practice ale elevilor “.
Planificările calendaristice au fost realizate la timp. Acestea au avut la bază evaluări
iniţiale pe care toţi profesorii de psihoped. spec. le-au realizat la fiecare clasă. La sfârşitul
semestrului I au fost aplicate evaluări sumative (Citire – Scriere - Comunicare şi Elemente de
Matematică aplicată pentru clasele cu DMS, respectiv Limbă română, Matematică pentru
clasele cu DMU). Astfel profesorii au evidenţiat progresul, regresul înregistrat de elevi şi au
propus măsuri ameliorative pentru semestrul al II-lea.
In luna ianuarie ,d-na prof. Puscasu Roxana a sustinut lectia demonstrativa cu
tema:Utilizarea metodelor si tehnicilor interactive de grup in cazul discilinei –Educatie
plastica.Activitatea s-a desfasurat la clasa a II-a.A avut loc si diseminarea informatiilor din
cadrul Cercului pedagogic desfasurat in luna decembrie.Tema cercului a fost-Activitatile de
invatare ,la elevul cu debilitate mintala si moderata .(evaluare psihopedagogica,proiectare
didactica,lectii demonstrative,finalitati educationale).
In luna februarie ,d-na prof.Niculescu Otilia a sustinut lectie demonstrativa in AEL
cu tema :Substantivul” la clasa a VII-a si a VIII-a ; iar d-na prof.Chivu Ileana a sustinut
referat cu tema:,,Promovarea predarii asistate de calculator”.
In luna aprilie d-nele prof. Moise Madalina si Iordache Larisa ,au realizat activitatea
interdisciplinara, in parteneriat,cu tema:,,Decoratiuni de Paste”.
In luna mai d-na prof. Lupu Gratiela a sustinut referat cu tema :,,Metode de lucru
utilizate la clasele de elevi cu autism.Tot atunci a avut loc informarea,adaptarea,organizarea
evaluarilor la clasele:a II-a,a IV-a,a VI-a.De asemenea a avut loc si diseminarea informatiilor
din cadrul Cercului pedagogic desfasurat in luna aprilie.Tema cercului a fost-Activitatile de
invatare ,la elevul cu debilitate mintala severa.(evaluare psihopedagogica,proiectare
didactica,lectii demonstrative,finalitati educationale).
In luna iunie s-a analizat activitatea comisiei si a membrilor copletandu-se punctajul
pe Fisa de evaluare a cadrului didactic.Din punctual meu de vedere consider ca toate
activitatile au fost desfasurate corect din punct de vedere metodico-stiintific.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:


buna pregătire de specialitate şi metodică a profesorilor, fapt dovedit prin numărul
mare de profesori titulari, profesori cu grade didactice si publicaţii de specialitate.



stabilirea ofertei curriculare si a schemelor orare prin articularea echilibrata a
planurilor cadru;



realizarea cadrului organizatoric de desfasurare a activitatii prin stabilirea normelor
didactice, acoperirea catedrelor rezervate, intocmirea orarului scolii si constituirea
colectivelor de lucru;



intocmirea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu prevederile
curriculumului naţional de către majoritatea cadrelor didactice;



realizarea, in general, a continutului stiintific al lectiilor si a instruirii pe fondul
esentializarii si structurarii acestuia, in felul acesta asigurandu-se caracterul formativparticipativ al invatarii.



preocupari din partea cadrelor didactice pentru a stabili o buna relatie de comunicare
profesor-elev;



relevanta multora dintre actiunile extrascolare desfasurate in scoala in care s-au
implicat unele dintre cadre;



lectiile apreciate sustinute de colegii care au avut preinspectii pentru sustinerea
gradelor didactice ;

Puncte slabe:



implicarea nerelevanta a unora dintre catedre in activitatea extrascolara;



consideram ca participarea la programe comunitare, la programe de dezvoltare şcolară
în parteneriat national sau international nu reflecta potentialul real al şcolii.

Responsabil comisie metodica,
Prof.Onea Georgiana

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A EDUCATORILOR
AN SCOLAR 2016-2017
RESPONSABIL: ED.IONITA ADINA MIHAELA
A.MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE (Terapie educationala complexa si
integrata)
1.EXISTENTA,STRUCTURA SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR PROIECTIVE
Pe semestrul I al anului scolar 2016-2017,Comisia metodica a educatorilor si-a propus
urmatoarele obiective:
-Stimularea si dezvoltarea capacitatilor psiho-individuale in vederea adaptarii la mediu a
elevilor cu CES;
-Exersarea si valorificarea conduitelor manual prin realizarea de produse in cadrul unor
activitati organizate;
-Perceperea grupurilor de obiecte constituite pe baza unei insusiri comune;
-Stimularea dezvoltarii intelectuale prin exersarea si dezvoltarea proceselor psihice de baza;
-Dezvoltarea capacitatilor psiho-individuale in vederea adaptarii la mediu;
-Formarea unor abilitati manual si a unor deprinderi practic-aplicative;
-Perfectionarea stilului didactic promovat de cadrele didactice in functie de rezultatele
obtinute in cadrul activitatilor desfasurate pe parcursul anului scolar;
Pe parcursul semestrului I al anului scolar in curs,membrii comisiei metodice a
educatorilor din scoala noastra au desfasurat o bogata activitate atat in scoala cat si in afara
acesteia.Astfel ,in prima sedinta ,s-a analizat activitatea desfasurata anul trecut,activitate
apreciata ca fiind foarte buna .S-au stabilit sarcinile pentru fiecare membru al comisiei,si am
stabilit lectiile demonstrative,educatorii s-au grupat si si-au ales temele in vederea desfasurari
activitatilor propuse .
1.ACTIVITATEA DIDACTICA
Proiectarea activitatii s-a realizat prin dezvoltarea de competente,prin insusirea de
cunostinte pe baza abordarii transcurriculare a continuturilor programelor scolare,tinand cont
de rezultatele obtinute la evaluarea initiala si de relatia care exista intre obiectivele
operationale,strategii de predare-invatare-evaluare.
Educatorii au folosit in activitatea la clasa metode noi interactive,bazate pe libertatea de
actiune a elevului,metode atractive bazate pe dialoguri,jocuri,au adoptat strategii de
promovare si dirijare a gandirii toate acestea menite sa mobilizeze elevi la un efort sustinut in
procesul invatarii.
Fiecare educator a elaborat si aplicat teste de evaluare (initiala,formative si
sumativa),insotite de descriptori de performanta.In urma evaluarilor initiale s-a constatat
nivelul de cunostinte detinut de elevi si s-a valorificat in proiectare.
Activitatile din cadrul Comisiei metodice au fost parcurse conform graficului,respectiv:
In septembrie s-au stabilit responsabilitatile si validarea fiselor de evaluare initiala .

In octombrie s-au prezentat rezultatele obtinute in urma aplicarii probelor de evaluare initiala.
In noiembrie prof.ed. Soare Natalia si prof.ed.Teodosiu Irena au sustinut activitatea
demonstrativa ,,Bogatiile toamnei “ si referatul cu tema ,,Importanta jocului in activitatile de
terapie educationala complexa si integrata”,activitatea fiind apreciata ca foarte buna ,correct
proiectata ,respectand toate etapele de desfasurare ,copii au fost antrenati s-au folosit metode
moderne de activare a elevilor.
In luna decembrie a avut loc Cercul pedagogic la Scoala Profesionala Speciala Breaza
cu tema ,,Activitatea de invatare la elevul cu debilitate usoara si moderata” la care au
participat prof.ed.Popa Raluca si prof.ed. Dragomirescu Andreea.
In luna ianuarie ed. Bratu Nicoleta ,ed.Ionita Adina si prof.ed. Ene Monica au prezentat
activitatea demonstrativa ,,Din ce material este facut?” si referatul ,,Succesul si insuccesul
scolar”,activitate apreciata de catre membri comisiei ca fiind prezentata intuitiv ,au folosit
material didactic bogat in conformitate cu continutul activitatii,elevii fiind antrenati si
implicati activ.
In martie 2017 in cadrul Comisiei metodice prof. ed. Rusu Anda a sustinut lectia
demonstrativa ,,In tara lui Mate’ “ si prof.ed. Dragomiroiu Andreea a sustinut referatul
cu tema,, Jocul didactic ca mijloc de formare a interesului cognitiv la elevii din școlile
speciale”.
In aprilie 2017 in cadrul Comisiei metodice prof.ed. Popa Raluca si prof. Ed. Fenechiu
Simona au sustinut lectia demonstrativa,, Separarea substanțelor din amestecuri” și referatul ,,
Importața și impactul utilizării unor tehnici variate în scopul achiziționării unor
cunoștințe cu aplicabilitate în viața personală a elevilor cu ces”.
In luna mai,ed. Ene Larisa si Vlasceanu Laura au sustinut in cadrul Comisiei metodice
educatorilor, activitatea cu tema ,,Rama de tablou‟‟ si au intocmit referatul ,, Modalități de
lucru cu elevii cu ces, în cadrul activităților practice de terapie ocupațională‟‟.
2. ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICA SI DE PERFECTIONARE
În data de 12 noiembrie 2016 prof.ed.Teodosiu Irene a participat la Simpozionul “O rază de
speranţă- Integrarea copiilor cu autism în învăţământul de masă” si la Conferinţa
Internaţională de Autism, organizată la Braşov;
Prof.ed.Rusu Adriana a participat laSimpozionul Regional ,,Alternative educationale
viabile in recuperarea copiilor cu CES. Ed.1 , cu referatul ,,Abordarea elevului din perspectiva
teoriei inteligentelor multiple”,Scoala Gimnaziala nr.4, Ramnicu Valcea( decembrie 2016)si a
organizat si coordonat activitatile din cadrul proiectului educativ ,,Strategie pedagogica de
lucru cu elevi ce manifesta comportamente de risc, tulburari de comportament, devianta
scolara “incheiat cu ONG-Asociatia parintilor Liceului Tehnologic Agromontan Romeo
Constantinescu;
In luna decembrie toti membri comisiei educatorilor au participat si coordonat activitatile din
cadrul Simpozionului Naţional cu Participare Internaţională „Să ne implicăm cu
responsabilitate în viaţa celor de lângă noi – Voluntariat-“, ediţia a III, organizat de prof.ed.
Ene Sanda Monica.
Prof.ed.Ene Sanda Monica a realizat C.D.-ul in care au fost publicate lucrarile
Simpozionului National cu participare Internationala ,,Sa ne implicam cu responsabilitate in
viata celor de langa noi”-voluntariat- Editia a III-a- ISSN 2392-9189 /ISSN-L 2392-9189
(Biblioteca Nationala a Romaniei)

