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RAPORT GENERAL 

PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVĂŢĂMÂNTULUI 

DIN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.195 

                   ANUL  ŞCOLAR 2018-2019              

  Analiza activităţii cadrelor didactice, a elevilor, a personalului nedidactic al şcolii, 

desfăşurate în anul şcolar 2018-2019, are drept scop evidenţierea rezultatelor bune şi foarte bune 

obţinute în procesul instructiv-educativ cu elevii, dar şi semnalarea unor nereuşite cauzate fie de o 

organizare necorespunzătoare şi de un control nesatisfăcător, fie de nerespectarea, întotdeauna, a 

hotărârilor şi a termenelor de realizare a lor, luate de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de 

Administraţie, privind rezolvarea unor probleme legate de actul de îndrumare, control şi evaluare, 

şcolarizarea şi frecvenţa elevilor, perfecţionarea cadrelor didactice, procesul de învăţământ, 

păstrarea şi îmbunătăţirea bazei didactico-materiale a şcolii. 

 

I. ACTIVITATEA DE CONDUCERE 

(organizare-îndrumare-evaluare) 

 Direcţiunea şcolii a întocmit materiale privind analiza muncii desfăşurate în anul şcolar 2018-

2019, pe baza proceselor-verbale încheiate în şedinţele Consiliului Profesoral, ale Consiliului de 

Administraţie, ale catedrelor de specialitate, ale comisiilor metodice, ale comisiilor de lucru pe 

probleme, ale concluziilor desprinse în urma unor asistenţe la orele de curs sau in urma participării la 

activităţile metodice organizate în şcoală, ale discuţiilor purtate cu părinţi, elevi, cadre didactice, 

personal nedidactic, în vederea realizării unor proiecte de interes şcolar, în cadrul fixat de Legea nr. 

1/2011-Legea Educatiei Naționale, de regulamentele şcolare în vigoare, de hotărâri ale guvernului, 

de ordine ale ministrului educaţiei, de dispoziţii ale Inspectoratului Şcolar, de adrese ale Primariei 
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Sectorului 3, ale Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, ale Poliţiei Capitalei, ale 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Perioada premergătoare deschiderii cursurilor şcolare a ridicat o multitudine de probleme 

legate de: stabilirea sălilor unde îşi vor desfăşura activitatea clasele pregătitoare, a incintei unităţii 

noastre şcolare, igienizarea tuturor sălilor de clasă, încadrarea personalului didactic nou venit în 

şcoală, formarea colectivelor de elevi la clasele pregătitoare,  repartizarea şi actualizarea situaţiei 

şcolare a elevilor transferaţi de la sau la şcoala noastră,  procurarea şi distribuirea manualelor 

şcolare pentru cei 2516 de elevi ai şcolii, repartizarea sălilor pentru cele 77 de clase de elevi, 

întocmirea documentaţiei necesare închirierii unor spaţii temporar disponibile, înaintarea Planului 

de paza al unităţii  pentru avizare la Secţia  12 Poliţie, organizarea activităţii de conducere, alegerea 

Consiliului de Administraţie, constituirea comisiilor metodice şi de catedră, a comisiilor de lucru pe 

probleme, alegerea responsabililor şi stabilirea sarcinilor acestora, actualizarea situaţiei şcolare a 

elevilor promovaţi sau repetenţi în documentele şcolare, soluţionarea cererilor unor părinţi, elevi, 

cadre didactice, deschiderea anului de învăţământ în condiţii cât mai bune. 

 Toate aceste probleme şi-au găsit rezolvarea în şedinţele Consiliului de Administraţie din 

3.09.2018, 7.09.2018, 13.09.2018, 19.09.2018, 27.09.2018, 28.09.2018,  12.10.2018, 18.10.2018,  

25.10.2018, 2.11.2018, 12.11.2018, 28.11.2018, 11.12.2018, 21.12.2018, 14.01.2019, 18.01.2019, 

28.01.2019, 30.01.2019, 7.02.2019, 13.02.2019, 18.02.2019, 22.02.2019, 28.02.2019, 7.03.2019, 

15.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019, 1.04.2019, 8.04.2019, 7.05.2019, 15.05.2019, 30.05.2019, 

10.06.2019, 19.06.2019, 2.07.2019, 21.08.2019, , 28.08.2019, iar la bibliotecă există un punct de 

documentare care conţine materiale şi în şedinţele Consiliului Profesoral din 3.09.2018, 7.09.2018, 

11,10.2018, 18.10.2018, 11.12.2018, 19.12.2018, 1.02.2019, 14.03.2019, 20.03.2019, 29.03.2019, 

18.04.2019, 16.05.2019, 7.06.2019, 13.06.2019. Trebuie menţionate acele acte normative care 

au avut o influenţă majoră pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ: 

-Legea Educaţiei Nationale - Legea nr. 1/2011 

-Ordinul pentru modificarea si completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.5049/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 

     -Ordinul nr.5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale 

nr.4315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate 

de catre inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncti din inspectoratele şcolare si 

directorii Caselor Corpului Didactic. 
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    -Ordinul nr.5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calitatii proiectelor 

de manual scolar pentru invatamantul preuniversitar pentru anul  scolar 2019-2020. 

- Ordinul nr.5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de 

invatamant preuniversitar; 

-Ordinul  si Anexa nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a 

Evaluarii Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a  in anul scolar 2018-2019; 

-Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale 

pentru absolvenții clasei a VII-a si a VIII-a, în anul școlar 2018-2019; 

-Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VII-a si a VIII-a, în 

anul şcolar 2018-2019 

-Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011  

- Ordinul nr.4794/2017 privind organizarea, desfasurarea  si calendarul admiterii in 

invatamantul  liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020 

- Procedura operationala privind  organizarea programului SDS ISMB-editie revizuita nr…. 

-Ordinul 5645/2017; CDS –prezentarea  analizei de nevoi , realizarea unei analize de 

oportunitati educationale, la nivelul contextului socio-economic local 

- Procedura ISMB nr.28.992/27.11.2017 privind realizarea retelei de resurse educationale 

deschise la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in anul scolar 2018-2019; 

-Hotarea nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 

plata; 

          -Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar 

de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, 

precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 

preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020, din 07.11.2017 

- Procedura ISMB nr.28.992/27.11.2017 privind realizarea retelei de resurse educationale 

deschise la nivelul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in anul scolar 2018-2019; 

Toate actele normative care au ajuns în şcoală au fost aduse la cunoştinţa cadrelor didactice 

în şedinţele Consiliului Profesoral  3.09.2018, 7.09.2018, 11,10.2018, 18.10.2018, 11.12.2018, 

19.12.2018, 1.02.2019, 14.03.2019, 20.03.2019, 29.03.2019, 18.04.2019, 16.05.2019, 7.06.2019, 

13.06.2019si în şedinţele Consiliului de Administraţie din 3.09.2018, 7.09.2018, 13.09.2018, 

19.09.2018, 27.09.2018, 28.09.2018,  12.10.2018, 18.10.2018,  25.10.2018, 2.11.2018, 12.11.2018, 

28.11.2018, 11.12.2018, 21.12.2018, 14.01.2019, 18.01.2019, 28.01.2019, 30.01.2019, 7.02.2019, 

13.02.2019, 18.02.2019, 22.02.2019, 28.02.2019, 7.03.2019, 15.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019, 

1.04.2019, 8.04.2019, 7.05.2019, 15.05.2019, 30.05.2019, 10.06.2019, 19.06.2019, 2.07.2019, 
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21.08.2019, , 28.08.2019 iar la bibliotecă există un punct de documentare care conţine materiale 

privind curriculumul şcolar elaborat de M.E.N., C.N.C.E.I.P., C.C.D., C.M.B.R.A.E. 

 În şedinţa Consiliului de Administraţie din 3.09.2018, s-au acordat calificativele personalului 

didactic pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 2017-2018. Ca urmare a rezultatelor  foarte 

bune obţinute de majoritatea cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ cu elevii, dar şi a 

îndeplinirii cu simţ de răspundere a obligaţiilor generale de muncă, cât şi a sarcinilor specifice 

prevăzute în fişa postului, acestea au primit calificativul “Foarte Bine” . De remarcat este  ca tot 

personalul didactic evaluat a obţinut  calificativul ,,Foarte Bine”, corespunzator unui punctaj de cel 

puţin 86 puncte. De asemenea, s-a ţinut cont de importanţa activităţilor desfăşurate de cadrul 

didactic în afara orelor de curs pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ cu elevii, precum 

şi de prezenţa sa la şedinţele Consiliului Profesoral sau ale Consiliului de Administraţie. Pentru anul 

scolar curent, avand in vedere prevederile in vigoare, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

educatiei va realiza o noua repartizare a punctajului pentru fiecare criteriu din fisa de evaluare si va 

definitiva, in acest sens, portofoliul cadrului didactic. 

 Calificativele anuale au fost făcute cunoscute cadrelor didactice ale şcolii, acestea semnând 

de luare la cunoştinţă.  

 În şedinţa Consiliului Profesoral din 7.09.2018, s-au fixat responsabilii comisiilor metodice, ai 

catedrelor de specialitate şi membrii Consiliului de Administraţie, lucrările de reparaţii si igienizarea 

tuturor sălilor de clasă, încadrarea personalului didactic nou-venit în şcoală, formarea colectivelor de 

elevi la clasele pregatitoare, I şi a V-a, evaluarea activităţii salariaţilor scolii, evaluarea iniţială a 

elevilor,  întocmirea orarelor şcolii, definitivarea ofertei curriculare la decizia şcolii, realizarea 

graficului serviciului pe şcoală al cadrelor didactice, actualizarea contractelor de muncă şi 

intocmirea celor noi , centralizarea datelor legate de perfecţionarea cadrelor didactice, realizarea 

bazei de date la nivelul unităţii şcolare, repartizarea manualelor şcolare si intocmirea documentaţiei 

justificative pentru distribuirea produselor de panificaţie, lactate si a merelor lunar, pentru cei peste 

2000 de elevi a scolii, intocmirea necesarului de burse scolare, etc. 

 În şedinţele celor două consilii ale scolii din 7.09.2018, s-au fixat   comisii metodice si comisii 

de lucru pe probleme, responsabilii si membrii lor, iar în şedinţa Consiliului Profesoral din 

11.10.2018, prin programul managerial, au fost aduse la cunoştinţa cadrelor didactice obiectivele 

activităţii lor. 

  Incheierea contractelor individuale de munca pentru cadrele didactice angajate cu 1.09.2018 

si actualizarea fisei postului pentru restul personalului didactic s-au realizat de catre doamna Voicu 

Stefania, director, domnul Tolescu Ionel Marius –director adjunct, doamna Ivan Florentina Daniela- 
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director-adjunct ,domnisoara Tudor Ana-Maria, director adjunct  si Cepoi-Scarlentia Viorica, 

secretar-sef. 

 In data de 11.10.2018, doamna profesor Popescu Denisa Daniela a prezentat Raportul 

Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii educatiei in Scoala Gimnaziala Nr. 195 pentru anul scolar 

2017-2018.  

S-a actualizat permanent punctul de informare realizat in cancelaria cadrelor didactice 

privind activitatea acestei comisii, care a urmarit imbunatatirea fiselor de  evaluare a personalului 

scolii, stabilirea portofoliului cadrului didactic, atingerea obiectivelor proiectului de dezvoltare a 

scolii pe termen mediu, prin care se stabileste politica educationala a acesteia. 

  In cadrul Comisiei pentru curriculum, doamna Corbus Monica a realizat orarul scolii, care a 

fost modificat de mai multe ori in prima parte a semestrului I. 

               Colectivul redactional al Revistei „Univers 195” a realizat materialul pentru editarea 

acesteia. În acest an școlar revista unității de învățământ a primit titlul de LAUREAT la nivel național. 

Trebuie evidentiata activitatea deosebita desfasurata de doamna profesoara Corbus Monica, 

care a  realizat tehnoredactarea revistei, activitatea colegilor îndrumatori, care au adunat 

materialele care vor fi  publicate in revista scolii. 

             Comisia O.S.P., coordonata de doamna profesoara Pop  Mihaiela,a urmarit informarea 

corecta si la timp a elevilor claselor a VIII-a si a parintilor acestora, conform legislatiei scolare,  

privind Evaluarea Nationala la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica, precum si 

admiterea in invatamantul liceal de stat. 

În acest an scolar, prin activitatea comisiei SSM coordonate de doamnele  Badea Elena si 

Danga Diana , s-a urmărit respectarea de către elevi şi cadre didactice a normelor specifice activităţii 

şcolare privind prevenirea incendiilor si apararea impotriva calamitatilor naturale. S-a făcut 

instructajul general şi s-a semnat fişa individuală de catre fiecare angajat al şcolii. S-a organizat o 

simulare de evacuare a scolii in caz de forta majora.  

In cadrul comisiei de Protectie a Muncii coordonate de doamna Minca Veronica, s-a facut 

instructajul general de cunoastere a normelor de protectie a muncii de catre fiecare elev si salariat al 

scolii si s-a semnat fisa colectiva pentru fiecare clasa si individuala pentru fiecare angajat al scolii. 

 Trebuie acordata o atentie sporita pastrarii mobilierului scolar in conditii corespunzatoare, 

iar cei care  deterioreaza mobilierul  sa fie sanctionati, conform regulamentelor scolare in vigoare. 

Acordarea burselor pentru elevi  s-a realizat in conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S nr. 

5576/2011 si O.M.E.C.T.S nr. 3470/2012. Ca urmare, comisia constituita in acest scop si coordonata 

de doamna Badescu Angelica,  in limita fondurilor alocate  de Primaria Sectorului 3, anul scolar 
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2018-2019, a alocat burse elevilor unitatii noastre scolare. Avand in vedere dificultatile majore cu 

care s-au confruntat membrii comisiei in alcatuirea listelor nominale cu elevii bursieri, se impune ca 

listele date de diriginti si invatatori sa contina numele si prenumele elevului scrise citet si complet, 

iar dovezile pentru acordarea burselor sociale sa fie aduse pana la data intocmirii procesului-verbal 

de catre aceasta comisie. 

Disciplina elevilor şi modul în care salariaţii şcolii îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu au stat 

permanent în atenţia membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului Profesoral.  Acesta a 

intocmit  programul de activitati care sa conduca la imbunatarirea situatiei disciplinare a elevilor.             

   Profesorii de serviciu au fost ajutati in timpul programului scolar de agentii  de paza, platiti 

de catre Primaria Sectorului 3, dar si de catre agentii de paza, platiti din fondul Asociatiei  

comitetului de parinti. La inceputul  anului scolar, elevii au semnat un proces-verbal privind 

respectarea disciplinei scolare, atat in scoala,  cat si in afara ei. 

Comisia de disciplină a fost coordonata de domnul profesor Catana Constantin, ajutat fiind 

de catre doamna consilier a unitatii de invatamant-doamna profesor Mitrofan Luminita, precum si 

de membrii comisiei de disciplina, care  au urmarit  respectarea prevederilor Ordinului 

5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizarea si functionarea unitatilor 

de invatamant preuniversitar, precum si prevederile Regulamentului de Ordine Interioara-

Nr.5895/9.10.2015. În acest sens,  a fost semnat un proces-verbal de toţi elevii şcolii, s-au purtat 

discuţii cu acei elevi care au încălcat disciplina şcolară şi s-a urmărit înştiinţarea familiilor elevilor 

cărora li s-a scăzut nota la purtare.  

 Agenţii de pază au consemnat zilnic actele de indisciplină ale unor elevi, ce au fost aduse la 

cunoştinţa părinţilor şi a diriginţilor. Se impune notarea acestora în caietul de disciplină al clasei, iar 

ulterior, sub semnatura parintilor, vor fi aduse la cunoştinţa acestora. Trebuie evidenţiată şi buna 

colaborare dintre şcoală şi Poliţia de Proximitate care a desfăşurat mai multe acţiuni la nivelul cls. 

IV-VIII pentru prevenirea infracţionalităţii în şcoală şi în afara ei. 

