
Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari 

Raport de analiză în urma evaluării inițiale aplicate la începutul anului școlar 2018- 2019 

Page 1 of 65 

 

 

Nr.  450 H / 08.10.2018 

RAPORT ÎN URMA EVALURĂRII INIȚIALE APLICATE LA ÎNCEPUTUL  

 ANULUI ŞCOLAR 2018- 2019 

Raport în urma evaluării inițiale, la CLASA PREGĂTITOARE 

 CP 

Total elevi înscriși 142 

Total elevi evaluați 135 

 

Nr. 

crt. 

DISCIPLINA Realizat 

 

În curs de 

realizare 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.  Ia parte la discuții; 115 20 

2.  Întreabă și răspunde la întrebări; 100 35 

3.  Utilizează corect saluturile; 125 10 

4.  Știe să facă prezentări și să se prezinte; 120 15 

5.  Îndeplinește acțiuni, ca răspuns adecvat (verbal sau comportamental) la 

ceea ce i se spune; 
95 40 

6.  Înțelege textul apelând la diferite modalități de redare sau rememorare a 

acestuia ( repovestire, dramatizare, desen etc.) 
101 34 

7.  Pronunță ( relativ ) corect sunetele limbii române; 115 20 

8.  Recunoaște  și numește sunetul inițial și (eventual ) pe cel final dintr-un 

cuvânt; 
95 40 

9.  Utilizează  cuvinte noi în contexte adecvate; 96 39 

10.  Alcătuiește propoziții simple și dezvoltate  despre obiecte și ființe 

familiare, personaje din povești, aspecte ale vieții sociale etc.; 
80 55 

11.  Înțelege felul în care propozițiile sunt alcătuite din cuvinte, iar cuvintele 

din silabe; 
85 50 

12.  Reține expresii rimate și ritmate, recită poezii  cu respectarea intonației, 

ritmului, pauzei, în concordanță cu mesajul transmis; 
114 21 

13. Utilizează calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal în 

transmiterea unor idei și sentimente; 
125 10 

14.  Recunoaște și citește numele propriu oriunde îl întâlnește; 126 9 

15.  Leagă cuvântul oral de imagine; 130 15 

16.  Recunoaște global două cuvinte identice (ex. potrivește două   jetoane pe 

care scrie ,,ou,,); 
115 20 
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Nr. 

crt. 

DISCIPLINA Realizat 

 

În curs de 

realizare 

17.  Compune treptat propoziții  din  două, trei sau mai multe cuvinte ( inițial 

după  modelul dat ); 
105 30 

18.  Știe cum se utilizează hârtia, creionul, creioanele colorate, stiloul etc.; 130 5 

19.  Deosebește și potrivește după formă  litere și cifre; 115 20 

20.  Execută diferite tipuri de trasări peste modele date; 129 6 

21. 

 

 Respectă reguli / condiții minime ale actului scrierii: poziția corectă a 

corpului, a mâinii și a instrumentului de scris în mână; 
105 30 

22.  Recunoaște și identifică după formă litere și cifre și le denumește; 110 25 

23.  Copiază  cuvinte după modelul  scris/dat; 105 30 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.  Cunoaște semnificația relațiilor spațiale uzuale ( sus, jos, la dreapta, la 

stânga, pe, sub, dedesubt, aproape, departe, aici, acolo, etc. ); 
125 10 

 

2. 

Clasifică o varietate de obiecte / ființe prin  numirea unei proprietăți 

comune ( mari/mici, înalte/scurte, ființe/lucruri, animale/păsări ); 
121 14 

3.  Ordonează obiectele după cât mai multe criterii ( culoare, formă, lungime, 

grosime, după sunetul pe care-l emit etc.); 
120 15 

4. Aranjează obiecte în perechi; 124 11 

5.  Construiește grupe de obiecte prin corespondență de unu la unu și arată 

astfel, care grupă are mai multe, mai puține sau tot atâtea obiecte; 
120 15 

6. Numără de la 1 la 10 și recunoaște cifrele din intervalul 1-10; 125 10 

7. Numără crescător pornind de la un număr dat; 120 15 

8. Descoperă care cifră lipsește într-un șir dat de cifre; 111 24 

9.  Efectuează operații de adunare și scădere cu 1-2 elemente în limitele 1-10, 

prin manipularede obiecte, manipulare  de jetoane; 
105 30 

10.  Recunoaște cercul, pătratul, dreptunghiul, triunghiul; 125 10 

11.  Compară lungimile, lățimile, înălțimile a două sau mai multe obiecte; 115 20 

12.  Rezolvă probleme prin desen sau cu ajutorul unor obiecte; 120 15 

13.  Enumeră părțile componente ale corpului uman, plantelor, animalelor; 125 10 

14.  Recunoaște fenomene ale naturii ( vânt, ploaie, grindină, ninsoare, îngheț, 

furtună, tunet etc.); 
129 6 

15.  Identifică caracteristicile anotimpurilor; 120 15 

16.  Interpretează date și simboluri din care extrage informații (calendarul 

naturii, tabelul responsabilităților etc. ); 
120 15 

17.  Respectă regulile de igienă individuală și colectivă. 135 - 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

1.  Denumește și recunoaște culorile; 114 21 

2.  Respectă poziția corectă a corpului față de suportul de lucru; 120 15 

3.  Utilizează  corect instrumentele  de lucru; 121 14 

4.  Ilustrează povestiri, evenimente, plante, animale, oameni cu mijloace 

specifice domeniului artistic; 
116 19 

5.  Aplică culoarea pe suprafețe date sau libere; 115 20 

6.  Pregătește materialul modelat prin frămânare, rupere; 120 15 

7. Elaborează creații individuale și colective cu și fără temă dată. 118 17 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 



Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari 

Raport de analiză în urma evaluării inițiale aplicate la începutul anului școlar 2018- 2019 

Page 3 of 65 

 

Nr. 

crt. 

DISCIPLINA Realizat 

 

În curs de 

realizare 

1.  Ascultă și reproduce onomatopeic sunete din natură și din mediul 

înconjurător; 
130 5 

2.  Cântă cu dezinvoltură, în colectiv, în grupuri mici și individual cântece 

pentru copii; 
131 4 

3.  Acompaniază ritmic cântece cunoscute, folosindu-se de percuție naturală/ 

obiecte sonore, jucării muzicale; 
130 5 

4.  Asociază mișcări adecvate , cântecelor  cunoscute. 135 - 

 

1. ANALIZA SWOT/ CLASA PREGĂTITOARE 

PUNCTE TARI  

 Respectă regulile minime de igienă individuală şi colectivă; 

 Aranjează obiecte în perechi şi în mulţimi după anumite criterii; 

 Identifică caracteristici ale anotimpurilor; 

 Enumeră componente ale corpului uman; 

 Respectarea regulilor/ condiţiilor minime ale actului scrierii; 

 Executarea diferitelor tipuri de trasări după modele date.  

PUNCTE SLABE  

 Interpretarea datelor şi simbolurilor din care extrag informaţii; 

 Clasificarea unei varietăţi de obiecte după cât mai multe criterii; 

 Recunoaşterea literelor după formă; 

 Vocabular redus; 

 Întâmpină dificultăți în orientarea spațială; 

 Formularea unor propoziţii scurte, sărăcăcioase, chiar dacă cuvintele fac parte din vocabularul 

uzual; 

 Un procent considerabil de elevi nu au frecventat  grădinița sau au frecventat sporadic. 

OPORTUNITĂŢI 

 Spaţiu de lucru încăpător  pentru desfăşurarea cursurilor şi pentru expunerea afişajului ajutător; 

 Implicarea părinţilor în procurarea unor materiale auxiliare şi susţinerea materială a elevilor; 

 Existenţa şi funcţionarea dotărilor IT la nivelul sălii de clasă; 

 Participarea elevilor la concursuri. 

AMENINŢĂRI 

 Presiunea la care sunt supuşi unii copii din partea părinţilor care încearcă să le insufle spiritul de 

competiţie într-un mod exagerat; 

 Existenţa unui elev cu cerinţe educaţionale speciale, care perturbă uneori ora de curs şi le 

distrage elevilor atenţia de la sarcinile de lucru); 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

 Exerciţii de numărare crescător şi descrescător; 

 Rezolvarea de probleme prin desen; 

 Tratarea diferenţiată a elevilor; 
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 Exerciţii diverse de îmbogăţire a vocabularului  (sinonimie/ antonimie/ creare de diminutive/ 

găsirea pluralului unor substantive/ asocieri substantiv- adjectiv etc.- fără folosirea 

terminologiei); 

 Formularea de întrebări şi răspunsuri, exerciţii de dialog; 

 Exerciţii de creaţie literară (orală); 

 Colaborarea cu profesorul de sprijin, cu profesorul psiholog şi cu logopedul școlii. 

 

Raport în urma evaluării inițiale, la COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ / LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

1.NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

I Comunicare în limba română 123 115 96 9 4 6 

a II-a Comunicare în limba română 143 127 48 48 14 27 

a III-a Limba si literatura romana 124 118 36 53 21 8 

a IV-a Limba şi literatura română 90 89 17 19 32 21 

Total   480 449 197 129 71 62 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE I-IV, rezultate COMUNICARE ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ / LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ / LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ/ CLS. I-IV 

PUNCTE TARI  

Clasa I 

 testul a fost accesibil pentru toți elevii 

 elevii recunosc în mare măsură litera  inițială  a  cuvintelor  ilustrate  în  imagini          

 colorează caseta corespunzătoare numărului de silabe de sub cuvântul  sugerat de imagine 

încercuiesc  cuvântul care se potrivește desenului                                                                 

 scriu denumirea obiectelor ilustrate 

 realizează  corespondenţa  între   fiecare   propoziţie  și  imaginea  potrivită.   

Clasa  a II-a  

 Elevii scriu după dictare; 

 Selectează varianta corectă de răspuns; 

 Formulează răspunsuri la întrebări pe baza textului dat; 

 Identifică numărul de silabe alcuvintelor date; 

 află pluralul cuvintelor-suport 

 separă și transcriu corect cuvintele într-o propoziție dată; 

 formulează propoziții după imaginile descriptive ale mesajului textului dictat. 

Clasa a III-a 

 formularea unor răspunsuri la întrebările date; 

 despărțirea cuvintelor în silabe; 

 găsirea de cuvinte cu înțeles asemănător; 

 evidențierea sensurilor cuvântului „sare” prin formularea unor propoziții; 

 transcrierea unor cuvinte/propoziții din textul dat; 

 completarea semnelor de punctuație. 

Clasa a IV-a 

 Formularea corectă a răspunsurilor la întrebări; 

 Formularea unor întrebări în legătură cu conținutul textului; 

 Găsirea unor sinonime, antonime; 

 Alcătuirea unor enunțuri cu sensul diferit al unor cuvinte; 

44%

29%

16%
11%

CENTRALIZAREA CALIFICATIVELOR LA COMUNICARE IN LIMBA ROMÂNĂ/ 
LIMBA ROMÂNĂ, CLASELE I - IV

FB

B

S

I
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 Alcătuirea unor propoziții simple, dezvoltate ulterior. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa I 

 manifestă lipsă de atenţie în rezolvarea sarcinilor 

 mică parte dintre elevi  întâmpină dificultăți in scrierea denumirii  obiectelor ilustrate în  imagini 

Clasa  a II-a  

 nu respectă scrierea cu fir continuu, scriu neglijent, nu respectă liniatura caietului. 

 fac confuzii la desprinderea unor informaţii de detaliu din text; 

 vocabularul elevilor este destul de redus, au probleme în găsirea  diminutivelor 

 răspunsurile la întrebări nu sunt formulate corect; 

Clasa a III-a 

 găsirea de cuvinte cu înțeles opus; 

 introducerea ortogramelor date în propoziții logice; 

 folosirea incorectă sau omiterea semnelor de punctuație în formularea propozițiilor; 

 greșeli de scriere: omisiuni de litere, ortograme, scrierea cu majuscule; 

 alcătuirea unui text după cerințe; 

 vocabularul redus. 

Clasa a IV-a 

 Selectarea părților de vorbire dintr-un text dat; 

 Identificarea părților principale de propoziție; 

 Alcătuirea unor enunțuri cu părțile de vorbire indicate; 

 Selectarea corectă a ortogramelor învăţate; 

 Greşeli de scriere, exprimare greoaie/incorectă în alcătuirea unui text cu o temă dată; 

 Respectarea normelor de redactare a unui text. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa I 

 folosirea metodelor moderne de predare 

 dotările școlii 

Clasa  a II-a  

 biblioteca şcolară şi programul “Şcoală după şcoală” pot contribui la  remedierea unor neajunsuri 

de ordin instructiv-educativ 

 activitatea suplimentară de recuperare şi de performanţă desfăşurată o dată sau de mai multe ori pe 

săptămână; 

 utilizarea materialelor audio-video cu care sunt dotate sălile de clasă 

 implicarea familiilor în pregătirea şcolară a elevilor; 

 buna comunicare şcoală-familie. 

Clasa a III-a 

 utlizarea materialelor audio-video cu care sunt dotate sălile de clasă; 

 programul “Şcoală după şcoală” în incinta școlii; 

 colaborarea familie - școală; 
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 îndrumarea elevilor spre studiul unei bibliografii date, la biblioteca școlii. 