Prof.ed Ene Sanda Monica a participat la cursul de perfectionare Management si
Leadership in educatie in lunile dec.-ian.
In luna ianuarie prof. ed. Ene Sanda Monica,prof.ed.Popa Raluca,prof.ed. Teodosiu
Irena,inv.ed.Vlasceanu Laura au participat la cursul STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS
FOR A BETTER EDUCATIONAL SYSTEM, desfăşurat în Bulgaria, la Ruse.
In martie 2017 prof. ed. Ene Larisa a absolvit cursul de perfectionare – FORMATORorganizat de C.N.D.R.U. EUROSTUDY.
Dn-a prof.ed.Teodosiu Irene a participat la Simpozionul Judeţean cu participare naţională
„ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” (Buzău, martie
2017)si la Simpozionul Naţional „INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU CES”
(Buzău, mai 2017)
In luna mai educatori Ene Sanda Monica,Ene Larisa,Ionita Adina au participat la Cercul
pedagogic al profesorilor de psihopedagogie din invatamantul special si special integrat
desfasurat la Scoala Gimnaziala Speciala Nr.1 Ploiesti cu tema ,,Activitatile de invatare la
elevul cu debilitate mintala severa ‟‟.
Prof.ed.Fenechiu Simona a participat la cursul de perfectionare ,,Management si
leadership”.
3.ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE
In luna septembrie prof.ed.Rusu Adriana , prof.itin.Badea Doinita, prof.ed.Fenechiu
Simona, prof.ed Ene Monica, prof.ed.Dragomiroiu Andreea au desfasurat activitatile: “Despre
Discriminare”-Egalitate,stop discriminarii ,acţiuni de informare a elevilor, părinţilor şi
profesorilor asupra principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării;
In luna octombrie septembrie prof.ed.Rusu Adriana , prof.itin.Badea Doinita,
prof.ed.Fenechiu Simona, prof.ed Ene Monica, prof.ed.Dragomiroiu Andreea au desfasurat
activitatea „Copil ca tine sunt si eu”-vizionare material ppt cu caracter educativ-preventiv;
Cu ocazia zilei mondiale a educatiei (5oct) toti membri comisiei au desfasurat activitati cu
aceasta tema .
In data de 25.10.2016 prof.ed. Ene Sanda Monica a organizat excursia la Circul Globus
Bucuresti si la Muzeul Antipa, Bucuresti Grădina Zoologică la care au participat ca
supraveghetori toti educatori.
In luna octombrie toti membri comisiei au coordonat elevi pentru participarea la
Concursul national de educatie pentru mediu prin aplicatii tehnico-aplicative ,,Eco-Art”, editia
a IV-a- Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” ,Iasi si la Festivalul Cultural International ,,Bogatiile
toamnei”,Ed.a VIII-a, Centrul Scolar de Educatie Incluziva,nr.1,Oradea.
In luna noiembrie toti membri comisiei au coordonat elevi sa participe cu lucrari la
Concursul Regional de creatie plastica ,,Clipe de toamna,,Ed. A VII-a, Scoala Gimnaziala
nr.7, Sf. Maria, Timisoara;Concursul International de Fantezie si indemanare ,,Culorile
toamnei”,Clubul Copiilor Lipova,jud. Arad;
In luna decembrie conform calendarului activitatilor extracurriculare prof.ed.Rusu
Adriana, prof. Ed. Fenechiu Simona, prof. ed. Ene Monica, ed.Ionita Adina, ed. Bratu
Nicoleta si prof.itin. Sandor Alexandraau desfasurat activitatea,,Ajutoarele lui Mos
Craciun”;Toti membri comisiei au coordonat elevi sa participe cu lucrari la concursurile:
Concursul Regional ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae”,EDIŢIA a IV a-,Şcoala Gimnaziala
,,CALISTRAT HOGAŞ” ROMAN;Concursul national ,,Colind de Craciun”,Ed. A VIa,
Scoala Gimnaziala, nr 8, Piatra Neamt;

In data de 24 ian.2017 cu ocazia sarbatoriri a 158 de ani de la Marea Unire ed. Bratu
Nicoleta,ed. Ionita Adina ,prof.ed. Dragomir Andreea ,prof.ed. Ene Monica au desfasurat
activitatii cu aceasta tema cu elevi scolii.
Prof. ed. Ene Sanda Monica a organizat expozitia cu titlul ,,Daruieste si primeste”, unde
au fost expuse lucrari ale elevilor coordonati de cadre didactice din scoala noastra: Popa
Raluca, Teodosiu Irena, Mocanu Gabriela, Alecu Elena, Bratu,Nicoleta, Ionita Adina, Ilie
Violeta, Moise Madalina, Ene Larisa, Dita Iris, Soare Natalia, Rusu Claudia, Fenechiu
Simona,– la Asociatia pentru nevazatori, Prahova- Filiala Campina si la –„Asociatia Pentru
Creativitate , Educatie si Cultura Petru ( dec.2016).
Prof.ed. Ene Sanda Monica a infiintat formatia de dansuri populare ~Voiniceii din
Valeni~ cu elevi din clasele –Grupa pregatitoare, clasa I , clasa a II-a, a III-a, a IV-a din
scoala noastra in parteneriat cu Clubul elevilor Valenii de Munte si Scoala Gimnaziala Ing.
Gheorghe Panculescu Valenii de Munte, si desfasor activitati specifice alaturi de partenerii
din proiect in fiecare zi de luni.
A organizat intalnirile in cadrul proiectului de cercetare exploratorie PN II IDEI
“Hărţile Timpului Comunităţi reale – lumi virtuale – trecut experimentat” a Universitatii
Naţionale de Arte Bucureşti
Am coordonat activitatile desfasurate in cadrul proiectului sus mentionat la Centrul Cultural
din Valenii de Munte , la Conacul Pana Filipescu- Filipesti de Targ in parteneriat cu Scoala
Gimnaziala Speciala Filipesti de Targ, la Muzeul Nicolae Iorga Valenii de Munte si in scoala
noastra:
demonstraţii de gravare sticlă cu tehnici arhaice;
demonstraţii de modelaj ceramic;
demonstraţie de fabricare de replici de bijuterii antice din metal;
demonstraţie de realizare de replici de costume antice.
-În cadrul experimentelor au participat cadre didactice şi studenţi de la UNArte Bucureşti
(Prof.univ.dr.arh.Dragos Gheorghiu, Conf.univ.dr.arh.Dan Popovici, Drd. Ioana Stelea, si
studentii masterand Marius Hodea si Stefan Szabo), de la UNATC Bucuresti (lect.univ.dr.
Mihaela Betiu)şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Cu aceasta ocazia UNA a realizat o mica
expozitie de masti de sticla si papier-maché .
-După terminarea experimentelor, în cadrul proiectului “Hărţile Timpului” pe pagina web
deschisa pentru Scoala Gimnaziala din Valenii de Munte, sunt postate replici 3D ale unor
obiecte specifice zonei, dar şi o reconstrucţie virtuală a Muzeului Nicolae Iorga din Valenii de
Munte. Website-ul proiectului “Hărţile Timpului” (www.timemaps.net) este în prezent o
platformă europeană de arheologie experimentala şi educaţie, la care au aderat instituţii de
profil din Portugalia, Sardinia, Anglia şi Olanda.
-Site-ul a fost dezvoltat in cadrul Proiectului de cercetare exploratorie Hartile Timpului:
Comunitati reale-Lumi Virtuale-Trecut experimentat, finantat de UEFISCDI in cadrul
Programului IDEI, director de proiect fiind Prof.univ.dr. arh. Dragos Gheorghiu de la Scoala
Doctorala de la Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti.
Este coordonatorul paginii Valeni a Website-ul proiectului “Hărţile Timpului”
(www.timemaps.net)
D-na prof.ed. Ene Sanda Monica a obtinut sponsorizari dupa cum urmeaza:
Chivaran.com- transport la Bucuresti,
Sarbatorirea zilelor de nastere a elevilor scolii noastre cu sprijinul Asociatiei pentru educatie
si creativitate ~Petru~Ploiesti - oferirea de pachete, tort,suc, surprizeCu ocazia sarbatorilor de Craciun a- obtinut o sponsorizare pentru 30 de elevi ai scolii –
„ASOCIATIA PENTRU CREATIVITATE , EDUCATIE SI CULTURA PETRU”– si am
organizat momentele artistice prezentate cu aceasta ocazie;

Prof.ed Rusu Adriana cu ocazia sarbatorilor de Craciun a obtinut o sponsorizare pentru
intregul efectiv de elevi ai scolii si a organizat serbarea la care au participat si sponsorii;
Am depus in parteneriat cu Asociatia pentru educatie si creativitate ~Petru~Ploiesti un
proiect si scrisoare de intentie in vederea SELECŢIEI PARTENER/I
pentru proiect/e POCU, AP 4, OS 4.1, Asociația C4C Communication for Community,.1 un
proiect/e prin care sa reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome
prin activități și acțiuni sustenabile realizate în baza unor parteneriate solide.
In martie 2017 cadrele didactice au indrumat elevi la Concursul National ,,Martisorulbucuria primaverii,, organizat de Scoala Gimnaziala ,,Gh. Patrascu ,,- Buruienesti
si la Concursul National ,,Prietenul meu din lumea cartilor,, , organizat de Scoala
Gimnaziala ,,Elena Doamna,, -Tecuci, Galati unde au obtinut mai multe premii.
In luna martie prof. ed. Rusu Anda a participat cu lucrarea Modalitati de acordare a
primului ajutor la copiii cu CES/ Methods of first aid to children with SEN la Simpozionul
National cu participare Internationala ,,Sanatatea inainte de toate” in cadul proiectului
,,Be Healthy, Be Natural, Be Smart”.
In luna aprilie 2017 prof.ed.Ene Monica.Prof.ed. Ene Larisa ,prof.ed. Soare
Natalia,prof.ed. Vlasceanu Laura au organizat si insotit copii in excursie la
Bucuresti(Circul Globus ,Muzeul Antipa,Gradina Zoologica).
In aprilie 2017 cadrele didactice au indrumat elevii la Concursul National de Creatie
Plastica ,,De la Suflet la Suflet – Sfintele Sarbatori de Pasti,, -ed. a VII-a , organizat de Liceul
Tehnologic Special ,,Ion Pillat,,- Dorohoi
In aprilie 2017 cadrele didactice au indrumat elevii la Concursul Regional ,,Primavara in
imagini‟‟ desfasurat la Scoala Gimnaziala Speciala Baia Mare.
In luna aprilie prof. ed. Rusu Anda a participat cu o lucrare in cadrul Proiectului
educational ,,Tendinte modern in educatia parentala”,organizat de Scoala Gimnaziala
Draganesti si a participat la Simpozionul International ,,Alternative educationale viabile
in recuperarea copiilor cu CES, cu lucrarea ,,Valorificarea inteligentelor multiple”,
Scoala Gimnaziala nr 10, Ramnicu Valcea.
In luna mai 2017 cadrele didactice au participat si organizat Festivalul National cu
participare internationala ,,Viata bate teatrul,, organizat de Scoala Gimnaziala Speciala ,
Orasul Valenii de Munte la Centrul Cultural Valenii de Munte coordonate de prof.ed. Ene
Monica.
In luna mai prof.ed.Rusu Anda a obtinut mentiune in cadrul concursului de karaoke si teatru ,
Plopeni ,cu sceneta Scoala moderna si in cadrul Festivalului National cu Participare
Internationala ,,Viata bate teatrul” desfasurat la Centrul Cultural Valenii de Munte, a obtinut
locul 1 cu sceneta ,,Scoala Moderna”.
In luna mai prof. ed. Rusu Anda a participat la Concursul Regional cu participare
nationala ,,Soli ai pacii”,organizat de Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo
Constantinescu”, Scoala Gimnaziala ,,ing Gh. Panculescu “ si Scoala Gimnaziala
Speciala, Valenii de Munte.
Cu ocazia zilei de 1 iunie Prof.ed. Ene Monica,ed. Ionita Adina ,prof.ed. Ene
Larisa,prof.itin.Lixandru Iuliana ,prof.ed.Rusu Anda au organizat si insotit copiii in
excursie la Bucuresti (Circul Globus,Gradina Zoologica.
Prof.ed.Rusu Anda.Prof. ed. Ene Monica si Prof.itin.Lixandru Iuliana sunt coordonatorii
proiectului educational ,,Strada, prieten sau dusman?”organizat in parteneriat cu Politia
Valenii de Muntesi Scoala Gimnaziala ,,ing Gh. Panculescu “ si au sustinut in luna iunie
activitati de educatie rutiera in Scoala Gimnaziala Speciala, Valenii de Munte.