 Alte obiective urmărite de comisia de disciplină au fost respectarea ţinutei elevilor şi 

păstrarea curăţeniei în sălile de clasă. Controalele periodice au fost fectuate de membrii acestei 

comisii si  de catre directorii unitatii scolare: Voicu Stefania,  Oncete Simina, Tolescu Ionel Marius, 

Tudor Ana-Maria. Se impune ca fiecare diriginte şi învăţător să acorde o mai mare atenţie ţinutei 

elevilor şi curăţeniei sălilor de clasă, activitate care să fie susţinută şi de comisia de Crucea Roşie, 

coordonata de doamna Minca Veronica. De asemenea , trebuie acordata o mare atentie respectarii 

duratei orei de curs, prelungirea pauzelor de catre unii colegi ducand la manifestari de indisciplina 

din partea elevilor, care pot culmina cu nerespectarea cadrului didactic de catre acestia.  
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 Metodologia de evaluare a rezultatelor scolare prevede acordarea de calificative la ciclul 

primar  si de note la ciclul gimnazial, intr-un numar cel putin egal cu numarul de ore prevazut in 

planul de invatamant pentru discipline cu 2-8 ore/saptamana si cel putin 2 calificative/ note pentru 

disciplinele cu o ora pe saptamana. 

Notarea   ritmica a elevilor a fost urmarita de un colectiv reprezentat prin: 

coordonator din partea CA-Țolescu Ionel Marius 

 responsabil primar  : Smuleac Gabriela 

responsabil gimnaziu-Tudor Ana-Maria 

  -planificare teze : Badea Elena 

-notare ritmică  și monitorizarea absențelor : Rădulescu Raluca Maria  

-Ioniță Denisa-clasa pregătitoare 

-Prioteasa Gabriela-clasa I 

-Voinea Ioana-clasa a II-a 

-Ganea Cătălina-clasa a III-a 

-Dilea  Stela-clasa a IV-a 

-Toma Aurelia-clasa a V-a 

- Giușcă Simona-clasa a VI-a 

-Bratu Simona-clasa a VII-a 

-Năstase Claudiu-clasa a VIII-a 

-corigențe, echivalări, situații neîncheiate-Popescu Denisa, clasa I-VIII 

-completarea condicilor de prezență: 

 clasa 0-IV Alexe Monica 

 clasa: V-VIII Mincă  Veronica 

          În ceea ce priveşte completarea corectă şi la timp a documentelor şcolare – condică de 

prezenţă, registrul matricol, registrele consiliilor, planificările calendaristice, cataloage – s-au 

constatat  urmatoarele: 

 nu se semnează zilnic toate orele de curs din condică de către unii învăţători şi profesori de: 

limbi moderne,  biologie, educatie muzicala, educatie fizica; 

 se remarca o intarziere a completarii documentelor scolare (catalog si registrul matricol) 

pentru elevii nou- veniti. 

 Direcţiunea şcolii a efectuat  asistenţe la orele de curs ţinute de cadrele stagiare, nou- venite în 

şcoală sau înscrise în vederea obţinerii gradelor didactice . 
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 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Mihaela Daniela Cîrstea  o inspectie  tematică  in data de 5.09.2018, având ca scop 

monitorizarea activităților specifice deschiderii anului școlar 2018-2019. 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar   Mihaela Daniela Cîrstea  o inspectie  tematică  in data de 28.09.2019, având ca scop 

constituirea foemațiunilor de studiu, monitorizarea frecvenței copiilor preșcolari,  realizarea 

planului de școlarizare aprobat de ISMB, etc; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei inspector 

școlar de specialitate Clementina Anghel  o inspecție tematică de specialitate la disciplina limba 

franceză , în perioada 15-26 octombrie 2018; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei inspector 

școlar de specialitate Mona  o inspecție tematică de specialitate la disciplina limba franceză , în 

perioada 15-26 octombrie 2018; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Mihaela Daniela Cîrstea  o inspectie  tematică  in data de 31.10.2018, având ca scop  

constituirea Consiliului de Administrație al unității de învățământ, constituirea CEAC, etc.; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  domnului inspector 

școlar de specialitate profesor doctor Dogaru Gheorghe  o inspecție specială pentru acordarea  

gradului didactic I, la disciplina religie , în data 4.12.2018; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Mihaela Daniela Cîrstea  o inspectie  tematică  in data de 21.01.2019, având ca scop  

verificarea notării ritmice, activității comisiei rivind monitorizarea frecvenței elevilor, calendarul 

activității educative, asistențele la ore ale directorilor,ș.a.; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei medodist 

ISMB Marinescu Florina Manuela o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului  didactic 

definitiv, în învățământ, în data de 22.01.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei medodist 

ISMB Aruștei Eugenia o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului didactic II, în 

învățământ, în data de 22.01.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  domnului medodist 

ISMB Pițilă Ion, o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului didactic definitiv, în 

învățământ, în data de 23.01.2019; 
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 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei medodist 

ISMB Aruștei Eugenia o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului didactic II, în 

învățământ, în data de 29.01.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei medodist 

ISMB Aruștei Eugenia o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului didactic I, în 

învățământ, în data de 19.02.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Manea Ștefania Maria  o inspectie  tematică  in data de 21.02.2019, având ca scop  

verificarea  documentelor programului SDS ș.a.; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Mihaela Daniela Cîrstea  o inspectie  tematică  in data de 26.02.2019, având ca scop  

protecția și promovarea dreptului copilului ș.a.; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  domnului ispector 

școlar Călugăreanu Răzvan Adrian  ISMB  o inspecție de specialitate pentru acordarea gradului 

didactic definitiv, în învățământ, în data de 26.02.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Miron Cornelia    o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic II, 

în învățământ-învățământ primar, în data de 20.03.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Pîrvulescu Angela   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic 

II, în învățământ-limba germană, în data de 25.03.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Marinescu Florina   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic 

I, la învățământ-învățământ primar, în data de 9.04.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Bucurova Mariana   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic 

I, la învățământ-învățământ primar, în data de 9.04.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Tolan Florentina   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic I, 

la învățământ-învățământ primar, în data de 11.04.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei inspector 

școlar Mona Tabacu   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea definitivatului în 

învățământ, la învățământ-învățământ primar, în data de 18.04.2019; 
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 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Clipa Ionela   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic II, la 

învățământ-învățământ primar, în data de 13.05.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul  doamnei metodist 

ISMB  Vâlcu Nicoleta   o inspecție curentă de specialitate pentru acordarea gradului didactic II, la 

învățământ-educație fizică și sport, în data de 22.05.2019; 

 Inspectoratul Scolar  al Municipiului Bucuresti a realizat prin intermediul doamnei inspector 

școlar Cîrstea Daniela Mihaela  o inspectie  tematică  in data de 07.06.2019, având ca scop  

verificarea  documentelor manageriale ș.a.; 
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I. ŞCOLARIZAREA ŞI FRECVENŢA ELEVILOR 

 

           În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat de I.S.M.B., anul scolar 2018-2019,    au 

funcţionat 52 de clase la ciclul primar-1648(înscriși)/1645(rămași) ( 8 pregatitoare cu 283 elevi, 

10 clase I cu 322 elevi,  9 clase a II-a cu  288 elevi , 15 clasa a III-a  cu 441 elevi si 10 clase a IV-a 

cu 314 elevi şi 25clase la ciclul gimnazial -859(înscriși)/857(rămași) elevi( 8 clase a V-a cu  elevi-

272 elevi, 5 clase a VI-a cu -177  elevi , 6 clase a VII-a cu   elevi -196 elevi şi 6 clase a VIII-a cu   

213 elevi).      

 

                

 

clasa 
pregătitoare  

clasa I 
 

clasa a 
II-a 

clasa 
a III-

a 
  

clasa a 
IV-a  

 Nr.elevi 283 283 322 321 288 282 441 441 314 318 
  

 
 

           
            Nr.elevi 

          
            
            
            

            
            
            
            
            

            
            
            Fig.nr.1 

 

 

Legenda 

1-2-clasa pregatitoare             3-4-clasa I 

5-6-clasa a II-a                        7-8-clasa a III-a 

9-10-clasa a IV-a 
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Fig.nr.2 

    Numarul total de elevi la 1.09.2018  a fost de 2507, din care 1648  primar si 859 elevi 

gimnaziu. 

 

  
Fig.nr.3 

 NR.ELEVI AN ȘCOLAR 2018-2019 
ÎNSCRIȘI/RĂMAȘI 

    
    
    2507 2492 

  1.09.2018 14.06.2019 
 

     

 
 

 
 

 
  

       La sfârşitul anului școlar, sunt înscriși 2492 de elevi,    1645 nivel primar si 847  nivel 

gimnazial. 
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III. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

  Din cei 1645 elevi înscrişi/ramasi la  la clasele pregatitoare – IV,  la , 1643 de elevi au 

promovat 100. Rezultatele la învăţătură obţinute de elevii cl. pregatitoare– IV sunt foarte bune, 

demonstrând seriozitatea cu care toţi învăţătorii privesc actul învăţării şi buna lor pregătire 

profesională. 

Procesul instructiv-educativ a fost coordonat de 5 comisii metodice   conduse de d-nele: 

 Laslo Iulia - cls. pregatitoare 

 Craciun Diana - cls. I 

 Moldovanu Mariana - cls. a II-a 

 Gabriela Smuleac -   cls.a III-a; 

 Cretu Mirela -  cls.a IV-a; 

De asemenea, doamna director adjunct Ivan Daniela a coordonat activitatea celor 5 comisii 

metodice la clasele pregatitoare si clasele I-IV, pana la sfarșitul semestrului I, după care  comisia 

claselor P-IV , coordonarea acesteia, a fost preluată  de doamna profesor pentru invatamant primar 

Lăcătuș Marilena. 

         Planurile de muncă şi planificările calendaristice au fost întocmite cu respectarea precizărilor 

inspectoratului şcolar şi avizate de conducerea şcolii. Registrele comisiilor sunt completate cu toate 

datele necesare cunoaşterii activităţii învăţătorilor, fiind un model în acest sens. 

          Evaluarea cunoştinţelor elevilor s-a făcut pe tot parcursul anului scolar, respectându-se 

precizările M.E.N., I.S.M.B. şi prevederile programului managerial al şcolii.  

         Din cei 859 de elevi rămaşi /înscrişi în cl. V – VIII la finele  anului scolar, 857 de elevi au 

promovat. 

           Rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevii ciclului gimnazial reflectă, pe de o parte, 

influenţele generale asupra actului învăţării date de modificările făcute în planurile de învăţământ, 

programele şi manualele şcolare, fără să existe întotdeauna, o corelare între ele, iar pe de altă parte, 

influenţele particulare date de pregătirea profesională şi implicarea noastră sufletească în reuşita 

transmiterii cunoştinţelor fiecărui elev în parte.  

   S-a îmbunătăţit organizarea activităţii catedrelor de specialitate, planurile de muncă 

conţinând obiective clare şi sarcini precise privind realizarea lor, activitatea membrilor catedrelor 

fiind mai bine măsurată, aşa cum o dovedesc procesele -verbale încheiate după acţiunile înfăptuite. 

Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o 

predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice, are nevoie şi de o cultură generală bogată, 
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care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă  adecvată în situaţii diverse, cadrele didactice 

sunt  in continuare preocupate de formare si perfectionare. 

      Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-un 

sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi 

relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de 

calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. 

 Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă 

(funcţional-structural-operaţional).  

 Ca urmare a acestor preocupări, în unitatea noastră de învățământ, cadrele didactice au 

următoarele grade didactice: 

 3 cadre didactice cu doctorat; 

 54 cadre didactice au gradul didactic I ; 

 19 cadre didactice au gradul didactic II ; 

 10 cadre didactice au gradul definitiv în învățământ; 

 5 sunt debutanți. 

 

 

          În anul şcolar 2018-2019, în conformitate cu prevederile regulamentelor şcolare, activitatea 

profesorilor este coordonată de următoarele comisii / catedre metodice pentru disciplinele: 

 limba şi literatura română şi limba latină, condusă de d-na prof. Coroian Lidia; 

 limbi moderne, condusă de d-na prof. Vilcu Mirela ; 

 matematică, condusă de d-na prof. Petrescu Maria; 
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 fizică, biologie şi chimie, condusă de d-na prof. Ungureanu Mihaela; 

 istorie, geografie, ed. civică şi religie, condusă de d-na prof. Stoica Alina; 

 ed. muzicală, ed. plastică si ed. tehnologică, condusă de d-na prof. Ionescu Florentina; 

 ed. fizica, condusa de d-na profesor Danga Diana; 

 logopedie, condusa de d-na prof. Dragan Georgeta. 

 Dintre activităţile realizate si mentionate in rapoartele de activitate intocmite lunar de doamna 

profesor Mitrofan Luminiţa,consilierul scolii,  menţionăm:  

 SEMESTRUL I 

 
1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari   

Număr de persoane 
distincte care au 

beneficiat 
de consiliere 
individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Semestrul I, an școlar 

2018-2019 

 10 15  24 12 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de 
activităţi de la cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 
(în 

cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

CADRE 
DIDACTICE 
(în cabinet) 

1 

Nr. 
elevilor 

consiliaţi 
individua

l 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre 
didactice 
consiliate 
individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  6 4 15 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 
violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 11 16  

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  
școlar) 1 1  

Orientarea carierei  6 2  

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 
include prevenirea consumului de substanțe cu 
risc, a traficului de ființe) 1 1  
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***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea 
intervenției/problemei 

2 
 
 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 
mare frecvenţă înregistrată în 
unitatea dvs. 
(Ierarhizați problematica/ cazuistica 
înregistrată în unitatea dvs., pe o 
scală de la 1 la 10, acordând 10 
puncte problemei cu cea mai mare 
frecvență și 1 problemei cu cea mai 
mică frecvență) 

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ dezvoltare 
personală 
9 

 

Managementul emoţiilor  şi 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale 
şi de comunicare (se include 
prevenirea bullyingului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv 
cu copiii cu CES) 
10 

 

Managementul învăţării/ 
dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a 
absenteismului/abandonului 
școlar) 
7 

 

Orientarea carierei  
8 

 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 
sanogen  (se include prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, a 
traficului de ființe) 
6 

 

3 
Copii cu CES (cu certificat de 
orientare școlară și profesională) 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

9 2 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

2 2 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

1 
(se corelează cu cazurile 
raportate la managementul 
învățării ) 

 
 

2. CONSILIERE DE GRUP 
                        2.1 Număr de beneficiari 

Consili

ere  

de 

grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
preșcolari 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
cadre 

didactice 

1  1 6 1 8       
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                      2.2 Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 
total 
activităț
i  

Număr 
total 
beneficia
ri 

Observaţii
/ 
rezultate 
 

  18 450  

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 
didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activităț
i 

Număr 
total 

beneficia
ri 

Observaţii
/ 

rezultate 
 

  2 60  

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activităț
i 

Număr 
total 

beneficia
ri 

Observaţii
/ 

rezultate 
 

    2 60  

 
                  2.3 Programe de consiliere de grup 

                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă 
cu elevii  

Număr 
total prog

rame 

Număr total  
beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  

4 
60 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

6 

150 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității          
 (se include prevenirea eșecului școlar, a 
absenteismului/abandonului școlar) 

1 

30 

Orientarea carierei  6 210 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 
prevenirea consumului de substanțe cu risc, a 
traficului de ființe) 

1 

30 

Total: 

                      
                      2.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a elevilor 
 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

  Autocunoaștere și dezvoltare 
personală 
Managementul conflictelor 

urban elevi 3 
2 

8 
6 

 

Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a părinților 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
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Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a cadrelor 
didactice 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

       

 
2.5 Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   3 

Număr de elevi consiliaţi individual 6 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 3 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 
agresive / violente) 6 

Număr de cadre didactice consiliate 6 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 5 

 
2.6 Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alte 

instituţii: 

 Denumirea studiului 

a) ca organizator   

b) ca participant x 

 
2.7 Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare:   

 
      2.8 Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

Perioad
a 

Nr. elevi  
clasa  a VIII-a 

care au 
beneficiat de 

servicii de 
orientare a 

carierei  
 

1 
 
 
 

 

Nr. elevi  
din ÎPT 

(învățămâ
nt 

profesional 
și liceu 

tehnologic) 
care au 

beneficiat 
de servicii 

de 
orientare a 

carierei 

Buget alocat pentru 
activitatea de consiliere 

psihopedagogică 
(lei) 

Tipurile de 
activităţi de 
consiliere a 

carierei derulate 
cu : 

Observații/ 
comentarii  

 
(inclusiv 

informații cu 
referire la 
sursele de 
finanțare) 

elevii de 
clasa a 
VIII-a 

elevii  
din ÎPT 

Tota
l 

DIN CARE: 

buget 
alocat 
pentru 

orientare
a carierei 
elevilor 
de clasa 
a VIII-a 

buget 
alocat 
pentru 

orientar
ea 

carierei 
elevilor 
din ÎPT 

Sem. I  
An 
școlar 
2018-
2019 

 
215 

 

  

 Testarea 
psihoaptitudinala 
pe platform AMN 

 

  
 
 
 

 
3. FORMARE CONTINUĂ  
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                       3.1 Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor 
de experiență  în cadrul  CJRAE/CMBRAE 

An şcolar Denumirea activității metodice/cercului 
pedagogic/schimbului de experiență 

Data  

2018- 2019, semestrul I Activități metodice pe sector  

 
                     3.2 Activități de formare/ dezvoltare profesională 

An şcolar 
Denumirea cursului/programului Furnizorul  

2018- 2019, semestrul I   

  
                         3.3 Alte activități  

An 
şcolar 

Simpozioane, sesiuni de 
comunicare  

Articole/cărți publicate  
Apariții la radio, 

TV, media  

2018- 
2019, 
semes
trul I 

Titlul Data 
Instituția 
organizato
are 

Titlul 
 

 
Editura/ti
lul 
lucrării 

 
Anul 

apariției 

Titlul 
emisi
unii 

Post
ul 

Dat
a 

 

Parinti 
mai 
puternici-
Comunita
ti mai 
sanatoase 

 
 

Educatie 
cu stare 
de 
bine.Dupa 
o reteta 
romano-
daneza. 