Clasa a IV-a 

 Cadre didactice calificate, bine pregătite şi cu continuitate la catedră; 

 Spaţiu de lucru corespunzător pentru desfăşurarea orelor; 

 Existența orei de lectură  şi a momentului ortografic; 

 Program “Şcoală după şcoală” în incinta şcolii; 

 Interesul familiilor pentru pregătirea şcolară a elevilor; 

 Buna comunicare cu familiile elevilor şi interesul acestora faţă de şcoală şi faţă de pregătirea 

elevilor; 

 Consultaţii cu părinţii (săptămânal) şi şedinţe cu părinţii (lunar); 

 Posibilitatea organizării de programe de pregătire suplimentară şi de recuperare. 

AMENINŢĂRI 

Clasa I 

 scăderea interesului pentru citit și pentru școală, în general 

Clasa  a II-a  

 Lipsa lecturii suplimentare conduce la neînsuşirea sensurilor cuvintelor, a noţiunilor de bază 

 efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea conţinuturilor; 

 vocabular sărăcăcios 

 situație de corigență 

 vorbirea incorectă a membrilor familiei din care fac parte unii elevi. 

Clasa a III-a 

 dezinteresul elevilor faţă de lectura suplimentară; 

 efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea conţinuturilor; 

 sprijin slab din partea părinţilor; 

 abandonul școlar. 

Clasa a IV-a 

 Dezinteresul faţă de lectura suplimentară; 

 Efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea conţinuturilor; 

 Citirea superficială a cerinţelor; 

 Lipsa de motivare.  

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa I 

 se va avea in vedere utilizarea mai multor exercitii diversificate pentru scrierea denumirii  

obiectelor ilustrate în  imagini și pentru mai buna fixare a literelor de tipar din alfabetul limbii 

române.  

Clasa  a II-a  

 rezolvarea colectivă a testului; 

 adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor/tratarea diferențiată; 

 dezvoltarea gândirii critice prin utilizarea unor metode activ-participative şi a unor mijloace 

moderne; 
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 includerea în activităţile de învăţare a unor exerciţii de dezvoltare a limbajului; 

 exerciţii de scriere pentru obţinerea  performanţei în grafierea cuvintelor şi aşezarea corectă în 

pagină; 

 colaborarea cu familia pentru a exersa citit-scrisul pe timpul vacanţei; 

  ameliorarea deficiențelor de scriere/citire prin exerciții diverse de citit-scris 

Clasa a III-a 

 exerciţii diverse de îmbogăţire a vocabularului (sinonimie, antonimie, omonimie), formularea de 

întrebări şi răspunsuri, exerciţii de creaţie; 

 exersarea cititului, recomandarea unor lecturi suplimentare, întocmirea unui jurnal de lectură; 

 adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor/tratarea diferențiată; 

 dezvoltarea gândirii critice prin utilizarea unor metode activ-participative şi a unor mijloace 

moderne; 

 program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 

 program de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul „insuficient”. 

Clasa a IV-a 

 Exerciţii diverse de îmbogăţire a vocabularului (sinonimie, antonimie, omonimie), formularea de 

întrebări şi răspunsuri, exerciţii de creaţie; 

 Utilizarea dicţionarelor (explicativ, de sinonime/ antonime/ omonime); 

 Exersarea cititului prin orele de lectură, recomandarea unor lecturi suplimentare, întocmirea de fişe 

de lectură; 

 Adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 

 Dezvoltarea gândirii creative prin utilizarea unor metode active şi mijloace moderne; 

 Program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 

 Program de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul “insuficient” 

 

Raport în urma evaluării inițiale, la MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI / 

MATEMATICĂ 

1.NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

I M.E.M. 123 118 86 16 11 5 

a II-a M.E.M. 143 137 42 57 15 24 

a III-a Matematică 124 117 40 47 18 12 

a IV-a Matematică 90 90 20 20 27 23 

Total   480 462 188 140 71 64 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE I-IV, rezultate MATEMATICĂ ŞI 

EXPLORAREA MEDIULUI/ MATEMATICĂ 

 

 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  Matematică/ CLS. IV 

PUNCTE TARI  

Clasa I 

 elevii recunosc figurile geometrice şi găsesc numărul corect    

   completează pomişorii cu numerele potrivite în concentrul 1-22 

  scriu corect numerele corespunzătoare imaginilor date 

  colorează corect cu galben numerele mai mai din fiecare pereche în cele patru cazuri date 

 redau prin desen trei fenomene ale naturii 

 rezolvă corect toate cele 8 exerciţii de pe baloanele minionului şi colorează conform codului dat 

Clasa  a II-a  

 ordonează crescător și descrescător numerele naturale de la 0 la 100; 

 descompune numerele în zeci și unități; 

 efectuează adunări şi scăderi în concentrul 0-100;  

 rezolvă o problema ce presupune o singură operaţie; 

 identifică figurile geometrice și înregistrează datele în tabel; 

 clasifică animalele după criteriul dat  (domestice/sălbatice); 

 selectează alimentele sănătoase; 

 stabilesc valoarea de adevăr a enunțurilor; 

Clasa a III-a 
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 scrierea numerelor naturale cu cifre sau litere; 

 scrierea crescătoare/descrescătoare a numerelor pare/impare; 

 efectuarea unor operații simple cu numere naturale; 

 aflarea numărului necunoscut; 

 stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții matematice. 

Clasa a IV-a 

 Scrierea cu cifre a numerelor indicate; 

 Compararea numerelor  naturale; 

 Ordonarea numerelor date; 

 Efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere; 

 Aflarea termenului necunoscut. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa I 

 parte dintre elevi întâmpină greutăți în identificarea elementelor aflate în pozitie oblică 

Clasa  a II-a  

 manifestă neatenție şi superficialitate în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 scriu neglijent, omit unele sarcini; 

 greșesc la calcule, nu verifică rezultatele; 

 nu aplică proprietățile adunării și scăderii la aflarea numărului necunoscut; 

 rezolvă problema cu două operații fără plan de rezolvare, nu sunt atenți la datele problemei; 

Clasa a III-a 

 identificarea unor numere după condiții date; 

 respectarea ordinii efectuării operațiilor; 

 aplicarea terminologiei matematice învățate în exerciții și probleme; 

 rezolvarea problemei cu plan; 

 superficialitate în citirea cerințelor. 

Clasa a IV-a 

 Operarea cu terminologia matematică învăţată; 

 Efectuarea operaţiilor de înmulțire și împărțire; 

 Respectarea ordinii efectuării operaţiilor; 

 Recunoașterea valorii unităților de măsură; 

 Alcătuirea planului de rezolvare a problemei (judecata problemei); 

 Lipsa de concentrare şi superficialitate în rezolvarea sarcinilor (scris neglijent). 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa I 

 program ”Şcoală după şcoală” în incinta școlii; 

 colaborarea familie – școala; 

 program de remediere pentru elevii aflați în dificultate. 

 Participarea la Cercuri școlare, concursuri 

Clasa  a II-a  

 utlizarea materialelor audio-video cu care sunt dotate sălile de clasă, a soft-urilor educaționale; 
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 programul ”Şcoală după şcoală” în incinta școlii; 

 colaborarea familie - școală; 

Clasa a III-a 

 utlizarea materialelor audio-video cu care sunt dotate sălile de clasă, a soft-urilor educaționale; 

 programul ”Şcoală după şcoală” în incinta școlii. 

Clasa a IV-a 

 Cadre didactice calificate, bine pregătite şi cu continuitate la catedră; 

 Spaţiu de lucru corespunzător pentru desfăşurarea orelor; 

 Program ”Şcoală după şcoală” în incinta şcolii; 

 Colaborarea şcoală-familie; 

 Posibilitatea organizării de programe de pregătire suplimentară şi recuperare. 

AMENINŢĂRI 

Clasa I 

 sprijin slab din partea părinţilor; 

 abandonul școlar; 

 plecarea părinților în străinătate. 

Clasa  a II-a  

 scăderea interesului pentru învăţătură; 

 efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea conţinuturilor; 

 sprijin slab din partea părinţilor; 

 situație de corigență 

 abandonul școlar; 

Clasa a III-a 

 scăderea interesului pentru învăţătură; 

 efectuarea temelor în grabă, fără aprofundarea conţinuturilor; 

 sprijin slab din partea părinţilor; 

 abandonul școlar. 

Clasa a IV-a 

 Părinţii nu oferă sprijin copiilor; 

 Mulţi copii sunt neglijaţi de familie; 

 Plecarea unor părinţi în străinătate; 

 Familii monoparentale; 

 Numărul mare de elevi dintr-o clasă 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa I 

 elevii vor fi antrenati in exercitii matematice diverse și se va pune accent deosebit pe tronsoanele de 

lecție dedicate explorarii mediului, în special pozitionării obiectelor. 

Clasa  a II-a  

 organizarea unor activitati  de ameliorare și dezvoltare , 

 adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor/tratarea diferențiată; 

 program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 

 program de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul „insuficient” 
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Clasa a III-a 

 organizarea unor ore de ameliorare și dezvoltare (exerciţii diverse cu operațiile învățate, probleme); 

 adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor/tratarea diferențiată; 

 program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 

 program de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul „insuficient”. 

Clasa a IV-a 

 Exerciţii cu mai multe operaţii - respectarea ordinii efectuării operaţiilor; 

 Marcarea în calculul scris  a trecerii peste ordin, la adunare, şi  a împrumuturilor deasupra fiecărui 

ordin, la scădere; 

 Rezolvarea de probleme, cu insistarea  asupra reprezentării schemei problemei şi asupra redactării 

complete a planului de rezolvare; 

 Sintetizarea rezolvării problemelor într-un singur exerciţiu cu mai multe operaţii; 

 Compunerea de probleme; 

 Tratarea diferenţiată a elevilor; 

 Programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă; 

 Programe de recuperare pentru elevii care au obţinut calificativul “insuficient”. 

 

Raport în urma evaluării finale, la disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII 

1. NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

a III-a Stiinte ale Naturii 124 116 58 37 15 6 

a IV-a Ştiinţe ale naturii 90 88 39 29 13 7 

Total   214 204 97 66 28 13 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE III-IV, rezultate  ŞTIINŢE 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  Ştiinţe ale naturii/ CLS. III- IV 

PUNCTE TARI  

Clasa a III-a 

 identificarea mediului de viață al viețuitoarelor indicate în tabel; 

 completarea nevoilor de bază ale viețuitoarelor; 

 recunoașterea obiectelor care sunt atrase de magneți; 

 stabilirea valorii de adevăr a propozițiilor date; 

 formularea unor reguli de igienă personală; 

 realizarea unui afiș. 

Clasa a IV-a 

 Exemplificarea unor animale în funcție de criteriile date; 

 Stabilirea valorii de adevăr a propoziţiilor date; 

 Sortarea corpurilor după starea de agregare în care se află; 

 Selectarea corpurilor cu viață și fără viață dintr-o listă dată; 

 Recunoașterea organelor de simț; 

 Identificarea funcțiilor anumitor organe ale corpului uman; 

 Cunoaşterea lunilor anului, 

Numirea a trei obiecte/materiale care pot fi refolosite prin reciclare. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a III-a 

 identificarea modului de înmulțire a unor viețuitoare; 

 citirea superficială a cerințelor; 

 greșeli de exprimare și de scriere în formularea regulilor cerute. 

Clasa a IV-a 

 Selectarea răspunsului corect; 

 Completarea propoziţiilor lacunare cu informaţiile corespunzătoare; 

 Realizarea  corespondenţei între  corpurile  prelucrate  şi  denumirea  materialelor  care     s-au  

folosit  pentru  realizarea lor; 

 Scrierea cu greşeli a lunilor anului; 

 Citirea superficială a sarcinilor date; 

 Greşeli de scriere şi de exprimare. 
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OPORTUNITĂŢI 

Clasa a III-a 

 accesul la biblioteca şcolii pentru realizarea unor portofolii; 

 utilizarea materialelor audio-video cu care sunt dotate sălile de clasă; 

 participarea la activități extrașcolare ce vizează protejarea mediului.  

Clasa a IV-a 

 Accesul la internet şi la biblioteca şcolii; 

 Interesul famiilor pentru pregătirea şcolară a elevilor; 

 Buna comunicare şcoală- familie. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a III-a 

 lipsa de îndrumare şi consiliere din partea părinţilor; 

 lipsa de concentrare şi motivare a elevilor. 

Clasa a IV-a 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea unor părinţi; 

 Lipsa de interes pentru sursele de documentare (enciclopedii, reviste, internet); 

  Lipsa de concentrare şi motivare; 

 Situaţie materială precară. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a III-a 

 utilizarea unor soft-uri educaționale pentru predarea cunoștințelor; 

 realizarea unor proiecte/portofolii/experimente; 

 verificarea cunoștințelor prin intermediul testului de 5 minute; 

 participarea la diferite activități care să vizeze cunoașterea mediului înconjurător. 