Responsabil comisia metodica a educatorilor
Ed. Ionita Adina Mihaela

Scoala Gimnaziala Speciala, Orasul Valenii de Munte
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Comisia Interna de Evaluare Continua
Raport de evaluare a activitatii
Comisiei interne de evaluare continua
An scolar: 2016- 2017
SEM. I si II
Coordonator : prof. Niculescu Otilia
Activitatea Comisiei interne de evaluare continua din Scoala Gimnaziala Speciala,
Orasul Valenii de Munte, urmareste indeplinirea indicatorilor standardelor de calitate.
Activitatea comisiei se desfasoara pe intreaga perioada a anului scolar, pe baza legislatiei in
vigoare,a unui plan managerial, plan operational, plan de activitati.
1. OMECTS nr. 6552/2011, art.18 alin 3, 19, 20.
2. OMECTS nr. 5573/2011 art. 39, 73, 83, 90, 92, 94.
3. OMECTS nr. 5555/2011 capitolul IV
4. OMECTS nr. 6552/2011 art. 20
In anul scolar 2016- 2017 semestrul I activitatea comisiei s-a concretizat in urmatoarele :
- Organizarea claselor si stabilirea planurilor- cadru la inceput de an scolar s-a realizat
conform legislatiei mai sus mentionate.
- La inceputul anului scolar a monitorizat evolutia elevilor noi in scoala speciala.
A asigurat repartizarea pe clase, ani de studiu a elevilor dupa criterii obiective:
diagnostic, grad de deficienta, nivel psihointelectual, gradul de integrare socioscolara.
- A analizat si aprobat program flexibilizat unui numar de 20 elevi la cererea
parintilor, cu acordul cadrului didactic de la clasa.
- Au fost evaluati complex in cadrul CIEC a unui numar de 15 elevi integrati in
invatamantul de masa in vederea reinnoirii Certificatului de expertiza si orientare
scolara si profesionala.
- Pe tot parcursul semestrului I si II a asigurat consiliere persoanelor care solicitau
informatii privind documentele solicitate de CJRAE in vederea obtinerii
Certificatului de expertiza si orientare scolara si profesionala.
Semestrul II
- La nivel de comisie au fost realizate dosarele elevilor cu schimbare de ciclu scolar
gradinita spre pregatitoare( 2 prescolari) , cl. a IV-a( 12 elevi), cl. a VIII-a( 6 elevi) .
- Pe parcursul sem. au fost evaluati complex un numar de 135 elevi integrati
individual cu profesor de sprijin in invatamantul normal .
Incepand cu data de 19. 12. 2016 a intrat in vigoare OMMFPSPV nr.
1985/04.10.2016. OMSnr. 1305/17.11.2016. OMENCS nr. 5805/23.11.2016, privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor

cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte
educationale speciale, precum si in vedrea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si /sau cerinte educationale speciale.
In cadrul evaluarii complexe s-a realizat evaluarea medicala, evaluarea
psihologica si evaluarea educationala.(sem . I)
Evaluarea a vizat ariile de dezvoltare motorie, senzoriala, cognitiva, afectiv- motivationala,
social- relationala si de autonomie personala. Datele obtinute in urma evaluarii psihologice au
fost consemnate in fisa psihologica atasata in dosarul fiecarui elev nou venit.
La finele fiecarei evaluari psihologice parintii au fost informati asupra rezultatelor obtinute,
asupra nevoilor identificate si a directiilor in care se va interveni.
In cadrul comisiei doamna doctor a asigurat examinarea clinica a elevilor din Scoala Speciala
pe tot parcursul sem. I si II , monitorizand starea de sanatate in vederea stabilirii unui
diagnostic complet.
Doamna prof. psihodiagnostician Gomoescu Ruxandra a asigurat evaluarea psihologica,
stabilind nivelul de dezvoltare a functiilor si proceselor psihice in vederea raportarii la
standardele existente, utilizand instrumente valide.
Doamna prof. logoped Alecu Elena care a realizat evaluarea educationala prin investigatii
suplimentare in cazul existentei discrepantei intre nivelul de achizitii si nivelul intelectual in
sfera exprimarii orale, citit- scrisului, calculului matematic elementar.
Sem. II . Documentele oficiale realizate la nivel de comisie – dosarul complet al elevilor cu
CES din invatamantul integrat au fost transmise Comisiei de orientare scolara si profesionala
din cadrul CJRAE prin intermediul doamnei prof. logoped Alecu Elena, asigurandu-se o
legatura permanenta cu CJRAE.
Activitatile de secretariat la nivel de comisie: evidenta documentelor , arhivare, consemnare
in registrele de ordine, indosarierea pe clase a dosarelor personale ale elevilor au fost
asigurate de catre d-na asistent social Duca Aurelia .
La sfarsitul sem II au fost numiti inca doi membrii permanenti d-nele prof. Onea Georgiana si
Ilie Violeta .
Apreciez activitatea d-nelor prof . itineranti . Dosarele elevilor au fost intocmite la timp
(functie de programarile la psihologul clinician) , au indeplinit responsabilitatile legate de
CIEC.
Programul activitatii CIEC are acoperire pe toata perioada vacantei .
Activitatea CIEC functioneaza pe baza legislatiei in vigoare .

PUNCTE TARI :
- monitorizarea elevilor din inv.special si integrat din zona de actiune
- evaluarea continua a elevilor din Scoala Speciala
- disponibilitatea membrilor permanenti la voluntariat
- respectarea legislatiei in vigoare
PUNCTE SLABE :
- consilierea suplimentara a parintilor/ reprezentantilor legali in afara programului
comisiei cu toate ca programul comisiei este transparent

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII COMISIEI
DE PERFECTIONARE METODICA SI CERCETARE A PROF.
DIRIGINTI, SEM. I si II, AN SCOLAR 2016- 2017
Responsabil: PROF. NICULESCU OTILIA
Activitatea Comisiei de perfectionare metodica si cercetare a prof. diriginti in anul scolar
2016- 2017 are la baza imbunatatirea managementului calitatii,in vederea atingerii standarelor
educationale de performanta.
Planificarea activitatii comisiei are la baza urmatoarele:
- Anexa 1. la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09. 2009( 46.267/28.09.2010 pentru activitatile
corespunzatoare ale educatoarei; 44.366/28.09.2010 pentru invatamantul primar) Din
Prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de
diriginte s-a prelucrat : Cap.1 Dispozitii generale, Cap.2Continutul activitatilor specifice
functiei de diriginte, Cap.3. Desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte, Cap. 4
Dispozitii finale .
La nivelul comisiei s-au stabilit urmatoarele responsabilitati :
- activitati de secretariat prin rotatie
- elaborarea si interpretarea de chestionare, prof. diriginte Moise Madalina
- aplicarea/verificarea procedurilor administrate de C.E.A.C/elaborate in comisia metodica,
prof. dirig. Onea Georgiana
- verificarea corectitudinii completarii documentelor scolare/corespondenta condica-orarplanificare la Consiliere si orientare prof. diriginte Alecu Elena
- verificarea, gestionarea, reconditionarea bazei materiale existente, prof. diriginte Puscasu
Roxana
- monitorizarea activitatii de consiliere pentru parinti, elevi, prof. diriginte Gomoescu
Ruxandra
- holul scolii, amenajarea exponatelor, prof. diriginte Ilie Violeta/Lupu Gratiela sem. II
- promovarea ofertei si imaginii scolii, prof. diriginte Ogluz Cristina

ACTIVITATEA SEMESTRULUI I
Strategia actionala s-a concretizat prin dezbateri, consultari legislative si metodice, activitati
demonstrative.
La nivelul comisiei activitatile au pus in lumina preocuparea prof. diriginti pentru propria
dezvoltare profesionala si atingerea standardelor educationale de performanta.
Activitatea lunii octombrie a avut ca subiect planificarea activitatilor Consiliere pentru parinti.
Dezbaterea a pus in lumina urmatoarele aspecte:

-existenta unui grafic cu ziua, ora, data activitatilor de Consiliere pentru parinti la avizier;
transparenta in alcatuirea planificarilor, consultarea pe cat posibil a parintilor in legatura cu
temele propuse ; respectarea graficului de catre cadrele didactice prof. dirig.
Activitatea lunii noiembrie , tema ,,Sanatatea un bun de pret” propunatori prof. dirig.
Niculescu Otilia si prof. dirig. Stanica Floarea s-a desfasurat in parteneriat cu medicul de
familie Ungureanu Vasile Mihaela si asistent medical generalist Vlad Camelia.
Activitatea sustinuta a fost interesanta, bazata pe metode moderne, interactive si practice
prin procedurile medicale acordate in caz de inec mecanic si imobilizarea in caz de
fracturi/rupturi ale membrului inferior, grup tinta elevii 11- 19 ani .
Apreciez activitatea din luna dec. propunator prof. dirig. Bratu Nicoleta si Ionita Adina
(grupa de gradinita) . Activitatea demonstrativa cu tema ,, Sarbatori de iarna- Bradul, a
contribuit la conturarea valorilor culturale, socializarea prin intermediul obiceiurilor si
traditiilor.Activitatea sustinuta
s-a realizat in cadrul orelor de Consiliere pentru parinti.
Apreciez activitatea din luna ianuarie, propunator prof. dirig. Onea Georgiana si Puscasu
Roxana.(Cl. preg.-cl. I / clasa a II-a )
Activitatea demonstrativa a pus in lumina pregatirea metodica a cadrelor didactice
propunatoare, imbinarea strategiilor didactice in context si situatii diverse prin intermediul
jocului, in ceea ce priveste scolarului mic in calitate de pieton responsabil in traficul rutier.

ACTIVITATEA SEMESTRULUI II
Activitatea din luna feb. la nivel de comisie a avut ca tema :ABC meseriilor,
propunator prof. dirig. Alecu Elena si prof. dirig. Gomoescu Ruxandra ,
Cl. a III-a/cl. a IV-a .Apreciez activitatea demonstrativa , demersul pedagogic in formarea
universului meseriilor, continutul accesibil elevilor,
mijloace moderne inserate in demersul clasic.
Apreciez activitatea din luna aprilie, propunator prof. dirig. Ogluz Cristina si Lupu Gratiela
(cl. a V-a, a VI-a S; cl. a VI-a )Tema activitatii: Simularea comportamentelor in caz de
incendiu . Activitatea s-a concretizat in doua parti : activitate demonstrativa si activitate de
simularea a comportamentelor in caz de incendiu la nivel de scoala/activitate practica .
Prin activitatile propuse doamnele propunator au contribuit la formarea si consolidarea
competentelor privind comportamentul adecvat in stare de criza .
Apreciez activitate din luna mai, propunator prof. dirig. Moise Madalina
( cl. a V-a )Tema activitatii :Natura prietena mea . Proiectul cu tema ecologica a fost derulat
pe tot parcursul anului scolar, si a cuprins atat protejarea mediului cat si ingrijirea animalelor.
Activitatile derulate , coordonate pedagogic si stiintific de catre d-na prof. Moise M. au pus in
evidenta competentele dobandite privind protectia si ingrijirea mediului inconjurator si
evidentierea omului ca parte integranta a naturii si necesitatea de a traii in armonie .
In cadrul activitatii de analiza a activitatii comisiei dirigintilor pe anul scolar 2016- 2017 luna
iunie s-au mentionat urmatoarele aspecte: activitatile s-au desfasurat conform planului de
activitati la nivel de comisie, prof. dirig.

si-au indeplinit atributiile conform functiei de diriginte, activitatile realizate sunt calitative
raportate la standardele de performanta .
Comisia de perfectionare metodica si cercetare a prof. diriginti si-a desfasurat activitatea in
conformitate cu planul managerial .
Principalele activitati derulate:
-Constituirea noii Comisii de perfectionare metodica si cercetare pentru anul scolar 20162017
- Elaborarea planificarilor pentru consiliere si orientare, conform programelor in vigoare.
- Elaborare planificarilor activitatilor Consiliere pentru parinti.
- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali si cu familia
-Implicarea elevilor in activitati si programe scolare si extrascolare de socializare,
interrelationare, culturalizare .
Mentionez in acest sens derularea cu elevii a activitatilor scolare si extrascolare in cadrul
proiectelor derulate in scoala:
- Ziua educatorului – 5 octombrie
- Ziua Nationala a Romaniei -1 decembrie
- Sarbatoarea Craciunului – Impodobirea bradului
- Manifestari prilejuite de aniversarea poetului M. Eminescu
Profesorii diriginti au identificat pentru clasa lor cea mai optima varianta orara de desfasurare
la parametrii calitativi a orei de Consiliere pentru parinti si modul de functionare a
Consiliului clasei .
Puncte Tari:
-toti dirigintii s-au implicat in activitati extrascolare cu clasa pe care o manageriaza
- au pastrat o comunicare buna si periodica cu parintii elevilor pe care ii coordoneaza
- activitatile de consiliere si orientare s-au desfasurat conform temelor propuse, conform
planificarii
- au fost alese teme inovatoare si de interes pentru perfectionarea activitatii educative
- ponderea orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
- relatiile interpersonale diriginte- prof.-elev-parinte favorizeaza un climat deschis si
stimulativ
- functionarea parteneriatelor educationale .
Puncte slabe :
-lipsa spatiului si supraaglomerarea elevilor impiedica desfasurarea unor activitati
extrascolare ample
- familia nu este implicata suficient in activitatea de educare a copiilor
- starea materiala precara a unor familii
Oportunitati :
-disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii importante de a veni in sprijinul scolii
-cursuri de formare pe teme educative- accesibile cadrelor didactice

Amenintari :
-Inexistanta unor repere morale solide in viata elevilor, deruta morala determinata de
societate, mass-media etc.

-Criza de timp a parintilor datorata situatiei economice, conduce la o slaba supraveghere a
copiilor si la o redusa implicare in viata scolii
- Lipsa de interes a reprezentantilor unor institutii locale duce la pierderea pe parcurs a unor
relatii de cooperare.

