ŞCOALA GIMNAZIALA "PETRU RAREŞ" HÎRLĂU

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar - 2012-2013
În anul şcolar 2012-2013 , obiectivele generale ale corpului profesoral
din Şcoala Gimnazială “Petru Rareş” Hîrlău au fost următoarele:
-Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor
calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare în termenul indicat);
-Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de
strategii activ-participative şi de mijloace didactice utile;
-Alternarea activităţilor frontale cu cele independente, diferenţiate, de
grup;
-Organizarea de activităţi extracurriculare;
-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective ,
asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de
experienţă;
-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice,
portofolii, teste;
- Colaborarea susţinută şi eficientă şcoală-familie.
I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
La clasele I, în anul şcolar 2012/2013 promovabilitatea a fost
următoarea: clasa I A - 95%, clasa I B - 100% , clasa I C - 99%, clasa I D - 98
%, clasa I E - 100%.
Datorita activitatii sustinute ale cadrelor didactice de la clasele a II-a, s-au
obtinut la sfarsitul anului scolar rezultate foarte bune :
- un numar de absente foarte mic;
- un procent de promovabilitate superior;
La clasele a III-a s-au întreprins următoarele măsuri concrete pentru
diminuarea abstenismului si a esecului scolar:
discutii cu elevii si parintii acestora;
sedinte lunare cu parintii;
activitati atractive;
permanenta legatura cu mediatorul scolar;
instiintarea familiei despre absentele si situatia scolara a elevilor.
Promovabilitatea la clasele a IV-a a fost 100%.
Elevii au obtinut rezultate bune si foarte bune la testarea de final de an
scolar , precum si la testarea sustinuta la Colegiul ,,Stefan cel Mare”/media
minima de admitere fiind 9,20.
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La Evaluarea Nationala la limba şi literatura română, elevii au avut
rezultate bune: clasa a VIII-a A,media clasei 8,08; clasele a VIII-a B,C si E au
avut promovabilitate de 100%; clasa a VIII D:7,01
La sfârşitul anului şcolar 2012-2013, atât la limba engleză, cât şi la limba
franceză, nu au fost elevi corigenţi, dar au fost 2 elevi cu situaţia neîncheiată la
limba engleză şi 2 elevi cu situaţia neîncheiată la limba franceză (clasa a VII-a
D), aceştia rămânând repetenţi în urma evaluării din sesiunea din septembrie.
Analiza comparativă a mediilor de pe primul semestru şi mediile
semestrului al II-lea, relevă o îmbunătăţire a rezultatelor elevilor la cele două
discipline, fapt ce indică un real progres şcolar, vizibil la nivelul mediilor
finale. Un indicator semnificativ al procesului de predare-învăţare este şi gradul
de promovabilitate al elevilor, care la cele două discipline, a fost de 100% la
finalul semestrului al II-lea. Acest fapt se datorează şi diversificării metodelor
de predare-învăţare ale profesorilor, cu accent pe învăţarea centrată pe elev,
având ca punct de reper Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi
Străine (CECRL).
Ca urmare a unei munci sustinute a celor 5 profesori de
matematica(Alexe Oana, Popa Mircea, Dorneanu Bogdan, Ciobanu Petronela,
Rautu Ioan), prin acordare de nenumarate ore de pregatire suplimentara,prin
aplicarea celor 3simulari, de teze semestriale, evaluari sumative, elevii scolii
noastre au obtinut un procent de 87%promovabilitate, ceea ce se situeaza cu
mult peste procentul judetului. Astfel s-au obtinut nu mai putin de 5 note de
10,(8A-DorneanuB, 8B- Ciobanu P.)un 9.90(Alexe 8C),5 note de 9,70(Popa,8D Alexe8C, 8E).
La toate disciplinele din aria curriculară Om și Societate, la finele anului
școlar 2011-2012, s-a înregistrat un progres față de testarea inițială iar procentul
de promovabilitate în anul școlar precedent a fost de aprox 98%.

II. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE
FORMARE/PERFECŢIONARE
Toate cadrele didactice de la Clasele Pregătitoare au participat şi
finalizat Cursul de perfecţionare „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”.
În cadrul Comisiei Metodice s-au susţinut atât lecţii demonstrative şi
dezbateri organizate, dar şi întâlniri inter-active spontane.
În luna noiembrie, alături de celelalte cadre din şcoală au participat la
organizarea activităţilor din cadrul Cercului Pedagogic - d-na înv. Melinte A. a
susţinut lecţie demonstrativă, d-na Botezatu G. a participat la întocmirea
referatului , d-nele Mocanu D. şi Miler L. au participat la amenajarea spaţiului
educaţional şi pregătirea mapelor pentru cerc.
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D-na înv. Georgeta Botezatu a susţinut în anul şcolar inspecţia curentă 2
pentru obţinerea Gradului didactic II, iar d-na Miler Laura inspecţia curentă 2
pentru obţinerea Gradului didactic I.
Şi d-nele învăţătoare de la clasele I, au susţinut în cadrul comisiei : lecţii
demonstrative,referate, lecţii deschise cu părinţii, au analizat teste de evaluare
elaborând apoi măsuri amelorative, şi au participat la Cercul Pedagogic al
învătătorilor.
D-na Teodorescu Vasilica şi Simionescu Maria au sustinut în cadrul
Cercului Pedagogic de la Hîrlau, lecţie demonstrativă la disciplina matematică,
iar d-na Onofrei Gabriela a redactat împreună cu alte colege referatul Cercului
Pedagogic al Învăţătorilor din zona Hârlău.
D-na Onofrei Gabriela a participat la cursul de formare ,,Şcoala – o
necesitate, nu doar un drept“, Botoşani;
Activitatea comisiei metodice a invatatorilor de la clasele a II-a s-a
desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul
comisiei
metodice si a planificarii activitatii.
Doamna prof. Piriiala Olga a participat la cursurile IT.Se remarca cu
obtinerea premiului I acordat de Institutul Roman pentru drepturile omului, fiind
autoarea cartii,, Europa fara frontiere”, precum şi cu următoarele:
 Abecedar, autor Olga Pîrîială, Editura Aramis, Bucureşti, înscris şi în

anul şcolar 2012-2013 pe lista manualelor valabile, avizata de MEN;
 Premiul II- Concursul Naţional de Creativitate Didactică acordat de