 
 
 

26.10.2
018 

 
 
 
 
 

18.01.2
019 

 
 
 
 
 

 
 
 
SPAHCO 
 
 
 
 
 
Facultatea 
de 
Psihologie 
si Stiintele 
Educatiei, 
Bucuresti, 
VIA 
University 
College, 
Danemarca 
   

Prevenireacompor
tamentelor 
agresive la elevi 
prin dezvoltarea 
abilitatilor de 
inteligenta 
emotionala  

Revista 
de 

pedagogi
e 

Ianuarie 
2019 

   

 

4. ALTE TIPURI DE PROIECTE DERULATE  

Nr. Crt  Titlul proiectului (altele decât cele 
menționate anterior) 

Tipul  
(local, municipal, regional, 
national, internațional) 

Finanțare (fără 
finanțare, finanțare 
interna, finanțare 
externă) 

 My Future-Improving Digital Skills 
for Career Guidance at School 
 

Erasmus +  
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SEMESTRUL II 

 
1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari   

Număr de persoane 
distincte care au 

beneficiat 
de consiliere 
individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Semestrul II, an școlar 

2018-2019 

 18 8  26 12 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de 
activităţi de la cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 
(în 

cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

CADRE 
DIDACTICE 
(în cabinet) 

1 

Nr. 
elevilor 

consiliaţi 
individua

l 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre 
didactice 
consiliate 
individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  6 6 5 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 
violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 11 11 6 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  
școlar) 8 8  

Orientarea carierei     

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 
include prevenirea consumului de substanțe cu 
risc, a traficului de ființe) 1 1 1 

***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea 
intervenției/problemei 

2 
 
 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 
mare frecvenţă înregistrată în 
unitatea dvs. 
(Ierarhizați problematica/ cazuistica 
înregistrată în unitatea dvs., pe o 
scală de la 1 la 10, acordând 10 
puncte problemei cu cea mai mare 
frecvență și 1 problemei cu cea mai 
mică frecvență) 

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  

8 

Managementul emoţiilor  şi 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale 
şi de comunicare (se include 
prevenirea bullyingului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv 
cu copiii cu CES) 

10 

Managementul învăţării/ 9 
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dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a 
absenteismului/abandonului 
școlar) 

Orientarea carierei  7 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 
sanogen  (se include prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, a 
traficului de ființe) 

6 

3 
Copii cu CES (cu certificat de 
orientare școlară și profesională) 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

11 4 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

3 1 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în 
unitatea şcolară  

Nr. copii în proces de 
consiliere psihopedagogică 

2 
(se corelează cu cazurile 
raportate la managementul 
învățării ) 

 
 

2. CONSILIERE DE GRUP 
                        2.1 Număr de beneficiari 

Consili

ere  

de 

grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
preșcolari 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
cadre 

didactice 

  2 20 2 20       

 
 

                      2.2 Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 
total 
activităț
i  

Număr 
total 
beneficia
ri 

Observaţii
/ 
rezultate 
 

 Auto-cunoaștere, abilități social-emoționale, bullying, 
managementul conflictelor 

24 630  

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 
didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activităț
i 

Număr 
total 

beneficia
ri 

Observaţii
/ 

rezultate 
 

 lectorate 4 4  

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activităț
i 

Număr 
total 

beneficia
ri 

Observaţii
/ 

rezultate 
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  lectorate 4 120  

 
                  2.3 Programe de consiliere de grup 

                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 
total program

e 

Număr total  
beneficiari 
programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  1 
140 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de 
comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 
violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 
CES) 

1 

175 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității          
 (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului 
școlar) 

1 

70 

Orientarea carierei  1 210 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

1 
35 

Total:630 

    
 
                      2.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a elevilor 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

  Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 
Managementul conflictelor 
Învață să înveți 
Orientarea carierei 
Un stil de viață sănătos 

Urban 
 

elevi 24 630  

Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a 
părinților 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

 Managementul 
comportamentelor 
indezirabile la copii 

Urban  părinți 4 120  

Nr. 
crt. 

Titlul programului de 
consiliere de grup a cadrelor 
didactice 

Locul de 
desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 
țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

 Managementul 
comportamentelor 
indezirabile la elevi 

Urban  profesori 4 4  

 
2.5 Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   7 

Număr de elevi consiliaţi individual 10 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 6 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 6 
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agresive / violente) 

Număr de cadre didactice consiliate 6 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 6 

 
2.6 Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alte 

instituţii: 

 Denumirea studiului 

a) ca organizator   

b) ca participant  

 
2.7 Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare:   

 
      2.8 Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

Perioad
a 

Nr. elevi  
clasa  a VIII-a 

care au 
beneficiat de 

servicii de 
orientare a 

carierei  
 
 

 

Nr. elevi  
din ÎPT 

(învățămâ
nt 

profesional 
și liceu 

tehnologic) 
care au 

beneficiat 
de servicii 

de 
orientare a 

carierei 

Buget alocat pentru 
activitatea de consiliere 

psihopedagogică 
(lei) 

Tipurile de 
activităţi de 
consiliere a 

carierei derulate 
cu : 

Observații/ 
comentarii  

 
(inclusiv 

informații cu 
referire la 
sursele de 
finanțare) 

elevii de 
clasa a 
VIII-a 

elevii  
din ÎPT Tota

l 
DIN CARE: 

buget 
alocat 
pentru 

orientare
a carierei 
elevilor 
de clasa 
a VIII-a 

buget 
alocat 
pentru 

orientar
ea 

carierei 
elevilor 
din ÎPT 

Sem. II  
An 
școlar 
2018-
2019 

209  

  

 Test toolkit  

  
 

3. FORMARE CONTINUĂ  
                       3.1 Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor 

de experiență  în cadrul  CJRAE/CMBRAE 

An şcolar Denumirea activității metodice/cercului 
pedagogic/schimbului de experiență 

Număr de 
participanți 

Data 

2018- 2019, semestrul II Ședință metodică CMBRAE-prezentarea 
activității pe semestrul I 
Ședință metodică CMBRAE-pregătirea 
pentru evaluarea psiho-somatică a 
preșcolarilor 
Activitate metodică de sector: Jocuri de 
intercunoaștere 
Activitate metodică de sector: Relația 
consilierului școlar cu părinții 
Activitate metodică de sector: Relația 
consilierului școlar cu DGASPC 

220 
 
30 
 
25 
30 
 
30 
220 
 

15.02.2019 
 
26.02.2019 
 
29.03.2019 
12.94.2019 
 
10.05.2019 
7.06.2019 
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Ședință generală CMBRAE 

 
                     3.2 Activități de formare/ dezvoltare profesională 

An şcolar 

Denumirea cursului/programului Furnizorul 

Număr de 
participanți 

 

2018- 2019, semestrul II Curs mentorat: Strategii de lucru pentru 
copiii cu probleme comportamentale și 
hiperactivitate (17-18.05.2019, Bistrița-
Năsăud) 

S.C.C&T 
Strategic 
Business 

Partners S.R.L. 

20 

  
                         3.3 Alte activități  

An şcolar Număr simpozioane, 
sesiuni de 

comunicare  

Număr articole/cărți 
publicate  

Număr de apariții la 
radio, TV, media  

2018- 2019, 
semestrul II 

Conferința Global 
Education and Skills 
Forum (Dubai, 20-
14.03.2019) 
Întâlnire 
Euroguidance-IȘE, 
România (9-
10.04.2019) 
Crossborder seminar: 
Skills for the Future 
(Bled, Slovenia, 13-
16.05.2019) 
Conferință finală 
proiect RESCUE 
(World Vision, 
7.06.2019) 
 

 
Interviu DIGI TV 
(6.06.2019) 

 

4. ALTE TIPURI DE PROIECTE DERULATE  

Nr. Crt  Titlul proiectului (altele decât cele 
menționate anterior) 

Tipul  
(local, municipal, regional, 
national, internațional) 

Finanțare (fără 
finanțare, finanțare 
interna, finanțare 
externă) 

    

*proiectele se vor consemna o singura dată, chiar dacă derularea lor presupune un an școlar. De 
exemplu, daca am început un proiect în semestrul I și se continuă și în semestrul al II lea, nu îl mai 
consemnez în raportul pe semestrul II. 
 

5. RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 

 
DENUMIREA  

PROGRAMULUI 

 
PARTENERI   

 (interni / externi) 

 
FORMA  DE  FINALIZARE 

(acord, protocol, convenție etc.) 

 
OBS. 
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 ACTIVITĂȚILE 

COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITĂŢII  

      La  începutul anului şcolar 2018-2019,  echipa managerială a Școlii Gimnaziale Nr. 195 a asigurat 
permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de 
autoevaluare.      

     Componenta CEAC in anul scolar 2018-2019 este: responsabil-prof. Popescu Denisa Daniela, 
secretar-prof. Rusan Raluca Oana, membri: prof. Pop Mihaiela , prof. Smuleac Gabriela  , prof. 
Munteanu Iuliana.  

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018-2019: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de 

îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează 

legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se 

întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, 

dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează 

proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Școala Gimnazială Nr. 195 şi-a 

proiectat activitatea pentru anul şcolar 2017-2018 pe baza documentelor proiective ale echipei 

manageriale având ca obiective  strategice: 

 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Școlii 

Gimnaziale Nr. 195 (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al 

elevilor si al părintilor 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor 

 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- 

participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 

 Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării 

standardelor 

 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi în forme si nivele liceale de 

învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele proprii.  

 Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională 

 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si 

dezvoltarea culturii parteneriatului. 

 Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru 

asigurarea calitatii invatamantului gimnazial si liceal in vederea intregrarii socioprofesionale 

a tinerilor. 

 Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen 

scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de 
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pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la 

activitatile scolii. 

 Dezvoltarea capacitații institutionale a Școlii Gimnaziale Nr. 195. 

 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si 
planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

 In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

 · Stabilirea graficului intalnirilor  de lucru. 
 · Stabilirea     responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. 
 · Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii. 

 Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 In luna octombrie, s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al 

comisiei. 

 In cadrul intalnirilor cu parintii, s-a incercat identificarea gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală.  

 Incepand cu luna noiembrie 2017, s-a realizat elaborarea  de proceduri operationale pentru 

punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi 

asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate    s-a realizat  

informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele 

şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală. 

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC a 

elaborat continutul portofoliului comisiei metodice,  continutul portofoliului cadrului 

didactic, continutul portofoliului elevului. Centralizarea exemplelor de bună practică oferite 

de reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune practici aflat în lucru; 

 In lunile februarie-martie 2018, membrii CEAC au elaborat si aplicat o serie de chestionare 

care au vizat:  

- gradul de satisfacere a elevilor in legatura cu serviciile oferite de scoala noastra; 
- analiza inter-relaţionării resurselor umane; 
- analiza managementul comunicării la lecţie; 
- analiza utilizării metodelor de evaluare; 
- analiza utilizării resurselor la lecţie; 
- analiza si proiectarea ofertei educationale a scolii pentru anul scolar urmator; 
- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 
- evaluarea/autoevaluarea lectiei - pentru profesor si pentru elev. 
Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii scolii, 
prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de 
imbunatatire a activitatii in anul scolar viitor. 

 Elaborarea Manualului calităţii – document  care necesita completari; 

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în 

vigoare; 

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de 

îmbunătăţire; 
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 Pentru eficientizarea procesului de învățare si transformarea acestuia  într-un proces activ-

participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare s-a realizat, in 

perioada februarie- iunie 2018,  CDS-urile aplicand procedura specifica elaborata de membrii 

CEAC impreuna cu Comisia de curriculum. Acest lucru poate fi considerat un punct tare in 

activitatea noastra, diversificand si modernizand strategiile educationale, tinand cont de 

nevoile elevilor.  

  Pe parcursul ambelor semestre, s-au desfasurat întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor 

didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi 

remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.  

  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi 

profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional 

prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite 

prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

 Desfăşurarea de intalniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a 

orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de 

bună practică. 

   Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la 

nivelul liceului.                                                                                                                                                       

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

 

 

În anul şcolar 2018-2019,  funcţia de coordonator pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este îndeplinită de prof. Coscodan Mihaela. 

I. Activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

la nivelul unităţii de învăţământ 

Activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la 

nivelul unităţii de învăţământ în semestrul I, al anului şcolar 2018-2019 a fost centrată pe 

îndeplinirea obiectivelor din planul managerial: 

 Implicarea Comisiei diriginţilor şi a elevilor în activităţi având ca scop educația pentru 

sănătate, educația pentru valori, educația privind  securitatea, pentru orientarea școlară și 

profesională; 

 Implicarea eficientă a familiilor în viaţa şcolii; 

 Implicarea Consiliului Școlar al Elevilor în activitatea şi viaţa şcolii; 

 Proiectarea de activităţi extraşcolare cu specific cultural. 

II. Dirigenţie/Consiliere şi orientare 

 Au fost întocmite planificările anuale și semestriale în conformitate cu programa școlară. 

 S-a stabilit programul de activități al Comisiei metodice a diriginților. 

 S-a organizat o întâlnire a profesorilor -diriginți în cadrul căreia au fost discutate ROI,  ROFUIP și 

Statutul elevului, aceste acte normative fiind apoi prelucrate la nivelul colectivelor de elevi și în 

cadrul ședințelor cu părinții. 
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 Au fost planificate și organizate ședințele cu părinții conform reglementărilor, colaborarea cu 

familia reprezentând un obiectiv prioritar al consilierii școlare. 

 S-a stabilit programul de consultații cu părinții elevilor fiecărei clase. 

 Pe parcursul întregului an școlar, s-a realizat un schimb de experiență prin comunicarea 

principalelor dificultăți întâlnite în activitatea diriginților și identificarea unor soluții pentru 

depășirea acestora   

 Permanent s-a încercat îmbunătățirea disciplinei în școală, urmărindu-se depistarea    cazurilor 

de indisciplină, de deviere comportamentală și delicvență juvenilă, combaterea tendințelor de 

manifestare a violenței în școală. Profesorii- diriginți au luat legătura cu părinții pentru a-i informa 

despre situația copiilor lor. Au avut loc întâlniri cu poliția de proximitate. De asemenea, elevii 

claselor a VII-a au participat la activitatea  ”Unde-i lege, nu-i tocmeală!”, desfășurată în colaborare 

cu Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității – DGPMB. 