Raport de activitate al Comisiei de perfecţionare metodică şi cercetare a profesorilor
psihopedagogi şi itineranţi pentru anul şcolar 2016-2017

Activitatea Comisiei metodice de perfecţionare metodică şi cercetare a profesorilor
psihopedagogi şi itineranţi în semestrul I, anul şcolar 2016-2017 s-a desfăşurat în
conformitate cu Planul managerial şi Programul de activităţi ale comisiei elaborate la
început de an şcolar. Membrii comisiei au urmărit situarea activităţii la stnadardele naţionale
formulate de ARACIP . Comisia este formată din 13 cadre didactice: 5 profesori
psihopedagogi, 1 profesor psihodiagnostician, 1profesor kinetoterapeut, 6 profesori itineranţi.
La început de an şcolar doamnele profesoare au elaborat fişe de evaluare, au planificat
şi au realizat evaluările iniţiale, au întocmit documentele de proiectare ale activităţilor
didactice, planuri educaţionale individualizate, programe terapeutice respectând programele
şcolare şi normele de elaborare precum şi adaptarea acestora la particularităţile
psihoindividuale ale elevilor. Au realizat caracterizari psihopedagogice ale elevilor. În
activităţile didactice au utilizat auxiliare didactice şi materiale didactice într-o gamă variată
în funcţie de particularităţile fiecarui tip şi grad de deficienţă- atlase, albume, culegeri de
exercitii si probleme, scheme, carti de povesti, planse, mijloace audio-video,etc.-; au folosit
metode de lucru adecvate obiectivelor şi conţinuturilor ştiinţifice, atractive pentru elevi; au
promovat şi aplicat metode cât mai plăcute elevilor - învăţarea prin descoperire, jocul
didactic, jocul de rol etc-; au monitorizat comportamentul elevilor şi au gestionat situaţiile
conflictuale, făcând consiliere după caz şi tratând diferenţiat elevii în funcţie de nevoi.
D-nele profesoare au o bună colaborare cu părinţii, unele sunt şi profesori diriginţi la
clasele unde sunt membre în consiliul clasei , au consiliat părinţii în scopul înţelegerii
problematicii copiilor cu CES pentru a le acorda sprijinul necesar în vederea realizării unui
climat afectiv, şi a unor bune condiţii de lucru, cât şi a creşterii şi dezvoltării armonioase a
copiilor lor.
I. Activitatea in cadrul comisiei s-a desfăşurat conform programului stabilit la
început de an, s-a respectat tematica, s-au prezentat activităţi (secvenţe) terapeutice, a fost
reprogramantă actvitatea din 20.12.2016 susţinută de d-nele prof.Alecu Elena şi Badea
Doiniţa şi activitatea d -nei prof. Ioniţă Raluca din 31.01.2017 .
 Activitatea din data de 25.10.2016 a fost susţinută de d-na profesoară Lixandru Ioana
Iuliana având ca obiectiv promovarea exemplelor de bună practică în activitatea de sprijin, şi
tema ‟‟Diseminarea lucrării de grad didactic I‟‟ “ Aspecte ale evaluării şi interacţiunii în
cadrul integrării educaţionale la elevii cu CES din Judeţul Prahova‟‟.
 În cadrul activităţii comisiei din data de 29.11.2016, care a avut abiectivul utilizarea

metodelor didactice eficiente în vederea dezvoltării şi activizării limbajului, d-nele profesoare
Diţă Iris Ionelia şi Stănică Floarea au susţinut secvenţe din activităţile demonstrative
“Bucuriile toamnei” şi “Orientarea în spaţiul lexic şi grafic” din cadrul unui PIP de învăţare a
citit-scrisului pentru elevii cu deficienţe mintale, severe, profunde, asociate.
 În data de 31.01.2017, au susţinut secvenţe de activităţi demonstrative d-nele
profesoare
Badea Doiniţa, Voicilaş Eugenia şi Alecu Elena respectiv S-o ajutăm pe Scufiţa Roşie , Cum
aş vrea să fiu, Educarea ordinii şi succesiunii.
 In data de 28.02.2017 d-nele profesore Niculescu Andreia şi Ogluz Cristina au
susţinut
secvenţe din activităţile demonstrative „Exerciții fizice de recupeare pentru cifoză cu ajutorul
instalațiiilor și aparatelor medicale din dotare ” şi “ Structura perceptiv motrică de culoare “,
obiectivul activităţii a fost corectarea deficienţelor motorii; dezvoltarea structurii perceptive
motrice de culoare.
 In data de ..05.2017 au susţinut secvenţe din activităţile demonstrative “Corectarea
sunetului J” şi “Combaterea comportamentului agresiv” de către d-nele prof. Ilie Violeta şi
Gomoescu Ruxandra.
 Activitatea din data de 06.06. 2017 a fost susuţinută de d-nele profesoare Mocanu
Janeta şi Ioniţă Raluca având ca obiectiv utilizarea metodelor didactice eficiente în vederea
dezvoltării structurii perceptive motrice şi consolidării limbajului scris citi. D-nele profesoare
au prezentat secvenţe din activităţile diactice „Măsurarea timpului” şi ”Grupurile de litere
ce/ci” .
 Ultima activitate a comisiei metodice s-a desfăşurat în data de 13.06.2017 când s-a
realizat evaluarea activităţii membrelor comisiei, prin pretentarea rapoartelor de autoevaluare
şi a portofoliilor.
II.
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă:
Cursuri de formare continuă:
D-na profesoră Badea Doiniţa a participat în data de 28 ianuarie 2017 la cursul internaţional
„Strategic management tools for a better educational system” organizat de Human Resources
Development Agency din Ruse Bulgaria.
 A urmat programul de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de 60 de ore, pentru
ocupaţia de formator organizat de C.N.D.R.U.Eurostudy;
 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului
cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării;
D-na profesoară Voicilaş Eugenia a urmat cursul‟‟Comunicarea şi negocierea conflictelor în
managementul educaţional‟‟ furnizat de Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane Eurostudy-25 credite.

 A urmat programul de formare continua “Impreuna impotriva violentei”, -12 credite
organizat de CCD Prahova ;

 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării;
 D-na profesoară a colaborat cu prof. Stoicescu Maria coordonatoare a Comisiei
Limba
şi Comunicare Starchiojd, la activitatea metodică cu tema „„Abordarea literară a textului
religios‟‟ unde a desfăşurat activitate de sprijin pentru elevii cu CES, proces verbal nr.
807/13.01.2017 .
D-na profesoară Mocanu Janeta Gabriela a urmat cursul intensiv de formare în Terapia
tulburarilor de limbaj organizat de Asociaţia Logopezilor din Romania - Bucureşti;
 Urmează cursul de perfecţionare „Leadership si Management in Educatie” organizat
de CCD Prahova;
 A participat la cursul international „Strategic management tools for a better
educational
system” organizat de Human Resources Development Agency din Ruse Bulgaria.
D-na profesoară Lixandru Ioana Iuliana a participat la cursul internaţional „Strategic
management tools for a better educational system” organizat de Human Resources
Development Agency din Ruse Bulgaria.
 Din 1 octombrie 2016 urmeză programul de master ,, Psihopedagogia şcolii
incluzive‟‟
din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti.
 În data de 29 ianuarie 2017 a participat la cursul Internaţional ,, Stategic management
tools for a better educational system‟‟, organizat de Asociaţia Pro- Info and Olimp Net.
 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării;
D-na inv.it.Diţă Iris Ionelia urmeză programul de master ,, Psihopedagogia Şcolii
Incluzive‟‟ din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti.
 A participat la cursul internaţional „Strategic management tools for a better
educational
system” organizat de Human Resources Development Agency din Ruse Bulgaria.
 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării.
D-na profesoară Gomoescu Ruxandra urmează Programul de formare “Management și
leadership” organizat de SC Dotistraining SRL- Ploieşti în perioada martie-iunie 2017.
 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului
cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării;
D-na profesoară Alecu Elena a urmat programul de iniţiere/perfecţionare/specializare cu
durata de 60 de ore, pentru ocupaţia de formator organizat de C.N.D.R.U.Eurostudy;
 A participat la cursul de formare profesională cu titlul “Evaluarea psihologică a
copilului
cu CES”, organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării.
 Au participat la cercurile pedagogice organizate în anul şcolar 2016-2017, d-nele
profesoare Stănică Floarea, Badea Doiniţa, Diţă Iris şi Alecu Elena.

 Au susţinut ispecţiile speciale şi lucrările ştiinţifico-metodice pentru obţinerea
gradului
didactic I, şi au promovat d-nele profesoare Lixandru Ioana Iuliana, Niculescu Andreia şi
Alecu Elena.
Conferinţe şi simpozioane:
D-na inv.it.Diţă Iris Ionelia:
 A participat în calitate de organizator la Simpozionului Național cu participare
internaţională “ Să ne implicăm cu responsabilitate în viața celor de lângă noi” -voluntariat ediția a III-a din data de 10.12.2016 , organizat de Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul
Vălenii de Munte, unde a przentat eseul „ Predarea eficientă „‟.
 A participat la Simpozionul Regional „Alternative educaţionale viabile în recuperarea
copiilor cu C.E.S.” cu tema „‟Inteligenţa emoţională - factor inhibant sau mobilizator în
reuşita şcolară (studii de caz) „‟ ediţia I, din data de 30 .04. 2017;
 A participat la Conferința Națională”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a
copiilor cu cerințe educaționale speciale” din 27.01.2017.
 A participat direct la Simpozionul National cu participare internationala ,,Să ne
implicam
cu responsabilitate în viaţa celor de lângă noi,,-voluntariat, ediţia aII-a , desfăşurat la Şcoala
Gimnazială Specială Vălenii de Munte;
 A participat la Simpozionul ,,Viaţa bate teatrul“, organizat de Şcoala Gimnazială
Specială
Oraşul Vălenii de Munte din mai 2017 .
D-na profesoră Stănică Floarea a participat în calitate de membru în juriul concursului
“Teatru şi măşti “ din cadrul Simpozionului ,,Viaţa bate teatrul”, organizat de Şcoala
Gimnazială Specială , Oraşul Vălenii de Munte din mai 2017 .
D-na profesoară Lixandru Ioana Iuliana a participat în data de 27.01.2017 la conferința
finală a proiectului ,, Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, organizată de Asociaţia Reninco, Casa Corpului Didactic Bucureşti şi
Asociaţia FDP.
 În perioada mai- iunie a fost colaborator al revistei dedicată Simpozionului regional
,,Alternative educaționale viabile în recuperarea copiilor cu CES”, EDIŢIA I, Școala
Gimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială,, Ing. Gh.Pănculescu ‟‟ Vălenii de
Munte, ISSN 2559-4079, ISSN-L 2559-4479;
D-na profesoară Gomoescu Ruxandra Elisabeta a participat cu referatul “ A fost odată ca
niciodată…meditaţie critică” la Simpozionul Naţional “Să ne implicăm cu responsabilitate în
viaţa celor de lângă noi-voluntariat” desfăşurat pe data de 16. decembrie 2016, organizat de
Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul Vălenii de Munte.
 A participat cu referatul “Copil ca tine sunt și eu...(o posibilă relație între
învățământul de
masă și învățământul special) la Festivalul internațional de teatru și măști „ Viața bate
teatrul” organizat în data de 30 mai 2017 la Centrul Cultural Vălenii de Munte.