MECTS şi IRDO pentru cartea “Europa fără frontiere/ Europe without
frontiers”, Editura Vasiliana, Iaşi, 2012;
 Apariţia celei de-a doua editii- revizuită şi adaugită- a celor două volume

de “Literatură pentru copii”, Editura Aramis, Bucureşti, 2012;
 Participant la Expoziţia Naţională, faza finală a celei de-a VI-a ediţi a

Concursului Naţional în domeniul materialelor auxiliare destinate
educaţiei pentru drepturile omului, Cluj, 2012;
 Membru în Comisia Judeţeană- Olimpiada de educaţie civică, Iaşi, 2012;
 Metodist ISJ Iaşi;
 Expert în managemetul educaţional naţional;
 Coordonator al revistei cadrelor didactice din învăţământul

preuniversitar: “Jurnal de dascăl”, Editura Vasiliana, Iaşi;
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 Coordonator al editorialului pentru copii: “Ferestre spre Europa”, Editura

Vasiliana, Iaşi;
 Participant la Conferinţa Internaţională “De la tradiţie la inovaţie în

educaţia în afara clasei”, Bucureşti, 19 iulie, 2013, în cadrul proiectului
Comenius Regio cu lucrarea: “Rolul tinerei generaţii”;
 Participant la Conferinţa Naţională din cadrul proiectului transfontalier

româno-ungar: “Calitate şi complementaritate în învăţământ” cu lucrarea:
“Asigurarea calităţii în educaţie”, Lugoj-Szeged, 2013;
 Donaţie de carte către Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi Bucovina”,

pentru Gimnaziul “Ion Vatamanu”, raionul Ungheni.
Doamna inv. Musei Marieta a sustinut lectie metodica in cadrul
cercului pedagogic.
Toti invatatorii au participat la activităţile cercului pedagogic
desfăşurat în zonă.
Toti membrii comisiei metodice de la clasa a III-a au participat la
cercurile pedagogice din anul scolar 2012-2013, iar in cadrul Comisiei metodice
au sustinut activitati dupa cum urmeaza:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – referat in cadrul cercului
pedagogic
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita - lectie demonstrativa in
cadrul Cercului pedogogic - Matematica
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – lectie demonstrativa – Limba
si literatura romana
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela – lectie demonstrativa in
cadrul Cercului pedogogic – Matematica
Toate cadrele didactice de la clasele a IV-a au participat la sedintele
comisiei metodice, la cercurile pedagogice, la consiliile profesorale si au luat la
cunostinta de notificarile de la consfatuirea invatatorilor., sedinte care au
facilitat schimbul de experienta intre colegi:

Activitate demonstrativa /lectie la comisia metodica –Agafitei G.,
Cozma A.

Lectie deschisa cerc pedagogic –Agafitei G., Dirvariu M.
Doamnele invatatoare Agafitei, Rugina, Scripniciuc Cozma au
participat la cursul ,, Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare
pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV, program elearning pentru cadrele didactice din invatamantul primar “ desfasurat in iulieaugust 2013.
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Doamna Cozma Alina a participat la Conferinta Internationala pe
tema educatiei , organizata de Universitatea ,, Al. Ioan Cuza”.
Catedra de limba şi literatura română:
Prof.Gaina Adriana a promovat examenul de definitivat in iulie 2013.
Prof.Acsinte Maria a participat la Concursul Judetean ,,Cezar Petrescu’’
organizat de Colegiul ,,Stefan cel Mare’’ in calitate de propunator de subiecte.A
fost si corector la un concurs de creatie literară.
Catedra de limbi moderne:
În martie 2013, prof. Cărăbuş Georgeta şi prof. Boiţă Niculina au
organizat şi desfăşurat activităţile Cercului metodic al profesorilor de limba
franceză, activităţi care au avut ca temă „Techniques modernes pour
dynamiser la classe de français”.
În februarie-martie 2013, prof. Cărăbuş Georgeta a participat la cursurile
TIC – „Iniţiere în tehnologia informaţiei” din cadrul proiectului „Formarea
continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice
moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel
european a competenţelor lingvistice”.
În luna mai 2013, prof. Cărăbuş Georgeta a susţinut inspecţia curentă nr.
1 pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ.
În perioada 08-07-2013 – 19-07-2013, prof. Cărăbuş Georgeta a
participat la un stagiu de formare „Formations pédagogiques pour
professeurs de FLE – 2013” în Vichy, Franţa şi a urmat cursurile atelierului
tematic intitulat „L’innovation pédagogique en classe de français”.
În iulie 2013, prof. Popovici Liliana a susţinut examenul de titularizare la
limba engleză.
Catedra de matematică - ştiinţe:
-s-a participat la consfatuirile cadrelor didactice si la cercurile pedagogice
semestriale.Scoala noastra a gazduit C.P. al prof de matematica-nov 2012
(Alexe-lectie demonstrativa’’Scara hartii’-in cadrul optionalului’Matematica
aplicata’, Rautu-referat)
-Sustinerea insp de echivalare a doctoratului cu gr I - Ieremie Ioana
-participarea la cursuri de perfectionare prin CCD atestate cu credite
transferabile;”Formarea continua a profesorilor de matematica in societatea
cunoasterii”(toti prof de matematica),”Consiliere si orientare in
cariera”,”Abilitati de vorbire in public”-Anton Irina, „Curs de utilizare a
calculatorului” - Sarbu Radu
Membrii comisiei metodice „Om și Societate” au participat la
consfătuirile organizate de ISJ Iași, la cercurile pedagogice și la cursuri de
perfecționare.
Domnul profesor Oghină Daniel a obținut gradul I didactic în
învățământ în martie 2013, doamnele prof. Bugonea Mirela și Curcă Rodica au
susținut inspecțiile pentru gradul I , respectiv definitivat în învățământ.
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Domnul prof. Ciobanu Ioan a participat la cursurile de formare Click 1
Proiectarea curriculară centrată pe competențe și Click 2 Eficiență în predare
prin folosirea metodelor interactive.
Ed. Muzicala: - Februarie 2013-IC 1 gradul I – prof. Stăncescu Alexandru
Ed. Plastica: -Iunie 2013 obtinerea gradului I – prof. Cordineanu Alexandru
Ed. Tehnologica:- Obtinerea titlului de expert naţional in managementul
educaţional – prof. Doroftei Ioan
La nivelul catedrei
de educaţie fizică s-au desfăşurat activităţi
demonstrative după cum urmează:
- domnul profesor Corban Mihai a sustinut o lectie demonstrativă privind
Modalităţile de creştere a densităţii motrice in lecţia de educaţie fizică.
- în luna decembrie domnul profesor Costache Petraş a sustinut lecţia
demonstrativă cu tema "Săritura în lungime de pe loc ".