 În luna decembrie, s-a organizat o dezbatere în cadrul căreia s-a încercat identificarea celor mai 

eficiente metode de stabilire a contactelor cu părinții, in vederea optimizării comunicării cu aceștia.  

 În luna februarie, a fost organizată o dezbatere cu tema ” Efectele vizionării excesive a TV și a 

jocului pe calculator” în cadrul căreia a fost prezentat un material Power-Point pe baza căruia au 

avut loc discuții 

 La clasele a VII-a, profesorii diriginți împreună cu colectivele de elevi pe care le coordonează au 

participat la programul ”Să vorbim despre piața financiară nebancară” realizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară în baza Protocolului încheiat cu ISMB 

 Activitatea profesorilor-diriginți este strâns legată de organizarea și desfășurarea activităților 

extrașcolare. Astfel, au fost inițiate activităţi extraşcolare şi extracurriculare cu reale valenţe 

educative, atractive şi , cum ar fi: vizionări de diverse filme documentare și CD- uri educative, 

plimbări în parcuri, excursii tematice, vizite la muzee, spectacole de teatru, întreceri sportive, 

concursuri, activități umanitare (programul educațional ”Zambetul din cutie”), comemorarea zilei de 

1 Decembrie prin organizarea unei serbări, serbări de Crăciun, sărbătorirea zilei de 15 ianuarie, prilej 

cu care a fost adus un omagiu poetului Mihai Eminescu. 

 

III. Evaluarea stării disciplinare în învăţământ  

 La nivelul unităţii de învăţământ, a fost întocmit un plan de prevenire şi combatere a 

violenţei în mediul şcolar care a avut ca obiective: 

 Informarea şi conştientizarea tuturor factorilor privind incidenţa fenomenului de violenţă în 

mediul şcolar; 

 Formarea atitudinilor şi deprinderilor de comportament de prevenire şi combatere a violenţei 

în şcoală; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale implicate în 

prevenirea şi combaterea violenţei. 

Permanent, s-a încercat îmbunătățirea disciplinei și frecvenței în școală, urmărindu-se 

depistarea cazurilor de indisciplină, de deviere comportamentală și delicvență juvenilă și 

monitorizându-se frecvența elevilor. Profesorii diriginți au luat legătura cu părinții sau au trimis 

avertismente în scris pentru a-i informa despre situația copiilor lor. În cazul elevilor cu multe absențe 

nemotivate, pe lângă informarea părinților, s-a incercat și recuperarea elevilor. 

  Poliţia a colaborat în permanenţă cu şcoala noastră  pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei  şcolare, asigurând elevilor un climat de siguranţă şi linişte. 
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IV. Activitatea extraşcolară 

 

În calitate de consilier pentru programe şi proiecte educative, am încercat să coordonez 

împreună cu conducerea şcolii activitatea ,astfel încât să crească volumul şi eficienţa activităţilor 

educative. 

 Au fost organizate vizite ale colectivelor de elevi împreună cu profesorii diriginţi la Muzeul de 

istorie, Muzeul Satului, Muzeul Militar Național, Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore 

Antipa”, Vizita pe platoul de filmare “Romanii au talent”, Curtea de Apel Bucuresti, Biblioteca 

Nationala, 

 Elevii au vizionat, alături de profesorii diriginți, diverse filme documentare și CD-uri educative. 

 În vederea socializării și a unei mai bune cunoașteri a elevilor, s-au organizat plimbări în parcuri, 

excursii, vizionări de spectacole de teatru și circ, o participare intensă având la spectacolele 

organizate de Opera Comică pentru Copii. 

 A fost comemorată ziua de 1 Decembrie prin organizarea mai multor serbări, realizarea unor 

panouri tematice si organizarea unui dans popular in curtea scolii cu elevii de la ciclul primar. 

 În luna decembrie, la nivelul claselor primare s-au organizat serbări cu ocazia Crăciunului, iar la 

ciclul gimnazial au fost organizate Serbarea de Crăciun și Carnavalul Iernii. 

 Programe și proiecte educaționale derulate sau care sunt în derulare la ciclul primar si gimnazial:  

 Ora de educatie rutiera” cu Asociatia Profesionala a Politistilor Locali A. I. Cuza, Directia 

Generala de Politie Locala sector 3, Asociatia „Impreuna pas cu pas”) 

 Scoala Micile Vedete – academia de teatru si film 

 Aici,Acolo-Proiect International Erasmus 

 De-a arhitectura Mini 

  Asculta 5 minute de muzica clasica”- Radio Romania Muzical 

 Patrula de reciclare-proiect national 

 SETS- Si noi traim sanatos 

 Arta contra drog – Centrul International Antidrog si pentru Drepurile Omului 

 Cetatea de scaun a Sucevei- Asociatia Star Education 

 Campania „Zambetul din cutie”- Asociatia Sansa ta 

 Educatie financiara- APPE 

 Programul „Comunitatea noastra”- Junior Achievment Romania 

 „Dinti sanatosi”- parteneriat C. M. Andrei Stremteanu 

 Program national „ Ora de NET” 

 Proiectul WORLD’S LARGEST LESSON- UNICEF, UNESCO 

 „Sa citim pentru mileniul III” 

 A.C.T.O.R. 

 Smart Adventure 

 Program „Sa invatam despre padure”- CCDG 

 Green Bee Revolution 

 Antidrog- delicventa juvenila 

 Situatia juridical a minorului in Romanaia-masa rotunda “Noi in diversitatea lumii” - proiect 

intercultural 

 Folk-ul acasa in realitate” – proiect educatie culturala 

 Scolile verzi – educatie ecologiga 
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❶ COMISIA METODICA A CLASELOR  PREGATITOARE SI I-IV 

 

În anul şcolar 2018-2019,  funcţia de responsabil al comisiei metodice pentru invatamantul 

primar, la nivelul unităţii de învăţământ este îndeplinită de prof. Smuleac Gabriela. 

Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2018-2019, comisia metodică a învăţătorilor 

şi-a propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 

 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul; 

 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 şcoală-familie. 

 

Planificarea si proiectarea unităţilor de învăţare s-au realizat ţinându-se cont de precizările 

făcute în ghidurile metodologice și respectându-se planurile cadru și programele şcolare. S-a acordat  

atenţie  modului de realizare a schemei orare a clasei , aceasta  reflectând nevoile colectivului de 

elevi cu care s-a lucrat. Registrele comisiilor sunt completate cu toate datele necesare cunoaşterii 

activităţii învăţătorilor, fiind un model în acest sens. 

Modul de alocare a resurselor temporale pentru fiecare unitate de învăţare în parte a fost 

gândit, astfel încât să asigure  rolul pe care evaluarea trebuie să îl aibă  (număr optim de ore pe 

unitatea de învățare). 

Planificarea a fost personalizată, reflectand specificul clasei la care se lucrează.  

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând 

cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul 

ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de 

la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în 

planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi 

autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, a fost necesar să se regândească demersul didactic, cadrele 

didactice  adoptând strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime 

pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la 

formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă si 

matricea item-elev, necesara interpretarii testelor. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin 

cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 
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Făcând o paralelă între rezultatele obţinute la testările iniţiale de la inceputul anului şcolar şi 

cele de la testările secventiale, se constată că rezultatele sunt mult mai bune la sfârşitul anului 

şcolar decât la început.  

 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare si extrascolare pentru clasele 

din învățămâmtul primar  s-au organizat următoarele activități: 

Programe artistice - serbări şcolare  
Septembrie – Ziua  Internaţională a Păcii 
Octombrie - Magia cuvintelor 
Noiembrie - Centenar ”Marea Unire” 
Decembrie -  Spiritul sărbătorilor la români 
Ianuarie - Hai să dăm mână cu mână, Eminescu în vers și culoare; 
 
 Excursii tematice de o zi,spectacole de teatru si circ,tabere de ski 

 Participarea elevilor  la diferite concursuri şcolare la nivel  judeţean dar şi naţional, şi anume:  

 Concursul național Comper- Limba română, Matematică 

 Concursul  Gazeta Matematica junior; 

 Concursul Mate + 

 Concursul Stiu, Vreau sa stiu, Am aflat, 

 Concursul Asii cunoasterii 

 Concursul Fii inteligent la matematica 

 Concursul Ortografie.ro 

 Concursul Lumina Math 

 Concursul National Aristotel (Fundatia Dan Voiculescu) 

 Concursul de poezii „1 Decembrie” 

 La  aceste concursuri elevii claselor  primare au primit diplome de participare dar au obţinut 

şi numeroase  premii  şi menţiuni. 

 Participarea si implicarea in diverse programe, proiecte, parteneriate: 

„Ora de educatie rutiera”- cu Asociatia Profesionala a Politistilor Locali A. I. Cuza, Directia Generala 

de Politie Locala sector 3, Asociatia „Impreuna pas cu pas”); „Aici,Acolo”-Proiect International 

Erasmus; „De-a arhitectura Mini”; „ABC-ul ingrijirii animalelor”; „Asculta 5 minute de muzica 

clasica”- Radio Romania Muzical; Patrula de reciclare-proiect national; SETS- Si noi traim sanatos; 

Arta contra drog – Centrul International Antidrog si pentru Drepurile Omului; Cetatea de scaun a 

Sucevei- Asociatia Star Education; Campania „Zambetul la cutie”- Asociatia Sansa ta; Educatie 

financiara- APPE; Programul „Comunitatea noastra”- Junior Achievment Romania; „Dinti sanatosi”- 

parteneriat C. M. Andrei Stremteanu; Program national „ Ora de NET”; Proiectul WORLD’S LARGEST 

LESSON- UNICEF, UNESCO; „Sa citim pentru mileniul III”; A.C.T.O.R.; Smart Adventure; Program „Sa 

invatam despre padure”- CCDG 

 

 În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 
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preponderentă a metodelor interactive, activ – participative, precum şi prin raportarea problematicii 

la experienţele copiilor. 

Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o 

predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice, are nevoie şi de o cultură generală bogată, 

care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă  adecvată în situaţii diverse, cadrele didactice 

sunt  in continuare preocupate de formare si perfectionare. 

      Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează 

printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii 

ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea 

standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la 

nivel naţional. 

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă 

(funcţional-structural-operaţional).  

Ca urmare a acestor preocupări, în unitatea noastră de învățământ, cadrele didactice au 

următoarele grade didactice: 

• 1 cadru didactic cu doctorat; 

• 32 cadre didactice au gradul didactic I ; 

• 9 cadre didactice au gradul didactic II ; 

• 8 cadre didactice au gradul definitiv în învățământ; 

• 2 sunt debutanți. 

Nr. Crt.          Numele si prenumele      Specialitatea Gradul   Anul înscrierii      Anul finalizării 

1.  Guta Cristina   Inv. primar Def.       2018                2019 

2.  Magherca Mirabela  Inv. primar Gr. II      2017                2018 

3.  Coscodan Mihaela  Inv. primar Gr.II      2018                2021 

4.  Rosu Alexandra  Inv. primar Gr.II      2018                2021 

5.  Voinea Letitia   Inv. primar I      2019                2021 

6.  Popescu Emilia  Inv. primar Gr. II      2017                2018 

7.  Chivu Andreea   Inv. primar I      2017                2020 

8.  Alexe Monica   Inv. primar I      2019                2021 

9.  Pantazi Elena   Inv. primar I      2016                2019 

10.  Cucui Nicoleta   Inv. primar I      2019                2021 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare, acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii 

la experienţele copiilor. 

Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice care s-au organizat la nivel de 

sector, prezentand materiale interesante si profesionist realizate. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate care facilitează optimizarea 

desfăşurării procesului instructiv-educativ: 

Fiecare cadru didactic a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 

proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. 
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 Evaluarea rezultatelor învățării 

-la clasele I-IV au fost administrate teste inițiale / predictive concepute de  fiecare cadru 

didactic  și rezulatetele acestora au fost discutate în cadrul unei ședințe de catedră; de asemenea, s-

a întocmit un plan de măsuri pentru îndreptarea greșelilor tipice constatate în lucrările elevilor. 

-a fost respectat sistemul notării ritmice  conform reglementărilor în vigoare; 

-s-a realizat evaluarea formativă și sumativă, iar rezulatele și criteriile de evaluare au fost 

transmise atât elevilor, cât și părinților; 

-în vederea unor rezultate bune la Evaluarea Națională, profesorii au transmis elevilor de 

clasa a doua si a patra toate informațiile de la M.E.N..(Programa de examen, modelul de subiect 

propus de ISMB, calendarul și metodologia de desfășurare a E.N.) 

 

CONCLUZII 
 

 La sfârşitul  semestrului I al anului şcolar 2018– 2019 elevii claselor pregătitoare si I-IV din 

şcoala noastră au dat dovadă de o bună pregătire conform particularităţilor individuale; 

 Toţi membrii comisiei metodice sunt implicaţi în activitatea de formare continuă la nivel de 

scoală; 

 Învăţătorii folosesc la clasă metode specifice de cunoaştere a nevoilor elevilor şi părinţilor 

(şedinte, consultatii, chestionare etc) 

 Toți elevii sunt promovaţi; 

 Participare la acţiuni şi proiecte educative; 

 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici; 

 Relaţie bună, constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii; 

Activitatea comisiei metodice a claselor pregatitoare si I-IV a fost una bogată,variata, cu 
rezultate deosebite.  
 

❷  COMISIA - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

       În anul școlar 2017-2018 activitatea profesorilor de limba și literatura română din cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr. 195 a urmărit să eficientizeze și să modernizeze procesul instructiv-educativ prin 

următoarele activități: 

       Realizarea bazei de date  

-au fost transmise către ISMB toate informațiile despre cadrele didactice ale școlii care predau limba 

și literatura română   

      Proiectarea activității  

-la începutul semestrului I profesorii de limba română au realizat planificările anuale și semestriale 

la fiecare clasă, precum și proiectarea pe unități de învățare, conform Programei în vigoare. De 

altfel, la începutul semestrului a avut loc o ședință de catedră în cadrul căreia s-a prelucrat 

Programa Școlară de Limba și Literatura Română pentru fiecare clasă. 

-alegerea manualelor și a materialelor didactice auxiliare după care se va lucra anul acesta au fost 

alese în cadrul unei ședințe de catedră, în prima săptămână de școală, de comun acord, 

respectându-se opiniile membrilor catedrei și specificul claselor de elevi. 
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     Evaluarea rezultatelor învățării 

-la clasele a cincea și a opta au fost administrate teste inițiale / predictive concepute de membrii 

comisiei și rezulatetele acestora au fost discutate în cadrul unei ședințe de catedră; de asemenea, s-

a întocmit un plan de măsuri pentru îndreptarea greșelilor tipice constatate în lucrările elevilor. 

-a fost respectat sistemul notării ritmice  conform reglementărilor în vigoare; 

-au fost concepute subiecte de teză de către fiecare profesor, adapatat programei și specificului 

fiecărei clase de elevi; 

-s-a realizat evaluarea formativă și sumativă, iar rezulatele și criteriile de evaluare au fost transmise 

atât elevilor, cât și părinților; 

Ca în toţi anii şcolari, membrii Catedrei de Limba si literatura romana au intocmit  planul de 
activităţi, au ales manualele pentru clasele V-VIII, precum şi materialele didactice auxiliare: Au 
elaborat planificările calendaristice şi proiectările de unităţi. S-au luat masuri de remediere , la 
clasele a opta se efectueaza saptamanal ore splimentare de pregatire pentru Evaluarea Nationala.   

Pentru buna desfăşurare a Evaluării Naţionale, s-au transmis elevilor toate informaţiile de la 
M.E.C.T.S.  

Au întocmit subiecte pentru etapa pe şcoală a  OLLR  OLAV, si, in colaborare cu Catedra de 
Religie, s-au intocmit subiecte pentru concursul interdisciplinar Cultura si spiritualitate romaneasca, 
pentru care au fost stabilite si bareme de corectare, de asemenea, au conceput subiecte pentru 
lucrările scrise semestriale. Au aplicat chestionare de autoevaluare la sfârşit de semestru.  