Clasa a IV-a 

 Implicarea elevilor în construirea schemei lecţiei prin dirijarea lor spre formulări generale, de 

concluzionare, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de generalizare; 

 Organizarea unor drumeții pentru observarea mediului înconjurător; 

 Achiziţionarea unor materiale informative și prezentarea acestora; 

 Tratarea diferenţiată a elevilor; 

 Elaborarea unor portofolii (desene, ierbare, colecții, mostre de materiale, informații, imagini etc.); 

 Implicarea în proiecte tematice, pe ateliere de lucru. 

 

Raport în urma evaluării finale, la disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ 

1. NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

a IV-a Educaţie civică 90 89 25 24 29 11 

Total   90 89 25 24 29 11 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE IV, rezultate  EDUCAȚIE CIVICĂ 

 

 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  Educaţie civică/ CLS.III-  IV 

PUNCTE TARI  

Clasa a IV-a 

 Stabilirea valorii de adevăr a propoziţiilor date; 

 Marcarea comportamentului care este permis sau interzis în diferite împrejurări; 

 Selectarea criteriilor după care își aleg prietenii: 

Dezlegarea careului dat. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a IV-a 

 Completarea spaţiilor punctate cu informațiile potrivite; 

 Scrierea simbolului potrivit fiecărui animal sau fiecărei plante indicate; 

 Citirea superficială a sarcinilor date; 

 Greşeli de scriere şi de exprimare. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a IV-a 

 Accesul la internet şi la biblioteca şcolii; 

 Interesul famiilor pentru pregătirea şcolară a elevilor; 

 Buna comunicare şcoală- familie. 

AMENINŢĂRI 
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Clasa a IV-a 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea unor părinţi; 

 Lipsa de interes pentru sursele de documentare (enciclopedii, reviste, internet); 

  Lipsa de concentrare şi motivare. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a IV-a 

 Dezvoltarea gândirii critice prin utilizarea unor metode active şi mijloace moderne; 

 Implicarea elevilor în comentarea unor situații de viață, studiu de caz; 

 Adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 

 Rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă; 

 Achiziţionarea unor materiale informative; 

 Elaborarea unor portofolii; 

 Implicarea în proiecte tematice, pe ateliere de lucru. 

 

Raport în urma evaluării finale, la disciplina ISTORIE 

1. NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

a IV-a ISTORIE 90 89 6 20 41 22 

Total   90 89 6 20 41 22 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE IV, rezultate  ISTORIE 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA ISTORIE  CLS. I-IV 

PUNCTE TARI  

Clasa a IV-a 

 Recunoașterea unor domnitori importanți din istoria țării; 

 Ordonarea cronologică a evenimentelor importante din viața unui om; 

Cunoașterea unor documente importante ale unei familii. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a IV-a 

 Exprimare greoaie în formularea unui răspuns coerent despre ceea ce înseamnă istoria; 

 Încadrarea anilor în secole și milenii. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a IV-a 

 Accesul la biblioteca şcolii şi la cea orăşenească; 

 Utilizarea calculatoarelor din şcoală; 

 Colaborarea şcoală-familie; 

 Posibilitatea organizării de programe de pregătire suplimentară şi de recuperare. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a IV-a 

 Părinţii nu acordă sprijin elevilor pentru formarea unei culturi generale; 

 Unii copii nu au calculator sau nu sunt conectaţi la Internet; 

 Resursele financiare sunt limitate pentru achiziţionarea de materiale informative; 

 Numărul mare de elevi dintr-o clasă 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a IV-a 

 Tratarea diferenţiată a elevilor, folosind sistematic toate momentele din lecţie în care elevii lucrează 

independent, atât prin diferenţierea calitativă a sarcinilor de lucru, cât şi prin numărul lor; 

 Solicitarea elevilor cu performanţe mai slabe în momentele de conexiune inversă; 

 Adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 

 Implicarea elevilor în activităţi de grup pentru realizarea unor proiecte tematice; 

 Elaborarea unor portofolii; 
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Raport în urma evaluării finale, la disciplina GEOGRAFIE 

1. NIVEL PRIMAR 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total calificative 

FB B S I 

a IV-a Geografie 90 88 35 23 21 9 

Total   90 88 35 23 21 9 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE IV, rezultate  GEOGRAFIE 

 

 
1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  GEOGRAFIE ./ CLS. I-IV 

PUNCTE TARI  

Clasa a IV-a 

 Majoritatea elevilor au recunoscut cele trei forme de relief (câmpie, deal, munte); 

 Unele caracteristici ale formelor de relief nu sunt cunoscute de elevi. Termenii geografici nu sunt 

înţeleşi; 

Majoritatea elevilor au obţinut calificative superioare limitei de trecere (,,bine”, ,,foarte bine”).

 PUNCTE SLABE  

Clasa a IV-a 

 Unii elevi dovedesc superficialitate în citirea enunţurilor; 

 Elevii nu cunosc bogăţiile naturale specifice regiunilor indicate; 

 Unii elevi dovedesc stângăcie în redarea formelor de relief prin desen, nu cunosc animalele specifice 

diferitelor zone; 

Confuyie între culorile convenţionale cu care se redau formele de relief pe hartă; 
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OPORTUNITĂŢI 

Clasa a IV-a 

 . Cumpărarea unor reviste şcolare de cultură generală cu banii obţinuţi din diverse acţiuni de voluntariat 

(strângerea de maculatură, târguri de prăjituri, mărţişoare, felicitări etc.); 

 Accesul la biblioteca şcolii şi la cea orăşenească; 

 Utilizarea calculatorului şi a videoproiectorului din clasă; 

 Colaborarea şcoală-familie; 

 Posibilitatea organizării de programe de pregătire suplimentară şi de recuperare. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a IV-a 

 Părinţii nu acordă sprijin elevilor pentru formarea unei culturi generale; 

 Unii copii nu au calculator sau nu sunt conectaţi la Internet; 

 Resursele financiare sunt limitate pentru achiziţionarea de materiale informative (enciclopedii, reviste 

pentru copii, cărţi de cultură generală); 

 Numărul mare de elevi dintr-o clasă; 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a IV-a 

 Tratarea diferenţiată a elevilor, folosind sistematic toate momentele din lecţie în care elevii lucrează 

independent, atât prin diferenţierea calitativă a sarcinilor de lucru, cât şi prin numărul lor; 

 Solicitarea elevilor cu performanţe mai slabe în momentele de conexiune inversă; 

 Adaptarea demersului didactic la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 

 Implicarea elevilor în activităţi de grup pentru realizarea unor proiecte tematice; 

 Elaborarea unor portofolii; 

 Utilizarea dicţionarului de termeni geografici; 

 Organizarea unor activităţi practice (desene, colaje, machete) şi a unor excursii de observare a mediului 

local; 

 Participarea la concursuri de cultură generală; 

 

******************************* 
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RAPORT DE ANALIZĂ ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE, 

APLICATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

LA NIVEL GIMNAZIAL 

 

RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE, LA DISCIPLINA  LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

2. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi 

care au 

susţinut testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a  97 91 23 30 21 3 

a VI-a  107 101 35 42 23 1 

a VII-a  95 91 17 38 33 3 

a VIII-a  84 81 12 41 25 3 

Total  383 364 82 151 102 10 

 

MEDIA CLASEI: 

a V-a A: 5,26 /  a V-a B: 6,61  /   a V-a C: 6,83 /    a V-a D: 6,25 /    a V-a E: 6,83 

a VI-a A: 5,68 /  a VI-a B: 6,11 /  a VI-a C: 4,48 /  a VI-a D:  5,61 

a VII-a A: 5,73 /  a VII-a B: 6,12 /  a VII-a C: 6,69 /  a VII-a D: 6,21 /  a VII-a E: 6,22 

a VIII-a A: 6,70 /   a VIII-a B: 6,92 /  a VIII-a C: 7,09 /  a VIII-a D: 5,21 

 
REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ 
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1. ANALIZA  SWOT / DISCIPLINA: Limba și literatura română - Clasa a V-a 

PUNCTE TARI 

-despărțirea corectă a cuvintelor în silabe; 

-cunoașterea unor cuvinte cu sens asemănător;  

-indicarea părților de vorbire și de propoziție; 

 

PUNCTE SLABE 

-greșeli în explicarea rolului virgulei; 

-probleme de ortografie și punctuație; 

-dificultăți de exprimare corectă și expresivă; 

- valori morfologice și funcții sintactice 

OPORTUNITĂŢI 

-existența unei baze materiale consistente și 

variate; 

-cadre didactice calificate, 90% fiind titulari ai 

şcolii. 

AMENINŢĂRI 

-corigența; 

-abandonul școlar. 

   2. Modalităţi concrete de remediere 

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi de activităţi 

În urma evaluării elevilor din clasele a V-a de la Şcoala gimnazială Grigore Moisil din Năvodari 

se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este foarte ridicat, aceste rezultate vizând 

cunoştinţele asimilate în anul anterior. Precizez că elevilor li s-au acordat 10 puncte din oficiu.  

Totuși, se impun o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie 

organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai 

mare şi pentru a se atinge standardele de performanţă vizate. 

Clasa Activitatea propusă Programul de 

activitate 

Termen de 

evaluare 

Rezultate anticipate 

a V-a  Dictare; 

Exerciţii de recunoaştere a 

părţilor de vorbire şi de 

propoziţie; 

Exerciţii de expunere orală; 

Exerciţii de redactare a unui 

text după un plan simplu 

construit de elevi sau dat de 

profesor. 

Consultaţii 

săptămânale; 

Teme pentru acasă; 

Teme suplimentare; 

 

 

 

Fişe de muncă 

independentă; 

Sfârşitul 

semestrului 

I. 

Remediere totală a 

situaţiei dificile în care 

se găsesc unii elevi; 
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CENTRALIZAREA NOTELOR LA LIMBA ȘI LIT. ROMÂNĂ, CLASELE V-VIII
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1. ANALIZA  SWOT / DISCIPLINA: Limba și literatura română - Clasa a VI-a  

 

PUNCTE TARI 

- precizarea relativ corectă a grupurilor de 

sunete; 

-identificarea corectă a elementelor specifice 

derivării; 

-indicarea sinonimelor corespunzătoare 

cuvintelor cerute. 

PUNCTE SLABE 

-confuzii privind modurile de expunere; 

-dificultăți de exprimare corectă și expresivă; 

-probleme în construirea unor enunțuri în care cuvinte 

date să îndeplinească anumite funcții sintactice  

-greșeli în explicarea rolului virgulei; 

- probleme de ortografie și punctuație. 

- însușirea mai puțin temeinică a structurii și a tehnicii 

de redactare a compunerilor narative, descriptive și 

dialogate 

OPORTUNITĂŢI 

- cadre didactice calificate, 90% fiind titulari ai 

şcolii; 

- prezenţa unui laborator de specialitate şi a unor 

materiale didactice de actualitate 

AMENINŢĂRI 

-corigența; 

-abandonul școlar 

  

2. Modalităţi concrete de remediere 

În urma evaluării elevilor din clasele a VI-a de la Şcoala gimnazială Grigore Moisil, Năvodari, se 

constată că gradul de promovabilitate al elevilor este ridicat, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt în 

general medii sau foarte bune, aceste rezultate vizând cunoştinţele asimilate în anul anterior. 

Totuși, se impun o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie 

organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai 

mare şi pentru a se atinge standardele de performanţă vizate. 

Clasa Activitatea propusă Programul de 

activitate 

Termen de 

evaluare 

Rezultate anticipate 

a VI-a  Dictare; 

Exerciţii de recunoaştere a 

părţilor de vorbire şi de 

propoziţie; 

Exerciţii de expunere orală; 

Exerciţii de redactare a unui text 

după un plan simplu construit de 

elevi sau dat de profesor. 

Consultaţii 

săptămânale; 

Teme pentru 

acasă; 

Teme 

suplimentare; 

 

 

Fişe de muncă 

independentă; 

Sfârşitul 

semestrului I. 

Remedierea totală a 

situaţiei dificile în 

care se găsesc unii 

elevi; 
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1. ANALIZA  SWOT / DISCIPLINA: Limba și literatura română - Clasa a VII-a   

PUNCTE TARI 

-identificarea relativ corectă a cuvintelor  care 

conțin diftongi;  

-pecizarea corectă a mijloacelor interne de 

îmbogățire a vocabularului;  

-indicarea corectă a antonimelor 

corespunzătoare cuvintelor cerute. 

PUNCTE SLABE 

- probleme de ortografie și punctuație; 

- dificultăți de identificare a părților de vorbire și de 

propoziție; 

- dificultăți de identificare a unor figuri de stil; 

- însușirea mai puțin temeinică a structurii și a tehnicii 

de redactare a compunerilor descriptive. 

OPORTUNITĂŢI 

-existența unei baze materiale consistente și 

variate; 

-cadre didactice calificate, 90% fiind titulari ai 

şcolii. 

AMENINŢĂRI 

-corigența; 

-abandonul școlar 

 

  2. Modalităţi concrete de remediere 

 În urma evaluării elevilor din clasele a VII-a de la Şcoala gimnazială Grigore Moisil din 

Năvodari se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este relativ ridicat, iar rezultatele obţinute 

de aceştia sunt în general medii bune, aceste rezultate vizând cunoştinţele asimilate în anul anterior. 