D-na prof.it. Voicilaş Eugenia a participat la workshop-ul „‟Integrarea copiilor cu autism în
gradiniţele şi şcolile de masă‟‟, organizat de Asociaţia „„Curcubeul Autismului Prahova‟‟ în
colaborare cu Casa Corpului Didactic Prahova din 7.10.2016.
 A participat la Simpozionul Regional ‟‟Alternative educaţionale viabile în recuperarea
copiilor cu CES‟‟ , ediţia I, decembrie 2016, organizat de Şcoala Gimnazială nr. 10 Râmnicu
Vâlcea, la secţiunea a II-a, cu tema „„Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea
formării unor comportamente independente‟‟.
 A participat cu lucrare la “Simpozionul Regional/Interjudeţean‟‟Tradiţie, creativitate şi
inovaţie în activitatea didactică” desfăşurat la Gradiniţa cu Program Prelungit “Veseliei” în
data de 23.03.2017 , diploma nr.42/23.03.2017 .
D-na profesoară Badea Doiniţa a participat la Simpozionul Național „Individualizare şi
personalizare în procesul instructiv-educativ al elevilor aflați în dificultate" având tema
”Echitate în educaţie. Educaţia incluzivă: direcţii şi practici bune”, desfăşurat de Şcoala
Specială Nr. 1 Municipul Ploieşti în data de 09 iunie 2017, a participat la workshopul
,,Particularități ale intervenției educaționale pentru elevii/copiii cu tulburări comportamentale.
General și specific în activitatea profesorului de sprijin și activitatea consilierului școlar”.
D-na profesoară Alecu Elena a participat la Conferința Națională cu tema: “Pedagogia
destinului şi implicațiile acestei abordări în educația incluzivă și specială” (Pd-Eis) organizată
de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în data de 23-24 iunie 2017, cu lucrarea “Stimularea
dezvoltării limbajului expresiv la copiii preşcolari cu dizabilitate intelectuală”.
 A participat la Simpozionul Regional Alternative educaţionale viabile în recuperarea
copiilor cu CES organizat de Şcoala Gimnazială Nr.10 Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea cu
lucrarea Proiect didactic .
D-n profesoară Mocanu Janeta Gabriela a participat la Simpozionul Naţional cu participare
internaţională “Să ne implicam cu responsabilitate în viaţa celor de lângă noi” ediţia a III-a,
cu articolul “Voluntariatul – o şcoală a vieţii” redactat împreună cu d-na prof. Chivu Ileana .
D-na profesoră Niculescu Andreia a participat la Simpozionul Internațional „Sănătatea
înainte de toate ” organizat în martie 2017 de „ Școala Profesională Holboca” eveniment de
promovare a obiectivelor proiectului Erasmus „Be Healthy,Be Naturel, Be Smart” unde a
prezentat referatul cu tema „Dinți sănătoși –copii frumoși”.
III.
Programe şi parteneriate:
D-na profesoară Lixandru Ioana Iuliana
 În data de 10.10.2016 a încheiat parteneriat în cadrul Simpozionului Regional
,,Alternative educaționale viabile în recuperarea copiilor cu CES” ediţia I, cu Școala
Gimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială ,, Ing. Gh.Pănculescu ‟‟ Vălenii de
Munte;
 În data de 10.10.2016 a încheiat parteneriat în cadrul Simpozionului Interjudețean “
Incluziune şi diversitate în şcoala românească de azi - practici, abordări metodologice,
politici actuale în domeniul educaţiei “ ediţia a V-a cu Școala Gimnazială Nr. 4, Rm. Vâlcea
şi Şcoala Gimnazială ,, Ing. Gh.Pănculescu ‟‟ Vălenii de Munte ;
 În data de 10.10.2016 a încheiat parteneriat în cadrul Concursului Regional ,,
Împreună

desenăm viitorul”, ediţia I, cu Școala Gimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială
,, Ing. Gh.Pănculescu ‟‟ Vălenii de Munte;
 În data de 10.10.2016 a încheiat parteneriat în cadrul Concursului Interjudețean
,, Suflet de copil”, ediţia I, cu Școala Gimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială
,, Ing. Gh.Pănculescu ‟‟ Vălenii de Munte.
 În data de 10 februarie 2017 a încheiat proiect de parteneriat național ,, Promovarea
imaginii școlii‟‟, cu Esențial Media Press, respectiv ziarul Esențial în Educație;
 În data de 13.06 2017 a desfășurat activitatea,, Ce spun indicatoarele?”, din cadrul
proiectului de parteneriat educațional ,, Strada, prieten sau dușman ?”, ediția a II-a, în
colaborare cu Școala Gimnazială ,, Ing. Gh. Pănculescu și Poliția Orațului Vălenii de Munte.
D-na inv.it.Diţă Iris Ionelia a incheiat „Protocol de colaborare –an şcolar 2016-2017 cu:
Muzeul „N.Iorga”.Vălenii de Munte ,Nr.1516 / 07.10.2016
Nr.5 / 11.10.2016
Centrul Cultural,Oraşul Vălenii de Munte,
Nr.430 / 10.10.2016
Biblioteca” M.R. Paraschiverscu „Oraşul Vălenii de Munte, Nr.430 / 10.10.2016
Muzeul „Natura Văii Teleajenului” Oraşul Vălenii de Munte, Nr.4049 / 31.10.2016
 A fost profesor coordonator în cadrul Parteneriatului educațional “Şcoala este șansa
vieții,nr.253/14.02.2017;
 A participat la Proiectul regional de folclor şi tradiţii ,,Raze de lumina şi har din inima
mea catre inima ta,, -ed. a III-a 20017, Iaşi , organizat de Şcoala Gimnazială Specială
,,Constantin Păunescu” –sesiunea de referate şi comunicări stiinţifice în parteneriat cu prof.
Soare Natalia Nicoleta.
D-na profesoară Gomoescu Ruxandra Elisabeta a participat la următoarele activităţi
desfăşurate în cadrul parteneriatului cu Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Vălenii
de Munte: “Cum ne comportăm în biserică ”, “Semnul Sfintei Cruci”, “Iată vin colindătorii
!”.
 În cadrul parteneriatului cu Grădinița Nr. 2 Miulești a desfașurat împreună cu doamna
educatoare, o activitate ce a avut ca scop combaterea violenței .Tot în cadrul parteneriatului a
fost organizată o vizită la Grădinița Școlii Gimnaziale Speciale Vălenii de Munte.
D-na profesoară Niculescu Andreia
În calitate de responsabil al Comisiei pentru olimpiade și concursuri școlare a încheiat un
protocol de colaborare privind derularea competițiilor dedicate sportivilor eligibili cu
Fundația Special Olympics România .
D-na profesoară Stănică Floarea a participat la un proiect de partenriat educaţional cu
Grădiniţa Miuleşti şi la activităţile de voluntariat propuse de elevii Colegiului Nicolae Iorga
din Vălenii de Munte.
IV.
Activităţi extraşcolare şi extracurriculare:
D-na inv.it.Diţă Iris Ionelia:
 Organizator al activitaţii extracurriculare Ziua Educaţiei-”Cărticica buclucaşă”din
data 05.10.2016.
 A participat în calitate de indrumator al unor elevi la Concursul Regional „Clipe de
toamnă „ organizat de Şcoala Gimnazială Nr.7 „‟Sf.Maria‟‟din Timişoara desfăşurat în oct.
2016.
 A participat în calitate de supraveghetor în excursia organizată la : ”Muzeul Antipa”,

Grădina Zoologică”, „Circul Globus” din Bucureşti în data de 25.10.2016.
 A participat în calitate de îndrumător al unor elevi la Concursul Internaţional de
Fantezie
şi Îndemanare „Bogăţiile toamnei” organizat de Clubul Copiilor Lipova din Arad din11.2016,
unde eleva Coman Alexandra a obţinut premiul III.
 A participat în calitate de îndrumător al unor elevi la Festivalul cultural „Culorile
toamnei” organizat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 din Oradea în
11.2016.
 A participat în calitate de îndrumator al unor elevi la Concursul National ,,Eco Artconcurs de educaţie pentru mediu ,, organizat de Colegiul Tehnic ,,Ion Holban,, din Iaşi în
data 11.2016.
 A participat în calitate de îndrumător al elevilor la Concursul Regional „În aşteptarea
lui
Moş Nicolae” ediţia a IV-a, organizat la Şcoala Gimnazială Ghe. Pătraşcu, Buruieneşti
jud.Neamţ desfăşurat în decembrie 2016.
 A participat în calitate de îndrumător al unor elevi la Concursul Naţional „Colind de
Crăciun” organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 8 din Piatra Neamţ .
 A participat la „Crosul Toamnei” Ediţia a II a, faza judeţeană , cu elevii Şcolii
Gimnaziale Speciale din Oraşul Vălenii de Munte, din 28.10.2016, cu următoarele rezultate:
Premiu Dancea Vanesa Cls.a.VI a.
Premiu Petre Mădălin Gabriel cls.a.VI a
Premiu Radu Gabriel Cristian cls.a VIII a
Premiu Gavrilă Andreea cls.a.VII a . (nu a specificat în raport premiile) .
A participat ca îndrumător al unor elevi (nu a specificat în raport numele elevilor , şcoala din
care fac parte, premii obţinute) la următoarele concursuri:
 Simpozionul Internaţional ,,Sănătate înainte de toate,,secţiunea creaţii plastice,
februarie 2017 ;
 Concursul Naţional ,,Mărţişorul, bucuria primăverii,, organizat de Şcoala Gimnazială
,,Gh. Pătraşcu ,,- Buruieneşti, martie 2017 ;
 Concursul Naţional ,,Prietenul meu din lumea cărţilor,, organizat de Şcoala
Gimnazială ,,Elena Doamna,, din Tecuci, judeţul Galaţi, martie 2017 ;
 Proiectul regional de folclor şi tradiţii ,,Raze de lumina şi har din inima mea către
inima ta,, ediţia a III-a 2017, Iaşi , organizat de Şcoala Gimnazială Specială
,,Constantin Păunescu, secţiunea Creaţii artistico-plastice şi abilitare manuală;
 Concursul Regional ,,Primăvara în imagini,, ediţia a III-a, organizat de Şcoala
Gimnazială Specială , Baia Mare, secţiunea ,,Modele de bună practică,, în parteneriat
cu prof. Soare Natalia Nicoleta , aprilie 2017;
 Concursul Naţional de Creaţie Plastica ,,De la Suflet la Suflet – Sfintele Sărbători de
Paşti,,ediţia a VII-a , organizat de Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat,, din Dorohoi .
D-na profesoară Gomoescu Ruxandra Elisabeta :
 A participat la Concursul Regional de Creaţie Plastică “Clipe de toamna” organizat de
Şcoala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” din Timişoara şi Asociaţia “Împreună pentru copii”,
în calitate de coordonator al elevilor Stancu Ana-Maria şi Mitrea Ioana-Alina.

 A participat la concursul “Primăvara în imagini “ desfășurat la Școala Gimnazială
Specială Baia Mare cu urmatorii elevi:
Zăbrăuţeanu Sorina Maria ,clasa a III-a
Mitrea Ioana –Alina, clasa a III-a
D-na profesoară Ogluz Cristina
 În luna septembrie împreună cu doamna prof. Băjenaru Cătălina Elena a participat la
activitatea extraşcolara ,,Haideţi la plimbare!”, drumeţie în împrejurimile şcolii pentru
observarea mediului înconjurator.
 În data de 05.10.2016 a participat în calitate de organizator la activitatea
extracurriculară
Ziua Educaţiei - ,,Cărticica buclucaşă” activitate desfăşurată în Şcoala Gimnazială Specială,
Oraşul Vălenii de Munte.
 În luna noiembrie a participat în calitate de coordinator la Concursul Internaţional de
fantezie şi îndemanare ,,Culorile toamnei „Lipova cu elevul Nae Ştefan din clasa a VI-a de la
Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul Vălenii de Munte.
 În luna decembrie a participat în calitate de coordonator la concursul ,,În aşteptarea lui
Moş Nicolae” ediţia a IV-a, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Pătraşcu” Buruieneşti
Jud. Neamţ, cu eleva Dancea Vanessa din clasa a VI-a Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul
Vălenii de Munte.
 A participat ca coordonator la concursul „Mărţişorul, bucuria primăverii” organizat de
Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Pătraşcu”, Localitatea Buruieneşti, Comuna Doljeşti, Judeţul
Neamţ, al elevilor din clasa a VI-a, Gavrilă Mădălina la secţiunea Activităţi practice –
felicitarea, eleva Ene Andreea Monica la secţiunea Colaj,şi elevul Negoiţă Petrică Valentin la
secţiunea Pictură.
 La concursul ,,Sănătatea înainte de toate‟‟ organizat de Şcoala Profesională Holboca în
cadrul proiectului Erasmus- Be Healthy, be natural, be smart”, a coordonat elevul Nae Ştefan
care a participat cu lucrarea ,,Vitamine = Sănătate .
 În luna aprilie a participat la Concursul Naţional de Creaţie Plastică ,,De la suflet la
suflet, Sfintele Sărbători de Paşte” , ediţia a VII-a, 2017, coordonator al elevei Dancea
Vanessa din clasa a VI-a.
D-na prof.it. Voicilaş Eugenia
 În data de 22-XII-2016 a participat cu grupul de elevi „„Ciobănaşul‟‟la „Festivalul
Datini de Crăciun şi Anul Nou‟ organizat de Consiliul Judeţean de Cultură Prahova şi CJPprima ediţie la Ploieşti unde elevii au primit cadouri şi cărţi ;
 A participat cu elevii la desen/ pictură, Concurs Judeţean de creaţie artistico-plastică
„„Armonia şi culorile vieţii prin ochi de copil‟, ediţia a IV-a, secţiunea „‟Culorile toamnei‟‟
Jud. Mureş.
 A participat cu elevi la Concursul de creaţie plastică, organizat de Gradiniţa Veseliei,
Jud. Cluj, proiect judeţean „‟Magia sărbătorilor de iarnă în suflet de copil‟‟, ediţia a III-a,
decembrie 2016, proiectul este înscris în CAEJ 2016, poziţia 16.
 În data de 16-I-2017 a coordonat proiectul „‟Marele poet roman Mihai Eminescu „„
unde împreună cu prof. de română şi elevii claselor a VI-aB şi a VIII- a A , au citit , recitat
poezii, au completat chestionare şi la sfârşit au primit diplome ;
 În data de 31-X-2016 a participat la activitatea „„Halloween-La Toussaint- sărbatorile

