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An școlar 2016-2017 semestrul I 
 

Şcolarizarea şi frecvenţa 

ŞCOLARIZARE 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele la învăţătură. Statistic, pe niveluri/clase, comparativ acelaşi semestru al anului școlar 

trecut 

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA NOTELOR SCĂZUTE LA PURTARE SUB 7 

SEMESTRUL I 2015-2016 SEMESTRUL I 2016-2017 

- Nr. elevi care au media la purtare Suficient la 

învăţământul primar: 0 elevi 

- Nr. elevi care au media la purtare sub 7 la 

învăţământul gimnazial: 2  elevi 

- Nr. elevi care au media la purtare Suficient la 

învăţământul primar: 0 elevi  

- Nr. elevi care au media la purtare sub 7 la 

învăţământul gimnazial: 0  elevi 

 

Director, 

Prof. Claudiu CANCIU 

Semestrul  I 2015-2016 2016-2017 

CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT Clasa Elevi Clase Elevi 

PRIMAR 11 280 11 290 

GIMNAZIAL 8 200 8 216 

TOTAL 19 480 19 506 

SEMESTRUL I        2015-2016 2016-2017 

învăţământ  primar gimnazial primar gimnazial 

- promovaţi 279 182 286 196 

- corigenţi 0 12 4 20 

- situaţie neîncheiată 1 1 0 0 

- neşcolarizaţi 0 0 0 0 
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Aria curriculară “CONSILIERE SI ORIENTARE” are în componenţă în anul şcolar 

2016-2017 următoarele cadre didactice:  

Prof. lb. Română, Ana-Maria Jianu, cls.aV–a A – membru. 

Prof. Limba englezăt, Delia Brot, cls. a V-a B- membru 

                        Prof. limba română, cls. a VI-a A – membru 

  Prof. biologie, Marieta Dan, cls. a VI-a B- responsabil 

  Prof. istorie, Monica Popescu, cls. VII –a A– membru 

  Prof. ed. fizică, Cornel Armenean, cls. aVII-a B- membru  

  Prof. matematică, Anemari Miclăuş, cls. a VIII-a A - membru 

  Prof. lb. engleză,  Alexandra Bârsan, cls. a VIII-a B - membru   

 La începutul anului şcolar s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Metodice Consiliere şi 

Orientare pentru a se stabili prof. responsabil. În urma votului, prof. Dan Marieta a fost numită 

responsabila comisiei. În lunile septembrie şi octombrie s-a făcut analiza activităţilor desfăşurate 

în anul şcolar 2015-2016 şi s-a discutat şi s-a aprobat planul de activităţi. Toţi membrii comisiei 

şi-au depus la timp planificările pentru orele  de consiliere şi orientare, precum şi planificările 

pentru activităţile extraşcolare. 

 În luna noiembrie, prof. Delia Brot a susţinut lecţia deschisă Prevenirea violenţei în 

şcoală, la clasa a V-a B. Doamna prof. a aplicat cunostinţele în diverse stuaţii, conţinutul a fost 

accesibil, bine sistematizat şi a adaptat desfăşurarea lecţiei la reacţiile elevilor. 

În luna decembrie, prof. Jianu Ana-Maria a prezentat referatul "Cum ajută şcoala copiii 

cu părinţi plecaţi?" şi s-au stabilit măsurile pe care le pot lua cadrele didactice pentru a ajuta 

copiii cu părinţi plecaţi din ţară.  

De asemenea s-au efectuat asistenţe la orele de dirigenţie conform programului. Lecţiile 



 

 

4 

s-au desfăşurat într-un cadru plăcut, iar prof. diriginţi au utilizat exemplele şi au aplicat 

cunoştinţele în diverse situaţii.  

 În luna octombrie a avut loc lectorat cu părinţii, unde s-au dezbătut problemele cu care se 

confruntă şcoala, s-au găsit soluţii şi s-au luat măsurile necesare pentru buna funcţionare a 

activităţilor şcolare. 

 În şedinţele comisiei s-au stabilit responsabilităţile fiecărui diriginte pentru buna 

desfăşurare a diferitelor activităţi extraşcolare: Balul Gogoşilor, Ziua Mondială a Educaţei, 

Ziua Naţională a României, Bazarul de Crăciun, Sebarea de Crăciun, Mihai Eminescu-poet 

naţional, drumeţii, excursii, piese de teatru, concursuri, proiecte şi programe. 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI ŞCOLARE 

 

Concurs de desene Carrefour – Sărbătorile de iarnă, prof. CP- IV şi prof. CostăchesH.cu .- cls.  

V-VIII 

Concurs de desene cls. V-VIII - Muguri de lumină,  prof. Costăchescu H.(locul I-Bulea T., VB) 

Concurs interdisciplinar MATE-BIO-FIZICĂ, Aurel Vlaicu (prof. coordonatori: Dan M., Marcu 

M,, Moruşca L.) 

Olimpiada de matematică, faza locală, prof. Marcu M., Miclăuş A. 

25 Noiembrie-Concurs Unitate şi continuitate în spaţiul românesc, prof. Popescu Monica şi 

Popescu A.(participare-15 şcoli din jud Sibiu) 

Olimpiada de geografie - faza pe şcoală, prof. Canciu C. 

Olimpiada de biologie, faza pe şcoală, prof. Dan M. 

Concurs Comper - lb. română şi matematică – cls. CP-IV (21.01 ŞI 28.01. 2017) 

 

PARTENERIATE ŞCOLARE 

 

Parteneriat educaţional cu Grădiniţa Nr.26 Sibiu. Coordonatori: Vitan D., Ciobanu A., 

Comănescu A. 