Totuși, se impun o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie 

organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai 

mare şi pentru a se atinge standardele de performanţă vizate. 

Clasa Activitatea propusă Programul de 

activitate 

Termen de 

evaluare 

Rezultate anticipate 

a VII-a Exerciţii de recunoaştere a 

părţilor de vorbire şi de 

propoziţie; 

Exerciţii de identificare a 

figurilor de stil; 

Exerciţii de redactare a unui 

text după un plan simplu 

construit de elevi sau dat de 

profesor. 

Exerciţii de expunere orală. 

Consultaţii 

săptămânale; 

Pregătire 

suplimentară; 

Teme pentru acasă; 

Teme suplimentare; 

Observare 

sistematică. 

Sfârşitul 

semestrului I. 

Creşterea gradului de 

promovabilitate a 

testelor de evaluare 

formativă şi sumativă; 

Atingerea standardelor 

şi obiectivelor vizate de 

programa şcolară; 

 

1. ANALIZA  SWOT / DISCIPLINA: Limba și literatura română -  Clasa a VIII-a  

PUNCTE TARI 

-identificarea relativ corectă a diftongului; 

-indicarea corectă a mijlocului intern de îmbogățire a 

vocabularului; 

-indicarea corectă a valorilor morfologice și 

sintactice. 

PUNCTE SLABE 

- dificultăți de exprimare corectă și expresivă a 

relației dintre titlu și conținutul unui text dat; 

 -probleme de ortografie și punctuație; 

 -însușirea mai puțin temeinică a structurii și a 

tehnicii de redactare a compunerilor narative 

- dificultăți în explicarea rolului cratimei. 
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OPORTUNITĂŢI 

-finalizarea cu succes a anului școlar și a ciclului 

gimnazial; 

-posibilitatea de a continua studiile la un liceu cu 

profil teoretic sau la o școală profesională, în funcție 

de profilul intelectual al elevului și de rezultatele 

sale din ciclul gimnazial. 

AMENINŢĂRI 

-corigența; 

-abandonul școlar; 

-imposibilitatea integrării active pe piața muncii. 

 

 2. Modalităţi concrete de remediere 

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura română de către 

elevii claselor a VIII-a  permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă 

elevii ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese 

din lucrările supuse analizei. 

Clasa Activitatea propusă Programul de 

activitate 

Termen de 

evaluare 

Rezultate anticipate 

a VIII- 

a  

Exerciţii de analiză a titlului unor 

opere literare; 

Exerciţii de explicare a rolului 

cratimei în diferite structuri date; 

Exerciţii de redactare a unui text 

după un plan simplu construit de 

elevi sau dat de profesor ; 

Exerciţii de redactare a unui text, 

pornind de la cuvinte date; 

Exerciţii de redactare de texte în 

contexte şi în scopuri variate; 

Activităţi de scriere imaginativă. 

Consultaţii 

săptămânale; 

Pregătire 

suplimentară; 

Teme pentru 

acasă; 

Teme 

suplimentare; 

Observare 

sistematică. 

Sfârşitul 

semestrului 

I 

Creşterea gradului de 

promovabilitate la testele de 

evaluare formativă şi 

sumativă; 

Atingerea standardelor şi 

obiectivelor vizate de 

programa şcolară. 

 

Raport în urma evaluării inițale, la disciplina LIMBA ENGLEZĂ 

2. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 125 117 16 11 29 61 

a VI-a 111 101 27 25 24 25 

a VII-a 99 104 29 25 18 32 

a VIII-a 85 78 19 20 20 19 

Total  420 400 91 81 91 137 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate LIMBA ENGLEZĂ 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  LIMBA ENGLEZĂ/ CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Majoritatea elevilor sunt capabili să înţeleagă şi să asocieze corect întrebările şi răspunsurile 

referitoare la propria persoană; 

 Cea mai mare parte dintre elevi recunosc cuvinte din universul familiar şi selectează corect 

informaţia solicitată; 

 Majoritatea elevilor identifică informaţiile cerute din mesaje scrise simple pentru a rezolva corect 

sarcina de lucru. 

 La itemul I majoritatea elevilor au reuşit să facă corect asocierile între întrebări şi răspunsuri cu 

privire la identitate, preferinţe, saluturi, vârstă şi identificarea obiectelor; 

 La itemul II elevii au reuşit în cea mai mare parte să clasifice cuvintele în funcţie de grupa cărora 

aparţin, doar câţiva au făcut confuzii, grupându-le greşit. 

Clasa  a VI-a  

 Majoritatea elevilor dau dovadă de un vocabular adecvat, diversificat; 

 Peste 60% dintre elevi identifică şi folosesc corect formele verbale ,,to be’’/,,to have’’; 

 Cea mai mare parte dintre elevi recunosc cuvinte din universul familiar şi le folosesc în mod 

corespunzător. 

 Majoritatea elevilor au reuşit să dea exemple de cuvinte aparţinând unor categorii precum: 

familie, garderobă, naţionalitate, băuturi, lucru care atestă faptul că deţin cunoştinţe solide de 

vocabular; 

0
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Clasa a VII-a 

 O mare parte dintre elevi recunosc wh- question words şi le folosesc în mod corespunzător; 

 Elevii identifică corect informaţiile dintr-un dialog scurt; 

 Mulţi elevi sunt capabili să recunoască cuvinte din universul familiar şi să completeze corect un 

text lacunar. 

 Elevii au demonstrat că ştiu să utilizeze corect adverbele cantitative. 

Clasa a VIII-a 

 Cei mai mulţi elevi sunt capabili să deducă din context semnificaţia cuvintelor necunoscute; 

 Elevii extrag corect informaţiile dintr-un text dat pentru a stabilii validitatea unor afirmaţii;  

 Majoritatea elevilor înţeleg sensul global al unui text scurt; 

 Elevii sunt capabili să recunoască cuvinte din universul familiar şi să completeze corect un text 

lacunar. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Elevii fac greşeli de scriere a cuvintelor de bază; 

 Unii elevi nu citesc cu atenţie cerinţa; 

 Câţiva elevi nu recunosc cuvinte simple din universul familiar; 

 Unii elevi nu cunosc formulele de adresare, făcând confuzie între nume şi vârstă, obiecte şi 

culori, alţii nu deţin suficiente noţuni de vocabular, drept pentru care au aşezat cuvintele în 

coloane greşite. 

Clasa  a VI-a  

 Unii elevi fac greşeli de scriere a cuvintelor uzuale; 

 Există elevi care nu citesc cu atenţie cerinţa;  

 Mulţi elevi confundă unele forme verbale şi le utilizează în mod greşit; 

 Unii elevi au făcut confuzie între ţară şi naţionalitate; 

 Există elevi care nu au putut completa categoriile de la itemul I cu un număr de cinci cuvinte; 

 La itemul al II-lea unii elevi au făcut confuzie între verbele to be şi have got, alţii nu cunosc 

forma pentru persoana a III-a singular a celor două verbe; 

 Câţiva elevi nu au un vocabular adecvat vârstei lor. 

Clasa a VII-a 

 Mulţi elevi manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor; 

 Există elevi care fac greşeli de scriere a cuvintelor; 

 O mare parte dintre elevi deţin un vocabular redus; 

 Unii elevi nu cunosc forma de genitiv a pronumelor; 

 Mulți elevi au evitat ultimul subiect, fapt ce denotă lipsă de încredere în comunicarea în limba 

țintă. Posibil și un fenomen de ierharhizare la nivelul clasei unde elevii aleg să își ascundă 

deficiențele în loc să exerseze, și, drept urmare, să se perfecționeze; 

 Mulţi elevi confundă unele cuvinte de bază. 

Clasa a VIII-a 

 O mare parte dintre elevi manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor; 

 Unii elevi fac greşeli de scriere a cuvintelor; 

 Mulţi elevi nu extrag corect informaţiile solicitate; 
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 Nu deţin suficiente noţuni de vocabular, drept pentru care au completat spaţiile lacunare la 

întâmplare; 

 Există elevi care confundă unele forme adjectivale – superlativ/comparativ . 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 Recorectarea fiecărui test în clasă; 

 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Consilierea părinţilor; 

 Testele de 5 minute; 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite; 

 Expunerea continuă la limba engleza (radio, TV, internet). 

Clasa  a VI-a  

 Recorectarea fiecărui test în clasă; 

 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Consilierea părinţilor; 

 Testele de 5 minute; 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite; 

 Expunerea continuă la limba engleza (radio, TV, internet). 

Clasa a VII-a 

 Recorectarea fiecărui test în clasă; 

 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Consilierea părinţilor; 

 Testele de 5 minute; 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite; 

 Potențial mare de lucru pe echipe/grupe. O abordare pragmatică poate avea ca rezultat antrenarea 

mai omogenă a clasei; 

 Expunerea continuă la limba engleza (radio, TV, internet). 

Clasa a VIII-a 

 Recorectarea fiecărui test în clasă; 
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 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Consilierea părinţilor; 

 Testele de 5 minute; 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite; 

 Expunerea continuă la limba engleza (radio, TV, internet). 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Pierderea interesului pentru studiul limbii engleze; 

 Imposibilitatea recuperării noţiunilor neasimilate la timp. 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Perturbarea liniştii în timpul orelor de curs; 

 Timiditatea și rușinea față  de restul colegilor. Unele probleme de spelling, ordinea cuvintelor și 

greșeli gramaticale elementare pot forma obiceiuri greu de modificat acum; 

 Absenteismul; 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea părinţilor;  

 Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

 Dezinteresul elevilor fată de lectură sau pentru activităti ce implică studiul individual sau 

colectiv. 

Clasa  a VI-a  

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Pierderea interesului pentru studiul limbii engleze; 

 Imposibilitatea recuperării noţiunilor neasimilate la timp. 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Perturbarea liniştii în timpul orelor de curs; 

 Absenteismul; 

 Timiditatea și rușinea față  de restul colegilor. Unele probleme de spelling, ordinea cuvintelor și 

greșeli gramaticale elementare pot forma obiceiuri greu de modificat acum; 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea părinţilor;  

 Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

 Dezinteresul elevilor fată de lectură sau pentru activităti ce implică studiul individual sau 

colectiv. 

Clasa a VII-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Pierderea interesului pentru studiul limbii engleze; 

 Imposibilitatea recuperării noţiunilor neasimilate la timp. 
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 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Perturbarea liniştii în timpul orelor de curs; 

 Absenteismul; 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea părinţilor;  

 Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

 Timiditatea și rușinea față  de restul colegilor. Unele probleme de spelling, ordinea cuvintelor și 

greșeli gramaticale elementare pot forma obiceiuri greu de modificat acum; 

 Dezinteresul elevilor fată de lectură sau pentru activităti ce implică studiul individual sau 

colectiv. 

Clasa a VIII-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Pierderea interesului pentru studiul limbii engleze; 

 Imposibilitatea recuperării noţiunilor neasimilate la timp. 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Perturbarea liniştii în timpul orelor de curs; 

 Absenteismul; 

 Lipsa de îndrumare şi consiliere din partea părinţilor; 

  Timiditatea și rușinea față  de restul colegilor. Unele probleme de spelling, ordinea cuvintelor și 

greșeli gramaticale elementare pot forma obiceiuri greu de modificat acum; 

 Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

 Dezinteresul elevilor fată de lectură sau pentru activităti ce implică studiul individual sau 

colectiv. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 Jocuri de rol; 

 Rezolvarea mai multor exerciţii de tip asociere şi clasificare; 

 Verificarea frecventă a cuvintelor nou însuşite; 

 Recompensarea elevilor de fiecare dată când au înregistrat progrese în vederea motivăii lor; 

 Recorectarea testelor de evaluare, insistându-se asupra greşelilor; 

 Conversaţii şi repetarea în acest mod a structurilor uzuale; 

 Aplicarea frecventă a testării curente pentru lecţiile de vocabular şi de gramatică; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Mai multe exerciţii de comunicare pe o anumită temă; 

 Aplicarea frecventă a testării curente pentru lecţiile de vocabular şi de gramatică; 

 Folosirea materialelor audio-video în procesul educaţional; 

 Utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Ilustrarea pragmatică a problemelor gramaticale. Exerciții axate pe descoperire, experiment și 

deducție logică; 
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 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 

 Redactarea unor compuneri scurte cu teme variate. 

Clasa  a VI-a  

 Jocuri de rol; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Consolidarea timpurilor verbale; 

 Mai multe exerciţii de lectură şi conversaţii practice; 

 Muncă diferenţiată în cadrul orelor; 

 Aplicarea frecventă a testării curente pentru lecţiile de vocabular şi de gramatică; 

 Folosirea materialelor audio-video în procesul educaţional; 

 Utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Recompensarea elevilor de fiecare dată când au înregistrat progrese în vederea motivăii lor; 

 Recorectarea testelor de evaluare, insistându-se asupra greşelilor; 

 Conversaţii şi repetarea în acest mod a structurilor uzuale; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Ilustrarea pragmatică a problemelor gramaticale. Exerciții axate pe descoperire, experiment și 

deducție logică; 

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 

 Redactarea unor compuneri scurte cu teme variate 

Clasa a VII-a 

 Jocuri de rol; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Consolidarea timpurilor verbale; 

 Mai multe exerciţii de comunicare pe o anumită temă; 

 Mai multe exerciţii de lectură şi conversaţii practice; 

 Muncă diferenţiată în cadrul orelor; 

 Folosirea materialelor audio-video în procesul educaţional; 

 Utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Recompensarea elevilor de fiecare dată când au înregistrat progrese în vederea motivăii lor; 

 Recorectarea testelor de evaluare, insistându-se asupra greşelilor; 

 Ilustrarea pragmatică a problemelor gramaticale. Exerciții axate pe descoperire, experiment și 

deducție logică; 

 Conversaţii şi repetarea în acest mod a structurilor uzuale; 

 Aplicarea frecventă a testării curente pentru lecţiile de vocabular şi de gramatică; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev.  