creştine de toamnă‟‟ unde copii au primit diploma de participare .
 În data de 7-XI-2016 a coordonat activitatea ‟‟Subiectul -Spun prezent !‟‟ ,unde
elevii claselor a V-a A, VI-aB, a VII-a si a IX-a au participat având ca obiectiv reducerea
absenteismului şcolar, cauze, dezavantaje, strategii de diminuare .
 A participat în calitate de coordonator, la Concursul regional/interjudeţean “Copilărie
fericită”, editia a V-a, desfăşurat la G.P,P, Veseliei, Gherla, al elevilor Paeru Alexandra şi
Stuparu Ion, care au primit menţiune, respectiv premiul al III-lea ;adeverinta
nr.49/24.03.2017;
 În data de 30.03.2017, a participat la Concursul de ecologie şi protecţia mediului
Oradea
2017,” Îngrijind natura respectăm viaţa”. Elevii coordonaţi Milu George Augustin şi Văcaru
Ionela au primit diplomă de participare, Bărbuceanu Diana Angela premiul al II-lea ;
 În data de 28.03.2017, a desfăşurat activitatea” Violenţa şcolară, factor de risc pentru
elevi şi părinţi” cu clasele de elevi de la Liceul Tenologic Starchiojd ; elevii au prezentat
referate despre violenţa în clasa, în familie , au descoperit modalităţi de combatere şi
prevenire .
 În data de 12.04.2017 a iniţiat şi organizat activitatea educativă cu titlul “ Provocare :
fii
în siguranţă pe internet” cu elevii claselor a IV-A si IV-B, de la Liceul Tehologic, Comuna
Starchiojd, în colaborare cu prof. invăţători ; adeverinţa nr.271/13.04.2017 ;
 În data de 13.04.2017, a participat cu elevii integraţi, la Şcoala Gimnazială Specială,
Oraşul Vălenii de Munte, la activitatea extracurriculară cu tema “Sărbători Pascale, creaţie de
felicitări pentru Florii şi Paşte, expoziţie, împreună cu d-nele profesoare :Elena Alecu, Doiniţa
Badea, părinţi ;
D-na prof. Mocanu Janeta Gabriela
 A coordonat elevul Vîlsan Vasilică din clasa a III-a, care a prticipat la secţiunea creaţii
artistico-plastice din cadrul Concursului Regional „ În aşteptarea lui Moş Nicolae” ediţia
decembrie 2016, organizat de Şcoala Gimnazială „Gh. Pătraşcu” Buruieneşti, jud. Neamţ,
unde a obţinut premiul I.
 A coordonat elevul Nan Ionuţ din clasa a III-a, la Concursul cultural artistic
„Mărţişorul,
bucuria primăverii” din martie 2017,organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Pătraşcu”
Buruieneşti, judeţul Neamţ, care a obţinut premiul III.
 În data de 09.05.2017, a participat la activitatea extracurriculară “Terra, educaţie
ecologică”;(nu amentţionat elevii paticipanţi);
 În data de 30mai.2017, a participat la organizarea Festivalului Internaţional de Teatru
şi
Măşti “Viaşa bate teatrul” , ediţia a III a.
 În martie 2017, a participat la activitata extraşcolară excursie la Bucureşti în cadrul
căreia au vizitat Muzeul Antipa, Circul Globus şi Parcul Circului .
 În martie 2017, a participat la activitatea extraşcolară excursie la Bucov cu vizitarea
Parcului Constantin Stere şi a Grădinii Zoologice.
D-na profesoară Alecu Elena

 A coordonat elevele Racolţea Elena şi Chiru Sabina, care au participat la Concursul
Internaţional de Fantezie şi Îndemanare ,,Culorile toamnei” organizat de Clubul Copiilor
Lipova,Jud. Arad, au primit diploma de participare.
 A coordonat elevi din clasele a IV-a şi a V-a care au realizat felicitări pentru Crăciun
pentru Asociaţia pentru nevăzatori din Judeţul Prahova- filiala Câmpina, expuse în expoziţia
cu titlul ,,Dăruieşte şi primeşte”.
 A participat la Masa rotunda cu tema ‟‟Importanţa activităţilor sportive în dobândirea
de
abilităţi funcţionale pentru o viaţă independentă‟‟ din cadrul proiectului ‟‟Toţi egali toţi
diferiţi împreună prin sport‟‟ desfăşurat la Şcoala Gimnazială Specială Nr.2 Municipiul
Ploieşti;
 A coordonat elevele I.A.A. şi D.G.A. care au prezentat o machetă în cadrul
„ Simpozionului Național cu participare internațională”„Să ne implicăm cu responsabilitate
în viața celor de lângă noi” ,voluntariat, ediția a III-a, din data de 10.12.2016 , organizat de
Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul Vălenii de Munte, care au primit premiul I.
 A coordonat elevii M. M. M.,clasa a IV-a şi M.M., clasa a VI-a, care au participat la
activitatea din cadrul proiectului “Universul formelor şi culorilor” desfăşurat la Muzeul de
Artă „Ion Ionescu Qintus”, unde au obţinut prmiul II, respectiv premiul I.
 În data de 13.04.2017, a organizat împreună cu d-nele profesoare itinerante Badea
Doiniţa şi Voicilaş Eugenia, la Şcoala Gimnazială Specială,Oraşul Vălenii de Munte,
activitatea extracurriculară cu tema “Sărbători Pascale, creaţie de felicitări pentru Florii şi
Paşte, expoziţie.
D-na profesoară Ilie Violeta
 În data de 05.10.2016 a participat în calitate de organizator la activitatea
extracurriculară
Ziua Educaţiei - ,,Cărticica buclucaşă” activitate desfăşurată în Şcoala Gimnazială Specială,
Oraşul Vălenii de Munte.
 În luna noiembrie a coordonat elevi care au participat la Concursul Internaţional de
Fantezie şi Îndemanare „Bogăţiile toamnei” organizat de Clubul Copiilor Lipova din Arad
din11.2016.
 În luna decembrie a coordonat elevi în vederea realizării lucrărilor de participare la
concursul „Eco Art”.
 În luna martie 2017, a coordonat elevi (nespecificat în raport numele elevilor, rezultate
obţinute) în vederea realizării lucrărilor de creaţie plastică la Simpozionul Internaţional
“ Sănătatea înainte de toate”;
 Concursul “ Mărtişor ,bucuria primăverii‟ organizat de Şcoala Gimnazială Gh.
Pătraşcu din judeţul Neamţ (nespecificat elevii participant, rezultate);
 În luna aprilie, a participat la excursia şcolara organizată la Bucureşti( atât este
specificat în raport).
D-na profesoară Badea Doiniţa
 Cu ocazia desfăşurarii festivalului de colinde ”Colindăm, colindăm iarna”, organizat
de
Colegiul Naţional ”Nicolae Iorga” în data de 20 decembrie 2016 a participat cu un grup de
elevi de la Şcoala Gimnazială Homoraciu.

 În data de 13.04.2017, a organizat împreună cu d-nele profesoare Alecu Elena şi
Voicilaş
Eugenia, la Şcoala Gimnazială Specială,Oraşul Vălenii de Munte, activitatea extracurriculară
cu tema “Sărbători Pascale, creaţie de felicitări pentru Florii şi Paşte, expoziţie.
 La Concursul Naţional ”Mărţişorul, bucuria primăverii”, proiect educaţional concurs
naţional de creaţie plastică, domeniul cultural-artistic, ediţia aIV-a – martie 2017, a participat
cu două eleve de la Şcoala Gimnazială Homorîciu şi un elev de la Şcoala Gimnazială “Traian
Săvulescu “ Comuna Izvoarele, fiecare obţinând premiul I.
D-na profesoară Niculescu Andreia
 A participat la competiția sportivă „Crosul Toamnei” organizată de Școala
Gimnazială
Specială Nr.2 Municipiul Ploiești la Sala Olimpia Ploiești cu următorii elevi :
1. Radu Cristian Gabriel
cls. aVIII-a
- locul I
2. Petre Mădălin
cls. aVI-a
- locul I
3. Bucur Sebastian ,
cls.aVIII -a
- locul I
4. Dancea Vanrssa
cls.aVI- a
- locul II
 În cadrul comisiei activităților extracurriculare și extrașcolare a realizat în parteneriat
cu
cabinetul școlar mai multe activități cu elevii claselor aV-a,aVI-a,aVII-a,aVIII-a având
diferite teme „Măsuri de prim ajutor”„Resuscitarea cardio – pulmonară” ,Igiena cavității
bucale”;
 În cadrul comisiei activităților extracurriculare și extrașcolare împreună cu doamnele
profesore Lupu Grațiela, Mocanu Gabriela, și elevii claselor aV-a, a IX-a , a realizat
activitatea cu tema„ Toamnă ,toamnă harnică și de roade darnică ”.
 În calitate de membru al Comisiei pentru situații de urgență a organizat o etapă de
pregătire teoretică privind noțiunile de bază despre cutremure, cunoașterea modului de
comportare și locurile care pot asigura protecție în toate împrejurările (școală ,locuri
publice,acasă,mijloace de transport) precum și exerciții de simulare în caz cutremur .
 În cadrul proiectului educațional „Toți egali , toți diferiți, împreună prin sport” a
participat la activitățile sportive „Abilitați individuale de baschet adaptat” Ploieşti, Sala
Grigore Moisil, din data de 21.03.2017;
 A participat la activitatea „Mișcare, joacă, recreere ” desfășurat la Parcul de distracții
Păulești în data de 31.05.2017, cu trei elevi cu sindrom Down.
V.
Alte activităţi
D-na Ioniţă Raluca
 A participat la activităţile educative , a plantat flori în curtea şcolii, a desfăşurat
acţiuni în comun - sărbătorirea zilelor onomastice ale elevilor cu C.E.S din școli,
confecţionarea unor felicitări.
 D-nele profesoare Stănică Floarea,Badea Doiniţa, Gomoescu Ruxandra, Ogluz
Cristina,
Diţă Iris, Lixandru Ioana Iuliana, au făcut parte din comisiile concursurilor din 22.11.2016 şi
21.02.2017, pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante după începerea anului
şcolar 2016-2017.

 D-nele profesoare Gomoescu Ruxandra şi Alecu Elena fac parte din C.I.E.C. şi au
desfăşurat activităţile specifice acesteia.
 D-na profesoră Stănică Floarea în calitate de membru al CCIM a contribuit la
întocmirea
documentelor cerute de OUG 200 din ianuarie 2016.
 Toate doamnele profesoare itinerante au participat la evaluarea copiilor integraţi în
vederea reînoirii CEOS, mai puţin d-na profesoară suplinitoare Dumitru Daniela (care nu a
prezentat raport de autoevaluare a activităţii pentru perioada de suplinire).
 Au făcut parte din Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursului pentru
ocuparea
posturilor vacante în anul şcolar 2016/2017 din Şcoala Gimnazială Specială, Oraşul Vălenii
de Munte, d-nele prof. Alecu Elena, Badea Doiniţa, Ogluz Cristina.
 Toate doamnele profesoare s-au implicat în pregătirea elevilor pentru participarea la
programele artistice desfăşurate în cadrul serbărilor şcolare.
Puncte tari:
Intocmirea cu responasabilitate şi la timp a documentelor de proiectare didactică.
Perfecţionarea prin grade didactice.
Participarea la activităţii extracurriculare.
Puncte slabe:
Superficialitate în elaborarea rapoartelor de autoevaluare.
Slaba relaţionare dintre membrii comisiei.