Acord de colaborare cu Teatrul de Copii şi Tineret Gong, prof. Ciobanu A. 

Parteneriat cu AIESEC în cadrul Programului Internaţional DISCOVER- prof.: Dan M., Canciu 

C., Popescu A 
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Partenerit Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu (director, prof. Canciu Claudiu) - Biserica Ortodoxă 

Parohială Ştrand, Asociaţia pentru Tineret Olimp, Universitatea Almamater - Fac. de Ştiinţe 

şi Administraţie, Direcţia Silvică Sibiu. 

Biblioteca Astra, prof. Opriş Roxana 

Alte perteneriate: ISU Sibiu, Inspectoratul Județean de Poliție, Academia Forțelor Terestre, 

Arka Park, Muzeul de Istorie Naturală, Astra Film, Muzeul Satului, Grădina Zoologică, Air 

Tour Travel, Institutul Judeţean de Jandarmi, Serviciul de Ambulanță Sibiu 

 

SERBĂRI ŞCOLARE, SPECTACOLE, FILME, ATELIERE 

 

19 Septembrie – Noaptea Cercetătorilor, cls. a VI-a B- prof. Dan M., cls.a III-a B-prof. Opriş R. 

5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei, cls.CP-VIII, activităţi specifice, toate cadrele did. 

21 Octombrie –Astra Film Junior, cls. a III-a A,B; prof. Pîrvu A., Opriş R. 

24.10.2016-Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale, cls. a IV-a, laboratorul de 

inform., prof. Mocanu Lacrima 

11 Noiembrie – Clasic Junior Festival, Sala Thalia, cls.a IV-a A- prof. Dragoş L., cls. a III-a B-

prof. Opriş R., cls. IVB-prof. Mocanu L., cls. II B-Comănescu A. 

11 Noiembrie – Balul Gogoşilor, 200 elevi din cls. V-VIII, prof.: Dan M., Cociu D., Nicoară A., 

Brot D., Armenean C., Popescu A., Canciu C., Bîrsan A., Miclăuş A., Jianu A. 

1 Decembrie,  CP-VIII., toate cadrele didactice  

24 Ianuarie – Mica Unire, Hai să dăm mână cu mână, CP-VIII (activităţi desfăşurate în 25 

ianuarie) 

15 Ianuarie – Eminescu-poet naţional, prof.: Comănescu A., Jianu A., Pîrvu A., Opriş R. 

Bazar de Crăciun, 22.12.2016, cls. V-VIII, toţi diriginţii. 

Serbare de Crăciun, cls. CP- VIII, toate cadrele didactice. 

Atelierul lui Moş Crăciun –Piaţa Mare; cls. III B-prof. Opriş R., cls. IIIA, B-prof.: Pîrvu A, 

Mocanu L., cls. a IV-a-prof. Dragoş L., cls. IIB-prof. Comănescu A. 

Spectacole de teatru: *Spectacol de magie, Teatrul Gong,  IIIB-prof. Opriş R 

 *Săptămâna fermecată--CP B, prof. Ştefani I. 

 *Cenuşăreasa-CP B- prof. Ştefani I.; II B-prof. Comănescu A. 

 * Aventurile lui Pinochio-III, IV B- prof. Pîrvu A., Mocanu L. 
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Spectacole colinde- *Catedrala Metropolitană, Biserica din Ştrand-prof. Rotaru A. 

 *ISU-CP A, prof. Paroş O. 

PROIECTE, PROGRAME 

 

*decembrie 2016-martie 2017,  Programul Internaţional DISCOVER, prof.: Vitan D., 

Ciobanu A., Comănescu A, Pîrvu A. Opriş R., Jianu A., Brot D., Nicoară A., Dan M., Popescu 

M., Armenean C., Pomană F., Joldea M., Dragoş L., Miclăuş A., Bârsan A. 

*Săptămâna EDUCAŢIEI GLOBALE, 14-18 noiembrie 2016, activităţi specifice desfăşurate 

de prof.: Lavinia Dragoş-IVA, Roxana Opriş-IIIB, Pîrvu Adina-IIIA., Dan Marieta-VIB, 

Popescu Monica-VIIA şi  Luca Maria. 

 

EXCURSII, DRUMEŢII, VIZITE 

 

Drumeţii: Parcul “Sub Arini, cls. II – prof. Comănescu A. 

 

PROGRAM DE PREGATIRE SUPLIMENTARĂ ŞI DE CONSULTAŢII CU PĂRINŢII 

 

Doamnele şi domnii profesori au elaborat şi au respectat programul în vederea pregătirii 

elevilor (concursuri şcolare, evaluare naţională, olimpiade) şi programul de consultaţii cu 

părinţii. Reponsabili, prof: Pomană F., Joldea M., Ciobanu Alina, Comănescu A., Paroş O., 

Ştefani I., Vitan Doina, Mocanu L., Dragoş L., Opriş R., Pârvu A., Miclăuş A., Jianu Ana-Maria, 

Dan Marieta, Armenean Cornel, Brot Delia, Popescu M., Canciu C., Jianu A., Cociu D., Rotaru 

A., Luca M., Armenciu Claudia, Bârsan A., Nicoară A., Moruşca L., Linte P., Popescu A., 

Canciu C. 

 

VOLUNTARIAT 

 

*Let's do it –24.09.2016, prof. Dan Marieta, Pîrvu Adina  

*Împodobeşte bradul la Aria – CP B, prof. Ştefani I. 

*Colinde, cadouri-Căminul pentru Persoane Vârstnice, 45 elevi, prof.: Dan M., Rotaru A. 

