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Mesajul zilei

Scopul educației este

transferul de flacără.



Turul galeriei



Turul galeriei



Turul galeriei



La lecția de limbă și 

literatură română

,,De vorbă cu Eminescu” - fișa 

scriitorului



Balul mascat în 
ajun de Anul Nou

Carnavalul venețian



După Carnaval, 

fericiți și glumeți



Repetiții și voie 

bună



Concursul 

,,Bătălia rimelor”

Locul I, PREMIUL MARE pe 

treapta gimnazială



Învingătorii

Grigore Vieru ar fi 

mândru de acești elevi, 

frumoși la chip și la 

suflet.



Concursuri, 

concursuri...



La căsuța cu 

scrisori



Uniți prin 

atitudine și respect

O zi specială



Agenda ședinței

1. Particularitățile de vârsta ale elevilor, racordate la 
așteptările părinților și ale cadrelor didactice;
2.Totalurile I semestru;
3. Analiza Rapoartelor  pentru părinți;
4. Comportamentul copiilor în mediul online în funcție de 
vârstă și posibilele riscuri asociate acestora;
5. Diverse.



1. Particularitățile de vârsta ale elevilor, racordate la așteptările 

părinților și ale cadrelor didactice

(coordonat cu psihologul școlar Popenco Gabriela)

1. Exprimarea și limbajul/ capacitate cognitive operatorii;

2. Nevoie personale;

3. Interese;

4. Starea afectivă și emoțională (Dezvoltarea emoțională gestionarea emoțiilor și conștientizarea stării);

5. Eul conștiința de sine și alții (socializarea), (Cum mă percep eu pe mine și cum stabilesc relații);

6. Motivație/norme/valori;

7. Comportament și personalitate;

8. Relație copil- părinte;

9. Relație copil - școală;



9. Relație 

copil - școală
❏ Motivația școlară – nevoia sinceră de

autoperfecționare și pentru bucuria vieții

de grup;

❏ Întâmpină anumite frustrări legate de noi

schimbări în regimul și programul școlar;

❏ Își formează modelul de urmat, din

motivul că are mai multe exemple

(modele) folosește profesorul ca reper,

dar, totodată și multitudinea de schimbări

(profesori diferiți) îi debusolează, pot

deveni confuzi, deseori fac comparații cu

experiența din trecut.



Totalurile 

semestrului I.

Media notelor:

❑5.00- 6,49…….. 0 elevi;

❑6.50- 7.99……...2 elevi;

❑8,00 – 8,49........ 4 elev;

❑8,50 – 8, 99........4 elevi;

❑9,00 – 9, 49........2 elevi;

❑9,50 – 10 .......... 2 elevi.



Evaluarea 

rezultatelor 

școlare

⚫Evaluarile sumative – la finalizarea 

fiecărei unități de învățare / modul (2-3-4);

⚫Evaluări formative – 10-15 min. la 

început de unitate de învățare;

⚫Evaluarea curentă – zilnic;

⚫Lucrări de laborator: științe;

⚫Lucrări practice: geografie, 2 pe an;

⚫Proiecte transdisciplinare, Portofoliu, 

Prezentări Power Point, Banda Desenată.



Profesorii 

clasei a V-a 

,,P”
.

https://studii.md/class/302532

https://studii.md/class/302532


Linkuri de 

acces la lecția 

online

https://docs.google.com/document/d/1XpMgnkMqi8D7CUf5y_bcR

1LB2lCrWjM-/edit



RAPORT 

PENTRU 

PĂRINȚI CU 

PRIVIRE LA 

REZULTATEL

E ȘCOLARE 

Sugestii cu privire la RAPORT



Comportament

ul copiilor în 

mediul online 

în funcție de 

vârstă și 

posibilele 

riscuri asociate 

acestora



Sugestii şi 

recomandări

•Copilul trebuie învăţat că poate închide ferestrele

cu jocurile dubioase, ferestrele de chat, e-mail-ul

şi chiar computerul.

•Menţinerea unei relaţii de încredere, sinceră,

reciprocă cu copilul, pentru a putea mereu discuta

despre potenţiale riscuri din mediul on-line.

•Oferirea suportului emoțional copilului și

senzației că nu este singur cu problemele sale.

•Instalarea programelor de control parental-

solicitaţi consultanţă la instalarea programelor de

control parental în magazinele de vânzare a

dispozitivelor IT sau prestatorului de servicii

Internet.



Reglementări 

speciale în 

contextul 

pandemiei 

COVID-19



Principala 
prioritate este

Sănătatea și

starea de bine a 
copilului



Diverse ⮚Regimul zilei;
⮚ Manualele acasă;
⮚ Informarea la timp a 
dirigintelui despre absența 
copilului;
⮚ Posibilitatea de a reveni la 
școala online;
⮚Întrebări, propuneri, 
sugestii...





Evaluarea 

ședinței
Cum v-ați simțit pe 

parcursul sedinței? De 

ce?

Plec de la ședință cu 

gândul... 



Mulțumesc!