Coordonator comisie,
Prof.Alecu Elena

RAPORT
al C.C.I.M. pentru anul scolar 2016-2017

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului 119/1999
privind

controlul intern

si controlul financiar preventiv,republicata,cu modificarile si
ulterioare,

subsemnata,

Bratu

Nicoleta,

în

calitate

CCIM, c o n s i d e r c a S C O A L A G I M N A Z I A L Ă
ORAȘULVĂLENII

DE

MUNTE

dispune

completarile

de

coordonator

al

SPECIALĂ,
de un

sistem de

control

intern/managerial a carui concepere si aplicare permite, conducerii si, Consiliului de

Administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate în scopul
îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de
legalitate,regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.
Sistemul de control intern / managerial cuprindemecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând cresterea eficacitătii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Precizez că
aprecierile cuprinse în prezentul raport au drept temei datele, informțtiile și constatările
consemnate în documentația aferentă autoevaluării, precum si în rapoartele de audit intern si
extern.
Actiuni intreprinse: - au fost stabilite obiectivele generale și specifice ale instituției,
activitățile și indicatorii de performanță;
- s-a realizat controlul intern privind angajamentele bugetare ; s-a
monitorizat întreaga activitate astfel încât să se desfășoare în condiții de eficiență, eficacitate
și fără abateri de la regulamente;
- nu au fost situații de discontinuitate a activității;
- s-a monitorizat realizarea indicatorilor de performanță;
-

s-a actualizat registrul general al riscurilor la nivelul unitătii de

invatamant, au fost adoptate măsuri de minimizare a acestora;
- s-a transmis catre Consiliul Judetean Prahova raportările cerute la
31. 12. 2016:
a) Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, anexa 4.2
b) Situatia centralizatoare , privind stadiul dezvoltarii sistemului de control intern /
managerial , anexa 3 capitolul I
c)

Situatia centralizatoare , privind stadiul dezvoltarii sistemului de control intern /

managerial , anexa 3 capitolul II;
d) Raportul anual asupra sistemului de control intern / managerial , anexa 4.3
e) Registrul de riscuri centralizat pe unitate;
f) Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial pentru anul 2017,
anexa 4.3
g) Lista procedurilor operaționale elaborate ( au fost elaborate 22 de proceduri formalizate).

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instructiunile privind întocmirea,
aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial
, prevazute

în

anexa

nr.

4

la

O.S.G.G.

nr.

400/2015,modificata

prin

O.S.G.G.200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând
standardele de management/control intern la entitătile publice și pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completarile ulterioare.
Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31decembrie
2 0 1 6 , sistemul de control intern/managerial al SCOLII GIMNAZIALE SPECIALE,
ORAȘUL VALENII DE MUNTE este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului
intern/managerial, cuprinzând standardelede control intern/managerial la entitatile publice.
S-a transmis la data de 30.06.2017 catre Consiliul Judetean Prahova urmatoarele
documente:
a) Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, anexa 4.2
b) Situatia centralizatoare , privind stadiul dezvoltarii sistemului de control intern /
managerial , anexa 3 capitolul I
c) Situatia centralizatoare , privind stadiul dezvoltarii sistemului de control intern /
managerial , anexa 3 capitolul II;
COORDONATOR C.C.I.M.,
Educator, Bratu Nicoleta

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in
mediul scolar si promovarea interculturalitatii
An scolar 2016-2017

La inceputul anului scolar 2016-2017, la nivelul Scolii Gimnaziale Speciale, Orasul
Valenii de Munte s-a constituit Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor
de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, conform
deciziei nr. 1714 din 01/11/16, in urmatoarea componenta: prof. Rusu Adriana Claudia responsabil, prof. Prof.ed.Fenechiu Simona,Prof.ed Ene Monica,Prof.ed.Dragomiroiu
Andreea ,Prof.itin.Badea Doinita-membrii.

In anul scolar 2016-2017, Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de
coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatiiare in centrul
activitatii obiective precum:


Prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alta natură care se pot

exercita asupraelevilor, cadrelor didactice si a altor categorii de personal din cadrul unitatii
scolare, provenite dinpartea unor persoane straine de mediul scolar;


Conştientizarea existenţei problemei violenţei si discriminarii în mediul şcolar de

către elevi, părinţi şi cadre didacticeprin crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei
probleme la nivelul unităţii şcolare;


Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie

pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenta si discriminare, prin
implicarea tuturor factorilor educaţionali;


Promovarea interculturalitatii;



Prevenirea si medierea conflictelor;

In cadrul Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatiiam intocmit regulamentul
conform legislatiei antidiscriminare in vigoare si procedura de aplicare a dispozitiilor legale
privind raspunderea disciplinara a personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale,
Orasul Valenii de Munte precum si planul operational al comisiei la nivelul institutiei.
Activitatea pe semestrul I al anului scolar 2016-2017 s-a desfasurat conform planului
operational intocmit la inceputul anului scolar, activităţile realizate în cadrul comisiei fiind
selectate în funcţie de nevoile elevilor, urmărind formarea şi dezvoltarea la elevi a unui
comportament tolerant şi democratic bazat pe lipsa manifestărilor de rasism, antisemitism,
violenţă, discriminare, stereotipuri şi prejudecăţi etc.În acest scop au fost vizate următoarele
domenii de deprinderi:
 pregătirea elevilor pentru deschidere spre dimensiunea interculturală a existenţei lor;
 dezvoltarea capacităţii elevilor de a recunoaşte diversitatea în diferitele ei forme;
 formarea elevilor ca persoane capabile să aprecieze diferite culturi, să respecte şi să
valorizeze pozitiv diferenţele culturale;
 dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica şi de a coopera cu persoane care aparţin
diferitelor culturi, în condiţiile operării cu reprezentări corecte referitoare la diferenţele dintre
etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, grupuri profesionale etc.;
 dezvoltarea abilităţilor de a trăi împreună cu ceilalţi în bună convieţuire interculturală.

Direcţiile majore de acţiune ale Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminării cu
privire la combaterea şi prevenirea tuturor formelor de discriminare sunt:
Implementarea principiului tratamentului egal şi al egalităţii de şanse elevilor Școlii
Gimnaziale Speciale ,Orasul Valenii de Munte,conform prevederilor Legii
învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Constituţiei României şi
a Ordonanţei Guvernului nr. 137 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, adoptată în anul 2000 , Ordinul nr. 286 din 29 august 2007 privind aprobarea
Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării
(2007 – 2013), Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregării şcolare a
copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a
copiilor romi, Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 republicată privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare,Hotărârea nr. 1258 din 13 august 2004 privind
aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării,în vederea construirii
unui model durabil de egalitate, echilibru şi securitate pentru toţi elevii;
Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei răspund cerinţelor formulate în Legea
Educaţiei Naţionale din 2011, precum şi în OMECT nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea
problematicii diversităţii în curriculumul naţional.
În anul şcolar 2016-2017,semestrul 1 , au fost organizate si derulate următoarele activităţi
educative:
Nr.
crt.
1.

Denumirea activităţii
Întocmirea
documentelor utile
desfășurării
activității comisiei
Actualizarea
regulamentului de
ordine interioară al
şcolii şi includerea
unor reglementări
privind accesul
persoanelor străine în
incinta şi în interiorul
şcolii.
Asigurarea eficienta
a pazei unitatii
scolare:personal de
baza la intrarea in

Data / locul
Septembrie
Unitatea scolara

Responsabil
Responsabil
comisie Rusu
Adriana Claudia

Comisia pentru
prevenirea si
eliminarea
violentei , a
faptelor de
coruptie si
discriminarii in
mediul scolar si
promovarea si
paza unitatii
scolare

Finalităţi / evaluare
Elaborarea
regulamentului,
planului managerial si
planului operational de
activitati ale comisiei
Diminuarea
agresiunilor de orice tip
exercitate asupra
elevilor,cadrelor
didactice,personalului
auxiliar din cadrul
unitatii scolare,in
incinta sau in zonele
din imediata apropiere
a scolii.

2.

3.

4.

scoala,profesori de
serviciu pe unitate.
Şedinţa
administrativă a
Comisiei pentru
prevenirea si
eliminarea violentei ,
a faptelor de coruptie
si discriminarii in
mediul scolar si
promovarea
interculturalitatii la
nivelul şcolii
pentru stabilirea
responsabilităţilor
membrilor
comisiei
“Despre
Discriminare”
„Copil ca tine sunt si
eu”

,,Cafeneaua
interculturalitatii”.
Organizarea şi
derularea activitătilor
de tradiţie

Octombrie
Unitatea scolara

Responsabil
comisie Rusu
AdrianaClaudia
Membrii comisiei:
Prof.itin.Badea
Doinita
Prof.ed.Fenechiu
Simona
Prof.ed Ene
Monica
Prof.ed.Dragomiroi
u Andreea Mariana

Noiembrie
Unitatea scolara

Decembrie
Unitatea scolara

Membrii comisiei:
Prof.itin.Badea
Doinita
Prof.ed.Dragomiroi
u Andreea Mariana

Responsabil
comisie Rusu
AdrianaClaudia

Proces verbal

Referat
Pliante despre
discriminare/
nondiscriminare;violent
a/ nonviolenta

pliante, broşuri, afişe
vizionare material ppt
cu caracter educativpreventiv
Valorizarea
aptitudinilor elevilor şi
materializarea acestora
în produse artistice;
Proces verbal
(pliante, broşuri, afişe)
Proces verbal

Prof.ed.Fenechiu
Simona
5.
„Poveste de iarnă”
Decembrie
Prof.ed. Rusu
Confecţionarea de
Clubul şcolii
Adriana Claudia
materiale specifice
Membrii comisiei: sărbătorilor.
Prof.itin.Badea
Expoziţie de desene şi
Doinita
felicitări.
Prof.ed.Fenechiu
Susţinerea serbării
Simona
şcolare.
Prof.ed Ene
Monica
Prof.ed.Dragomiroiu
Andreea Mariana
In finalul raportului analizei activitatii ,mentionez urmatoarele :
Toti prof.membrii ai comisiei s-au implicat in activitatile propuse, am intocmit impreuna
pliante promotionale care au fost inmanate elevilor si parintilor, am confectionat produse

specifice sărbătorilor de iarna care au fost donate Asociatiei pentru creativitate, educatie si
cultura si Asociatiei pentru nevazatori, Prahova- Filiala Campina.
Am organizat si coordonat activitatile din cadrul proiectului educativ ,,Strategie pedagogica
de lucru cu elevi ce manifesta comportamente de risc, tulburari de comportament, devianta
scolara “incheiat cu ONG-Asociatia parintilor Liceului Tehnologic Agromontan Romeo
Constantinescu;
In urma incheierii parteneriatului cu ONG-Asociatia Parintilor- Liceul Tehnologic
Agromontan Romeo Constantinescu, Valenii de Munte -reprezentata prin presedinte
asociatie TRAINOSCHI CRISTINA ,am desfasurat activitati in cadrul Comisiei pentru
prevenirea si diminuarea violentei si faptelor de coruptie si discriminare in mediul
scolar si promovarea discriminarii : expozitie ,,Luna Verde”,actiuni de ecologizare
desfasurate in apropierea scolii : clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala Speciala si clasa a IX-a
Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Valenii de Munte, vizita la
Asociatia Provita ( parte din elevii din clasele mentionate), activitati desfasurate la Liceul
Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Valenii de Munte.

Evaluare activitatilor desfasurate s-a realizat asfel:
 Evaluarea initiala: evaluarea unei analize de nevoi privind implementarea unor actiuni de
realizare a educatiei moral- civice, prin activitati extracurriculare.
 Evaluare pe parcurs: evaluarea modului de desfasurare a activitatilor, corelarea lor cu
obiectivele propuse, eficienta utilizarii resurselor alocate fiecarei activitati, respectarea
termenelor, gradul de implicare a resurselor umane (elevi, cadre didactice si parinti) .
 Evaluare finala: s-a evaluat impactul proiectului asupra elevilor.

Drept care am intocmit prezentul raport scris.