* Strângere de fonduri UCOS- cls. IVB- prof. Mocanu L.; cls. IIB-prof. Comănescu A. 
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ALTE  ACTIVITĂŢI 

 

Resurse extrabugetare: 

* comitetele de părinţi au donat sume de bani pentru fondul şcolii şi gardian; 

* colectare hârtie. 

* bazar de Crăciun, cls. V-VIII, toţi diriginţii 

Monitorizarea absenţelor motivate şi nemotivate ale elevilor – lunar, prof. Cociu D. 

Şedinţele şi consultaţiile cu părinţii.- toate cadrele didactice, conform programului 

Distribuirea revistei "Terra Magazin", ciclul gimnazial, Canciu C. 

 

CONSILIUL ELEVILOR - Obiective şi direcţii de acţiune 

 

Dezvoltarea spiritului de organizare şi conducere; 

Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă şi de colaborare cu alţi factori: conducerea şcolii, 

organizaţii civice, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, etc.; 

Cultivarea spiritului de disciplină; 

Organizarea de concursuri între clase; 

Propunerea de activităţi cultural-artistice şi pregătirea lor; 

Pavoazarea claselor şi a coridoarelor; 

Promovarea spiritului de păstrare a mobilierului şcolar, de curăţenie în clase, pe coridoare şi în 

curtea şcolii, de comportament civilizat în pauze; 

Implicarea în viaţa cartierului;.  

                                    

 

 

 

 

 Raport realizat de 

consilierul educativ, 

prof. Dan Marieta 
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Motto: “Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare” 

 T. Carlyl 

Creativitatea este o calitate foarte importantă în dezvoltarea copiilor. Ea se manifestă prin 

originalitate, flexibilitate, inventivitate și dorința lor de a experimenta. Copilul este înzestrat cu o 

creativitate primară, pe care o putem sesiza în dorința lui puternică pentru joc, povești, desene și 

diverse alte forme de manifestare artistică. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. 

Ea poate deveni o modalitate de învățare cu multiple beneficii pentru școlari. Problema care se 

ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât și învățătorul în realizarea 

obiectivelor propuse. Identificarea unor metode și procedee care să faciliteze stimularea 

creativității, găsirea unor căi de activizare a învățării, face viața școlară mai dinamică, motivantă 

și interesantă, învățătorului oferindu-i-se satisfacții deosebite. 

Lecțiile de limba și literatura română oferă reale posibilități de organizare și desfășurare a 

unor multiple activități menite a dezvolta capacitatea de creație a elevilor. Dintre acestea pot fi 

amintite: povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, 

intercalarea unor noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea 

povestirilor, realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea propozițiilor după 

scheme date, transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă și invers. 

Un loc important în dezvoltarea limbajului și a vocabularului activ îl are utilizarea 

jocurilor didactice orale, asemenea activități de învățare oferind elevilor nu numai bucuria și 

satisfacția de a se juca, dar și un real prilej de dezvoltare a capacităților de exprimare orală și în 

același timp de dezvoltare a capacităților creative. Pentru ca activitatea didactică să aibă o mai 

mare atractivitate pentru elevi, se pot utiliza o serie de jocuri didactice: “Să găsim familia 

cuvântului”, “Cine răspunde repede și bine?”, “Jocul însușirilor”, “Ordonați și transformați”, 

“Cele mai frumoase expresii”, “Unde sunt greșelile?”, “Eu spun una, tu spui multe”, “Eu, tu, el, 

noi, voi, ei”, “Cum nu este?”, “Cel mai bun povestitor”, „Spune cum e corect!”, „Unde e 

greșeala?”, “Litera se plimbă”, “Scara cuvintelor”. 
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Primăvara 

 
În grădina mea frumoasă,       

Ghiocelul alb, plăpând 

Scoate capul din zăpadă, 

Mii de fluturi el chemând. 

 

De sub brazda de pământ. 

Câte-un fir de iarbă- apare, 

Vesel că-i zâmbesc din nou  

Razele de soare. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Uite-o și pe Tina,                       

Micuța albină. 

Zumzăie din floare-n floare,  

Ispitită de culoare. 

 

Soarele din nou răsare, 

Totu-n jur e plin de viață. 

Gâzele ies la plimbare  

Iar copiii-s fericiți! 

Ștefan Maria Alexia 

Clasa a III-a A 

 

Ecologia 

Eu mă numesc Maria 

Și iubesc ecologia. 

Tot ce-i ECO e curat, 

Tot ce-i poluat 

E urât și-ntunecat. 

 

ECO este reciclarea 

La fel și nepoluarea.  

Fiindcă așa este bine, 

Să ai ecologia-n tine! 

ECO daca vrei să fii,  

Pe jos n-arunca hârtii! 

Să nu fi poluant!  

Să fii ecologizant! 

Trandafir Maria Roberta 

Clasa a III-a A 
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Pe aripi de primăvară 

 

Primăvara a sosit 

Cu alaiul mult dorit 

De flori gingașe, frumoase, 

Cu petale drăgălașe. 

 

Toporașii minunați,  

Ghioceii fermecați,  

Lalelele zâmbitoare,  

Zambilele-ncântătoare. 

 

Pomișori înmuguriți,  

De primăvară dăruiți.  

Prin grădini și prin livezi 

Imposibil să nu-i vezi! 

 

 

Păsările călătoare  

Se-ntrevăd în depărtare. 

Ele-și fac un cuibușor 

Sigur fac vreun oușor! 

 

Primăvară minunată 

De copii mult așteptată! 

Tu ne scapi de vânt și ploi 

Bine-ai venit pe la noi! 

 

Trandafir Maria Roberta 

Clasa a III-a A 

 

 

 

 

Pîrvu Adina, profesor învățământ primar 
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Bucuriile primăverii 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichita Ruxandra  

cls. a III-a B 

 

Vine primăvara 

Vine primăvara, 

Grădinile înfloresc. 