 
Membrii catedrei au  participat  la organizarea etapei pe şcoală a  OLAV şi a OLLR.  
S-au calificat la etapa judeteana: 
 ● OLLR – Stoian Cristian Mihai, Voiculescu Irina,  
 ● OLAV – Goea Corneliu, Sutescu Luca,  
 ● Concursul National “Cultura si spiritualitate romaneasca” – Caprar Dorothea, Manea 

Alexia, Voiculescu Irina , pregatiti de doamna profesor Crasmariu Doina;  
 
● OLAV – Craciun Bogdan, Rughinis Remus, Nenu Daria, Burghelea Maia, Szilagyi Maria ,  
● Concursul National “Cultura si spiritualitate” – Burghelea Maia si Preda Ioana , pregatiti de 

doamna profesor Coroian Lidia;  
 
● OLLR – Musat Maria,  
● OLAV - Mares Denise, Dinca Elissa, Tica Tudor, Rosoiu Matei,  
● “Cultura si spiritualitate romaneasca” Sbarcea Thea si Bulacu Daria , pregatiti de doamna 

profesor Olteanu Oana;  
 
● OLLR –Stangaciu Daria, Cristache Carol, Mocioaca Maria,  
● OLAV – Radu Darius, Iatan Bogdan, Nita Sara, Pintilie Mara, Dinu Alexandra, Boroi Daria, 

Chirica Daria, Dumitru Ilinca, Campeanu Lavinia,  
● “Cultura si spiritualitate romaneasca” – Campeanu Lavinia, Mocioaca Maria, Chirica Daria, 

Radu Teodora – pregatiti de doamna  profesor Rusan Oana;  
 
● OLLR – Balan Ana Maria, Huszti Diana, Sarbu Maria, Comanici Daria, Pop Andreea, Ilinca 

Tudor, Oprea Ruxandra, Riciu Mihaela, Riciu Cristina, Asandei Maria, Gociu Luca, Moater Andreea;  
● OLAV – Ciocanea Andreea, Lupu Adina, Vasile Andreea, Medrega Andra, Raducanu 

Jasmine, Baciu Maria, Urzica Diana;  
●  “Cultura si spiritualitate” – Oprea Ruxandra, Raducanu Jasmine, Baciu Maria, Asandei 

Maria, Sarbu Maria, Balan Ana Maria – pregatiti de doamna profesor Ciobanu Ionela.  
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          Toti membrii Catedrei de Limba romana au selectat lucrările elevilor cu potenţial creativ de la 
clasele unde predau în vederea publicării acestora în revista şcolii “Univers 195” . 
           La nivel de clasa si de scoala au fost pregatite activităţi consacrate Zilei Nationale a Romaniei, 
finalizate prin serbare scolara (profesor Coroian Lidia) . De asemenea, au organizat serbarea de 
Craciun (profesor Coroian Lidia). In cadrul actiunii Zambetul din cutie, s-au colectat  daruri pentru 
copiii din centrele de plasament. Pe 15 ianuarie a fost sarbatorita nasterea lui Mihai Eminescu prin 
activitati culturale .  
           Lunar , s-a organizat de catre fiecare profesor “Clubul de lectura” in cadrul caruia s-au 
dezbatut   cartile citite de elevi. 
           In saptamana dedicata programului “Sa stii mai mult, sa fii mai bun” s-au organizat diverse 
activitati extracurriculare, precum: excursie la Alba Iulia – Pe urmele Marii Uniri (Coroian Lidia, 
Olteanu Oana), intalnire cu Politia in cadrul Campaniei Antidrog si Antiviolenta,(Coroian Lidia, 
Olteanu Oana),  vizionarea cu clasa a VI-a A a filmului “Neamul Soimarestilor” – intre roman si film, 
activitate prin care am sarbatorit nasterea scriitorului Mihail Sadoveanu (Coroian Lidia), activitate 
ecologista in cadrul programului “Green Bee” (Coroian Lidia) . 
          In cadrul proiectului “Mic si ecologist” doamnele profesor Coroian Lidia si Olteanu Oana au 
participat la plantarea de pomi in padurea Pustnicul, impreuna cu elevii claselor a VI-a A si a VI-a D. 
          Doamna profesor Olteanu Oana a participat la actiunea “Strada copiilor, Educatie la firul ierbii 
– apa”, organizata de Institutul de Management si Dezvoltare Durabila (IMMD) impreuna cu 
Biblioteca Centrala Universitara “Carol I”si Fundatia Universitara “Carol I”, a vizitat cu elevii clasei la 
care este diriginta Casa Memoriala Tudor Arghezi si, de asemenea, a participat la  atelierul Teatrul 
de umbre, Poveste cu oi. Doamna Olteanu Oana a urmat cursul “Noile educatii – abordari inovative 
prin disciplina Pregatiti pentru viata”, curs de 60 de ore, cu 15 credite transferabile; “Educatie 
antreprenoriala” sub indrumarea Junior Achievement, la proiectul cultural “Noi in diversitatea lumii” 
– SolMentis, a participat, de asemenea, la proiectul “Hai sa descoperim”, organizat de Proedus. 
          Doamna profesor Rusan Oana a avut o bogata activitate ca metodist al I.S.M.B.a intocmit baza 
de date a sectorului 3 – pentru disciplina la care preda, a participat la activitatile metodice 
desfasurate la  nivelul Municipiului Bucuresti (la Colegiile Nationale “Gheorghe Lazar”, “Mihai 
Eminescu”), al sectorului 3 (la Scoala “Garcia Lorca” si Scoala Generala Nr. 92). A luat parte la Clubul 
de lectura “Clipe albastre”desfasurat la CCD Bucuresti, la activitatile Societatii Culturale “Apollon” – 
unde este si in colectivul de redactie , la o lansare de carte la Clubul Inteleptilor. A fost evaluator  la 
Concursul National “Recunostinta fauritorilor Marii Uniri”, a centralizat la nivelul sectorului 3 
rezultatele la olimpiadele de specialitate. A desfasurat o activitate de mentor pentru sapte studenti 
ai Universitatii Bucuresti. A inceput cursul de formare continua “Integritate si etica in scoala 
romaneasca” (27 de credite) si a participat la workshopul “Metode eficiente de consolidare a 
comunitatii de practica, prin identificarea unei viziuni comune”. A inscris colectivul de elevi ai clasei a 
V-a C la proiectul international “Leaf – Learning about Forrest”, in proiectul “Din camara lui 
Brumarel” si in “Patrula de reciclare”, la proiectul cultural UNATC Junior “Floarea - Soarelui – 
ateliere de teatru si film pentru incluziune sociala, in proiectul “Codul de siguranta”.  
❸  CATEDRA  DE MATEMATICĂ 

 

 1.Activităţi curriculare: 

 studierea programei de matematică şi a manualelor de matematică pentru clasele V-VIII; 

 elaborarea planificărilor calendaristice la matematică pentru clasele V-VIII, precum şi pentru 

orele opţionale de matematică la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a; 

 parcurgerea programei scolare conform planificarilor calendaristice si realizarea obiectivelor 

curriculare in timpul activitatilor scolare cu elevii, corelarea acestora cu obiectivele operationale, 

urmarindu-se intelegerea, fixarea si aplicarea notiunilor matematice in contexte variate;  

 elaborarea testelor iniţiale cu matricea de specificaţii, sustinerea acestora de catre elevi şi 

analizarea rezultatelor obtinute cu elevii şi cu părinţii acestora; 
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 elaborarea unor tipuri diferite de teste , precum şi a variantelor de teză; 

 alegerea, recomandarea şi utilizarea la clasă a doua  culegeri de probleme de matematică, 

cu acordul scris al parintilor; 

 întocmirea şi utilizarea unor fişe de teorie, planşe, jocuri matematice şi alte materiale 

didactice auxiliare; 

 colaborarea la publicarea unor culegeri de matematică cu noţiuni teoretice şi exerciţii şi 

probleme pentru clasele V-VIII, precum şi a unei culegeri cu modele de teste pentru Examenul 

Naţional de Evaluare, la Editura Niculescu; 

 folosirea TIC în activitate ( utilizarea lecţiilor prezentate pe CD-ul - Geometrie în spaţiu, 

utilizarea CD-urilor de la Intuitext cu noţiuni teoretice, filme de prezentare şi rezolvarea unor 

probleme cu conţinut practic, folosirea programului GEOGEBRA); 

 utilizarea calculatorului pentru întocmirea planificărilor, proiectelor de lecţii, prezentărilor 

PPT a unor teme de matematică sau dirigenţie, statisticilor şi situaţiilor şcolare; 

 folosirea calculatorului pentru realizarea unor fişe, tabele, grafice, formulare, teste şi 

referate, materiale realizate în PowerPoint, Visio, MovieMaker, diplome, pliante, invitaţii, reviste; 

 proiectarea, organizarea si desfasurarea activităţilor de învăţare şi de aplicare a noţiunilor 

matematice la nivel interdisciplinar, corelat cu nivelul social şi cultural al elevilor şcolii, formarea 

deprinderilor de a utiliza concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene, pentru 

rezolvarea problemelor cu conţinut practic, din diverse domenii de activitate; efectuarea unor teme 

şi lucrări practice. Aceste elemente de matematică aplicată au fost incluse în cadrul lecţiilor de 

predare – învăţare, cu ocazia unor activităţi desfăşurate în afara orelor de curs, în cadrul orelor 

opţionale, în temele pentru acasă, în teste şi lucrări, în proiectele realizate sau în revista şcolii; 

 organizarea procesului de învăţare în clasă, utilizarea metodelor active  în activităţile de 

învăţare, urmărind formarea deprinderilor de a utiliza concepte şi metode matematice, de a efectua 

operaţii, dezvoltarea capacităţii de gândire logică; 

 pregătirea suplimentară a elevilor claselor a VIII-a, saptamanal , pentru Evaluarea Nationala 

2018 ,de catre toti profesorii care predau la aceste clase; 

 pregatirea suplimentara a elevilor claselor V-VIII, in vederea participarii la olimpiada si 

concursurile de matematica, de catre toti membrii catedrei de matematica; 

 pregatirea suplimentara a elevilor claselor V-VII, saptamanal, in vederea consolidarii 

cunostintelor dobandite la orele de curs  

  evaluarea continuă şi notarea ritmica ,conform reglementărilor legale şi standardelor 

naţionale în vigoare, realizând o concordanţă între competenţe şi criterii de notare; 

 comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării (motivarea 

notării la examinarea scrisă sau orală, referat, temă practică, etc, precizarea punctajului şi a 

baremului de notare la teste şi teze); 

 promovarea autoevaluării elevilor (nota acordată de elev prin autoevaluare se compară cu 

nota obţinută la evaluarea lucrării de către profesorul corector), stimularea evaluării reciproce a 

elevilor; 

 elaborarea subiectelor pentru olimpiada de matematică, etapa pe şcoală,din 25.01.2018, 

corectarea lucrărilor; 

 completarea catalogului electronic cu note, absențe și încheierea mediilor la toate clasele. 

 participarea la olimpiada şi concursurile de matematică: 

- Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de matematică, etapa pe şcoală din 23.01.2019. 

În urma desfășurării acesteia, s-au calificat pentru etapa locală 19 elevi dintre care: 9 
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elevi pregatiti de prof. Corbuș Monica, 3 elevi pregatiți de prof. Militaru Doina, 3 elevi 

pregatiți de prof. Cihodariu Radu, 2 elevi pregatiți de prof. Vasilescu Irina, 1 elev pregătit 

de prof. Petrescu Maria și 1 elev pregătit de prof. Țintă Rodica. 

- Participarea la concursul interregional de matematică Laurențiu Panaitopol unde un elev 

a obținut mențiune (pregătit de prof. Militaru Doina). 

- Participare la concursul de matematică Lumina Math cu elevi ai prof. Corbuș Monica, 

Militaru Doina  Petrescu Maria, unde 3 elevi au obținut premiul III și un elev mențiune la 

etapa scrisă (pregătiți de prof. Corbuș Monica). 

- Participarea la CONCURSUL DE MATEMATICĂ ON – LINE „Profu de mate” cu elevi 

îndrumați de prof. Militaru Doina , Corbuș Monica, Petrescu Maria, Vasilescu Irina. 

- Participarea la Concursul National de Matematică Comper, etapa I din 28.01.2019, a 

326 de elevi dintre care 167 elevi de clasa a V-a, 43 elevi de clasa a VI-a, 62 elevi de clasa 

a VII-a și 54 elevi de clasa a VIII-a, îndrumați de prof. Corbus Monica, prof. Militaru 

Doina, prof. Petrescu Maria, prof. Vasilescu Irina si prof. Cihodariu Radu. În urma 

desfășurării acestui concurs elevii au obținut rezultate remarcabile. 

- Înscrierea la Concursul internaţional de matematică în limba franceză „Matematică 

fără frontiere” (Mathématiques sans frontières junior 2019)  

2. Activitati de perfectionare si formare profesionala: 

 Redactarea unor teme de matematică, cu tratare metodico - ştiinţifică pentru publicarea 

unor culegeri de matematică cu noţiuni teoretice, exerciţii şi probleme pentru clasele V-VIII, 

precum şi a unei culegeri cu modele de teste pentru Examenul Naţional de Evaluare, la 

Editura Niculescu; - prof. Militaru Doina, prof .Corbus Monica, prof. Petrescu Maria, prof 

.Cihodariu Radu, prof. Vasilescu Irina 

 "Math in Action"- curs online pe www.etwinning.net, nivel european, octombrie 2018, 

formator prof. Vasilescu Irina 

 "Open eTwinning- curs online, nivel international, noiembrie-decembrie 2018, formator prof. 

Vasilescu Irina, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm, 

 Întocmirea orarului şcolii, prof.Monica Corbus. 

 Activități metodice: 

- Consfatuirile cadrelor didactice – 17.09.2018 

- Dezbaterea si aprobarea planului managerial 

- „Analiza noii programe școlare la clasa a VI-a” – masa rotundă 

- Aplicarea testelor de evaluare initiala pentru clasa a V-a, analiza rezultatelor si stabilirea 

masurilor ce se impun 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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- Stabilirea masurilor necesare pentru obtinerea unor rezultate cat mai bune la examenele 

nationale cu elevii claselor a-VIII-a 

- Prezentare proiect internațional eTwinning „Reading Maths and Science” – referat 

- Participarea la proiectul internațional Global Maths Week (10-17 octombrie 2018) 

- Analiza notarii ritmice a elevilor    

- “Labirintul matematicii” – teme de matematică pentru revista școlii Univers 195 

- „Scientix, comunitatea învățământului științific din Europa” – prezentare 

- Organizarea în școală a concursului de matematică Comper, etapa I 

- Analiza parcurgerii materiei de catre profesorii din  cadrul catedrei, in concordanta cu 

planificarile intocmite 

- “Factori perturbatori in evaluarea didactica” – referat stiintific 

- “Jocuri, teste și materiale on-line” – prezentare 

- Pregătirea elevilor școlii pentru Olimpiada de matematică – dezbatere 

- Organizarea Olimpiadei de matematică, faza pe școală 

- Pregătirea elevilor calificați la Olimpiada de matematică faza locală – dezbatere 

- “Metode si procedee de rezolvare a problemelor de geometrie in gimnaziu “ – referat                      

3.Activităţi extracurriculare : 

 Participarea la proiecte internaționale: 

- Proiect eTwinning “STEM (Serious Thinking Enhances Minds) in our School” cu parteneri 

din Italia, Portugalia, Franța, Turcia și România – prof. Petrescu Maria, prof. Corbuș 

Monica, prof. Militaru Doina 

- Ambasador European Scientix – prof. Vasilescu Irina 

- Ambasador European și national eTwinning – prof. Vasilescu Irina 

- Hour of Code – prof. Militaru Doina, prof. Corbuș Monica, prof. Petrescu Maria 

- Global Math Week – prof. Petrescu Maria, prof. Corbuș Monica 

 Proiecte și programe: 

- Program Junior Achievement Romania “Economia și succesul”-  prof.Petrescu Maria 

- Program Junior Achievement Romania “JA in a Day”-  prof. Militaru Doina 

- Program Junior Achievement Romania “JA in a Day – Educație financiară”-  prof. Corbuș 

Monica 

- Program Junior Achievement Romania “Este afacerea mea”-  prof. Corbuș Monica 

- Colaborare cu Institutul de Științe ale Educației – prof. Vasilescu Irina 

- Coordonarea materialelor pentru revista şcolii; tehnoredactarea revistei Univers 195 – 

prof. Corbuș Monica 
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 Conferințe, simpozioane: 

- Școala de Vară de Știință și Tehnologie, 27.08-3-09.2018, Măgurele, organizator 

Universitatea București și IFIN- moderator workshop prof. Vasilescu Irina 

- Conferinta Nationala de Educatie Matematica "L. Panaitopol"- C.N. Spiru Haret, 

18.11.2018- cu lucrare prof. Vasilescu Irina 

- Simpozion Municipal "Fascinanta Matematica"- Colegiul V. Babes - cu lucrare prof. 