III. ORGANIZAREA/IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
EXTRAŞCOLARE
Toate cadrele didactice de la clasele pregătitoare s-au implicat activ în
organizarea de activităţi extraşcolare. Astfel, au fost organizate excursii pentru
cunoaşterea oraşului natal, a împrejurimilor, acţiuni de ecologizare şi
înfrumuseţare, colectare de deşeuri şi depozitarea lor în locurile special
amenajate, vizite la Muzeul Viei şi Vinului Hârlău.
S-au organizat activităţi recreative: ieşiri în aer liber (Parcul Oraşului
Hârlău), la cofetărie, în special cu elevii care au obţinut rezultate deosebite la
concursuri, şedinţe şi programe artistice dedicate părinţilor.
Toate cadrele didactice au desfăşurat în săptămâna „Să ştii mai multe, să
fii mai bun” acţiuni atractive, care să-i destindă pe elevi, acţiuni care au fost
stabilite în parteneriat cu Biblioteca, Grădiniţele din oraş, Şcoala Buhalniţa ,
Clubul Copiilor Hârlău, Primăria, Poliţia Oraşului.
În cadrul comisiei metodice a claselor I, toate doamnele învăţătoare au
organizat serbări şcolare cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Crăciunul,8
Martie,Sărbătoarea Paştelui, 1 Iunie şi sfârşitul anului şcolar.
Înv. Teodorescu Vasilica:
A susţinut activităţi de parteneriat cu Primăria Cepleniţa şi biserica din
satul Buhalniţa şi a însoţit un grup de copii la cea de-a IV a ediţie aTaberei de
pictură religioasă şi olărit Lumină şi culoare.
Înv. Onofrei Gabriela:
A organizat, coordonat şi desfăşurat activităţi în cadrul Proiectului
educaţional ,,Obiceiuri şi tradiţii la români“ în care sunt implicate 16 unităţi
şcolare din zonă şi judeţul Iaşi.
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În cadrul Simpozionului judeţean ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva“ a
pregătit serbarea şcolară ,,Lumina vieţii“ pe care am prezentat-o la Biserica ,,Sf.
Gheorghe“ în cadrul Concursului de toacă, ediţia 2013;
A efectuat activităţi de voluntariat în cadrul acţiunii ,,Bucuria de a
dărui“-colectă de hăinuţe pentru pacienţii Spitalului ,,Sfânta Maria“ Iaşi;
Înv. Simionescu Maria:
A coordonat Proiectul Educaţional Deşeuri reciclăm, natura protejăm,
frumosul promovăm.
A susţinut activităţi în colaborare cu Primăria Hîrlău-Ziua Mobilităţii
Naţionale.
În anul şcolar 2012-2013, elevii claselor I au participat la următoarele
concursuri şcolare :
1.Concursul naţional de matematică ,,Euclid“,.
2.Concursul naţional ,,Proeducaţia“.
3.Concursul naţional ,,Voinicel“ .
4.Concursul judeţean ,,Tradiţie şi culoare“ .
5.Concursul judeţean ,,Mugur de vis“.
6. Concursul national ,,Comper,,.
7. Concursul judeţean ,, Ritmurile copilăriei.
Invatatorii claselor a II-a s-au implicat in o serie de activitati
extracurriculare cum ar fi:
Activitati de voluntariat, cultural artistice, sportive, excursii locale
,ecologizare. Se remarca doamna Piriiala Olga cu participarea la activitati
organizate la nivelul Muzeului Ion Creanga ( In lumea lui Creanga), cultural
artistice, doamna inv. Tomulesei Mihaela(organizator Eco Craciun), doamna
Muşei Marieta,initiator de proiecte nationale.
Toti invatatorii au organizat excursii si serbari scolare.
Foarte multi elevi au obtinut premii la diferite concursuri:
Clasa a II-a A , inv. Morariu Claudiu a vut un nr. de copii premianti la
concursurile locale si judetene, cum ar fi(,, Desene pe asfalt”, Concurs de
biciclete,,, Euclid” ,,,Traditie si Obiceiuri la romani”,...
Clasa a II-a B, inv. Tomulesei Mihaela, a avut un aport sustinut ,
indrumand multi elevi la concursuri locale si judetene.La fiecare activitate elevii
au fost in nr. mare obtinand nenumarate premii. Remarcam prezenta si obtinerea
premiilor speciale la concursurile judetene de interpretare. Aproape fiecare elev
a obtinut cel putin o diploma la cate un concurs.
Clasa a II-a C, inv Paraiala Olga, se remarca cu o participare masiva si
obtinerea de premii la : ,,Voinicelul”( I, II, III), ,,Proeducatia” – mentiuni
speciale, „Desene pe asfalt” ,”La Bojdeuca”, Festivalul national de folclor
2013”, Dans modern.
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Clasa a II-a D, inv. Musei Marieta, a contribuit la obtinerea unor meritorii
rezultate la concursurile locale, dar si la Euclid ”,Fii inteligent la mate,Comper,
faza finala,Traditii si culoare.
Clasa a II-a D, inv. Roznovat Vasile, a participat cu un nr. de elevi la
principalele competitii locale, obtinand locuri bune, mai ales la cele sportive.
Elevii claselor a III-a au participat la un număr mare de concursuri
obţinând premii şi menţiuni, după cum urmează:
Concursul National “ProEducatia”:
- Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – Matematica – locul II si III,
mentiune
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita – premiile II, III si
mentiune
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – 8 mentiuni si 6 mentiuni
speciale – noiembrie, Locul II si 9 mentiuni - aprilie
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela - mentiune
Concursul “Voinicel”:
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela – premiul I, II, III si
mentiune
Concursul National de matematica “Euclid”:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – locul I, II, III, mentiuni
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita – locul II si III, mentiuni
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – locul II si mentiune
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela - mentiune
Concursul National de Competente si Performante “Comper”, etapa I si a
II-a:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – 27 elevi
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – 24 elevi
Concursul “Prietenii ortogramelor”:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – 2 locuri I, Locul II
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita – locul II si III, metiune
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – locul I si II
Concursul Micii matematicieni:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – 5 mentiuni
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria – 2 mentiuni
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela – mentiune
Concursul Micul matematician:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – 3 premii I
Concursul “Culorile copilariei” – faza judeteana:
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia – mentiune
Concursul Mugur de vis:
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita – premiul III
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria - mentiune
Concursul Lectura – cuvant si imagine:
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Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria- premiile II si III, metiune
“Obiceiuri si traditii la romani”, editia 2012, Scoala “Petru Rares”
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita – premiile I, II si III
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela – premiul II si mentiune
ELEVII claselor a IV-a au obţinut premii la urmatoarele concursuri :
FAZA NATIONALA:

Concurs National de arta plastica ,,Traditie si culoare” -Premiul II
/Rugina

Concurs National ,, Euclid “ etapele I, II, III si proba finala faza
nationala/ Premii I, II, III, Mentiuni, – Agafitei, Dirvariu, Rugina , Chelaru

Concurs National ,, Micii matematicieni “- Premii si mentiuni –Dirvariu, Rugina, Agafitei, Chelaru

Concurs National ,, Proeducatia Matematica “-premii si mentiuni
speciale –Agafitei G, Rugina T, Dirvariu M, Chelaru M

Concurs National ,,Proeducatia
Limba romana“- premii si
mentiuni speciale-Agafitei G, Rugina T, Chelaru M, Dirvariu M

Concurs national Comper Romana /Matematica –Premii , mentiuni
si rezultate bune si foarte bune -Agafitei, Dirvariu, Rugina, Chelaru

Concurs SMART engleza –IV B , D

Concurs National ,,Voinicel “- premii , mentiuni Rugina

Concurs interjudetean ,, Obiceiuri si traditii la romani “sectiunea
creatie literara, arte plastice, interpretativa/ din cadrul Proiectului Educational
,, Obiceiuri si traditii la romani “, proiect propus de Scoala ,,Petru Rares “ în
parteneriat cu ISJ Iasi - premii si mentiuni –-Dirvariu, Rugina ,Chelaru

FAZA JUDETEANA

Concursul judetean ,,Mugur deVis ‘’-premiul I, II –-Rugina

Concurs judetean de arta plastica ,, Culorile copilariei “premiul I,
II -Rugina

Concurs judetean ,, Circulati!Circulati!” creatie literara- Premiul I
- Rugina

Concurs Judean ,, Circulati!Circulati!” creatie plastica- premiul II –
-Rugina

Olimpiada scolara de educatie civica –premiul III –-Rugina

Concurs de muzica ,,Ritmurile copilariei “premiul I COR- Agafitei
si premiul II, III interpretare - Rugina, Dirvariu
Toti invatatorii de la clasele a IV –a au realizat oferta extracurriculara si
extrascolara punand accent pe consolidarea unui set de valori stabile si
coerente capabile sa determine conduite favorabile unui stil de viata sanatos din
punct de vedere mental , emotional, fizic si socio-moral.
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Elevii claselor a IV-a
au fost implicati in multiple
activitati
extracurriculare:
-Donatii de haine si jucarii – IV A, B, C, D
-Eco-Craciunul – IV A, B
-Actiuni de ecologizare – IV A, B, C, D, E, F
-Ziua sigurantei personale “ –IV A,B, C, E ,F
-Proiect educational ,,Obiceiuri si traditii la romani”–IV A, B, C,
-Vizita la Muzeul Viei si Vinului –IV A, B, C, D,
-Vizita la biserici din oras –IV A ,B , C, D, E, F
-Saptamana cartofului donat- IV A, B, C, D, E, F
-Activitati cu parintii –IV A, B, C, D, E , F
-Colaborare cu elevii
altor scoli (Maxut, Deleni, Badeni,
Pircovaci): IV A , B , C,D,
-Vizita si serbare Centrul HOSPIS- IV A, B, D
-Serbari de Craciun - IV A, B,C, D, E, F
-Serbari 8 Martie –Iv A, B, C, D, E, F
-Activitati distractive cu elevii -1 iunie –IVA, B, C, D, E, F
-Activitate la Satul de Vacanta Pircovaci--- IV D
-Activitate cultural –artistica la Clubul Copiilor - IV D
-Realizarea de expozitii cu lucrari ale copiilor IV A, B, C, D, E
- Serbare iunie final –IV A, B, C, D , E,F
-9 Mai , Ziua Europei –IV B, F, E
- participare la spectacol de circ si iluzionism –IV A, B, C, D, E,
- actiuni informative ,, Cum ne comportam in situatii de urgenta “-IV A, B, C,
D, E, F
-Ziua Pamantului – IV E
-Proiectul thematic ,, Traditi, obiceiuri si fantezii Pascale “-IV E
-,,Cand vorbim de plastic, fii elastic”-IV E
- Participare la actiunile Zilele Orasului Hirlau –IV A, B, F
-Proiect thematic ,, Fructele si legumele –izvor de sanatate “- IV E, F
-vizionare film 3D- IV E
-Proiect thematic ,,Iar eu in lumea mea ma simt nemuritor si rece “-IV E