Vine  primăvara, 

Păsările ciripesc. 

 

 

 

 

 

Mieii zburdă pe câmpii 

Plini de voioșie, 

Mieii zburdă pe câmpii 

Când vântul adie. 

 

 

 

 

Totul e frumos afară 

Soarele strălucește! 

Totul e frumos afară 

Copacul înfrunzește! 

 

Bădiță Sânziana 

 cls. a III-a B 

 

Iată primăvara vine,  

Cu flori multe și albine.  

Păsărele cântă-n cor 

Imnul primăverilor. 

Copilașii veseli zburdă, 

 Pe dealuri și pe câmpii. 

 Soarele blând încălzește 

 Și zăpada o topește. 

 

În sfârșit, în sfârșit, 

Primăvara a sosit! 
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Cu toții iubim primăvara. Ea este portalul naturii : odata cu ea toata gâzele si insectele se 

trezesc la viață, toți pomii înfloresc si ghioceii înmuguresc … Ce poți sa vrei mai mult de atât !? 

Odată cu acest mirific anotimp nu numai ca natura reînvie la viața ci vin o mulțime de tradiții si 

obiceiuri cu ea precum Mărțisorul, Ziua Internatională a Femeii dar și Ziua de Dragobete. 

Mărțisorul este o podoabă, de cele mai multe ori o figurina, care 

este legată de un șnur format dintr-un un fir roșu și un fir alb răsucite la 

un loc. În fiecare an, de 1 Martie, flăcăii le daruiesc aceste mărțișoare 

fetelor și femeilor ca semn al sosirii nemaiațteptate primăverii. 

Ziua Internaționala a Femeii , sarbatorită pe 8 Martie, este 

o zi special dedicată femeilor, in care acestea sunt sarbatorite 

pentru toate realizările sale dintr-un an. Ea mai este denumită si 

Ziua Mamei. Copiii le confecționează felicitări sau le cumpără 

cadouri acestora in semn de mulțumire pentru dragostea, ajutorul 

si educația dată.  

 

 

 Numele de Dragobete vine de la zeul tinereții, al iubirii și 

al veseliei. Acest zeu provine de la vechii daci, mai târziu 

interpretat ca un ocrotitor al tinerilor indrăgostiți. Legenda spune 

că el nu era un om important, ci fiul unei babe pe nume Dochia, 

un fecior iubăreț care seducea femeile la fiecare pas. Acestă zi 

mai este păstrată și în zilele noastre ca simbol al dragostei 

supreme.  

Toate aceste 3 tradiții se petrec in luna martie, căci martie este cea mai specială luna a 

minunatului anotimp de primăvară, luna in care toata natura se trezește din somnul adânc al 

iernii. 

Băilă Rareș, 

 clasa a VI-a A 
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 Luna Martie este cunoscută și sub numele de 

mărțișor. În primele zile ale acestei luni frumoase, 

băieții oferă fetelor, femeilor și mamelor mici podoabe. 

Prin simbolul mărțișorului oamenii celebrează și se 

bucură de venirea primăverii. Totodată dăruirea 

mărțișorului unei persoane dragi este un semn de 

prețuire și iubire. Legate cu un fir împletit în două 

culori, roșu cu alb, mărțișoarele se așează la piept sau la 

reverul hainelor. Reverul: Parte răsfrântă a unei haine, 

în prelungirea gulerului de o parte și de alta a 

pieptului.  

 În aceste zile elevii de școala ofera mărțișoare colegelor de clasă, dar mai ales doamnei 

învatatoare sau profesoare. Mărțișorul este ales cu grijă, deoarece prin simbolul pe care îl 

reprezintă, transmite un anumit mesaj. Pentru doamnele profesoare,copiii cumpără mărțișoare cu 

flori, fluturi sau diverse figurine. Colegelor lor, băieții le oferă mărțișoare în formă de inimioare 

mici și gingașe, reprezentări de animaluțe, 

floricele, litere sclipitoare sau chiar numele 

fetelor care le vor purta. 

 Fetitele le agață cu mândrie în piept și le 

poartă agațate toată luna martie, ca pe niște 

bijuterii autentice. Deșii acum tradiția nu mai este 

respectată, în trecut fetele purtau mărțișoarele 

până ce vedeau primul copac inflorit, după care le 

legau de ramurile acelui copac. Era un simbol 

prin care își exprimau speranța, optimismul și 

credința în mai bine.  

Nicodim Ovidiu 

cls a VIII-a B 
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Micul obiect împodobit cu un șnur alb și roșu, care este oferit 

persoanelor dragi, pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificații 

diverse, de la dar aducator de noroc la vestitor al primăverii. 

În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască marțișoare 

băieților. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de 

primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime de mii de ani care pot fi considerate 

marțișoare. Ele au forma unor mici pietre de râu vopsite în alb și roșu înșirate pe o ață, pentru a fi 

purtate la gât. Roșul poate însemna vitalitatea femeii iar albul întelepciunea bărbatului. Astfel, 

șnurul mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii.  

 

 

Cel mai vechi mărțișor identificat în România este din 

argint și datează din 1879, dar pe piață mai sunt și alte mărțișoare 

care au fost confecționate și dăruite în secolul XIX. 

 

 

 

 

Republica Moldova, Romania și alte teritorii învecinate au tradiția mărțișorului. Obiceiuri 

similare sunt  în Bulgaria, Albania și Macedonia. 