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 
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 Redactarea unor compuneri scurte cu teme variate; 

 Implicarea elevilor într-un cerc de teatru pentru a exersa mai mult dicţia şi tonalitatea limbii engleze. 

Clasa a VIII-a 

 Jocuri de rol; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Consolidarea timpurilor verbale; 

 Mai multe exerciţii de comunicare pe o anumită temă; 

 Mai multe exerciţii de lectură şi conversaţii practice; 

 Muncă diferenţiată în cadrul orelor; 

 Recompensarea elevilor de fiecare dată când au înregistrat progrese în vederea motivăii lor; 

 Recorectarea testelor de evaluare, insistându-se asupra greşelilor; 

 Conversaţii şi repetarea în acest mod a structurilor uzuale; 

 Aplicarea frecventă a testării curente pentru lecţiile de vocabular şi de gramatică; 

 Ilustrarea pragmatică a problemelor gramaticale. Exerciții axate pe descoperire, experiment și 

deducție logică; 

 Folosirea materialelor audio-video în procesul educaţional; 

 Utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 

 Redactarea unor compuneri scurte cu teme variate; 

 Club de lectură. 

 

RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE, LA DISCIPLINA  LIMBA FRANCEZĂ 

2. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 125 119 7 13 31 68 

a VI-a 107 98 4 30 30 34 

a VII-a 122 107 24 40 26 17 

a VIII-a 84 72 10 15 25 22 

Total  438 396 45 98 112 141 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate LIMBA FRANCEZĂ 

 

 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  LIMBA FRANCEZĂ/ CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 majoritatea elevilor sunt capabili sa reproduca imagini corespunzătoare denumirilor date; 

 elevii recunosc numerele din limba franceză; 

 elevii ştiu care este capitala Franţei; 

 elevii cunosc culorile drapelului Franţei 

  

Clasa  a VI-a  

 elevii sunt capabili să extragă informaţiile dintr-un text; 

 elevii cunosc numeralele cardinale; 

 elevii cunosc prezentul verbelor être, avoir, pronumele interogative, gradele de rudenie, adjectivul 

posesiv, articolul hotărât 

Clasa a VII-a 

 elevii sunt capabii să extragă informaţiile dintr-un text; 

 elevii cunosc numeralele cardinale; 

 elevii cunosc prezentul verbelor avoir, être, faire, prendre şi al celor de grupa I 

Clasa a VIII-a 

 majoritatea elevilor sunt capabili să extragă informaţiile dintr-un text; 

 elevii cunosc numeralele cardinale; 

 elevii cunosc trecutul compus, indicativul prezent, viitorul simplu, articolul partitiv 
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 PUNCTE SLABE  

 

Clasa a V-a 

 unii elevi confundă numeralele deux şi dix 

Clasa  a VI-a  

 elevii nu cunosc indicativul prezent al verbelor aller şi faire, pluralul adjectivul calificativ, 

anotimpurile şi caracteristicile climatice 

Clasa a VII-a 

●    elevii nu cunosc anotimpurile şi caracteristicile climatice, adjectivul posesiv, gradele de rudenie; 

 elevii nu sunt capabili să se exprime în scris şi fac greşeli de ortografie. 

Clasa a VIII-a 

 elevii nu cunosc pronumele complement direct şi indirect, adjectivul posesiv, gradele de comparaţie 

ale adjectivelor, anotimpurile şi caracteristicile climatice; 

 elevii nu sunt capabili să se exprime în scris şi fac greşeli de ortografie. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive, atractive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Testele de 5 minute (care motivează elevii să se pregătească înainte de ore şi să fie atenţi în timpul 

acestora); 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite 

Clasa  a VI-a  

 Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive, atractive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Testele de 5 minute (care motivează elevii să se pregătească înainte de ore şi să fie atenţi în timpul 

acestora); 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite 

Clasa a VII-a 

●   Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive, atractive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 
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 Testele de 5 minute (care motivează elevii să se pregătească înainte de ore şi să fie atenţi în timpul 

acestora); 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite 

Clasa a VIII-a 

●   Existenţa programelor de remediere; 

 Predarea diferenţiată, centrată pe elev; 

 Folosirea metodelor de predare moderne, interactive, atractive; 

 Folosirea materialelor audio-vizuale; 

 Baza materială a şcolii; 

 Testele de 5 minute (care motivează elevii să se pregătească înainte de ore şi să fie atenţi în timpul 

acestora); 

 Existenţa cadrelor didactice bine pregătite 

AMENINŢĂRI 

Clasa  a VI-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Absenteismul; 

      ●    Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

Clasa a VII-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Absenteismul; 

      ●    Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

Clasa a VIII-a 

 Dezinteresul faţă de şcoală; 

 Neefectuarea temelor pentru acasă; 

 Neacordarea atenţiei necesare la ore; 

 Absenteismul; 

      ●    Superficialitatea cu care majoritatea elevilor au tratat testarea iniţială datorită faptului că notele 

nu se trec în catalog; 

 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa  a VI-a 

● Se vor efectua exerciţii de fixare a ortografiei (dictări, rebus, exerciţii de completare cu anumite litere / 

grupuri de litere, aşezarea literelor în ordine pentru a forma cuvinte, etc.). 

● Îmbunătăţirea abilităţilor de producere a mesajelor scrise. 

● Se vor relua şi consolida articolul nehotărât, adjectivul posesiv şi lexicul corespunzător temei „şcoala: 

obiectele şcolarului”; 
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 Jocuri de rol şi exerciţii de comunicare; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Folosirea materialelor audio-video; 

 Utilizarea unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 

Clasa a VII-a 

●    Se vor efectua exerciţii de fixare a ortografiei (dictări, rebus, exerciţii de completare cu anumite 

litere / grupuri de litere, aşezarea literelor în ordine pentru a forma cuvinte, etc.). 

●    Îmbunătăţirea abilităţilor de producere a mesajelor scrise. 

●    Se va relua şi consolida lexicul corespunzător temei „se présenter”; 

 Jocuri de rol şi exerciţii de comunicare; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Folosirea materialelor audio-video; 

 Utilizarea unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 

Clasa a VIII-a 

●    Se vor efectua exerciţii de fixare a ortografiei (dictări, rebus, exerciţii de completare cu anumite 

litere / grupuri de litere, aşezarea literelor în ordine pentru a forma cuvinte, etc.). 

●    Îmbunătăţirea abilităţilor de producere a mesajelor scrise. 

●   Se va relua şi consolida lexicul corespunzător temei „se présenter”; 

 Jocuri de rol şi exerciţii de comunicare; 

 Îmbogăţirea şi exersarea continuă a vocabularului; 

 Folosirea materialelor audio-video; 

 Utilizarea unor metode interactive la care să participe toți elevii; 

 Folosirea unor metode de predare-învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora;  

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe învăţarea centrată pe elev; 

 Intensificarea lucrului individual si pe echipe; 
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Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina MATEMATICĂ 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 124 118 18 12 37 51 

a VI-a 107 101 19 42 33 7 

a VII-a 119 112 38 43 24 7 

a VIII-a 85 80 25 40 14 1 

Total  435 411 100 137 108 66 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate MATEMATICĂ 

 

 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  MATEMATICĂ/ CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Efectuarea operațiilor de adunare, scădere, comparare a numerelor naturale 

Clasa  a VI-a  

 Regulile de calcul aplicate corect 

 Folosirea unităților de măsură adecvate cerințelor 

 Clasa a VII-a 

 Folosirea corectă a regulilor de calcul cu numere raționale 

 Cunosc clasificarea triunghiurilor și particularitățile acestora 
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Clasa a VIII-a 

 Efectuarea operațiilor de adunare cu numere raționale, aplicarea formulelor de calcul prescurtat 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Elevii se incurcă la rezolvarea exercițiilor în care trebuie să respecte ordinea efectuării operațiilor și 

la rezolvarea problemelor cu metoda figurativă 

Clasa  a VI-a  

 Greșeli la transformarea unităților de măsură 

 Dificultăți în rezolvarea exercițiilor de comparare a puterilor 

Clasa a VII-a 

 Dificultăți în desenarea și gestionarea exercițiilor cu linii importante în triunghi 

Clasa a VIII-a 

 Elevii nu aplică corect formulele de geometrie pentru calculul lungimii cercului, ariei trapezului,ariei 

triunghiului dreptunghic 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea numerelor naturale 

Clasa  a VI-a  

 Aprofundarea operațiilor cu numere raționale 

Clasa a VII-a 

 Aprofundarea operațiilor cu numere raționale 

Clasa a VIII-a 

 Calcularea procentelor dintr-un număr, aplicarea formulelor specifice pătratului pentru calcularea 

diagonalei, perimetrului. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Aplicarea teoremei împărțirii cu rest, efectuarea înmulțirilor și împărțirilor cu numere naturale 

Clasa  a VI-a  

 Aprofundarea liniilor importante în triunghi 

Clasa a VII-a 

 Identificarea mulțimii de apartenență a unui număr 

Clasa a VIII-a 

 Identificarea numerelor din mulțimea numerelor iraționale, rezolvarea ecuațiilor cu numere raționale. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 Recapitularea materiei din clasele primare și exerciții suplimentare efectuate individual 

 Activitate diferențiată la clasă 

Clasa  a VI-a  

 Pregătiri suplimentare pentru recuperarea materiei 

 Fișe individualizate de lucru 

 Activitate diferențiată la clasă 
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Clasa a VII-a 

 Pregătiri suplimentare pentru recuperarea materiei 

 Fișe individualizate de lucru 

 Activitate diferențiată la clasă 

Clasa a VIII-a 

 Recapitularea materiei, însușirea noțiunilor și formulelor matematice, efectuarea a cat mai multe 

exerciții și probleme, necesare atât în aprofundarea materiei cât și în pregătirea pentru evaluarea 

națională. 

 Fișe individualizate de lucru 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina – FIZICĂ 

2. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a VI-a 107 99 39 27 29 4 

a VII-a 118 112 77 31 3 1 

a VIII-a 86 76 60 10 5 1 

Total  311 287 176 68 37 6 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE VI-VIII, rezultate  FIZICA 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  FIZICĂ / CLS. VI-VIII 

Clasa  a VI-a  

-unii elevi au cunostinte despre fenomenele fizice din natura  

-recunosc marimile fizice si unitatile de masura 

-recunosc instrumentele de masura si modul de utilizare al lor pentru diferite marimi fizice 

Clasa a VII-a 

- cunosc simbolurile elementelor de circuit 

- realizează corec un circuit electric 

- cunosc formula forței de greutate  

Clasa a VIII-a 

-o parte din elevi recunosc marimile fizice si fenomenele    fizice studiate in acest an scolar 

-recunosc instrumentele de masura folosite la determinarea unor marimi fizice si modul de utilizarare al 

lor 

-unii elevii au reusit sa rezolve toate sarcinile propuse 

 PUNCTE SLABE  

Clasa  a VI-a  

-nu toti elevii reusesc sa efectueze transformari ale unitatilor de masura in multiplii si submultiplii 

acestora 

      -ritmul lent de lucru al unor elevi in realizarea sarcinilor propuse 

Clasa a VII-a 

-nu cunosc formula forței elastice, 

-nu aplică corect formula densității 

-nu realizzează îngtijit un grafic 

Clasa a VIII-a 

-nici in clasa a VIII nu reusesc toti elevii sa efectueze transformari ale unitatilor de masura in multiplii si 

submultiplii acestora 

-ritmul lent de lucru al unor elevi in realizarea    sarcinilor propuse 

-nu-si reamintesc formulele marimilor fizice studiate anterior 

-au dificultati in aplicarea lor in exercitii si probleme 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa  a VI-a  

-laboratorului de fizica ,spatiu destinat desfasurarii orelor 

-folosirea calculatorului si a truselor de fizica atat de profesor cat si de elevi 

      -existenta unui numar mare de lectii prezentate in AeL 

Clasa a VII-a 

- înțelegerea fizicii pe baza experimentelor cât și a materialelor pregătite pentru proiecții pe 

videoproiector 

- -testul de 5 minute 

Clasa a VIII-a 

-folosirea calculatorului din dotarea salilor de clasa atat de profesor cat si de elevi 

-existenta unui numar mare de lectii prezentate    in AeL 
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AMENINŢĂRI 

Clasa  a VI-a  

-inadaptarea la nivelul socio-profesional si la      nivelul cerintelor acestuia 

-dezinteresul manifestat de copii la toate materiile 

-situatia materiala precara a familiilor unor elevi face ca acestia sa nu aiba caiete si instrumente de scris 

Clasa a VII-a 

- multă materie cuprinsă în programa școlară determinăo însușire superficială a cunoștințelor, doar pentru 

a  note, 

Clasa a VIII-a 

-dezinteresul manifestat de copii la toate materiile 

-au aversiune fata de invatatura si profesori 

-perturba orele prin tachinarea colegilor, bufonerie sau absente nemotivate 

-elevii acumuleaza lacune mari, evita efortul de studiu individual si de realizare a temelor pentru acasa 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa  a VI-a  

-strategii de tratare diferentiata si individualizata a elevilor 

-identificarea elevilor cu nevoi speciale 

-adaptarea metodelor si mijloacelor utilizate la specificul varstei 

-formarea deprinderilor de munca individuala 

-deprinderea elevilor cu practicarea unor tehnici de lucru in laborator, individuale si pe grupe 

Clasa a VII-a 

- rezolvarea de cât mai multe aplicații sub formă de exerciții practice 

- -folosirea de metode care să le capteze atenția pe timp lung 

Clasa a VIII-a 

-strategii de tratare diferentiata si individualizata a elevilor 

-identificarea elevilor cu nevoi speciale 

-deprinderea elevilor cu practicarea unor tehnici de lucru in laborator, individuale si pe grupe 

-realizarea unor ore suplimentare de pregatire –recuperare pentru elevii slabi 

- obtinerea unor performante pentru elevii buni 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina CHIMIE 

 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a VII-a 118 110 92 11 6 1 

a VIII-a 86 81 39 36 6 0 

Total  204 191 131 47 12 1 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE VI-VIII, rezultate  CHIMIE 

 

 

 
1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  CHIMIE / CLS. VII-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a VII-a 

 Profesor calificat titular, laborator destinat experimentelor demonstrative efectuate de profesor, 

videoproiector, internet.  