Actiuni SNAC -IV A, B, C, D, E,F

Proiect Educational ,, Deseuri reciclam,natura protejam, frumosul
promovam”/Concursul ,,Eco design vestimentar “-IV B, A

Serbare tematica pascala desfasurata la Protopopiatul Hirlau –
Biserica Sfantul Gheorghe –IV D

Vizionarea expozitiei numismatice – IV D

Saptamana antreprenoriatului global-- IV B

Jocuri de iarna , saniusI V A, B, C, D, E, F

Desene pe asfalt –
IV A, B, C, D ,E
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D, E, F


Actiuni de prevenire si combatere a violentei in scoli - IV A, B, C,

Activitati ,, Sa stii mai multe sa fii mai bun “ :
- ,, Cine stie mai multe povesti “-IV A, B, C, D
- ,,Ce miros au meseriile “ Iv A, B, C, D
- ,, De vorba cu parintii despre viitoarea noastra cariera “IV A, B, C, D
-,,Cum imi petrec timpul liber ?”-IV D
-vizita la Casa Memoriala Dimitrie Bejan –IV D
-activitate tip concurs ,,Cine stie castiga “-IV D
- ,, Elevii au talent”-IV A, B, D

Elevii claselor a IV-a au participat la proiectele ,,Super Mate “ si
,,Imaginatie Creativitate “-IV A, B, C, D

Sceneta,, Ce este matematica ?” prezentata la cerc pedagogicRugina

Activitate artistica prezentate la cerc pedagogic –Agafitei

Activitati diverse la proiectul ,, Obiceiuri si traditii la romani”Rugina ,Dirvariu