 

Eremia Andrei 

cls a VIII-a B 
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„Mărțișorul” este mai mult decât un obicei tradițional, este un simbol al începutului, al 

renașterii și al belșugului, un simbol al primăverii, a speranșei și a norocului .„Mărțișoarele” 

făurite cu drag de copiii clasei a IV-a B , au încălzit primăvara,  iar  „mâinele lor dibace”  au 

realizat diferite mărțișoare și felicitări pentru 1 Martie si pentru 8 Martie. Copiii au realizat un 

brelog, sub formă de inimă, prin tehnica servetelului. Aceste prețioase cadouri au fost realizate 

cu multa dragoste pentru dragele lor mame. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv. Lacrima Mocanu  
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Veselie și voie bună la carnavalul de la Școala Gimnazială nr.1 

Sibiu la care au participat elevii clasei a IV –a B  impreună cu 

învățătoarea Mocanu Lacrima. 

 Conform tradiției, copiii au fost costumați dar mai diferit. Titlul 

carnavalului a fost  “TE CUNOSC DE UNDEVA” . Fiecare copil, s-a 

gandit la un personaj cunoscut de noi toți  iar el a încercat prin ceea ce a 

prezentat, dans, cantec, miscări, gesturi, să-l recunoastem.  

La această editie am avut plăcerea de a revedea anumite personaje cum ar fi Nicole 

Cherry si Carla’s Dreams.  

Juriul format dintre copiii , au 

notat si au punctat fiecare personaj 

iar la final fiecare personaj a 

primit o Diploma. 

Evenimentul s-a desfasurat, 

joi, după amiază în 22 februarie , în sala de clasa a școlii iar distracția și bucuria a fost la maxim. 

 
 

 

 

 

Prof. inv. Lacrima Mocanu,  

clasa a IV-a B  
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Primăvara este anotimpul culorilor și al veseliei. Pentru că, în fiecare an, elevii așteaptă 

cu nerăbdare CARNAVALUL, am hotărât ca, în data de 2 MARTIE, să sărbătorim, la clasa 

pregătitoare A, clasa Fluturașilor, sosirea primăverii prin organizarea unei activități extrașcolare 

cu tema: 

Împreună cu părinții, am decis să le facem o surpriză elevilor, invitându-l pe clovnul 

Farfarello. Copiii se pregăteau de plecare acasă, când în sala de clasă a apărut un clovn. Elevii au 

fost încântați de prezenta acestuia. Fiecare copil a primit de la clovn costumul preferat. Astfel, 

am avut politiști, piloți, staruri TV, prinți și prințese, vrăjitoare, mușchetari, animăluțe etc. 

 Elevii clasei pregătitoare și-au prezentat costumele, au urmărit spectacole de magie, au 

recitat poezioare, au cântat și au imitat vedetele preferate. Fiecare s-a visat pentru câteva minute 

eroul preferat sau vedeta preferată. 

Consider că, farmecul acestei activități a constat, în principal, în faptul că, fluturașii nu au 

știut nimic, iar surpriza a fost foarte plăcută. Am întâmpinat primăvara prin cântec, veselie, 

culoare, voie-bună și magie.  

 

 

 

 

 

 

Prof. Ioana Ștefani,  

clasa pregătitoare A  
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„Prima mea spovedanie a fost la Biserica de pe Calea Poplăcii. Părintele m-a întrebat dacă sunt 

rea, dacă vorbesc urât…eu mi-am recunoscut faptele rele și după slujbă am primit  pâinică cu 

vin. La ieșire am luat pâinică si pentru colegi, dar era prea delicioasă, așa că am mâncat-o pe 

toată.” 

Popa Ioana, cls. a IV-a 

„La prima mea spovedanie mi-am spus păcatele și Dumnezeu mi-a mai dat o șansă după ce mi-a 

curățat hăinuța sufletului.” 

Oltean Dan, cls. a III-a 

„Când am împlinit 7 ani, am fost prima data la spovedit la Biserica din Valea Aurie. Am spus tot 

ce am făcut rău și nu a durat decât 5 minute. Tata când a intrat a stat mai mult. Următoarea 

Duminică m-am împărtășit.” 

Burlă Ștefana, cls. a IV-a 

„Prima mea spovedanie a fost la bunicii mei, la Daia. Părintele m-a întrebat ce păcate am făcut, 

dar nu am putut să spun tot, normal, dura 5 ore! Părintele a spus o rugăciune și apoi mi-a dat 

prescură.” 

Baumann  Patrick, cls.a IV-a 
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„Prima dată când am mers la spovedit, a fost la 8 ani la părintele  Șpan.  Aveam puține emoții 

fiindcă nu știam ce trebuie să fac, dar părintele mi-a pus niște întrebări și eu i-am răspuns. După 

ce am spus toate păcatele m-am simțit ușurată, parcă Îl puteam îmbrățișa pe Dumnezeu.” 

Dobrotă Lavinia, cls. a IV-a 

„Când am fost la spovedanie prima data, a fost frumos și mi-a fost frică să nu-mi taie limba. 

După ce am spus toate păcatele, mi-a trecut frica și când am ieșit din biserică simțeam bunătate și 

putere în mine.” 

Mic Tudor, cls. a III-a 

„Prima mea spovedanie a fost demult. După ce m-am spovedit am simțit că înviez și mă simțeam 

foarte bine. După aceea am încercat să mă abțin de la lucruri rele și am reușit să nu fac prostii 

cam o lună jumătate.” 

Pîrvu Radu, cls. a IV-a 

„Când m-am spovedit prima data, am spus toate greșelile pe care le-am făcut ca să primesc 

pâinică cu vin, adică Trupul și Sângele lui Iisus care a murit pentru noi.” 

Prodea Denisa, cls. aIII-a 

„La prima spovedanie am simțit o ușurare, ca o eliberare, parcă mi s-a luat o greutate de pe 

umeri. Când m-am împărtășit, pentru prima dată am simțit cum Dumnezeu poate să pătrundă în 

sufletul meu.”  