 Clasa a VIII-a Profesor calificat titular, laborator destinat experimentelor demonstrative efectuate de 

profesor, videoproiector, internet.  

 PUNCTE SLABE  

Clasa a VII-a -deficiențe la calcule aritmetice și transformări ale unităților de măsură, cunoștințe reduse 

referitoare la regula de trei simplă. 

Clasa a VIII-a – foarte slabe cunoștințe despre formula chimică și egalarea ecuațiilor chimice. Fără 

cunoașterea acestora, materia de clasa a 8-a nu poate fi parcursă. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a VII-a 

 Înțelegerea chimiei pe baza experimentelor de laborator cât și a materialelor pregătite pentru proiecții pe 

videorpoiector; testul de 5 minute ; o largă paletă de exerciții și probleme culese de profesor din diverse 

surse. 

Clasa a VIII-a – O temeinică recapitulare a materiei de clasa a VII-a ; testul de 5 minute; predare prin 

descoperire dirijată și mult studiu indvidual la clasă și acasă.  

AMENINŢĂRI 
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Clasa a VII-a – foarte multă materie în programa de clasa a VII-a determină o însușire superficială a 

celor mai de bază cunoștințe despre chimie ca prim an de studiu a acestei discipline. 

Clasa a VIII-a 

 Fiind an terinal de ciclu gimnazial cât și focusarea elevilor pe materiile de evaluare este posibilă 

scăderea motivației spre asimilarea în proporție cât mai mare din rândul elevilor a acelor noțiuni care să-

i facă elegibili la parcurgerea chimiei în clasa a IX-a. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a VII-a 

 Rezolvarea de cât mai multe aplicații sub formă de exerciții și probleme în timpul orelor ; adaptarea 

programei școlare la nevoile fiecărei clase ; folosire mijloacelor moderne de predare care să capteze 

atenția elevilor și să-i motveze să învețe. 

Clasa a VIII-a 

 Metode de lucru diferențiat în funcție de nevoile proprii fiecărei clase ; mult studiu individual prin 

elaborarea profesională a portofoliilor elevilor. 

 

Raport în urma evaluării inițiale la disciplina BIOLOGIE 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 124 118 8 26 58 26 

a VI-a 107 101 11 25 37 28 

a VII-a 118 111 7 27 47 30 

a VIII-a 86 78 24 35 15 4 

Total  435 408 50 113 157 88 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate  BIOLOGIE 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  BIOLOGIE/CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 achiziţia informaţiilor despre alcătuirea unei plante 

 înţelegerea unor fenomene biologice 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice 

Clasa  a VI-a  

 au demonstrat cunoștințe la itemii cu alegere multiplă. 

 au demonstrat că se descurcă în selectarea, utilizarea și analiza surselor de informații. 

Clasa a VII-a 

 achiziţia cunoştinţelor despre diferitele grupe de animale 

 înţelegerea unor fenomene  

 aplicarea în practică a cunoştinţelor 

Clasa a VIII-a 

 achiziţia cunoştinţelor de anatomie umană 

 înţelegerea efectelor grave pe care le poate genera consumul de droguri – legale sau ilegale 

   PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 achiziţia informaţiilor despre ciclurile de viaţă ale diferitelor organisme 

 exprimarea  greoaie în scris (propoziţii incomplete şi fără logică) 

Clasa  a VI-a  

 au demonstrat că nu reușesc să realizeze o corelație între fenomenul cauză-efect/urmări. 

 nu au reușit să realizeze schemele cerute. 

Clasa a VII-a 

 dificultate în înţelegerea şi folosirea unor termeni de specialitate 

 exprimarea  greoaie în scris (propoziţii incomplete şi fără logică) 

Clasa a VIII-a 

 elevii au carențe la nivelul evaluării inițiale, a memoriei de medie și lungă durată, a însușirii 

deprinderilor și competențelor minime pe unitate de învățare și predare. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 
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28%

38%
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CENTRALIZAREA NOTELOR LA BIOLOGIE, CLASELE V-VIII
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 accesul aproape nelimitat la informaţii de specialitate pe internet 

 conţinuturile pot fi structurate şi adaptate în funcţie de nevoile elevilor 

 studierea vegetaţiei acvatice şi semiacvatice din lacul Taşaul şi de la litoralul Mării Negre   

Clasa  a VI-a  

 existența unor materiale didactice atractive: planșe, filmulețe, microscop, preparate fixe. 

 folosirea materialelor audio-video, și a celor informatice care sunt atractive pentru generațiile actuale de 

elevi. 

 participarea elevilor la diferite concursuri și olimpiade școlare,cât și realizarea unor excursii la muzeele 

din orașul Constanța, ce implică activități specifice disciplinei. 

Clasa a VII-a 

 accesul aproape nelimitat la informaţii de specialitate pe internet 

 realizarea de către elevi a  prezentărilor power point despre diferite grupe de animale 

 dotarea laboratorului cu mijloace audio-video moderne: calculator, videoproiector 

Clasa a VIII-a 

 îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi înţelegere a textului  

 existenţa unei baze materiale diversificate – atlase, planşe, folii pentru retroproiector, mulaje 

 trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii, la unul flexibil, centrat pe formarea de 

competenţe cheie 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 alegerea aleatorie a răspunsurilor 

 asocieri aleatorii 

 exprimare deficitară atunci când sunt termeni de specialitate 

Clasa  a VI-a  

 dezinteresul elevilor față de mijloacele clasice de informare și documentare 

 mijloacele moderne de informare promovează adesea o atitudine mecanică și automatizată de învățare, 

care nu ajută la formarea limbajului specufic biologiei. 

Clasa a VII-a 

 existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi pierderea continuităţii în asimilarea 

cunoştinţelor de specialitate 

 exprimare deficitară atunci când sunt termeni de specialitate 

 autosuficiența 

Clasa a VIII-a 

 slaba motivaţie şi interesul destul de scăzut pentru învăţare 

 familii destrămate şi neinteresate de progresul elevilor 

 alegerea aleatorie a răspunsurilor 

 asocieri aleatorii   
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2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 elaborarea unor fișe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular și de la 

noțiuni mai simple la cele mai complexe. 

 folosirea planșelor și atlaselor biologice pentru a fixa mai bine termenii specifici. 

Clasa  a VI-a  

 reluarea acelor noțiuni care reprezintă lacune pentru elevi. 

 lucru diferențiat pe clase 

 integrarea anumitor termeni în enunțuri noi pentru o mai bună înțelegere. 

 aplicarea unor metode interactiv-participative centrate pe elev. 

 evaluarea continuă și periodică a tuturor elevilor prin fișe de evaluare și teste care urmăresc mai multe 

categorii de itemi: subiectivi, obiectivi, semiobiectivi. 

 elaborarea unor fișe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular și de la 

noțiuni mai simple la cele mai complexe. 

 folosirea planșelor și atlaselor biologice pentru a fixa mai bine termenii specifici. 

Clasa a VII-a 

 organizarea unor întreceri şi concursuri pe teme de specialitate 

 ore suplimentare de pregătire cu elevii mai slab pregătiţi 

 testarea, evaluarea periodică cu scopul orientării şi optimizării învăţării 

Clasa a VIII-a 

 integrarea anumitor termeni în enunțuri noi pentru o mai bună înțelegere. 

 aplicarea unor metode interactiv-participative centrate pe elev. 

 evaluarea continuă și periodică a tuturor elevilor prin fișe de evaluare și teste care urmăresc mai multe 

categorii de itemi: subiectivi, obiectivi, semiobiectivi. 

 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina GEOGRAFIE 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 124 118 39 59 19 1 

a VI-a 107 99 27 39 29 4 

a VII-a 118 109 39 45 18 7 

a VIII-a 85 80 11 26 35 8 

Total  434 406 116 169 101 20 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate GEOGRAFIE 

 

 
1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  GEOGRAFIE  CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Au cunoştinţe  despre unităţile de  relief din orizontul local  

 Majoritatea elevilor stapânesc cunoştinţe referitoare la elemente de hidrografie din cadrul geografiei  

României 

  Elevii au lucrat individual, unii dintre ei răspunzând corect la itemii cu caracter obiectiv. 

Clasa  a VI-a  

  Elevii au demonstrat cunoştinţe la itemii cu  alegere  multiplă 

 Majoritatea elevilor au reusit să identifice elemente legate de planeta Pamânt, de mişcările planetei 

noastre precum şi de învelişurile acestuia 

Clasa a VII-a 

  Majoritatea elevilor au reuşit să identifice elemente de geografie fizică a Europei 

 S-au descurcat în precizarea capitalelor unor importante state europene 

Clasa a VIII-a 

 Elevii au identificat principalele caracteristici fizico-geografice ale continentelor extraeuropene 

 Unii dintre ei au precizat majoritatea capitalelor statelor cerute în  enunţ 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Majoritatea elevilor nu  au   ştiut să recunoasca  punctele  cardinale  în ordinea  cerută   
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 Nu  stăpânesc noţiuni  referitoare  la  redarea  unor  semne  convenţionale  pe  hartă 

 Unii dintre  elevi fac confuzii în  identificarea  culorilor  convenţionale  a  unităţilor  majore  de  relief. 

 -Au dificultăti în  recunoaşterea  unităţilor  de  relief  si  a  vecinilor  României   

 -Nu toţi elevii relevă  semnificaţiile  cerintelor 

Clasa  a VI-a  

 Elevii au demonstrat că nu reuşesc să realizeze o corelatie între fenomenul de cauză-efect 

 Unii dintre elevi nu au identificat corespondenţa corectă între un fluviu si localizarea geografică a 

acestuia pe continent 

 Majoritatea elevilor nu cunosc principalele coordonate geografice 

Clasa a VII-a 

 Unii dintre elevi au intampinat dificultaţi în recunoasterea unor elemente fizico-geografice pe hartă 

 Aplicarea cunostinţelor învăţate 

Clasa a VIII-a 

 Analiza informaţiilor anterioare 

 Nu toţi elevii relevă semnificaţiile cerute de un anumit exerciţiu 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 testul iniţial oferă fiecarui elev o imagine asupra nivelulului propriu de competenţe 

 conţinuturile pot fi structurate si adaptate in funcţie de nevoile elevilor 

Clasa  a VI-a  

 legatura permanentă cu vechile cunoştinţe 

 accesul la informaţii geografice de pe internet  

Clasa a VII-a 

 realizarea de către elevi a unor prezentari power-point legate de geografia continentelor extraeuropene 

 accesul nelimitat la informaţii geografice pe internet 

Clasa a VIII-a 

 Familiarizarea elevilor cu aceste etape de evaluare reprezintă o motivaţie pentru atingerea unor 

performanţe şcolare 

 Achiziţionarea unor materiale diversificate pentru aflarea de curiozităţi legate de  geografia României  

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Dezinteresul elevilor faţă de mijloacele clasice de informare si documentare 

Clasa  a VI-a  

 Exprimare deficitară in cazul termenilor de specialitate 

Clasa a VII-a 

 Programa încarcata 

 Exprimare deficitară  în cazul termenilor de specialitate 

Clasa a VIII-a 

 Alegerea la înâtmplare a raspunsurilor la itemii cu alegere multiplă 

 Interes scăzut pentru învăţare 

 O motivaţie redusă pentru însuşirea de cunostinţe geografice 
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 Absenteismul 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a                                                                                                                                                                           

 Elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general  ,la particular şi de la 

noţiuni mai simple, la cele mai complexe. 

