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Raport Anual
al activităţii comisiei olimpiade şi concursuri şcolare
Anul şcolar 2015-2016

In anul şcolar 2015-2016, ne-am propus să desfăşurăm o serie cât mai variată de
activitaţi, proiecte şi programe educative, în care să fie implicaţi afectiv, motivaţional şi conştient toţi
elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, Biserică,Poliţie,
Dispensar,bibliotecă, factori economici etc.).
Au fost propuse şi vizate spre atingere următoarele obiective :

1 . formarea personalităţii elevilor, prin însuşirea valorilor culturale naţionale şi universale ;
2 . formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice ;

3 . dezvoltarea fizică armonioasă, prin Educaţie fizică, Educaţie igienico-sanitară şi practicarea
sportului.

1. Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective propuse, precum şi în planificarea şi
desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de
interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională ale
elevilor noştri, de planul cadru de invăţămant şi de idealul educaţional al şcolii româneşti
contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu
finalitate “măsurabilă” – transformarea “ educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii
în care trăiesc şi işi desfăşoară activitatea, ai societaţii democratice şi ai marii familii europene.
Activităţile educative realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei
religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale,
Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile
copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , Educaţiei ecologice etc.
Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca din comună,
Dispensarul comunei , care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei
de activităţi extraşcolare oferite elevilor.
Activităţile desfăşurate în săptămâna,,Şcoala altfel,, sunt, prin structură şi conţinutul
specific, complementare activităţii de învăţare şi au o deosebită influenţă formativă asupra elevilor,
în toate formele lor de organizare: drumeţii, excursii, vizite, concursuri, spectacole, ateliere, activităţi
sportive, ştiinţifice etc. Am considerat necesar, respectând metodologia în vigoare, schimbul de

idei/opinii profesor-elev, profesor-profesor, profesor-echipa managerială, cu privire la tipurile de
activităţi propuse, la planificarea lor, la modalităţile variate de punere în practică a acestora, în
vederea optimizării rezultatelor obţinute şi a creşterii prestigiului unităţii noastre, răspunzând
diverselor preocupări şi interese ale elevilor şi punând în evidenţă talentele şi competenţele
elevilor/profesorilor în diferite domenii. În organizarea şi derularea programului de activităţi elaborat
pentru fiecare zi a săptămânii, am ţinut cont de nevoile de dezvoltare individuale şi instituţionale
identificate, respectiv: valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului, reducerea barierelor în
învăţare şi participare pentru toţi elevii şi înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru
procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie depăşită, susţinerea dreptului elevilor la o educaţie
complexă, completă.

2 . Obiectivele strategice ale programului
· Dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice; · Dezvoltarea unor abilităţi şi
competenţe complementare celor formate prin procesul instructiv-educativ formal: muzicale,
artistice, critice, oratorice, persuasive, gospodăreşti ;
· Dezvoltarea spiriritului competitiv;
· Formarea unor atitudini civice şi a unor atitudini de protecţie a mediului înconjurător;

3. Tipologia activităţilor derulate: - activităţi culturale - activităţi sportive - activităţi ştiinţifice activităţi de ecologizare - activităţi practic-aplicative
4 . Rezultate înregistrate:
· compoziţii plastice şi creaţii artistice originale reunite în portofolii; -menţiune la concursul
naţional de creţie plastică ,,Primăvara în haine de sărbătoare” sub îndrumarea d-rei Prof. pentru înv.
primar Dârlău Finica,
· realizarea unei expoziţii cu cele mai bune creaţii plastice din cadrul programului „Să ştii mai multe,
să fii mai bun”; · DVD cu imagini din cadrul activităţilor;
· prezentare Power Point a rezultatelor proiectului;
. locul al III-lea la fotbal, faza pe Cerc Pedagogic, clasele V-VIII, şi locul al III-lea la faza locală de
fotbal desfăşurată la Şcoala Berşti - Tazlău, sub îndrumarea d-lui prof. de Ed. Fizică, Păncescu MariusCornel.

5 . ANALIZA SWOT:
A. Puncte tari:
1. personal didactic cu experienţă şi calificare profesională; 2. cadrele didactice s-au implicat în
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 3. activităţi didactice concepute în mod creativ
de către majoritatea cadrelor didactice; 4. activitaţi flexibile, adaptabile şi creative, care corespund
nevoilor elevilor; 5. interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi extraşcolare: vizite şi excursii
tematice,concursuri, jocuri în aer liber; 6. interesul elevilor de a participa la procesul de luare a
deciziilor în şcoală; 7. adaptarea activităţilor la necesităţile şi particularităţile copiilor şi la specificul

vârstei; 8. realizarea unor activităţi comune elevilor de pe acelaşi nivel; 9. entuziasmul unei părţi
dintre elevi cu privire la implicarea în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din programul „Şcoala
altfel” 10. existenţa unor resurse materiale minime necesare (calculator, retroproiector, video, boxe,
microfon ş.a.) 11. atingerea obiectivelor urmărite în cadrul programului;

B . Puncte slabe:
1. motivaţia sau interesul scăzut al unei părţi dintre elevi pentru anumite tipuri de activităţi; 2.
dificultăţi legate de formula optimă de desfăşurare a activităţilor, de tipul de activităţi care ar trebui
desfăşurate şi modalităţile practice de realizare a acestora; 3. dificultăţile generate de nevoia de a
transporta diferite mijloace tehnice dintr-o sală într-alta (calculator şi monitor, boxe de dimensiuni
mari, microfoane ş.a.); 4. imposibilitatea derulării unor activităţi în curtea şcolii din cauza condiţiilor
meteo nefavorabile; 5. influenţa unor factori externi care nu pot fi prevăzuţi în momentul conceperii
programului, întrucât intervin ulterior aprobării acestuia în cadrul unităţii şcolare şi transmiterii către
inspectoratele şcolare ; 6. inexistenţa unei săli de spectacole pentru desfăşurarea activităţilor cultural
– artistice cu un număr mai mare de elevi; 7. resurse financiare si materiale extrem de reduse pentru
oferirea de premii şi diplome elevilor care au obţinut locurile I, II şi III la diferite concursuri; participarea la concursuri naţionale şi internaţionale a fost scăzută - doar clasele a II-a, a III-a şi a IV-a
au participat la olimpiadele –concurs organizate de către Isj Bacău în colaborare cu Şcoala ,,Liviu
Rebreanu Comăneşti - ,, Fii inteligent la matematică şi Comunicare şi ortografie,, unde au obţinut 3
menţiuni elevii clasei a II-a, de aceea se vor face demersuri anul viitor pentru a implica mai mulţi elevi
în astfel de concursuri.

C. OportunitĂŢi:
1 . implicarea părinţilor în desfăşurarea activităţilor;
2 . Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de
roluri;

3 .Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare şi concursuri.
D . AmeninŢĂri:
1 . copii care provin din familii defavorizate economic şi care nu pot suporta costurile implicate de
anumite activităţi extraşcolare;

2 . implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor;
3 . influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor

RESP.COMISIE
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