Bartoș Patrik, cls.a IV-a 

„La prima spovedanie, părintele  mi-a iertat păcatele și mi-a spus să-mi ascult părinții, să fiu 

bland cu toate ființele, să nu fac glume pe seama celorlalți și să fiu serios.” 

Bordea Robert, cls. a III-a 

„Prima dată când am intrat pe ușă la spovedit, m-am simțit îngrijorat și emoționat. Am spus toate 

păcatele, iar după parcă simțeam că mi se curăță hăinuța sufletului. A fost frumos și interesant. 

Bunica mă aștepta la poartă și i-am povestit tot. Am plecat gândindu-mă cum va fi următoarea 

spovedanie.” 

Dendiu Raul, cls. a IV-a  

 

 

Prof.  Coord. Ana-Maria Rotaru 
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Dansul înseamnă a fi activ, implicat, disciplinat, preocupat, dar mai ales talentat. Sunt 

mulți copii care adoră dansul, deoarece este un sport activ, dar care necesită multă muncă și 

atenție. Cu cât se antrenează de la o vârstă cât mai mică, cu atât are șanse foarte mari să își 

dezvolte personalitatea de artist.  

Dansul este distractiv, dă o stare de bine, dar antrenamentul și pregătirea pentru a ajunge 

la perfecțiune sunt epuizante uneori. In general copiii au nevoie de consum de energie la maxim, 

ceea ce face ca dansul să fie perfect pentru ei.  Un copil care are talent la dans și poate susține și 

un adevărat show și mai are și idei de dans, se poate numi că este un artist mai mic.  

Iata un copil excelent , foarte talent din Școala noastră , un mic artist.  

El este Bunescu Vlad din clasa a IV-a B. 
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Vlad  este înscris la dansuri sportive din anul 2012, în Clubul Fantasy Dance, este 

antrenat de Daniela Apatiei și Șerban Rotar, legitimat 

la Federația Română de Dans Sportiv, clasa hobby. 

În decurs de 5 ani a participat la multe 

competiții naționale, locale, internaționale. Are 

numeroase diplome și medalii.  În fiecare săptămână 

participă la antrenamente,  are aceeași parteneră 

Anisia Coca o fetita tot de 11 ani. 

 

 Ne bucurăm și apreciem munca lui Vlad fiind mândrii că avem în școală un copil atat de 

talentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prof.inv.Mocanu Lacrima 
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Calculatoarele se folosesc 

aproape peste tot și aproape la orice. 

Iată câteva răspunsuri date de elevii 

clasei a VII-a B, la întrebări legate 

de utilizarea calculatorului, în cadrul 

orei de Opțional Informatică.  

 

 

 

La ce se folosesc calculatoarele în general? 

 

 Documentare, aflare de noi informații 

 La realizarea temelor 

 La realizarea de prezentări  

 La realizarea de proiecte 

 Navigare pe internet 

 Site-uri sociale, vizionare filme, videoclipuri,  jocuri 

 Editare poze, videoclipuri 

 În spitale pentru evidența pacienților 

 În farmacii pentru evidența medicamentelor  

 La firme pentru creare de acte și facturi 

 La aeroport pentru bilete si evidența zborurilor 

 Vizionate posturi de televiziune online 

 Cumpărături online  

 

 



 

 

25 

La ce putem folosi calculatorul acasa? 

 
 Documentare, aflare de noi informații 

 La realizarea temelor 

 La realizarea de proiecte în word și power point 

 Navigare pe internet 

 Site-uri sociale, vizionare filme, videoclipuri, jocuri 

 Editare poze, videoclipuri 

 Vizionate posturi de televiziune online 

 Ascultare muzică  

 Trimitere mesaje - e- mail 

 Traducere din/în mai multe limbi și ca dicționar 

 

Care sunt principalele avantaje ale calculatorului folosit ca instrument 

eficient de învățare? 
 

 Informații nelimitate –wikipedia 

 Dicționar +google tarnslate 

 Ajutor la teme 

 Descoperire de noi informații din diverse domenii 

 Jocuri educative  

 Învățare de limbi stăine 

 Comunicare rapidă 

 Vizionare documentare 

 Realizarea proiectelor în word și power point 

 Consolidarea cunoștințelor 

 Testarea cunoștințelor 

 Simularea unor fenomene cere nu pot fi observate în realitate. (animații multimedia) 

 Rezolvare de probleme 

 Pregătire suplimentară 

 Invățarea prin jocuri educative 

Prof. Armenciu Claudia 
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Desene realizate de către elevii claselor         

V – VII la ora de Opțional Informatică. 
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Prof. Armenciu Claudia 
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În  22 MARTIE este Ziua Mondială a Apei. Decizia instituirii acestei sărbători a fost 

luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 

22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea Zilei Mondiale 

a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea 

protejării apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile oamenilor 

în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.  

Elevii clasei a VIII-a B, în această zi dedicată apei, au realizat şi au prezentat proiecte cu 

temele: Importanţa apei în organism, APA-mediu de viaţă, Rolul apei în natură. În partea a doua 

a lecţiei, sub forma jocului de rol, elevii au propus măsuri de protecţie a apei. Următoarele 

rânduri cuprind un rezumat al proiectelor şi câteva sfaturi ale elevilor din cls. a VIII-a pentru 

colegii, prietenii şi familiile lor. 

Apa este un lichid inodor, insipid și incolor. Apa este o substanță absolut indispensabilă 

vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un 

compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O. Apa este una 

din substanțele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelișurile acesteia, 

hidrosfera. 