Concurs de cultura generala intre clase –Agafitei , Dirvariu
La Olimpiada de Limba,literatura si comunicare,faza judeteana, au
fost obtinute urmatoarele rezultate:
Profesor Acsinte Maria-indrumator:Gheorghian Viviana(premiul
I),Dirvariu Daria(premiul al III-lea),Carciuc Amalia(mentiune)-clasa a V-a A.
Profesor Gaina Adriana-indrumator:Matei Ivona si Rusu
Rada(mentiune)-clasa a VIII-a B.
Profesor Popa Mariana-indrumator:Onofrei Tudor(premiul al IIlea),Budacea Luiza si Tenchiu Teo- dosia(mentiune)-clasa a VI-a A;Cotunoaie
Claudia si Gorgan Adelina(premiul al II-lea)-clasa a VIII-a A.
La concursul ,,+- Poezie’’ ,elevul Onofrei Tudor a primit premiul al
II-lea,iar eleva Gheorghian Viviana ,premiul al III-lea.
La concursul ,,Prietenii ortogramelor’’ au fost obtinute rezultatele:
Budacea Luiza si Tenchiu Teodosia- premiul I- Prof.Popa Mariana
Onofrei Tudor-premiul al II-lea
Dirvariu Daria si Techiu Casiana- premiul I- Prof.Acsinte Maria
Carciuc Amalia - premiul al II -lea
Gheorghian Viviana- premiul al III-lea
Melinte Denisa si Pislariu Andreea-mentiune.
La proiectul judetean ,,Martisorul in Moldova’’, eleva Pislariu
Andreea a obtinut mentiune.
Si la concursul ,,Traditii si obiceiuri la romani’’ elevii mai susmentionati au obtinut premii importante.
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Activitati extrascolare ale membrilor catedrei de limba română: drumetii
in padurea Zagavia,serbari de Craciun,dramatizari după mari scriitori. Prof.Popa
Mariana a organizat o excursie tematica in judetul Neamţ in luna iunie.
D-na prof.Miclaus Petronica a sustinut si coordonat cu elevii săi activitati
in colaborare cu Casa de cultura: ,,Deschide usa,crestine!” ,,Sezatoare literara”;
,,Si s-a rastignit pentru noi...”.
În luna martie 2013 s-a desfăşurat Olimpiada de limba engleză (faza
judeţeană), unde au participat elevul Dăscălescu Mihai din clasa a VII-a A,
coordonat de profesor Plăcintă Adriana, elevul Cernescu Ştefan din clasa a
VIII-a B, coordonat de prof. Ochiană Mihaela şi eleva Gorgan Adelina din
clasa a VIII-a A, îndrumată de prof. Popovici Liliana, în urma căreia elevii
menţionaţi au obţinut rezultate remarcabile. Tot în luna martie 2013, a avut loc
şi Olimpiada de limba franceză – faza judeţeană, unde a participat eleva
Gorgan Adelina din clasa a VIII-a A, îndrumată de prof. Cărăbuş Georgeta, în
urma căreia eleva menţionată a obţinut premiul I, calificându-se astfel la etapa
naţională de la Focşani, unde a obţinut un rezultat foarte bun (85 p.)
Pe ambele semestre ale anului şcolar 2012-2013, mai exact, în
lunile decembrie 2012 şi aprilie 2013, profesorii de limbi moderne au organizat
concursul „Smart” (Ediţia a XVI-a şi Ediţia a XVII-a), la care au participat
un număr de 257 de elevi din clasele III-VIII, 8 elevi obţinând Premiul I la
Proba de Baraj la limba engleză şi 14 elevi obţinând Premiul I la Proba de
Baraj – limba franceză.
Catedra de stiinţe:
Olimpiada de matematica-faza judeteana
S-au obtinut un premiu II-Onofrei Tudor,premiul III –Tenchiu
Teodosia,doua mentiuni-Iosub Marian(Rautu Ioan) si Gheorghian
Viviana(Ciobanu Petronela)
3.Concursul Euclid-prI-Iosub si Tenchiu ; prIIOnofrei(Rautu)
4.Sperante olimpice(Pascani)-2 mentiuni(Tenchiu si Onofrei)-Rautu
5.Micii
Matematicieni(Harlau)PrI-Iosub,
prII
Tenchiu,mentiuniOnofrei,Glodoreanu,Florea, Vrabie(cl a VI-A-Rautu)Gheorgian Viviana (V-A
Ciobanu )
6.Concursurile Smart-calificati la proba de baraj-Ciobanu Bogdan si
Zapan Mihai(Alexe)
7.Plus-minus poezie-pr.III GheorghianV.
8. Cangurul-s-a bucurat de o participare numeroasa-30 elevi
9.Sanitarii priceputi-faza judeteana-locul III- obtinut de elevii cl a VII a
E-prof.Ieremie Ioana
10.Stefan Procopiu-faza jud pr I, iar la faza nationala, tot pr I-Sarbu
Radu.
11.Olimpiada de fizica-faza jud-pr II-Tenchiu
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Alte activităţi realizate de membrii catedrei de ştiinţe:
1.Organizarea de excursii de studiu si de recreere;M-tii Calimani-RarauCeahlau(Alexe Oana,Ciobanu Ion),M-tii Apuseni(Alexe Oana ,Ciobanu Ion),
excursii la Iasi si in zona Neamt(Dorneanu si Rautu)
2.Traditii de Sf Andrei-prI-Posusnicu Madalina(prezentare de costum
popular) prI-Bacica Alexandra-desen-cl a VII-a B-dirig Alexe Oana
3..1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei-program de cantece patriotice
pregatit de prof Alexe Oana prezentat la Clubul Copiilor in incheierea
festivalului de Traditii si obiceiuri de Sf Andrei coordonat d d-nele Rugina
Tereza , Onofrei Gabriela
4.Cinste eroilor-depunerea de coroane de flori la mormintele eroilor din
cimitirul Harlau de Inaltarea Domnului-cl a VII-B-dirig, Alexe Oana
5.Participarea cu elevii cl a VII-B la Serbarile de Craciun. Paste, 8Martiecoordonate de prof Miclaus
6.Drumetii la Pircovaci, la izvoarele sulfuroase in cadrul proiectului’Scoli
europene pentru ape curate’(Dorneanu, Ieremie, Alexe, Sarbu)
7.Participarea cu actiuni specifice ,de protectie a mediului la
programele;’’Scoala mea verde’’, Ziua Pamantului’’.,’’Iasi recicleaza’’ ‚’’,Ecoscoala’’,’’Dino-sah’’.’’Murind fara apa’’. Let’s do it Romania!’’Ziua mondiala
a mediului’’(Anton, Ieremie, Alexe, Dorneanu,)
8.Concursuri pe teme de cultura generala ‚’Miss si mister
Boboc’’(Dorneanu, Ciobanu)
9.Participarea la faza jud a concursului ‚’Cu viata mea apar
viata’’(Dorneanu)
10. Participarea la activitati de voluntariat;’’Voluntar pt o zi’’.Saptamana
legumelor donate’’.’’Daruind vei fi mai bun’’, Bebe Strumf’’(Dorneanucoordonator)
11.Zilele portilor deschise-SMURD
Doamna profesoară Dîscă Aurica a participat la organizarea şi
desfăşurarea Olimpiadei naţionale de ştiinţe pentru juniori.
În cadrul comisiei metodice Om și Societate s-au desfășurat activități cu
caracter educativ-moral, filantropice, de implicare a elevilor.
Domnul director Tomulesei Adrian a participat în calitate de organizator,
coordonator sau membru în juriu la majoritatea activităților educative derulate
în școală.
La disciplina Istorie s-au desfășurat activități legate de 1Decembrie și 24
ianuarie.
Catedra de geografie a organizat drumeții și excursii tematice – Munții