 Folosirea hartilor  şi atlaselor geografice pentru a fixa mai bine termenii geografici şi orientarea în spaţiu 

si timp 

 Organizarea unor excursii tematice 

Clasa  a VI-a  

 Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev; 

 Evaluarea continuă si periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care   

             urmăresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi  

Clasa a VII-a 

 Evaluarea periodică în vederea optimizării invăţării 

 Organizarea unor concursuri cu tematică geografică 

Clasa a VIII-a 

 Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev; 

 Evaluarea periodică  în vederea optimizării invăţarii 

 

Raport în urma evaluării finale, la disciplina ISTORIE 

3. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 125 120 26 47 45 2 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE a V-a  rezultate ISTORIE 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  ISTORIE / CLS. A V-a  

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Majoritatea elevilor cunoaște termenii de specialitate și identifică diferențele temporale și spațiale între 

evenimente/ procese istorice.  

 PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Unii elevi nu realizează ordonarea pe criterii cronologice a evenimentelor/ proceselor istorice.Alții, 

realizează cu dificultate relatarea unui fapt istoric pornind de la o sursă dată. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 …Manifestarea interesului de a se informa folosind mijloacele multimedia în scopul învățării. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Unii elevi citesc cu dificultate ori nu înțeleg mesajul textului parcurs. Interesul scăzut al altora față de 

studiul istoriei. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 Folosirea unor tehnici moderne de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

 Utilizarea metodelor nonformale cu scopul implicării tuturor elevilor în desfășurarea orelor 

 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a VII-a 120 106 2 60 39 5 

Total  120 106 2 60 39 5 

 

22%

39%

37%

2%

CENTRALIZAREA NOTELOR LA ISTORIE  CLASELE A V-A 

SUB 5

5-6.99

7-8.99

9.00-10
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE a VII-a  rezultate EDUCAŢIE CIVICĂ 

 
 

 
1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  Cultură civică/ CLS. A VII-a  

PUNCTE TARI  

Clasa a VII-a 

 Elevii , în majoritate,cunosc și folosesc corect termenii cu conținut civic, în diferite contexte. 

 Identifică principalele valori, instituții și practici democratice. 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a VII-a 

 În unele cazuri, se caracterizează cu dificultate  persoana în diferita ipostaze, ca  membru al grupului social ori 

comunității. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a VII-a 

 Elevii sunt interesați în rezolvarea în echipă a unor probleme civice prin relaționarea pozitivă cu ceilalți. 

 Cooperează în vederea exercitării cetățeniei active. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a VII-a 

 Unii elevi manifestă dezinteres față de valorile, principiile, instituțiile și practicile democratice. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a VII-a 

 Atragerea tuturor elevilor la acțiuni care presupun participare civică și exercitarea calității de cetățean 
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Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina RELIGIE ORTODOXA 

2. REZULTATE OBȚINUTE NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa Disciplina 

Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care au 

susţinut testul 

Nr. total note 

sub 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a A Religie 22 16 4 7 5 - 

a V-a B Religie 20 18 3 8 6 1 

a V-a C Religie 26 25 2 7 11 5 

a V-a D Religie 24 22 3 3 9 7 

a V-a E Religie 25 24 3 9 9 3 

 TOTAL 117 105 15 34 40 16 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE a V-a  rezultate RELIGIE ORTODOXĂ 

 
 

 

1.ANALIZA  SWOT /     DISCIPLINA   RELIGIE ORTODOXĂ/ clasa a V-a 

                             PUNCTE TARI 

   - Elevii cunosc învăţăturile de credinţă şi cele morale din pildele şi minunile studiate;  

- Stăpânesc suficient de bine notiunile generale legate de Creştinism ; 

- Elevii cunosc evenimentele din viaţa Mântuitorului; 

-Elevii stapanesc termenii religioşi şi operază corect cu aceştia. 

                       PUNCTE SLABE 

- Nu aplică întodeauna la viaţă cunoştinţele dobândite la ora de religie; 
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- Elevii nu ştiu ordinea in care au fost date și să coreleze cele zece porunci cu învăţăturile morale ce se desprind 

din acestea şi aplicarea lor în viaţă ; 

-Au  neclarităţi cu privire la activitatea profeţilor în Vechiul Testament şi rolul acestora pentru poporul evreu; 

-Nu asociază sărbătorile creștine cu perioadele de post premergătoare și cu semnificația acestora. 

                   AMENINŢĂRI 

- Dezinteresul elevilor fata de mijloacele clasice de informare si documentare ; 

- Mijloacele moderne de informare promovează adesea o atitudine contrară moralei creştine prin nivelul ridicat de 

violenţă şi viaţă imorală ;  

- Participarea tot mai slabă la Sf.Liturghie şi reţinerea de la Sf.Taine ale Bisericii ; 

                  OPORTUNITĂŢI 

- Existenţa unor materiale didactice atractive: planşe, filmuleţe,auxiliare foarte bine realizate; 

- Participarea elevilor la diferite concursuri si olimpiade ce implica activitati specific disciplinei; 

-Îmbunătăţirea ofertei educaţionale la clasa a V-a cu un opţional la disciplina religie care le va da posibilitatea 

elevilor să aprofundeze noţiunile despre Sf.Liturghie şi practica bisericească; 

- Parteneriatul cu Biserica prin care elevii au posibilitatea de a lua contact direct cu învăţăturile creştine puse în 

practică.      

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE REMEDIERE 

 să recapituleze capitolul ,, Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile sale” şi să conştientizeze  importanţa 

respectării poruncilor pentru mântuire; 

 să integrez anumiti termeni în enunţuri noi pentru a clarifica  termenii; 

 aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev; 

 evaluarea continua si periodica a tuturor elevilor prin fise de evaluare care  urmaresc mai multe categorii 

de itemi: subiectivi, obiectivi si semiobiectivi ; 

 elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general  la particular şi de la 

noţiuni mai simple, la cele mai complexe; 

 punerea accentului in cadrul capitolului ,,Mari sărbători creștine” pe toate aspectele care decurg din     

acestea. 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina  EDUCAȚIE PLASTICĂ 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care au 

susţinut testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 125 118 1 28 32 57 

a VI-a 108 100 - 13 21 66 

a VII-a 120 112 - 9 27 76 

a VIII-a 85 77 - 2 28 47 

Total  438 407 1 52 108 246 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate EDUCAȚIE PLASTICĂ 

 

 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  EDUCATIE PLASTICA/ CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Identificarea materialelor si a instrumentelor de lucru 

 Identificarea culorilor primare,secundare si nonculorilor prin amestecul de culori 

 Identificarea elementelor de limbaj plastic 

Clasa  a VI-a  

 .identificarea materialelor si a instrumentelor de lucru 

 identificarea culorilor cade 

 identificarea perechilor complementare 

  recunoasterea amestecurilor cromatice si acromatice 

       identificarea elementelor de limbaj plastic 

Clasa a VII-a 

 obtinerea si identificarea griului neutru prin amestecul nonculorilor  

 formarea unei game simple 

 realizarea unei compozitii plastice inchise 

 enumerarea motivelor decorative ,recunoasterea suprapunerii in compozitia decorativa 

 enumerarea unor artisti cunoscuti din perioada Renasterii 

Clasa a VIII-a 

 Identificarea contrastelor cromatice 
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 identificarea asimetriei in compozitia plastica 

 intelegerea cuvantului design 

 enumerarea a 5 sculptori,pictori universali cunoscuti 

 PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Lipsa materialelor si a instrumentelor de lucru a unor elevi 

 lipsa de concentrare a unor elevi 

Clasa  a VI-a  

 Lipsa materialelor si a instrumentelor de lucru a unor elevi 

 lipsa de concentrare .a unor elevi. 

Clasa a VII-a 

 Lipsa materialelor si a instrumentelor de lucru.a unor elevi 

 lipsa de seriozitate a unor elevi 

Clasa a VIII-a 

 lipsa materialelor si a instrumentelor de lucru.a unor elevi 

 lipsa de seriozitate a unor elevi 

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 Implicarea elevilor in actiuni de pavoazare a scolii 

 participarea elevilor laexpozitii, concursuri locale,judetene,nationale si international 

 realizarea de parteneriate cu alte scoli si alte institutii 

 implicarea elevilor in proiecte didactice interdisciplinare 

Clasa  a VI-a  

 implicarea elevilor in actiuni de pavoazare a scolii 

 participarea elevilor la expozitii, concursuri locale,judetene,nationale si internationale 

 realizarea de parteneriate cu alte scoli si alte institutii 

 implicarea elevilor in proiecte didactice interdisciplinare 

Clasa a VII-a 

 implicarea elevilor in actiuni de pavoazare a scolii 

 participarea elevilor la expozitii,concursuri,locale,judetene,nationale si internationale 

 realizarea de parteneriate cu alte scoli si cu alte institutii 

 implicarea elevilor in proiecte didactice interdisciplinare 

Clasa a VIII-a 

 implicarea elevilor in actiuni de pavoazare a scoli 

 .participarea elevilor la expozitii,concursuri,locale,judetene,nationale,internationale 

 realizarea de parteneriate cu alte scoli si cu alte institutii 

 implicarea elevilor in proiecte didactice interdisciplinare 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Din cauza caldurii unii elevi nu s-au putut concentra si nu au finalizat testul 
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Clasa  a VI-a  

 Din cauza caldurii unii elvi nu s-au putut concentra si nu au finalizat testul 

Clasa a VII-a 

 din cauza lipsei de seriozitate si a caldurii, unii elevi nu au finalizat testul 

Clasa a VIII-a 

 Din cauza lipsei de seriozitate si a caldurii, unii elevi nu au finalizat testul 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev 

 folosirea eficienta a materialelor audio-vizuale si a internetului 

 evaluarea continua si periodica 

 implicarea a cat mai multi elevi in activitatile extracurriculare 

Clasa  a VI-a  

 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev 

 folosirea mai eficienta a mijloacelor audio-vizuale si a internetului 

 evaluarea continua si periodica 

 implicarea a cat mai multi elevi in activitatile extracurriculare 

Clasa a VII-a 

 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev 

 folosirea eficienta a materialelor audio-vizuale si a internetului 

 evaluarea continua si periodica 

 implicarea elevilor in acivitatile optionale si     

extracurriculare:cercuri,proiecte,parteneriate,concursuri,expozitii 

Clasa a VIII-a 

 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev 

 folosirea eficienta a materialelor audio-vizuale si a internetului 

evaluarea continua si periodic 

 implicarea elevilor in activitati extracurriculare:cercuri,proiecte,parteneriate,concursuri,expozitii 

RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE, LA DISCIPLINA  EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

2. NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 124 118 4  32   57  25 

a VI-a 107 101 3 14 56 28 

a VII-a 118 111 2 21 65 23 

a VIII-a 86 78 2 10 31 35 

Total  435 408 11 77 209 111 
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REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ 

 

 

1.    ANALIZA  SWOT /   DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, CLASELE V-VIII 

PUNCTE TARI 

Clasele V-VIII: 

 înţelegerea corectă a cerinţelor din test; 

 formularea corectă a răspunsurilor; 

 cunoaşterea înţelesului unor cuvinte specific disciplinei.       

PUNCTE SLABE 

Clasele V-VIII: 

 dificultăţi de exprimare corectă şi expresivă; 

 probleme de ortografie şi punctuaţie; 

 însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii de redactare a răspunsurilor. 

OPORTUNITĂŢI 

Clasele V-VIII: 

 promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an şcolar; 

 finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial; 

 posibilitatea de a continua studiile la un liceu cu profil tehnic sau la o şcoală profesională, în funcţie de 

profilul intelectual al elevului şi de rezultatele sale din ciclul gimnazial. 

AMENINŢĂRI 

Clasele V-VIII: 

 corigenţa;  

 abandonul şcolar. 
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2.  MODALITĂŢI  CONCRETE  DE  REMEDIERE 

Clasele V-VIII: 

 Motivarea elevilor și încurajarea prin aprecieri verbale, note, pentru participarea și implicarea în 

activitățile din clasă și nu numai. 

 Utilizarea resurselor media și IT în procesul didactic cât de des posibil. 

 Elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general  la particular şi de la 

noţiuni mai simple, la cele mai complexe. 

 

Raport în urma evaluării inițiale, la disciplina INFORMATICĂ şi T.I.C. 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 126 116 55 49 9 3 

a VI-a 108 94 46 41 6 1 

Total  234 210 101 90 15 4 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VI, rezultate INFORMATICĂ 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  INFORMATICĂ ȘI T.I.C./ CLS. V-VI 

PUNCTE TARI  

Clasa a V-a 

 Elevii au cunoştinţe de bază din matematică; 

 Elevii au cunoștințe generale cu privire la PC.  

Clasa  a VI-a  

 Elevii au cunoştinţe de bază din Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor; 

 Elevii cunosc noţiuni despre algoritmi. 

PUNCTE SLABE  

Clasa a V-a 

 Elevii au neclarităţi cu privire la componentele hardware şi software; 

 Elevii nu cunosc descrierea dispozitivelor periferice de intrare sau de ieşire.  