Vasilescu Irina 

- Seminar eTwinning bilateral România-Moldova, 23-25.11.2018, Bucuresti- 

lucrare,  moderator workshop prof. Vasilescu Irina 

- Conferinta internationala MATRIX III, 29-31.10.2018, Barcelona, Spania, prof. Vasilescu 

Irina 

- Conferința Națională eTwinning, 7-8.12.2018, București- moderator workshop prof. 

Vasilescu Irina 

- Simpozion regional “Educația=creativitate, implicare, profesionalism” de la Școala 

Gimnazială nr. 81, decembrie 2018 – prof. Petrescu Maria 

 

 Articole: 

- Articol în revista online”iTeach: Experiențe didactice” – prof. Petrescu Maria 

- Articol in publicatia Simpozionului regional “Educația=creativitate, implicare, 

profesionalism” – prof. Petrescu Maria 

 

 Distincții: 

- Certificat european de calitate pentru proiectul “Reading Maths and Science”-

prof.Petrescu Maria 

 

4.Activităţi   extrascolare: 

Prof. Militaru Doina: “Codul de siguranta”; “Educat si sanatos”; “Campanie de promovare a 

sanatatii oral; “Zambetul din cutie;   Excursie la Salina Ocnele Mari; Serbare 1 Decembrie  si  de 

Craciun 
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Prof. Corbuș Monica: „Noi în diversitatea lumii” - Proiect intercultural în cadrul programului 

„Învățând să trăim împreună” (în colaborare cu asociația SolMentis);  „Şcoli verzi” - Proiect de 

educație de mediu la nivel național; „Patrula de reciclare” - Program național de educație de mediu; 

Proiectul „Codul de siguranță”; „Magie în laboratorul de chimie” - Experimente în laboratoarele 

Facultății de Chimie Aplicată – UPB; „Exploratori pe Valea Teleajenului” - Excursie tematică la Cheia; 

„România pitorească” - Activitate pe echipe cu ocazia Centenarului Marii Uniri; Serbarea de Crăciun: 

„Povești în seara de ajun” – scenete adaptate după piese de teatru radiofonic; „Igiena orală” - 

Campania de promovare a sănătății orale; „Zâmbetul din cutie” - Campanie umanitară desfășurată 

în parteneriat cu Asociația „Șansa Ta; 

Prof. Petrescu Maria: “Pe urmele istoriei” - Excursie la Sighișoara; Vizita la Universitatea București –

activitate O. S. P.; Serbare de Craciun; Parteneriat educational cu Colegiul Național Matei Basarab 

“Spiritul mateist-garanție a succesului în carieră!” și participare la Ziua porților deschise în cadrul 

acestui parteneriat - activitate O. S. P. ; „Patrula de reciclare” - Program național de educație de 

mediu; „Zâmbetul din cutie” - Campanie umanitară desfășurată în parteneriat cu Asociația „Șansa 

Ta; 

5. Rezultate deosebite ale elevilor 

 Concursul interregional Laurențiu Panaitopol  

– Mențiune Ilinca Tudor 7B (prof. Militaru Doina) 

 Concursul Lumina Math  

– Premiul III la etapa scrisă Rizea Andrei Vlad 5C, Drăgan Tudor 5C și Neagu Miruna 8B (prof. 

Corbuș Monica) 

- Mențiune la etapa scrisă Anescu Filip 5C (prof. Corbuș Monica) 

 Concursul Comper, etapa I  

– Premiul I 18 elevi, Premiul II 11 elevi, Premiul III 5 elevi și Mențiune 4 elevi (prof. Militaru Doina) 

- Premiul I 30 elevi, Premiul II 24 elevi, Premiul III 13 elevi, Mențiune 5 elevi (prof. Corbuș Monica) 

- Premiul I 2 elevi, Premiul II 8 elevi, Premiul III 17 elevi, Mențiune 7 elevi (prof. Vasilescu Irina) 

- Premiul II 11 elevi, Premiul III 24 elevi, Mențiune 6 elevi (prof. Petrescu Maria) 

 Concurs Profu de mate  

– Diploma de excelență Mareș Andrei 5H, Stan George 7B (prof. Militaru Doina) 

❹  CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 

 
 Catedra de limbi straine a avut o activitate bogata si diversificata in semestrul I din anul 
scolar 2018 – 2019, activitatea metodica contopindu-se cu cea de perfectionare si cu cea educativa. 
 Limba engleza 
 Activitati de metodica si perfectionare – se remarca participarea profesorilor de limbi straine 
din scoala noastra in numar mare la aceste actiuni. In primul rand participarea la sedintele lunare 
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ale Comisiei metodice din cadrul catedrei de limbi straine, intocmirea planificarilor calendaristice, 
intocmirea materialelor pentru optionale si a programelor pentru sustinerea acestor ore, 
achizitionare de material didactic – manuale, caiete si casete/CD-uri de la editurile Oxford, Express 
Publishing, Macmillan – si distribuirea lor in scoala – lb. engleza (Lestaru Livia, Vilcu Mirela, 
Istratescu Florentina). 
 Participare la activitati metodice organizate de B.E.T.A. la British Council, Liceul Teoretic 
A.I.Cuza, Colegiul National Mihai Viteazul si Liceul Bilingv George Cosbuc. 
 Trebuie mentionate participarile la proiecte si programe internationale, la diferite concursuri 
si sesiuni. 
Lb. Engleza: 

o Proiectul de parteneriat scolar cu Mayflower College din Marea Britanie, in colaborare cu 

British Council (Mirela Vilcu). 

o Proiectul Erasmus+ Parteneriat scolar-„The multiple-facet personality of Ioannis 

Kapodistrias(Mirela Vilcu)-intalniri si ateliere de lucru transnationale in Corfu si Germania 

o ESA-GTTP Teacher Training Workshop-Leiden, Olanda(nov 2018-Mirela Vilcu) 

o Participare cu elevii cl I-VIII la proiectul international Global English,desfasurat in colaborare 

cu British Council 

o Participare la workshop-uri organizate de editurile Oxford, Cambridge, Fischer, Express 

Publishing- Lestaru Livia, Vilcu Mirela, Istratescu Florentina) 

o Organizare workshop ”Learn with dogs”, in colaborare cu DogsTrust Organisation, Londra, 

Marea Britanie, in scoala noastra (octombrie 2018- Vilcu Mirela) 

o Participare workshop „Scoli Verzi”,in colaborare cu WWF(sept 2018), British Council si ARCUB 

 
Concursuri la nivel de clasa– lb. engleza, la care elevii claselor IV,V, VI, VII, VIII au obtinut 
rezultate foarte bune: 
 

o Concursul Healthy Food, noiembrie 2018– organizator Mirela Vilcu 

o Examen PET Cambridge, pt elevii scolii-organizator Mirela Vilcu si EEC Cambridge English-

nov.2018 

o Concurs British Writers– organizator Livia Lestaru, Istratescu Florentina 

o Debate Competition:Travel Broadens the mind- Catedra de lb engleza 

o Public Speaking Competition: My project for a performant school- Vilcu Mirela 

o Bright Speakers Competition: How can I change the world-Vilcu Mirela 

 

Catedra de Limba Engleza a participat la Sesiunea de Comunicari si Referate a  

Scolii nr.195, tema ”My thoughts tell me”- premiul I pt 8 elevi 

 Participare cu materiale pentru revista scolii – sectiunea Lb.Engleza (Lestaru Livia, Vilcu 

Mirela, Istratescu Florentina) 

o Concurs in limba engleza ”Christmas Traditions”-dec 2018-prof Mirela Vilcu, Livia Lestaru, 

Istratescu Florentina)  

o „Stop Pollution”-ian 2019-cl VII-prezentari PPT,afise-Catedra de lb engleza 

 

 Limba Franceza 

 1.La limba franceza se remarca activitatile Dnelor.Prof. Corina Chelaru,  

Elena Medintu in sem. I 

Activitati culturale 

o Ziua Mondiala a Francofoniei – intalnire festiva si momente artistice. 
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o Festival ”Printemps de Poetes” organizat de Ambasada Frantei, Institutul Cultural Francez si 

Uniunea Scriitorilor din Bucuresti. 

o Proiect semestrial ”Voyage en France”(Elena Medintu) 

o  Organizarea olimpiadei de limba franceza faza pe scoala; 
o Pregatirea elevilor pt olimpiade si concursuri saptamanal - direct si pe net; - evaluator faza 

pe sector olimpiada franceza; -concursul "Protégez la nature" (national) 
o Indrumarea colectivului de redactie a paginii in limba franceza a revistei scolii la sectiunea 

’Franceza’. 
o Cursul "Invatam sa traim impreuna" si Public Speaking-“Proiectul meu pentru o scoala 

performanta” 
 
2.Activitatile scolare si extrascolare: 

         -29 sept 2018-„La Journee Europenne des Langues”clasele 5-8- Corina Chelaru, Elena    
Medintu  
        -oct 2018- „Celebrer la lecture” 

        -Nov.2018-proiect-concurs „Protegez la nature” 

        -Gastronomie francaise-projet de clase-novembre- Elena Medintu  
       -Concurs “Printempsdes poetes”-cl 5-8,dec 2018-Corina Chelaru 
       - Noel magique-decembre- Elena Medintu  
      -dec 2018- Sarbatoarea Craciunului-colinde, traditii de iarna, simboluri in Franta 

      -ian 2019-Olimpiada de franceza, faza pe scoala-Corina Chelaru  

  

Limba germana 

Profesorii de limba germană s-au întrunit pentru a discuta alegerea manualelor de limba 
germană. Profesorii participă  permanent la cursuri de specialiate și de formare și dezvoltare 
continuă. Profesorii se întrunesc lunar și discută despre modalitățile de predare, învățare, evaluare 
la clasă prin stabilirea punctelor tari slabe ale metodelor și tehnicilor aplicate. Profesorii discută 
despre situațiile  apărute la clasă încercând să caute permanent soluții de gestionare a conflictelor 
sau a comportamentelor mai puțin plăcute ale elevilor.  

Catedra de limba germană observă, analizează și concluzionează organizarea, desfășurarea 
olimpiadei de limba germană  conform regulamentului. Profesorii i-au informat pe elevi cu privire la 
Evaluarea Națională din clasa a VI-a. Profesorii i-au informat pe elevi și pe părinți cu privire la 
importanța certificatelor Goethe-Institut și sunt la dispoziția elevilor și părinților pentru a le oferi ore 
suplimentare de consultație sau de pregătire  în cazul în care elevii întâmpină dificultăți la subiectele 
pentru examen sau în cazul în care părinții întâmpină dificultăți la înscrierea copilului la concurs.  
Profesorii îi informează pe elevi ori de câte ori apar concursuri la limba germană pe sector, municipiu 
și/sau național.  

 
”Last but not least” ar trebui sa mentionam si activitatea noastra de baza, aceea  

de predare, care s-a desfasurat in cele mai bune conditii, cu respectarea programei, urmarindu-se 

formarea si evaluarea elevilor pe baza competentelor specifice. 

❺CATEDRA «OM SI SOCIETATE» 

 

A.    PROIECTAREA DIDACTICĂ 
1. În urma studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar referitor la istorie, geografie, religie şi 
cultură civică, s-a urmărit întotdeauna corelarea conţinutului activităţilor cu obiectivele generale ale 
procesului educaţional. Prevederile programei, ca şi numărul orelor repartizate în trunchiul comun 
pentru istorie, geografie, religie şi cultură civică, au fost întotdeauna puncte de reper în desfăşurarea 
demersului educaţional. 
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2. S-a urmărit selecţia judicioasă a materialelor şi mijloacelor didactice, adaptându-le nivelului 
elevilor. 
3. Elaborarea planificărilor calendaristice a fost realizată în acord cu metodologia recomandată. S-
au ales strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a programei şcolare referitoare la 
predarea istoriei, geografiei, religiei şi culturii civice. S-a urmărit cu stricteţe atingerea obiectivelor 
generale şi specifice ale procesului educaţional. 
4. În elaborarea proiectelor didactice s-a urmărit stabilirea obiectivelor lecţiilor, fixarea conţinutului 
activităţilor de învăţare, corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor, dar 
şi transmiterea accesibilă a informaţiilor conform nivelului de pregătire a elevilor. 
 

B. ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 
 
1. Organizarea procesului de învăţare în clasă a avut în vedere selectarea situaţiilor de învăţare care 
să ducă la crearea şi dezvoltarea deprinderilor utile elevilor. 
2. S-a realizat selecţia procedeelor, tehnicilor şi metodelor de predare – învăţare în funcţie de nivelul 
de pregătire a elevilor şi de cantitatea de cunoştinţe posedată de elevi. 
3. Întotdeauna s-a urmărit corelarea secvenţelor de învăţare cu obiectivele operaţionale pentru 
finalizarea dezvoltării şi formarea personalităţii elevului. 
4. În organizarea activităţilor practice şi aplicative necesare procesului de învăţare s-a urmărit buna 
lor pregătire şi desfăşurare şi s-a asigurat îndrumarea şi supravegherea eficientă şi competentă a 
elevilor. 
5. S-a urmărit în desfăşurarea procesului educativ utilizarea eficientă a materialului didactic necesar 
bunei derulări a acestuia (hărţi istorice şi geografice, atlase istorice şi geografice, planşe istorice şi 
geografice, culegeri de texte istorice şi religioase, Biblia, Constituţia României, Constituţia S.U.A., 
Colecţia Monitorul Oficial, fişe de lucru şi de evaluare etc.). S-a realizat în permanenţă întreţinerea, 
confecţionarea şi actualizarea materialelor didactice aflate în gestiunea colectivă a catedrei de 
istorie, respectiv geografie, preocuparea continuă pentru lărgirea bazei materiale prin noi achiziţii şi 
repararea celor vechi, folosirea P.C.-ului în realizarea unor fişe de lucru, tabele, teste de evaluare, 
portofolii. S-a realizat îmbunătăţirea cabinetului de istorie şi a celui de geografie . 
6. Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor, etapă deosebit de importantă în desfăşurarea 
procesului instructiv – educativ, a fost realizată cu multă grijă şi echitate. S-a urmărit realizarea unor 
instrumente eficiente de evaluare, aprecierea corectă şi imparţială a cunoştinţelor elevilor şi în 
special valorificarea rezultatelor evaluării sumative, dar şi continue. 
 

C. PARTICIPAREA LA ACŢIUNI COMPLEMENTARE ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 
 
a) Elaborarea și verificarea Testelor inițiale 
b) În vederea bunei pregătiri teoretice şi practice a elevilor de clasa a VIII-a, în perspectiva tezelor, 
catedra de istorie-geografie a elaborat pentru aceştia teste de verificare pe întregul parcurs al 
Semestrul I al anului şcolar 2018-2019. 
c) Profesorii din cadrul ariei curriculare „Om şi Societate” au participat la evaluarea lucrărilor 
realizate de către elevi în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  
d) S-au pregătit şi în acest an şcolar elevi pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare 

organizate şi desfăşurate sub egida I.S.M.B. 

 În urma pregătirii eficiente şi sistematice a elevilor în Semestrul I al anului şcolar 2018-
2019, s-au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada de istorie, Olimpiada de geografie, 
Olimpiada de cultură civică, Olimpiada de religie – faza pe școală, Concursul ,,Cultură și 
spiritualitate,,.  