Călimani, Apuseni, ținutul Neamțului.
Domnul prof. Ciobanu Ioan a participat la diferite vernisaje și seri
culturale la Biblioteca orășenească și Muzeul Viei și Vinului și a susținut un
referat în cadrul comisiei metodice.
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La disciplina Religie s-au desfășurat următoarele activități:
-expoziții: Sf. Cuvioasă Parascheva-ocrotitoarea Moldovei(desene)
În lumina Învierii- expoziție de ouă încondeiate
- activități filantropice: În așteptarea Sf Nicolae
-serbări de Crăciun, Paști
Membrii comisiei metodice Om și Societate au desfășurat numeroase
activități în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun, ca de exemplu:
- vizite la casa pr Dimitrie Bejan în cadrul activității Să cunoaștem viața
mărturisitorilor în temnițele comuniste
- vizite la Muzeul Viei și Vinului, precum și la barajul și satul de vacanță
de la Pârcovaci, în cadrul activității Să cunoaștem istoria și geografia locală
-concursuri pe teme istorice și geografice
- expoziție de felicitări de Sf Paști
- vizionarea de filme religioase în cadrul activității Să educăm prin pilde
Ed. Muzicala: Corul scolii ‘Voiosii’ a participat la diverse activitati la
nivel local si judetean:
-Concursul ‘Obiceiuri din batrani’ Hirlau 2012
-Ziua Cantului Coral International – Iasi- Colegiul de Arta ‘O. Bancila’ dec.
2013
-‘ Am plecat sa colindam’- Bis. Sf. Gheorghe, Bis. Sf. Dumitru Hirlau
-Moment musical religios –Bis. Sf. Gheorghe 23 aprilie 2013
-Ziua Eroilor-Hirlau- mai 2013
Ed. Tehnologica:
-Participari la activitatile de ecologizare a orasului Hirlau
La începutul lunii octombrie pe stadionul “Gheorghe Costache” din oraşul
nostru cu sprijinul primăriei a fost organizat cross-ul de toamnă, unde
participarea a fost numeroasă creîndu-se o emulaţie deosebită pentru mişcare.
În luna inuarie catedra de educaţie fizică a organizat Faza zonală 1 a
O.N.S.Ş (fotbal teren redus) la sfârşitul căreia echipa repretentativă a şcolii
noastre a ocupat Locul II.
La sfârşitul lunii martie d-l prof. Mihai Corban a participat cu echipele
repretentative de fotbal baieţi (cls. V-VI şi cls. VII-VIII) la competiţia "CUPA
GARABET IBRĂILEANU" organizată de şcoala "GARABET IBRĂILEANU"
Tg. Frumos unde am obţinut rezultate foarte bune respectiv Locul II (cls. V-VI)
şi Locul I (cls. VII-VIII).
În cadrul săptămânii "Şcola altfel" a fost organizată competiţia sportivă
"Cupa FAIR-PLAY", competiţie ce a avut un real success având în vedere
entuziasmul tinerilor învăţăcei care au transformat întrecerea într-o adevărată
sărbătoare a FAIR-PLAY-ului. Tot în cadrul aceleiaşi sămptămâni a fost
organizat campionatul de şah pe şcoală, în care prioritatea numarul unu a fost
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promovarea acestui sport, să fie practicat în mediul real şi nu virtual pentru o
mai bună socializare a elevilor noştri.
În perioada aprilie-mai s-au desfăşurat campionatele de fotbal (băieţi) şi
respectiv baschet (fete) pe şcoală, competiţii care sunt adevărate tradiţii în care
emulaţia şi spiritul de FAIR PLAY sunt priorităţile principale ale catedrei
noastre.
IV. ALTE ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI LA
NIVELUL ŞCOLII
Toate cele patru cadre didactice de la clasele pregătitoare s-au implicat
activ în cadrul mai multor comisii organizate la nivel de şcoală. Astfel,
doamnele înv. Botezatu G. şi Miler L. au făcut parte din Comisia pentru
combaterea violenţei şi Comisia pentru relaţia familie – şcoală. Doamnele
învăţătoare Miler L. şi Mocanu D. au făcut parte din Comisia pentru ambient şi
estetică, pavoazând culoarele şi cancelaria Corpului A a şcolii noastre. D-na înv.
Melinte A. a făcut parte din Comisia pentru organizare a concursurilor şcolare
şi Comisia pentru organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, a
participat la elaborarea proiectului pentru Dezvoltare Instituţională a Şcolii
Gimnaziale „Petru Rareş”.
Fiecare d-na învăţătoare de la clasele I a avut responsabilităţi conform
organigramei şcolii.
D-nele învăţătoare de la clasele I, Onofrei Gabriela, Simionescu Maria şi
Niculescu Carmen au fost implicate în derularea Poiectului Imaginaţie şi
Creativitate, iar d-na Teodorescu Vasilica în cadrul Proiectului educaţional
Supermate.
Toate d-nele învăţătoare au participat în calitate de supraveghetor şi
corector la concursurile organizate în şcoală.
Înv. Onofrei Gabriela:
A participat în calitate de administrator de test şi evaluator la testele de
evaluare naţională la Şcoala Belceşti.
A obţinut gradaţia de merit pentru activitatea instructiv-educativă
desfăşurată.
Înv. Simionescu Maria:
A elaborate şi publicat subiecte în revista Micii Matematicieni.
Şi învatatorii claselor a II-a s-au achitat de responsabilitatile avute la
nivelul scolii si ISJ, doamnele Piriiala Olga si Musei Marieta fiind metodiste
pentru învăţământul primar.
Clasa a III-a A – Prof. Oprea Emilia
▪ Serbari scolare: „Obiceiuri de Craciun si Anul Nou”, „24 ianuarie
1859- Unirea Mica”, „8 Martie- ziua mamei”, „Vine vacanta mare!”
▪ Activitati de voluntariat in cadrul SNAC: „Ziua cartofului”, „Sa ajutam
un semen aflat in suferinta”;
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▪ Activitati in colaborare cu Salvati copiii, Iasi: Ziua copilului disparut,
Campania Globala pentru educatie, Alimenteaza-te cu sanatate
▪ Activitati in cadrul proiectelor: „Cartea, prietena mea”, „Obiceiuri si
traditii la romani”
▪ Vizita la Muzeul Viei si Vinului din Hirlau
A fost colaborator in cadrul proiectelor „Imaginatie si creativitate”;
▪ Participare la Concursul National Smart – Maestro- publicare lucrarea
„1 Iunie”;
Clasa a III-a B – Prof. Musei Luminita
▪ Organizarea / implicarea in act educative extrascolare:
- Excursie cu trenul la Iasi – octombrie 1012
- Drumetie pe dealul Basaraba - aprilie 2013
- Activitati de voluntariat – in colaborare cu prof. Dorneanu Dana,
Saptamana fructelor si legumelor donate, etc
▪ Alte activitati:
- Responsabil Comisie metodica cl. a III-a; colaborator SuperMate;
colaborator concursuri scolare;
- Responsabil comisie SNAC; Lider sindical