Clasa  a VI-a  

 Elevii nu ştiu să precizeze ce este Unitatea Centrală de Prelucrare. 

 Elevii nu cunosc structurile de bază, liniară și alternativă.  

OPORTUNITĂŢI 

Clasa a V-a 

 Existenţa unor materiale didactice atractive: planşe, fişe, auxiliare bine realizate. 

Clasa  a VI-a  

 Participarea elevilor la diferite concursuri ce implică activităţi specifice disciplinei. 

AMENINŢĂRI 

Clasa a V-a 

 Dezinteresul elevilor faţă de mijloacele de informare şi documentare; 

 Programa școlară la disciplina Informatică și T.I.C. este foarte încărcată; 

 Numărul scăzut al orelor de informatică, prevăzute în trunchiul comun al disciplinelor. 

Clasa  a VI-a  

 Dezinteresul elevilor faţă de mijloacele de informare şi documentare; 

 Programa școlară la disciplina Informatică și T.I.C. este foarte încărcată; 

 Numărul scăzut al orelor de informatică, prevăzute în trunchiul comun al disciplinelor. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

Clasa a V-a 

 Recapitularea unor noţiuni din matematică; 

 Aplicarea unor metode interactive, centrate pe elev; 

 Evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc mai multe 

categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi; 

Clasa  a VI-a  

 Recapitularea noţiuniunilor din clasa a V-a; 

 Elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la particular şi de 

la noţiuni mai simple, la cele mai complexe. 

 Colaborarea cu dirigintele /consilier al clasei, cu Consiliul profesorilor clasei. 
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Raport în urma evaluării finale, la disciplina EDUCAȚIE MUZICALĂ 

2.NIVEL GIMNAZIAL 

Clasa 
Nr. de elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi care 

au susţinut 

testul 

Nr. total note 

SUB 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

a V-a 125 117 11 46 33 27 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE a V-a , rezultate ED. MUZICALĂ 

 

 
 

1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  EDUCAȚIE MUZICALĂ/ CLS. V-VIII 

PUNCTE TARI  

 Majoritatea elevilor au obtinut note peste 7, prin care au demonstrat că au cunoștințe primare despre 

disciplina de studiu 

 Cea mai mare parte a elevilor stapânesc limbajul muzical, la un nivel mediu. 

PUNCTE SLABE  

 O mică parte dintre elevi nu au putut rezolva nici măcar cerințe de bază, legate chiar de cultura generală 

(ex. Să denumescă instrumente muzicale) 

 Elevii nu sunt familiarizati cu limbajul muzical și cu scrierea muzicală( în proporție de cca. 40%) 

OPORTUNITĂŢI 

 Continuarea efortului de a asigura accesul elevilor la cunoștințele de bază, prin reluarea conținuturilor pe 

care nu le stăpânesc îndeajuns de bine. 
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 Utilizarea mijloacelor electronice( calculator, videoproiector, pian) pentru a ajuta elevul să se dezvolte 

din punct de vedere practic muzical, dar și al cunoștințelor. 

 Utilizarea de metode noi, interdisciplinare, prin intermediul cărora elevul să asimileze mai ușor 

cunoștințele. 

AMENINŢĂRI 

 Lipsa materialelor la ora de curs(caiete de muzică, instrumente de scris: pix/stilou, creion, gumă etc), din 

neglijența elevilor. 

 Lipsa de interes și atenție a unor elevi cu o situație școlară nu prea bună, care pot distrage atenția 

celorlalți în timpul orei.  

 Lipsa de interes a elevilor, uneori amplificată și susținută de părinți sau chiar de către unele cadre 

didactice, care consideră disciplina educație muzicală mai puțin importantă decât altele. 

 Lipsa de comunicare din partea elevilor – cei care nu înțeleg anumite conținuturi nu cer profesorului să li 

se explice mai bine, din cauza comodității, lipsei de interes sau rușinii față de ceilalți colegi sau profesor. 

2.MODALITĂŢI CONCRETE DE RECUPERARE 

 Simplificarea programei școlare, prin realizarea competențelor și conținuturilor necesare elevilor, în 

concordanță cu cerințele programei dar și în funcție de abilitățile și cunoștințele dobândite de aceștia 

anterior. 

 Aplicarea unor metode noi, practice, de implicare a elevilor, în special a celor cu probleme de învățare, 

în asimilarea și rezolvarea conținuturilor cerute. 

 Motivarea elevilor cu probleme de învățare prin atragerea în discuții și implicare în activitățile clasei în 

ora de curs. 

 Ajutarea înțelegerii cerințelor disciplinei, prin mijloace didactice diverse și implicarea elevilor în 

gândirea și formularea răspunsurilor, motivarea elevilor de a pune întrebări în cazul în care nu înțeleg 

anumite conținuturi legate de educație muzicală. 

 

Raport în urma evaluării INIŢIALE la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ- PROBA ALERGARE DE 

VITEZĂ 25 m clasele P-IV 

Proba cls. Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de 

elevi care 

au susţinut 

testul 

Note sub 5 

 

(Insuficient) 

Note între  

5-6.99 

(Suficient) 

Note între  

7-8.99 

(Bine) 

Note între  

9-10 

Foarte 

bine) 

ALERGARE PREG. 143 138 0 23 43 72 

ALERGARE I 123 120 0 17 54 49 

ALERGARE a II-a 86 80 5 12 23 40 

ALERGARE a III-a 124 116 12 20 51 33 

ALERGARE a IV-a 91 88 7 16 38 27 

TOTAL   567 542 24 88 209 221 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ/ CLS. Preg.- IV  

PUNCTE TARI  

 Majoritatea elevilor sunt apti pentru efort fizic si demonstreaza acest lucru prin prezentarea adeverintelor 

medicale si prin rezultate bune la probele sportive.  

 Scolarii participa cu placere la ora si se mobilizeaza pe tot parcursul lectiei. 

 Baza materiala a scolii , dotarile existente.  

 PUNCTE SLABE  

 Scolarii mici au slab dezvoltate deprinderile de imbracat/ dezbracat/ incaltat etc, igiena a echipamentului 

si reglarea autocontrolului.  

OPORTUNITĂŢI 

 Fonduri pentru achizitionare material sportive. 

AMENINŢĂRI 

 Scaderea interesului atat pentru ,, sportul pt toti,, cat si pentru sportul la nivel de performanata. 

 Scaderea nivelului de trai 

Raport în urma evaluării INIŢIALE la disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ- PROBA ALERGARE DE 

VITEZĂ 50 m clasele V-VIII 

Proba cls. Nr. de 

elevi 

înscrişi 

Nr. de elevi 

care au 

susţinut testul 

Note 

sub 5 

Note între  

5-6.99 

Note între  

7-8.99 

Note între  

9-10 

ALERGARE a 5-a 147 141 12 9 43 77 

ALERGARE a 6-a 109 102 7 13 32 50 

ALERGARE a  7-a 116 108 4 16 38 50 

ALERGARE a 8-a 86 78 0 5 34 39 

TOTAL elevi  458 429 23 43 147 216 

 

REPREZENTARE COMPARATIVĂ GRAFICĂ CLASELE V-VIII, rezultate EDUCAȚIE FIZICĂ 
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1. ANALIZA SWOT / DISCIPLINA  EDUCAȚIE FIZICĂ/ CLS. V - VIII  

PUNCTE TARI  

 Existenta unei infrastructure 

 Relatiile bune cu majoritatea parintilor 

 Copii legitimate la cluburi sportive 

 PUNCTE SLABE  

 Elevi dezinteresati de sport 

 Lipsa unor premii la diferite discipline. 

OPORTUNITĂŢI 

 Disponibilitatea altor scoli pentru participarea la intrceri sportive. 

AMENINŢĂRI 

 Dezinteresul parintiilor si al elevilor. 

 

CONCLUZII : 

La clasele pregătitoare testarea iniţială a vizat Comunicarea în Limba Română (C.L.R.), 

Matematică şi Explorarea Mediului ( M.E.M ), Arte Vizuale şi Abilităţi Practice (A.V.A.P.) şi Muzică şi 

Mişcare (M.M.), Educaţie Fizică şi a cuprins un total de 135 de elevi din totalul de 142. 

La clasele I-IV testarea a vizat următoarele clase şi discipline: 

Nr. 

crt. 

Disciplina Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

1. C.L.R. /Limba Română     

2. M.E.M. / Matematică     

3. Ştiinţe ale naturii     

4. Educaţie Civică     

5.  Geografie     

6. Istorie     

7. Educaţie Fizică     

 

La C.L.R./ Limba Română şi la M.E.M. / Matematică cele mai bune rezultate sunt înregistrate 

la nivelul claselor I: numărul cel scăzut de calificative de insuficient şi numărul cel mai ridicat de 

calificative „foarte bine”, apoi rezultate foarte bune s-au înregistrat şi la nivelul claselor a II-a. S-a 

5%

9%

32%54%

CENTRALIZAREA NOTELOR LA EDUCAȚIE PLASTICĂ, CLASELE V-VIII

SUB 5

5-6.99

7-8.99

9.00-10
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constatat că 44% din numărul elevilor testaţi la Limba Română şi 40% din nr elevilor testaţi la 

Matematică au obţinut calificativul „FB”.  

La Ştiinţe 48% dintre elevii claselor III- IV au luat calificativul „FB”. 

 

****************************************************************************** 

 

La clasele gimnaziale înregistrările testării oferă următoarea centralizare: 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

1. Limba Română     

2. Limba Engleză     

3. Limba Franceză     

4. Matematică     

5. Informatică şi T.I.C.     

6. Fizică     

7. Chimie     

8. Biologie     

9. Geografie     

10. Istorie     

11. Cultură Civică     

12. Educaţie socială     

13. Religie Ortodoxă     

14. Ed. Tehnologică     

15. Ed. Plastică     

16. Ed. Muzicală     

17. Ed. Fizică     

 

La Limba Română, nivel gimnazial cele mai slabe rezultate s-au înregistrat la clasele a VI-a, , iar 

cele mai bune la clasele a VII-a. Din numărul total de elevi testaţi (364) 24% au luat note sub 5, 43% au 

luat note între 5 şi 6,99, 29% au luat note între 7 şi 8,99 şi 4% au obţinut note de 9 şi 10. 

La Limba Engleză, nivel gimnazial din numărul total de elevi testaţi (400) 33% au luat note sub 

5, 29% au luat note între 5 şi 6,99, 33% au luat note între 7 şi 8,99 şi 5% au obţinut note de 9 şi 10. 

La Limba Franceză au susţinut testul 396 de elevi din clasele V- VIII cu următoarele rezultate: 

15% note sub 5, 32% note de 5 şi 6, 36% note de 7 şi 8 şi 17% note de 9 şi 10; 

La Matematică clasele V-VIII cele mai bune rezultate s-au obţinut la clasele a V-a: din 411 elevi 

care participat la testarea iniţială 28% au luat note sub 5, 38% au luat note de 5 şi 6, 30% au luat note de 

7 şi 8 şi 4% au laut note de 9 şi 10. 

La Fizică s-au obţinut rezultate mai bune la clasele a VI-a, faţă de clasele a VII-a şi a VIII-a. Un 

procent de 61% dintre elevi au obţinut note sub 5 (dintr-un total de 287 de elevi); 
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La Chimie un procent de 69% dintre elevi au obţinut note sub 5 (131 de elevi dintr-un total de 

191 de elevi); 

La disciplinele Fizică şi Chimie CEAC va monitoriza în mod deosebit implementarea măsurilor 

de recuperare formulate. 

La Biologie cele mai bune rezultate s-au obţinut la clasele a VII-a ( 30 de elevi din totalul de 110 

au luat note de 9 şi 10, iar per total 22% din numărul elevilor de gimnaziu au luat note de 9 şi 10) 

La Geografie- gimnaziu cele mai bune rezultate s-au înregistrat la clasele a VIII-a. 

La Educaţie Civică doar 2% dintre elevi au luat note sub 5. 

La Religie Ortodoxă şi Istorie au fost testaţi numai elevii claselor a V-a . La religie 14% dintre 

elevi au luat note sub 5, în timp ce 15% au luat note de 9 şi 10. La istorie 22% din numărul elevilor asu 

luat note sub şi 2% note de 9 şi 10. 

La Informatică şi T.I.C. au fost testaţi elevii claselor V-VI : 48% dintre elevi au obţinut note sub 

5 ( 101 elevi din 210 elevi testaţi). 

 

 

Culegere şi centralizare  date nivel primar,  

Prof. înv. primar  ŞANDRU ELENA……………………………… 

Culegere şi centralizare  date nivel gimnazial,  

Prof. înv. primar Heroiu Iulia…………………………………..… 

 

Am luat la cunoştinţă: 

1. Prof. Şerban Adriana………………………………………………… 

2. Prof. Ivanescu Simona……………………………………………….. 

3. Prof. Secară Carmen- Gabriela ……………………................……….. 

4. Prof. înv. primar Muscoi Georgeta…………………………………..…. 

5. Reprezentant Cons. Local Paraschiv  Costina………………………..... 

6. Reprezentant CRP Bujor Liviu………………………………………… 

 

Director,  

PROF. MANGRI ELENA LIGIA 

…………………………………….. 
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