 În cultura și religia tuturor civilizațiilor apa este un element esențial al dezvoltării 

societății. Tradițiile culturale și valorile sociale determină modalitatea în care oamenii percep și 

gestionează apa în diferite regiuni ale lumii. 

În organism, apa dizolvă şi transportă substanţele asimilate şi dezasimilate; menţine 

constantă concentraţia sărurilor în organism şi, evaporându-se pe suprafaţa corpului, ia parte la 

reglarea temperaturii.  

Mările şi oceanele acoperă 71% din suprafaţa globului şi includ 90% din totalul 

organismelor vii de pe planetă.  Ecosistemele marine ne ajută din multe puncte de vedere: au un 

rol determinant în definirea climatului şi a manifestărilor meteorologice şi absorb bioxidul de 

carbon emanat în atmosferă ca urmare a activităţilor umane. Mările şi oceanele sunt şi o sursă 

majoră de hrană, un pilon al prosperităţii economice, datorită pescuitului şi turismului, un ajutor 

nepreţuit pentru sănătatea şi pentru bunăstarea noastră. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1992
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Inodor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Insipid&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Incolor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solvent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrosfer%C4%83
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 Pe măsura creșterii populației umane și a folosirii intensive și extensive a resurselor de 

apă susceptibile de a furniza apă potabilă, problema apei utilizabile a devenit o problemă vitală a 

omenirii. Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei (WWDR, 2003) din cadrul Programului de 

Evaluare a Apei pe Plan Mondial arată că, în următorii 20 de ani, cantitatea de apă potabilă 

disponibilă va scădea cu 30%. 40% dintre locuitorii lumii nu au apă curată suficientă pentru o 

igienă minimală. Peste 2,2 milioane de oameni au murit în 2000 de boli legate de consumul de 

apă contaminată sau din cauza secetei. În 2004, o organizație engleză, WaterAid, a raportat că un 

copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor legate de apă ce ar putea fi ușor prevenite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Igien%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=WaterAid&action=edit&redlink=1
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Ce poţi face pentru a economisi apa? 

 

• Fă un duş, în loc de baie; astfel consumi de patru ori mai puţină apă. Nu e doar ecologic, 

ci şi economic! 

• Închide robinetul cât timp te speli pe dinţi. Dacă toţi europenii ar închide robinetul, s-ar 

economisi suficientă apă pentru a umple 6.000 de piscine olimpice în fiecare an. 

• Verifică şi repară robinetele. Robinetele care curg, duc la pierderea a circa 25 de litri de 

apă pe zi şi asta se poate rezolva cu o simplă garnitură nouă. 

• Aşteaptă până aduni suficiente rufe sau vase şi apoi pune în funcţiune maşina de spălat. 

Dacă nu ai destule rufe sau vase murdare pentru a merge la capacitate maximă, reglează 

funcţionarea aparatului la jumătate din capacitate. În acest mod, economiseşti atât apă, cât şi 

electricitate. 

• Păstrează apa de ploaie. O poţi colecta în butoaie goale sau le poţi cere părinţilor să 

monteze un bazin care să adune apa ce curge pe streşinile casei. Apa adunată astfel poate fi 

folosită la udatul grădinii sau la spălarea maşinii. 

Fă şi tu ceva! 

• Nu arunca substanţe chimice sau ulei prin sistemul de scurgere – adică vopsea, lacuri, 

insecticide, medicamente, ulei de gătit şi ulei de motor. Toate astea poluează apa şi, în acelaşi 

timp, deteriorează conductele. Află dacă există centre de colectare pentru aceste materiale în 

cartierul tău şi returnează medicamentele vechi la cea mai apropiată farmacie. 

• Nu arunca gunoaie în râuri, în lacuri sau în mare. Dacă te duci la plajă, du gunoiul la un 

coş special amenajat. Gunoaiele aruncate pot ajunge la mari distanţe, cărate de curenţii marini şi 

de vânt. De asemenea, ele pot ucide peştii, alte vieţuitoare marine sau păsările. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Dan Marieta 
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Elevii din clasa a IV –a B , împreună cu doamna învățătoare au vizitat laboratorul de la 

Direcția de Sănătate Publică, Sibiu cu scopul de afla cum se realizează analiza apei.  Copiii au 

fost fascinați și atenti la doamna laborantă care le-a explicat care sunt pașii necesari pentru a afla 

dacă apa este potabilă. Totodată doamna le-a explicat copiilor despre importanta apei și atenția 

ce trebuie să o acordăm pentru reducerea poluării, un aspect important, nu numai pentru 

conservarea rezervelor de apa potabilă, ci și pentru animalele care traiesc în râuri, în lacuri și în 

mări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv.Mocanu Lacrima 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jianu Anamaria 

Prof. Nicoară Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Marcu Maria 

Prof. Miclăuș Anemari 
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Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile 

marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor variante.  

 

Nivelul de învăţământ (antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial): ________________                    

Clasa: _____ 

 

1. De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ? 

Ο Este singura din localitate - cea mai aproape de domiciliu 

Ο A fost decizia copilului 

Ο Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile 

2. Dacă aţi răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării 

prealabile”, cum aţi aflat de ea (bifaţi toate situaţiile aplicabile): 

□ De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude 

□ Din ziare 

□ De la Radio sau TV 

□ De pe Internet 

3. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ? 

Ο Da 

Ο Nu 

4. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 

5. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală ? 
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Ο Da 

Ο Nu 

6. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe unitate ?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 

7. Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru 

didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? 

Ο Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο Câteodată am  putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

Ο Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat 

8. Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? 