Clasa a III-a C – Prof. Cretu Maria
▪ A elaborat: programa de optional „Micii actori”, aprobata de ISJ Iasi
▪ Activitati in cadrul programului Sigur. Info
▪ Serbari scolare: „Obiceiuri de Craciun si Anul Nou”, „24 ianuarie
1859- Unirea Mica”, „8 Martie- ziua mamei”, „Vine vacanta mare!”
▪ Vizita la Muzeul Viei si Vinului din Hirlau
▪ A participat la Simpozionul National Edu cu tema: „Proiectare didactica
si mamagement european in spatiul romanesc”
▪ Metodist ISJ Iasi si responsabil cerc pedagogic, centrul 32;
▪ A coordonat la nivelul scolii concursul Proeducatia si la nivelul comisiei
metodice concursul „Cine stie, castiga!”;
▪ A fost colaborator in cadrul proiectelor „Imaginatie si creativitate”,
„Obiceiuri si traditii la romani”;
▪ A initiat si coordonat activitati in cadrul proiectului „Cartea, un prieten
drag”
▪ A publicat lucrarea „Metodele interactive in orele de limba si literatura
romana”sustinuta in cadrul Simpozionului National Edu, 16 februarie 2013,
Targu- Mures.
Clasa a III-a D – Prof. Munteanu Mirela
*In calitate de coordonator al Proiectului educational ,,Super Mate,,
desfasurat la Şcoala ,,Petru Rares,, Hirlau, a organizat concursul de selectie al
elevilor de clasa a III-a si a participat la elaborarea subiectelor pentru sedintele
din acest an scolar
*A organizat concursul ,,Culorile copilariei,,- etapa locala
*A organizat concursul national ,,Voinicel,,
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*A realizat serbari cu prilejul unor sarbatori: Craciun si 8 Martie
*In acest an scolar a realizat revista ,,Super Mate,, cu care a participat la
concursul din cadrul Simpozionului national ,,Literatura si celelalte arte,,
obtinand Premiul special
*In calitate de voluntar al Organizatiei ,,Salvati copiii,, a desfasurat
activitati lunare pe tema ,,Drepturile copilului,, ,,20 Nov.- Ziua Internationala a
Drepturilor Copilului,, sau in saptamana 1-5 aprilie 2013 ,,Sa stii mai multe, sa
fii mai bun,, a participat la Campania ,,Ora de educatie nonformala,,
*In cadrul Proiectului educational ,,Aproape de tine,, a donat
imbracaminte si jucarii pentru copiii unor familii nevoiase de pe Str. Eternitate,
cu prilejul Sarbatorii Craciunului
*A publicat un articol in Revista ,,Micii matematicieni,, a Colegiului
National ,,Ştefan cel Mare,, Hirlau.
*A participat cu lucrare metodico-stiintifica la Simpozionul national
,,Literatura si celelalte arte,,organizat de Colegiul National – Iasi
Fiecare cadru didactic de la clasele a IV-a a raspuns cu promptitudine
solicitarii de a face parte din echipa de corectare, elaborare, organizare
concursuri scolare şi au făcut parte din diverse comisii din organigrama şcolii.
Prof.Acsinte Maria este membru al Comisiei responsabile de concursuri
scolare si responsabila Comisiei metodice de Limba si comunicare şi a
participat la Concursul Judetean ,,Cezar Petrescu’’ organizat de Colegiul
,,Stefan cel Mare’’ in calitate de propunator de subiecte.A fost si corector la un
concurs de creatie literară.
În octombrie 2012, prof. de limba engleză Popovici Liliana şi Ochiană
Mihaela au organizat şi desfăşurat activitatea “Halloween Parade” (concursuri
de măşti, costume, poezii, povestiri), în urma căreia a fost posibilă amenajarea
unei expoziţii în holul de la intrarea în şcoală, cuprinzând exponate create de
elevii şcolii noastre.
Pe 26 septembrie 2012, prof. de limba franceză Cărăbuş Georgeta şi
Boiţă Niculina au organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, concursul cu
tema „Curiozităţi în spaţiul lingvistic european” şi au lansat în curtea şcolii
baloane colorate cu scurte mesaje în mai multe limbi europene (clasele a VI-a şi
a VII-a).
În martie 2013, la disciplina limba franceză s-a organizat şi desfăşurat la
clasele VII-VIII activitatea „Nous sommes francophones!” cu ocazia Zilei
Internaţionale a Francofoniei. S-a organizat un concurs cu premii pentru cea
mai bună prezentare despre Francofonie, cea mai frumoasă planşă şi cea mai
frumoasă poezie. Premiile oferite elevilor participanţi au constat în pliante,
dicţionare şi diplome. De asemenea, în urma acestei activităţi a fost posibilă
amenajarea unei expoziţii de planşe în holul catedrei de Limbi moderne.
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Catedra de matematica –stiinte are doi profesori metodisti-Alexe
Oana si Popa Mircea, au realizat inspectiile scolare conform delegatiilor emise
de ISJ Iasi
-s-au organizat olimpiadele pe discipline la nivel local(matematica,
fizica-chimie, biologie)-la care s-au implicat toti profesorii.
-s-au elaborat subiecte, bareme, matrice de specificatii, s-au corectat, s-au
centralizat datele, s-au stabilit masuri ameliorative pentru Testele Initiale.
-Ceobanu Petronela-resp CEAC,membru in comisia de intocmire a
orarului
-Dorneanu
Bogdan-resp
comisia
dirigintilor,com
realizarea
orarului,administrarea site-ului scolii
-Ieremie Ioana-coord. program’’Eco-scoala’’
Catedra de socio – umane:
- diverse activități desfășurate de domnul profesor Ciobanu Ion
-Let´s do it Romania!
- cadrele didactice din aria curriculară au participat la Eco- Crăciunul
Doamna prof. Dorneanu Daniela a fost implicată în activități filantropice și de
voluntariat: VOLUNTAR PENTRU O ZI, care a presupus distribuirea de
pachete persoanelor internate la Cămin Spital Hârlău; a participat în calitate de
organizator la campania SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR DONATE; a organizat
în centrul oraşului o EXPOZIŢIE CU VÂNZARE de produse artizanale
realizate de elevi în cadrul proiectului „DĂRUIND VEI FI MAI BUN”; a
participat ca şi organizator al campaniei BEBE ŞTRUMF; a desfăşurat o a doua
acţiune în cadrul proiectului DĂRUIND VEI FI MAI BUN, care a presupus
strângerea de fonduri prin punerea în vânzare de mărţişoare confecţionate de
către elevi.
Prof. Stancescu Alexandru – Membru al comisiei de activitati extrascolare;
Prof. Doroftei Ioan – Membru in comisia de disciplina;
Prof. Cordineanu Alexandru- Responsabil comisie metodica;

SUCCES ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014!
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