 
1. Am organizat sau participat şi la alte acţiuni complementare activităţii de învăţare: 
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 Vizită la Muzeul Naţional de Istorie, în cadrul manifestărilor legate de ziua Bucureştilor (20 

septembrie) – catedra de Istorie 
 Comemorarea Holocaustului (9 octombrie) prin diverse referate şi colaje realizate de către 

elevi la clasă - catedra de Istorie 
 Acţiune de sărbătorire a Zilei drepturilor copilului (20 noiembrie) – catedra de Istorie  
 Acţiune de sărbătorire a Zilei naţionale a României (1 decembrie)– catedra de Istorie  
 Acţiune de sărbătorire a Zilei internaționale a drepturilor omului (10 decembrie)– catedra de 

Istorie 
 Îndrumarea elevilor care au realizat articole, poezii sau desene publicate în revista şcolii 

„Univers 195”- membrii ariei curriculare „Om şi societate” 
 Strângerea unor fonduri prin achiziţionarea unor felicitări de Crăciun realizate de Federaţia 

Internaţională a Comunităţilor Educative, în cadrul campaniei „Solidaritatea  Colegială” 
 Recreere în parc cu elevii  
 Pregătirea elevilor pentru sărbătorile creştine prin participarea la Sfânta Liturghie, Taina 

Spovedaniei, primirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei (în Duminicile de peste an, de Crăciun) - 
catedra de religie  

 Expoziție de desene cu tema ,,Nașterea Domnului,, - catedra de religie 
  Organizarea serbărilor de Crăciun 
 Pelerinaj la biserici care găzduiesc sfinte moaşte. Îndrumarea elevilor pentru identificarea 

anumitor veşminte, obiecte liturgice, momente ale slujbelor religioase – catedra de religie 
 
2. Pregătirea suplimentară a elevilor claselor a VIII-a a dus la rezultate foarte bune obţinute de 
aceştia în cadrul tezelor la istorie şi de geografie, printre care şi multe note de 10. 
 
❻   CATEDRA “ŞTIINŢE”  

 
Activitatea în cadrul comisiei metodice “Stiinţe” s-a desfăşurat conform graficului respectând 

planul managerial şi tematica stabilită la începutul anului şcolar. 
Astfel toate cadrele didactice şi-au întocmit corect planificările anuale şi calendaristice 

conform programelor şcolare în vigoare şi a modelelor transmise de MECTS la fiecare disciplină, nu 
înainte însă de a fi adaptate fiecărei clase şi chiar fiecărui elev unde a fost cazul (elevii cu CES). În 
aceeaşi gamă de cerinţe s-au înscris şi celelalte documente şcolare (proiecte de lecţii, teste, plan de 
măsuri remediale, programe de pregătire suplimentară etc.), toate documentele aferente fiecărei 
discipline găsindu-se fie în biblioraftul comisiei metodice, fie la conducerea şcolii sau în portofoliile 
personale ale profesorilor. 

Printre activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice amintim: 

 Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei “Stiinte” în anul şcolar 2018-2019 în baza 
căreia s-a întocmit planul managerial şi tematica acţiunilor pe acest an şcolar; 

 Dezbateri:  
o Testarea iniţială a elevilor: stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, 

competenţelor; elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor la disciplinele:  fizică, 
chimie, biologie; stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor; 
elaborarea măsurilor de remediere; 

o “Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şcolare şi olimpiade” (discutarea 
rezultatelor obţinute); 

 Dezbatere interdisciplinara:  
« Abordari constructiviste in predarea stiintelor » 

Membrii comisiei s-au implicat in organizarea Olimpiadelor la nivel de scoala si sector si au 
realizat pregatire suplimentara cu elevii calificati. 

S-au realizat şi o serie de alte activităţi care nu au fost cuprinse în tematică, cum ar fi: 

 Doamna profesor Iofciu Florentina a fost implicata in urmatoarele: 
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 Participare cu clasa a V F la Programul International “Innovate Your Dreams” 
 Participare la “Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic” organizat de ROSA 
 a participat la organizarea Olimpiadei de fizica faza pe scoala si  faza pe sector 
 A parcurs cursul “Fizica altfel” 

 Domnul Cirstea Laurentiu: 
 A parcurs cursul “Fizica altfel” 

 Doamna profesor Podar Carmen: 
 A participat la toate activitatile de sector; 
 A sustinut activitatea metodica “Aspecte de proiectare si interpretare a testelor predictive” 
 A participat ca organizator si evaluator la Olimpiada de chimie, etapa pe sector 
 A organizat etapa pe scoala a Olimpiadei de biologie si Concursul Lazar Edeleanu. 
 A organizat vizita la Facultatea de Chimie Aplicata din cadrul Universitatii Politehnice 

Bucuresti din Saptamana Altfel la care au participat elevii claselor a VII a A, VII F si  VII a C 

 Doamna profesor Toma Aurelia 
 A luat parte la toate activitatile metodice organizate la nivelul sectorului 3. 
  A participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Chimie clasa a VIII-a  

 Doamnele profesoare Minca Veronica si Ungureanu Mihaela: 
 Au pregatit suplimentar elevii claselor a VII-a pentru Olimpiada de Biologie 
 Au organizat Olimpiada de Biologie, faza pe scoala.  
 Au participat la Consfatuirile metodice lunare 
 In Saptamana Altfel dna prof. Ungureanu Mihaela a organizat o excursie la Busteni in cadrul 

careia s-au realizat activitati din proiectul “Scoli verzi” 
 

Rezultate la olimpiade si concursuri scolare: 
 
La disciplina fizica:  8  elevi calificati la etapa locala –prof. Iofciu Florentina 
   2 elevi calificati la etapa judeteana: Croitoru Vlad-  VI E 
         Tica Tudor – VI D 
Pregatiti de dna. prof. Iofciu Forentina 
La disciplina chimie: 5 elevi calificati la etapa judeteana a concursului Lazar Edeleanu din 
care 1 calificat la etapa interjudeteana. 
 
La disciplina biologie: 10 elevi calificati la faza pe sector/judeteana 
Olimpiada de Biologie 

Etapa pe scoala – ianuarie 2019 
 

Nr.

crt. 

Numele, iniţiala 

tatălui şi prenumele 

elevului 

Unitatea de 

învățământ 

Clasa Punctaj faza 

pe şcoală 

Profesor 

îndrumător 

1. Chirica B. Daria Maria Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 88 Veronica Mincă 

2. Săndulache C.S 

Ruxandra 

Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 86 Veronica Mincă 

3. Bauer R. Răzvan 

Andrei 

Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 86 Veronica Mincă 

4. Iordan C. Daria 

Andreea 

Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 78 Mihaela 

Ungureanu 

5. Sîrbu Ș.C. Maria Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 71 Mihaela 

Ungureanu 

6. Ciocanea C. Andreea Șc. Gimnazială  a VII-a 71 Mihaela 
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Nicoleta nr. 195 Ungureanu 

7. Vasile M. Andreea Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 71 Mihaela 

Ungureanu 

8. Tănase G. Rianna 

Maria 

Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 70 Mihaela 

Ungureanu 

9. Borjog V. Maria Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 70 Veronica Mincă 

10.  Logigan Christiana Șc. Gimnazială  

nr. 195 

a VII-a 70 Mihaela 

Ungureanu 

  

 

❼ CATEDRA ARTE SI TEHNOLOGII 

 
A. Managementul ariei curriculare 
1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, comisia metodică ARTE SI TEHNOLOGII şi-a 
propus următoarele obiective: 
-asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; 
-parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; 
-folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup 
-organizarea de activităţi extracurriculare; 
- asigurarea accesului la informaţia de specialitate , favorizarea schimbului de experienţă; 
-conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 
-colaborarea şcoală-familie. 
            Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de 
cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor 
şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MENCS, precum şi de 
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 
                 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 
procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 
proiectate. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii 
şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de 
predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă. S-a încercat relaţionarea şi 
interelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru 
ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.   

 
Catedra de educatie plastica                                                                                                                                   

Profesor FLORENTINA IONESCU 

NR. 
CRT. 

TEMA    
ACTIVITĂŢII 

SCOPUL   ACTIVITĂȚI TERME
N  
CALEN
DA 
RISTIC 

PARTIC

IPANŢI

/ 

COLAB

ORATO

RI 

LOCUL 
DESFASUR
A 
RII 

 
 
1 
 

 
Scoala 
noastra, casa 
noastra ! 

Dezvoltarea simțului 
estetic și de inițiativă 
în cadrul acțiunilor de 
gospodări 
re a clasei. 

Amenajarea-personalizarea 
salilor de clasă. 

 
 
 
Sept. 

Elevi și 
profeso

ri 

 Spațiul 

școlii 
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2 

 Toamna aurie Atelier artistic Pictura si desen pe tema 
toamnei. 

 
Oct. 

Elevi  și 
profeso

ri 

Sala de 
festivitati 

3 Orasul in care 
locuiesc 
 

Cunoașterea istoriei 
orasului natal natal 

Concurs de desene, 
pictura, machete, 
colectionarea de vederi, cărți 

poștale, timbre, fotografii  

vechi care ilustrează trecutul 

orasului. 

 
 
Nov. 

Elevi și 
profeso
ri 
 

Spațiul 

școlii 

 
4 
 

1 Decembrie 
„Unire-n cuget 

și-n simțire” 

Cultivarea 
sentimentelor 
patriotice 
Constientizarea 

semnificatiei 

evenimentului 

Activitate artistică prilejuită 

de sarbatoarea nationala 

 
Decem 
brie 

 
 Elevi  și 
profeso

ri 

Spațiul 

școlii 

 
 
5 

Pregattire 
pentru 
marile 
sarbatori 
crestine : 
Nasterea 
Domnului 

Respectarea 

traditiilor, imbogatirea 

repertoriului copiilor 

cu colinde si traditii de 

Craciun 

Activitate literar-artistică 
prilejuită de apropierea 
sărbătorilor de iarnă colinde 
de Crăciun expozitie de 
icoane, 
desene,colaje,podoabe 
pentru pom, 
-participarea la 
slujbeleBisericii, 
-împodobirea claselor 

 
decemb
rie 
 
 
 

Elevi  și 
profeso
ri 
 

Spațiul 
școlii 
 
 
 
Biserica 

 
6 

 
Dor de 
Eminescu! 

Dezvoltarea 
competențelor de 
lecturare și recitare, 
dezvoltarea simțului 
estetic si de 
interpretare picturala. 

Cantece si recitări din poeziile 

marelui poet, desene, pictura,  

 
ianuari
e 
 

 
Elevi  și 
profesori 

7  
Infaptuirea 
Unirii de catre 
Al. I. Cuza 

Constientizarea 
semnificației zilei de 
24 Ianuarie în istoria 
nationala. 

    Referate: Presonalitatea lui 

Cuza , prezentarea unor   

legend istorice legate de 

viata siactivitatea 

domnitorului Al.I.Cuza. 

 

Ianuari

e 

Elevi  și 
profesori 

 
PROF. IULIANA MUNTEANU 

DISCIPLINA-EDUCATIE TEHNOLOGICA 
 

                   Activitati: 

1. Implementarea proiectului „Platforma Școli verzi – advocacy, eco educație și susținere pentru 
şcoli sustenabile”la clasa a VIII-a F; 
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2. Organizarea olimpiadei de ed.tehnologica- etapa pe scoala, clasele V-VII; 

3. Îndrumarea si coordonarea elevilor care au publicat in revista scolii . 

 
PLAN DE ACTIVITATI la  DISCIPLINA: EDUCATIE TEHNOLOGICA 

AN SCOLAR 2018– 2019 SEMESTRUL I                              prof. Badea Elena  

Nr  
Crt. 

ACTIVITATI METODICE PROPUSE DATA INITIATOR 

1. Membrii comisiei 2018 – 2019, 
indrumarile metodice de la Consfatuiri, programul 
comisiei, analiza planificarilor model date de MECTS 
Ministerul Educatiei 

20 sept  
2018 

Toti membrii comisiei 
 

2. Modele de teste initiale si discutarea activitatilor 
existente in perioada lunii septembrie la toate disciplinele 
din cadrul comisiei si din afara acesteia 

Sept. 
2018 
 

Toti membrii comisiei 
 

3. Prezentarea uniui referat in cadrul Comisiei cu tema: 
” Explorarea carierei” 

Sept  
2018 

Prof. Badea Elena 
 

4. ,,Ziua Educatiei “Importanta educatiei pentru societate. 
Clasa VII F 

05 10  
2018 

Prof. Badea Elena 
 

5. Concurs ,, Recunoaste masca” 
Spectacol de HALLOWEEN clasa a VII-a F 

Oct. 
2018 

Prof. Badea Elena 
 

6. Analiza rezultatelor testelor initiale, masurile stabilite, 
discutarea activitatilor desfasurate in cadrul comisiei  

24-10 
sept 2018 

 
Toti membrii comisiei 
 

7. Lectie deschisa „Violenta verbala si autocontrolul  ” 
clasa a VII-a F 

oct 
.   2018 

Prof. Badea Elena  
 

8. Situatia notarii ritmice in catalog la disciplinele din cadrul 
comisiei, numarul de note la fiecare disciplina, discutarea 
activitatilor desfasurate in cadrul comisiei si in    afara 
comisiei metodice in luna noiembrie 

 
25.nov 
 2018 

 
Toti membri comisiei 

9. Realizarea unor colaje cu animale. 
 ,, Arta, de a iubi animalele de companie ” 

30 nov  
 2018 

Profesor: 
 Badea Elena  

10 Prezentarea unui referat in cadrul Comisiei 
Cu tema „ De la copilarie la adolescenta.”  

Noiembrie 
2018 

Profesor: 
 Badea Elena  
 

11 Realizarea unor planse cu elevii claselor a V-a 
„ Legume din gradina bunicii ” 

Noiembrie  
2018 

Prof. Badea Elena 
 

12. ,,Unire-n cuget si-n simtiri “-activitati educative dedicate 
Zilei Nationale a ROMANIEI 

Noiembrie 
2018 

Comisia Arta si tehnologie 
Comisia Om si Societate ,lb 
si Comunicare 

13.  Sarbatorile de Iarna „ 0 CE VESTE MINUNATA,, - colinde, 
podoabe caracteristice sarbatorilor de iarna. 

16 dec 
2018 

Toti membrii comisiei 

14. Realizarea serbarilor de iarna cu elevii clasei a VII-a F Dec. 2018 Prof. Badea  Elena 

15. Activitate artistica,,Luceafarul poeziei romanesti,, 

program omagial adus marelui poet roman Mihai 

Eminescu. 

15 ian. 2019 Prof. Badea  Elena 
         Dragan Mirela 
         Ionescu Florentina 
       . Rusan Oana 

16 Program literar ,,Marea Unire din 24 Ianuarie 1859,, 24Ianuarie 
2019 

Elevi,cadre didactice 

Comisia Arta si 

tehnologie Comisia Om 
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si Societate Comisia 

Limba si Comunicare 

17 Incheierea situatiei scolare semestriale in catalog, 
discutarea activitatilor desfasurate in cadrul comisiei si in 
afara comisiei metodice in semestrul I 

feb 
2019 

 

Toti membri comisiei 
 

 
 

    Activitati semestrul I – Dragan Mirela 
Educatie muzicala 

 
- 28 septembrie  - referatul   ,, Asupra programelor de  educatie muzicala din Romania(1998 - 

2013,, 

- 7 octombrie concursul ,,Toamna baladelor,, faza pe sector, am obtinut  locul 3 cu grup vocal 

– instrumental  clasa a VIII a, desfasurat la clubul copiilor din sectorul 3. 

- 29 noiembrie  activitate artistica implicand catedra de  limba romana,  arte si istorie numita                              

,,  Unire-n cuget si-n simtiri,,. 

- 16 decembrie, festivalul de colinde,, Astazi s-a nascut  Hristos,, desfasurat la nivel de sector, 

la Liceul Date Alighierii 

- 20  decembrie  activitate  artistica  ,, Bucuria nasterii Domnului ,, realizata de elevii din 

clasele     III – VIII in sala de festivitati a scolii.  

- 21 decembrie activitate artistica  ,, Hristos se naste slaviti-l ,, realizata de corul claselor VI- VII 

la biserica  Sfantul  Ioan  Botezatorul. 