Resp.comisie:
prof.ed. Rusu Adriana Claudia

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII COMISIEI
SANATATE SI SECURITATE ÎN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AN SCOLAR 2016-2017

Comisia de Sanatate si Securitate in Munca (SSM) formata din lucrator desemnat prof.
Popa Raluca Elena si membrii:prof. Bajenaru Catalina, prof. Ioniță Raluca , are în subordine
doua subcomisii: Situațiile de urgență, formată din membrii: prof. Ene Larisa, Vasilescu
Lucia, Stanciu Cristian , Moinea Florinel și Protecția civilă, coordonată de catre prof.
Niculescu Andreia. Comisia de Sanatate si Securitate in Munca și Pentru Situații De Urgență
s-a ocupat de informarea, prelucrarea cadrului legislativ in vigoare privind sanatatea si
securitatea in munca, de instruirea personlului didactic, nedidactic si didactic auxiliar,
evaluarea riscurilor, prevenirea și stingerea incendiilor.
ACTIVITATEA COMISIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
-completarea fiselor individuale pentru personalul didactic, nedidactic si didactic auxiliar ;
-intocmirea proceselor-verbale privind instruirea instructiv genarala
- intocmirea proceselor-verbale privind instruirea instructiv-periodica,
- elaborarea procedurii operationale pentru comisia SSM
-verificarea cunostintelor de ssm;
-completarea instrctiunilor privind ssm in scoala;
Cadrele medicale din incinta cabinetului scolar si-au adus contributia in mod prompt la
derularea in conditii optime a procesului instructiv educativ prin acordarea sprijinului la
solicitarile semnalate.
Conform prevederilor legale art.13 lit B din legea 319/2006 au fost intocmite planuri de
prevenire si protectie cu scopul de a minimaliza aparitia riscurilor. Au fost evaluate riscurile
pe fiecarea domeniu de activitate prin identificarea factorilor de risc.
Dupa efectuarea instruirii, fisa deinstruire a fost semnata de catre lucratorul instruit si
de persoanele care au verificat instruirea. Fisa de instruire se pastreaza de catre responsabilul
comisiei si este insotita de o fisa medicala completata de Medicina Muncii, in urma
examenului efectuat la inceputul anului scolar. In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare post
de lucru s-au stabilit masuri de prevenire si protectie.
Elevii si cadrele didactice au fost informate despre cauzele producerii unor incendii,
reguli ce trebuie respectate si masurile ce trebuie luate pentru a preveni si a inlatura urmarile
unor astfel de evenimente.
S-au distribuit pliante cu reguli si masuri P.S.I. care sunt afisate in salile de clasa.
S-au intocmit referate pentru verificarea gazelor de catre firma autorizata, pentru verificarea
hidrantilor interior si a instalatiei electrice. In ceea ce priveste celelalte mijloace tehnice de
avertizare, alarmare din dotarea scolii (soneria, stingatoarele) acestea corespund standardelor
legale, starea pe termenul de valabilitate al acestora fiind verificata la timp.
Au fost completate conform programului stabilit, fisele individuale de instructaj pentru
stingerea si prevenirea incendiilor, pentru personalul unitatii.

In urma controlului din data de 02.03.2017 s-a incheiat de catre Plt. Maj. Morcovescu Razvan
procesul verbal de control . S-a constatat remedierea tuturor neregulilor gasite la controlul
anterior.
S-au remediat neregulile identificate la controlul acesta (s-au marcat caile de evacuare astfel
incat traseele acestora sa fie recunoscute cu usurinta atat ziua cat si noaptea de persoanele care
le utilizeaza in cazul unei situatii de urgenta; s-au adaugat capacele la dozele de conexiuni).
S-au intocmit referate pentru verificarea gazelor de catre firma autorizata, pentru verificarea
hidrantilor interior si a instalatiei electrice. In ceea ce priveste celelalte mijloace tehnice de
avertizare, alarmare din dotarea scolii (soneria, stingatoarele) acestea corespund standardelor
legale, starea pe termenul de valabilitate al acestora fiind verificata la timp.
In data de 12.04.2017 s-a desfasurat exercitiul de simulare a producerii unui incendiu.
Exercitiul a avut scopul de a urmari comportamentul persoanelor aflate in cladire in cazul
producerii unui incendiu.
In data de 04.03.2017 personalul scolii, elevii si parintii acestora au fost informati cu privire
la continutul adresei primite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
Prahova, cu privire la exercitiul national de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de
protective civila,
În cadrul Subcomisiei de Protecție Civilă, în data 3.02.2017 s-a desfășurat exercițiul practic
de simulare a unui cutremur, coordonat de către prof. Niculescu Andreia.

PUNCTE TARI
- asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si
stingerii incendiilor și a securității în muncă;
- asigurarea documentaţiei obligatorii
conform legislaţiei în vigoare pentru acest
domeniu;
- sprijin din partea conducerii scolii în toate
situaţiile;
-asigurarea sanătății elevilor cu personal
medical calificat
AMENINŢĂRI

PUNCTE SLABE
- lipsa unei ritmicităţi în desfăşurarea
activităţii
în cadrul acestei comisii (din motive
obiective);

OPORTUNITĂŢI

- nerespectarea regulilor de prevenire şi
stingere a incendiilor și a normelor de
sănătate și securitate în muncă poate duce la
provocarea unor tragedii cu urmări grave

- interes crescut faţă de această activitate din
partea conducerii şcolii;
- disponibilitate de colaborare a ISU Prahova

MASURI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII COMISIEI DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:
- urmărirea respectării regulilor stabilite şi a normelor în vigoare;
- organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU Prahova

MEMBRII COMISIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ :
Prof. Popa Raluca Elena
Înv. Ene Larisa
Prof. Niculescu Andreia
Prof. Băjenaru Cătălina
Prof. Ioniță Raluca
Vasilescu Lucia
Stanciu Cristian
Moinea Florinel

REZULTATE CONCURSURI SCOLARE
Nr.
crt.
1.

An
scolar

Denumire Concurs

Premiul

Coordonator

Concursul national de educatie
pentru mediu prin aplicatii
tehnico-aplicative ,,Eco-Art”,
editia a IV-a-Colegiul Tehnic ,,Ion
Holban” ,Iasi

I
II
III
P
M
II
II
M

Prof,ed.Rusu Claudia

Ed.ed. Bratu Nicoleta
Ed.ed.Ionita Adina
Prof.Psihop.Lupu Gratiela

II
M
I

Prof.ed.Popa Raluca
Prof. Itin.Lixandru Iuliana
Prof,ed.Rusu Claudia

Concursul Regional de creatie

Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

20162017

plastica ,,Clipe de toamna,,Ed. A
VII-a, Scoala Gimnaziala nr.7, Sf.
Maria, Timisoara;

Festivalul Cultural International
,,Bogatiile toamnei”,Ed.a VIII-a,
Centrul Scolar de Educatie
Incluziva,nr.1,Oradea,

Concursul International de
Fantezie si indemanare ,,Culorile
toamnei”,Clubul Copiilor
Lipova,jud. Arad

Concursul Regional ,,În
aşteptarea lui Moş
Nicolae”,EDIŢIA a IV a-,Şcoala
Gimnaziala ,,CALISTRAT
HOGAŞ” ROMAN

Concursul national ,,Colind de
Craciun”,Ed. A VIa, Scoala
Gimnaziala, nr 8, Piatra Neamt

I
III
II
I

Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia
Ed.ed. Bratu Nicoleta

I

Ed.ed.Ionita Adina

II
III
III
M

Prof.Ruxandra Gomoescu

I
III
I

Prof,ed.Rusu Claudia
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

II
I
I

Inv.ed.Ene Larisa
Ed.ed.Ionita Adina
Ed.ed. Bratu Nicoleta

II
M
I
III

Prof.ed.Popa Raluca

Prof.ed.Popa Raluca

Prof,ed.Rusu Claudia
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

II
III
I
III
I
I
II

Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

I
I
II

Prof.Psihop.Lupu Gratiela
Ed.ed. Bratu Nicoleta
Ed.ed.Ionita Adina

II
III
I
I
I
II
I

Prof.ed.Popa Raluca

I
II
I
II
III
I
II

Ed.ed. Bratu Nicoleta
Ed.ed.Ionita Adina
Prof.ed.Popa Raluca
Prof,ed.Rusu Claudia

Prof. Itin.Lixandru Iuliana
Prof,ed.Rusu Claudia

Inv.ed.Ene Larisa
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia
Prof.ed.Soare Natalia

Prof. .ed.Ene Monica
Ed.ed. Bratu Nicoleta

Concursul national de
literatura,,Prietenul meu din
lumea cartilor”, Scoala
Gimnaziala ,,Elena Doamna”,
Tecuci

Concursul Regional cu
participare nationala ,,Soli ai
pacii”,organizat de Liceul
Tehnologic Agromontan ,,Romeo
Constantinescu”, Scoala
Gimnaziala ,,ing Gh. Panculescu
“ si Scoala Gimnaziala Speciala,
Valenii de Munte.-mai 2017
Concursul de karaoke si teatru ,
Plopeni
Festivalul National cu Participare
Internationala, desfasurat la
Centrul Cultural Valenii de
Munte,
Concursul ,,MĂRŢIŞORULBUCURIA PRIMĂVERII”, Şcoala
Gimnazială ,,Gheorghe
Pătraşcu”Buruieneşti, COM.
DOLJEŞTI , Jud. Neamt

II
II
III
sectiunea
compune
ri
literare.

Ed.ed.Ionita Adina
Prof,ed.Rusu Claudia

II
III
sectiunea
creatii
plastice
P
P
M
III
II
I
M
P
I
P
II
III
I
I
I
I

Prof. Psihop. Onea
Georgiana

Inv.ed.Ene Larisa

Prof.Psihop.Lupu Gratiela
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia
Prof.ed.Soare Natalia

Prof. .ed.Ene Monica
Ed.ed.Ionita Adina
Ed.ed. Bratu Nicoleta
Prof,ed.Rusu Claudia
Prof. Psihop. Onea
Georgiana

MENTIU
NE
I

Prof,ed.Rusu Claudia

II

Prof. Psihop. Onea
Georgiana

I
I
II
sectiunea
activitati
practice,
I
I
I
I

Prof,ed.Rusu Claudia

Prof,ed.Rusu Claudia

Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

Concurs Național de Creatie
Plastica,, De la suflet la suflet
,sfintele sărbatori de Pasti’’ Ediţia a VII a2017LICEUL
TEHNOLOGIC SPECIAL ,,ION
PILLAT,, - DOROHOI,

Festivalul cultural „Culorile
toamnei” Centrul Şcolar de
educaţie incluzivă Nr.1-Oradea
Competiţia sportivă „Crosul
Toamnei” –atletism, organizată la
Şcoala Gimnazială Specială Nr.2
Ploieşti –Sala Sporturilor
„Olimpia” Ediţia a II a,Faza
Judeţeană
competiţia sportivă „Crosul
Toamnei” –atletism, organizată la
Şcoala Gimnazială Specială Nr.2
Ploieşti –Sala Sporturilor
„Olimpia” Ediţia a II a,Faza
Judeţeană
Proiectul regional de folclor si
traditii ,,Raze de lumina si har din
inima mea catre inima ta,, -ed. a
III-a 20017, Iasi
Concursul Regional ,,Primavara
in imagini,,- ed. a III-a , organizat
de Scoala Gimnaziala Speciala ,
Baia Mare

I
I
III
I
II
III
II
I
I
II
II
P
P
P
III
II
P
II
P
P
P
P
II
I

Prof. Psihop. Onea
Georgiana
Prof.Psihop.Lupu Gratiela
Ed.ed.Ionita Adina
Ed.ed. Bratu Nicoleta
Prof,ed.Rusu Claudia

Prof. Psihop. Onea
Georgiana
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

Prof.Psihop.Lupu Gratiela
Inv.ed.Ene Larisa
Prof.ed.Soare Natalia

Prof..ed.Ene Monica
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

II
P
I
I
I
II

Prof.psihop. Lupu Gratiela
Prof. Itin.Lixandru Iuliana
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

P
P
I
M
II

Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

M
P

Prof.Psihop.Lupu Gratiela

Prof.ed.Soare Natalia
Prof. Itin. Diţă Iris Ionelia

Festivalul ,, Armonie si miscare,,
organizat de
Sc. Profesionala Speciala, Orasul
Breaza

I
III
P
P
P
P
P
I
I
I
II
II

Inv.ed.Ene Larisa

Prof.ed.Soare Natalia

Prof..ed.Ene Monica
Prof.Ruxandra Gomoescu
Prof.ed.Popa Raluca

DIRECTOR,
PROF. Ene Sanda Monica