Ο Da 

Ο Nu 

9. Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere 

făcută: 

Ο A fost preluată şi aplicată direct 

Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele, directorul, alte cadre didactice 

etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial 

Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată 

Ο Nu s-a întâmplat nimic 

10. Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în 

ultima lună. 

1....... 

2....... 

3....... 
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11. Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi 

participat sau nu): 

1...... 

2...... 

3...... 

4...... 

5...... 

12. Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, 

care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare 

nesănătoasă etc.)  

1...... 

2...... 

13. Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu 

etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni? 

Ο 2 sau mai multe 

Ο 1 

Ο Niciunul 

Ο Nu ştiu 

14. Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate 

modalităţile pe care le utilizaţi):  

□ Şedinţe 

□ Discuţii informale 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 

□ Email 

□ Nu comunic în niciun fel 

15. Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):  

□ Şedinţe 

□ Discuţii informale 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 
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□ Email 

16. Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): 

□ Şedinţe 

□ Consultaţii individuale 

□ Telefon (inclusiv SMS) 

□ Email 

17. Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) 

cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

18. Dar cu ceilalţi profesori? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

19. Dar cu directorul / directorul adjunct ? 

Ο Zilnic 

Ο Săptămânal 

Ο Lunar 

Ο De 1-3 ori pe semestru 

Ο O dată pe an sau mai rar 

Ο Nu comunic în niciun fel 

20. De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar? 

Ο Mai mult de trei ori 

Ο De două sau de trei ori 
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Ο O dată 

Ο Niciodată 

21. Cum vă orientaţi în şcoală? 

Ο Pot ajunge uşor la orice spaţiu din şcoală (sală de clasă sau laborator în care învaţă copilul 

meu, secretariat, cabinetul medical, cancelaria profesorilor, cabinetul directorului etc.) 

Ο Ştiu unde sunt spaţiile importante pentru mine (sala de clasă în care învaţă copilul meu, 

secretariatul/cabinetul directorului etc.) 

Ο De obicei nu mă orientez prin şcoală - nu găsesc locurile unde am de rezolvat anumite 

probleme. 

22. Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

23. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

24. Dar în vecinătatea şcolii ? 

Ο Foarte mare 

Ο Mare 

Ο Mediu 

Ο Mic 

Ο Foarte mic 

25. Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală: 

Ο Este foarte curat în toată şcoala 

Ο În general, şcoala este curată 

Ο Şcoala este mai degrabă murdară 
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Ο Este foarte murdar în toată şcoala 

26. Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an 

şcolar faţă de cel precedent? 

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut 

Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu ştiu – nu am informaţii în acest sens 

27. Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? 

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut 

Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 

Ο Nu ştiu 

28. Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? 

Ο Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării 

(calificativele obţinute) 

Ο Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele 

Ο Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele 

29. Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală? 

Ο Da 

Ο Nu 

30. Dacă aţi răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate 

(bifează toate situaţiile aplicabile): 

□ Dirigintele sau învăţătorul copilului dumneavoastră 

□ Cadre didactice care predau la clasa în care învăţă copilul dumneavoastră 

□ Alte cadre didactice din şcoală 

□ Directorul sau directorul adjunct 

31. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate 

(primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu ştiu 
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32. Dacă aţi răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip: 

......... 

33. Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? 

Ο Da 

Ο Nu 

34. Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul 

dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate (bifaţi câte un răspuns, la fiecare din 

punctele a) şi b) de mai jos): 

34.a) 

Ο Toate cadrele didactice 

Ο Majoritatea cadrelor didactice 

Ο Unele cadre didactice 

Ο Niciun cadru didactic 

Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor  

34.b) 

Ο Copilul meu a primit ajutor ori de câte ori am solicitat 

Ο Copilul meu a fost ajutat numai dacă a întâmpinat dificultăţi majore 

Ο Copilul meu a fost ajutat din când în când, atunci când am insistat 

Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor 

35. Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile 

care vor fi folosite pentru evaluare şi notare? 

Ο Înainte de fiecare evaluare 

Ο Doar în momentele importante – de exemplu, înainte de teze 

Ο Niciodată 

Ο Nu ştiu, nu mă interesează 

36. Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă 

? 

Ο După fiecare evaluare 

Ο Doar în momentele importante, de exemplu atunci când sunt prezentate rezultatele la teze 

Ο Niciodată 
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Ο Nu ştiu, nu mă interesează 

37. În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează 

profesorii?  (sunt posibile mai multe răspunsuri) 

□ Pun note mici sau lasă corijenţi 

□ Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine 

□ Explică din nou lecţia respectivă 

□ Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe 

□ Arată unde se greşeşte şi cum să înveţe la materia respectivă 

□ Încurajează copiii, insistând pe rezultatele bune obţinute 

□ Altfel, şi anume ................  

□ Nu ştiu, nu mă interesează 

38. În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ? 

Ο Toate cadrele didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Majoritatea cadrelor didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Unele cadre didactice îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Niciun cadru didactic nu îl încurajează să se autoevalueze 

Ο Nu ştiu, nu mă interesează  

39. Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu mă interesează subiectul 

40. Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în 

care a fost cheltuit bugetul şcolii? 

Ο Da 

Ο Nu 

Ο Nu mă interesează subiectul 

41. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei 

note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim): 

a. Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar    ___ 

b. Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)            ___ 

c. Starea de curăţenie din şcoală        ___ 
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d. Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs.             ___ 

e. Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) ___ 

f. Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală   ___ 

42. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei 

note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim): 

a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire ___ 

b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate 

___ 

c) Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii    ___ 

43. Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) ? 

Ο Da 

Ο Nu 

44. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC ?  

Ο Regulat, lunar sau mai des 

Ο Regulat la 2-3 luni 

Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 

Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 

Ο Nu se întruneşte 

Ο Nu ştiu 
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