           În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 
centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii 
la experienţele copiilor. 
               S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice interasistenţe în scopul formării şi 
autoformării membrilor comisiei: 27 noiembrie 2018 – Profesor Ionescu Florentina-clasa a VI-a A-
tema „Compozitia plastica”. 
 
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, relatia manager - 
profesor, relaţia  profesor - profesor, profesor-echipa managerială, comunicarea din cadrul 
catedrei) 

Relaţiile cadru didactic-elev: 
-relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, afectivitate 
-elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, 
ţinută decentă, conduită morală 
-cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi 
autodepăşire 
      Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, 
cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii. Acest lucru a condus la menţinerea 
unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), 
precum şi a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştinţelor , nivel ridicat de 
profesionalism şi de cerinţe- realizarea unor portofolii). 
-s-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare profesor a încercat construirea unei 
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe 
grupe şi echipe de elevi. 
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Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa 
managerială. 

În cadrul comisiei metodice ARTE SI TEHNOLOGII colaborarea a fost eficientă , împărtăşindu-
ne reciproc din experienţa didactică. 

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare 
şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care 
au fost organizate activităţi extracurriculare. 

 
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant  

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 
resursele de învăţare. 

Fiecare profesor a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ . Au fost elaborate o 
multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de 
portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 
 

B. Eficacitatea educaţională 
1. În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia 
planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 
procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe 
parcursul întregului an şcolar. 
 
2. Sistemul de evaluare 
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 
asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au 
fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost 
utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite 
activităţi, portofolii tematice, desene, machete); setul de evaluare profesor-elev ( lucrări ale 
elevilor,teste redactate de profesor, fişe de observaţie, caietul profesorului, sondaje de opinie); teste 
scrise; întâlniri profesor-elev. 

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 
progresul realizat. 

 
C. Managementul calităţii 
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor 
didactice, întâlniri de lucru) 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 
didactice. 
- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 
- s-a creat un climat favorabil învăţării 
- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi 
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 
construirii de relaţii bune în şcoală. 
-s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 
-părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ 
-sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi 
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-s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 
acceptarea opiniei celuilalt 
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare 
 
2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
-s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi 
-s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele ( întărirea 
cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar) 
-s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 
evaluare 

S-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că 
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, 
demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat . 
 

❽ CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 

             In semestrul I din anul scolar 2018-2019,catedra de educatie fizica si sport a desfasurat 
urmatoarele activitati: 
 
                 1.Danga Diana 
 - Organizator tenis de masa faza pe sector 
 - Locul I minihandbal pe sector ONSS 
 - Locul III handbal baieti  faza pe sector Olimpiada Gimnaziilor 
                  Activitati extrascolare 
- Proedus handbal baieti 

- Participare proiectul ,, Mic si ecologist” clasa VI C 

 

                 2. Tolescu Ionut 
 - Organizator tenis de masa faza pe sector 
 - Locul IV sah faza pe sector 
 
                 3. Vladan Maria 
  - Handbal fete ONSS 
                  Activitati extrascolare: 
- Proedus handbal fete 

-  Participare proiectul ,, Mic si ecologist” clasa V A 

-  

                  4. Toma Marcian 
 - Organizator tenis de masa faza pe sector 
 - Locul III tenis de masa faza pe sector 
 - Badmington locul III pe sector 
 
                  5. Catana Constantin 
 - Organizator tenis de masa faza pe sector 
 - Baschet baieti Olimpiada Gimnaziilor 
 
                  6. Florescu Valentin 
- Organizator tenis de masa faza pe sector 
                  Activitati extrascolare: 
- Proedus fotbal baieti clasele V-VIII 

-  
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                 7. Caracuda Marius 
- Organizator tenis de masa faza pe sector 
 
                 8. Visan Rafael 
- Organizator tenis de masa faza pe sector 
- Fotbal Olimpiada Gimnaziilor faza pe sector 
 

❾ COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR 

 

În anul şcolar 2018-2019,  Comisia Metodică a Diriginților este constituită cu un efectiv de  24 

cadre didactice. 

Funcția de responsabil al Comisiei Metodice a Diriginților este îndeplinită de prof. Pop 

Mihaiela. 

Activitatea Comisiei Metodice a Diriginților la nivelul unităţii de învăţământ în Semestrul I al 

anului  şcolar 2017-2018 a fost centrată pe îndeplinirea obiectivelor din planul managerial: 

1. Formarea personalității elevilor prin însușirea valorilor culturii naționale și universale. 

2. Educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ale demnității și 

toleranței. 

3. Orientarea activităților educative având în vedere tridimensionalitatea idealului educațional: 

psihologică, pedagogică, socială. 

4. Formarea capacității intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice prin 

asimilare de cunoștințe umaniste, științifice, tehnice și estetice. 

5. Redimensionarea parteneriatului educațional – părinți, reprezentanți ai autorităților locale. 

Realizări: 

 A fost prezentat raportul de activitate a Comisiei metodice în anul școlar 2016-2017 și  

s-au purtat discuții referitoare la realizările și problemele pe care le-au întâmpinat și rezolvat 

diriginții în anul școlar anterior. 

 A fost dezbătută programa de ”Consiliere și orientare” în vigoare și  O.M.    5132/10.09.2009 

privind activitățile specifice funcției de diriginte 

 Au fost întocmite planificările anuale și semestriale în conformitate cu programa școlară. 

 S-a stabilit programul de activități al Comisiei Metodice a Diriginților. 

 S-a organizat o întâlnire a profesorilor diriginți în cadrul căreia au fost discutate  ROFUIP, ROI, 

Statutul Elevului, aceste regulamente fiind apoi prelucrate la nivelul colectivelor de elevi și în cadrul 

ședințelor cu părinții. 

 Au fost planificate și organizate ședințele cu părinții conform reglementărilor, colaborarea cu 

familia reprezentând un obiectiv prioritar al consilierii școlare. 

 S-a stabilit programul de consultații cu părinții elevilor fiecărei clase. 

 În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie 2017 profesorii diriginți împreună cu celelalte cadre 

didactice ale școlii au fost implicați în organizarea și desfășurarea activităților educative 

extracurriculare și extrașcolare în cadrul Săptămânii ”Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”.  

 În luna decembrie, s-a organizat o dezbatere în cadrul căreia s-a încercat identificarea celor mai 

eficiente metode de stabilire a contactelor cu părinții, in vederea optimizării comunicării cu aceștia.  

 De asemenea, tot în luna decembrie, accentul s-a pus pe valorificarea valențelor educative ale 

sărbătorilor de iarnă la români și impactul acestora asupra personalității în formarea elevilor. S-a 

desfășurat o dezbatere în cadrul căreia fiecare diriginte a împărtășit celorlalți modul în care, în luna 

decembrie, a valorizat această temă în cadrul orelor de consiliere. 
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 Pe parcursul întregului semestru, s-a realizat un schimb de experiență prin comunicarea 

principalelor dificultăți întâlnite în activitatea diriginților și identificare unor soluții pentru depășirea 

acestora   

 Permanent, s-a încercat îmbunătățirea disciplinei în școală, urmărindu-se depistarea cazurilor de 

indisciplină, de deviere comportamentală și delicvență juvenilă și combaterea tendințelor de  

 ar fi: 

 vizionări de diverse filme documentare și CD -uri educative; 

 plimbări în parcuri; 

 excursii tematice; 

 vizite la muzee; 

 spectacole de teatru; 

 întreceri sportive; 

 concursuri; 

 activități umanitare, elevii școlii noastre fiind implicați în programul educațional ”Zambetul 

din cutie” desfasurat in parteneriat cu organizatia “Asociatia Sansa Ta”, in perioada 19 octombrie-

15 decembrie 2017; 

 sarbatorirea zilei de 1 Decembrie prin organizarea unei serbări; 

 Serbări de Crăciun; 

 sărbătorirea zilei de 15 ianuarie , prilej cu care a fost adus un omagiu poetului Mihai 

Eminescu. 

 
 

Programul de activitati la biblioteca  

unității noastre școlare s-a realizat după următorul program: 

An scolar 2018-2019 
 
Activitati : 

- Vor fi puse la dispozitia cadrelor didactice si elevilor , listele cu lectura  obligatorie si  

particulara; 

- Se va actualiza lista cu titlurile cartilor nou aparute in biblioteca scolii; 

- Prezentarea bibliotecii si inscrierea  elevilor claselor a II-a ; activitate de popularizare 

a cartilor bibliotecii si in scopul   apropierii elelvilor de lectura si carte. 

       Termen :   15 septembrie – 30 septembrie 2018 
       Raspund: bibliotecar , Toader Carmen  
                        Invatatorii claselor a II-a; 

-  Clasele O si  I viziteaza biblioteca scolii 

            Termen: octombrie 2018 
        Raspund: bibliotecar , Toader Carmen, 

                         Invatatorii claselor O si I; Gurau Ioana, Littera Alina, Curea Cristina 
 

- 10 minute de lectura zilnic la biblioteca scolii- program de atragere a micilor cititori – 

lectura in pause; 

                       Raspunde : Bibliotecar Toader Carmen 
                       Termen : permanent 

- Ora de lectura la biblioteca  

                       Raspund : Inv. Pantazi Elena 
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                                   Bibliotecar , Toader Carmen 
                     Termen:  octombrie 2018- iunie 2019 
Actiune de imbogatire a fondului de carte al bibliotecii 
            - donatii din partea parintilor, elevilor 
            - achizitie de carte prin programul SICAP 
Actiune de popularizare a cartilor nou aparute – Colinde, dragi colinde !- clasa a IV-a H 
                Termen : 17 decembrie 2018 
                Raspund : prof. Tudor Ana-Maria 
                                   Bibliotecar , Toader Carmen  
-Expozitie carte  - Sarbatorile de iarna , atractia copiilor – 
                      Termen: luna decembrie 
                      Raspund: Bibliotecar Toader Carmen 
-Eminescu – omagierea zilei de nastere – expozitie de carte si activitati de prezentare 
si documentare – cls a II-a – a VIII-a  
                    Termen :  19 ianuarie  2019 
                    Raspund : bibliotecar Toader Carmen  
                                       Inv.  
                                      Bibliotecar Toader Carmen   
 

- Clasele pregătitoare si  I viziteaza biblioteca scolii 

            Termen: aprilie 2019 
        Raspund: bibliotecar , Toader Carmen, 

                         Invatatorii Rosu Alexandra  
                                             Gurau Ioana 
 

- 10 minute de lectura zilnic la biblioteca scolii- program de atragere a micilor cititori – 

lectura in pauze; 

                       Raspunde : Bibliotecar Toader Carmen 
                       Termen : permanent 

- Ora de lectura la biblioteca  

                       Raspund : Inv. Ganea Catalina 
                                   Bibliotecar , Toader Carmen 
                     Termen: 27 .05.2019 
                     
-Activitati de imbogatire a fondului de carte – donatii din partea elevilor , parintilor si 
comitetului de parinti al scolii. 
                       Termen: permananet 
                       Raspunde :  Bibliotecar Toader Carmen 
-Scoala altfel: activitati organizate la biblioteca cu participarea elevilor claselor II-VIII 
                        Termen: mai 2018 
                        Raspunde: bibliotecar Toader Carmen  
 
Participarea la concursul “Poezia si muzica – taramul  magic al artelor”, sectiunea a II-
a , evenimente dedicate cartii , lecturii si creativitatii. 
                      Termen: 30 aprilie 2019 
                      Raspund: bibliotecar Toader Carmen  
                                       Elevi ai claselor I, a II-a, a III-a,  a IV-a  
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IV.Raport privind activitatea desfasurata 

de Comisia de perfectionare 

in anul scolar 2018-2019 

 
 

 Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice s-a realizat la nivelul celor două consilii ale 

școlii, prin temele prevăzute în programul managerial, urmărindu-se îmbunătățirea rezultatelor la 

învățătură și a disciplinei elevilor, respectarea legislației școlare de către elevi, părinți, cadre 

didactice, o mai bună cunoaștere a particularităților de vârstă caracteristice școlarului din 

învățământul general obligatoriu. 

 In cadrul catedrelor și al comisiilor metodice pe discipline înrudite sau arii curriculare s-au 

dezbătut teme de specialitate sau metodică, punându-se accent pe metodele moderne, activ-

participative, de predare-învățare-evaluare. În acest sens s-au ținut activități demonstrative la toate 

comisiile și catedrele metodice. 

În cadrul activităților de perfecționare s-a realizat şi sprijinirea cadrelor didactice înscrise sau 

care s-au înscris la examenele de grad, prin pregătirea inspecțiilor la clasă și asigurarea bibliografiei 

necesare prin biblioteca școlii.  

         La începutul anului școlar a fost întocmită evidenta perfecționării cadrelor didactice atât la 

nivelul fiecărei catedre, cat si a scolii. 

In luna septembrie a anului scolar 2018-2019 au fost realizate echivalarile in credite 

transferabile in conformitate cu art. 8 din OMECTS nr. 5562/7.10.2011, rezultatul fiind urmatorul: 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele cadrului didactic 

Numarul total credite 

acumulate 

1 Chiru Claudia Iuliana 90 

2 Cucui Viorica Nicoleta 90 

3 Toma Marcian Mihail 90 

 

 Totodata, a fost actualizat punctul de informare de la biblioteca scolii si au fost popularizate 

ofertele de perfectionare prin intermediul consiliilor profesorale, prin e-mail si prin comisiile si 

catedrele metodice. 

La finalul anului scolar 2018-2019, situația cadrelor didactice inscrise la grade didactice este 

următoarea: 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Specialitatea Gradul Anul 

înscrierii 

Anul 

finalizării 

1.  Draghici Gabriela Maria Lb. germana II 2018 2020 

2.  Oprea Camelia Lb. franceza I  2017 2019 

3.  Chivu Andreea Inv. primar I 2017 2020 

4.  Volintiru Mirela Inv. primar II 2017 2019 

5.  Pantazi Elena Inv. primar I 2016 2019 

6.  Tudor Ana Maria Religie I 2015 2018 

7.  Toma Aurelia Chimie I 2015 2018 

8.  Mitrofan Luminita Consilier I 2015 2018 

9.  Toma Marcian Ed. fizica I 2015 2018 

10.  Coscodan Mihaela Inv. primar 
IC-1 ptr 

Gr.II 
2019 2020 

11.  Alexe Monica Inv. primar IC-1 ptr.Gr.I 2019 2021 

12.  Cucui Nicoleta Inv. primar IC-1 ptr.Gr.I 2019 2021 
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Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele Specialitatea Gradul Anul 

înscrierii 

Anul 

finalizării 

13.  Voinea Letitia Inv. primar IC-1 ptr.Gr.I 2019 2021 

 

 Au fost actualizate permanent ofertele de perfecționare ale M.E.C.T.S., CCD si ISMB si au 

fost luate in evidenta cadrele didactice care au participat la cursuri. 

 Astfel, la sfarsitul anului școlar 2018-2019, situatia participarii la cursuri de perfectionare este 

urmatoarea: 

Nr. 

crt. 
Numele cadrului didactic Cursul 

1.  Alexandru Gratiela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

2.  Babeti Claudia 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

3.  Bar Sanda Scoala Bucureșteană Dezbate 

4.  Barac Mariana Ora de educatie rutiera 

5.  Barbu Adriana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

6.  Barbu Adriana 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

7.  Canepescu Mariana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

8.  Canepescu Mariana 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

9.  Chivu Andreea 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

10.  Constantin Cristina Managementul institutiilor de invatamant preuniversitar 

11.  Coscodan Mihaela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

12.  Coscodan Mihaela 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

13.  Covrig Irina Georgiana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

14.  Cretu Mirela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

15.  Cretu Mirela 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

16.  Curea Cristina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

17.  Curea Cristina Ora de educatie rutiera 

18.  Cumpanasu Elena 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

19.  Dilea Stela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

20.  Dintica Alina Ora de educatie rutiera 

21.  Dumitru Carmen 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

22.  Dumitru Carmen 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

23.  Dumitru Carmen Ora de educatie rutiera 

24.  Frujina Aida 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

25.  Frujina Aida 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

26.  Ganea Catalina Mirela Ora de educatie rutiera 

27.  Ganea Catalina Mirela 
Atelierul de Formare a Indrumatorilor De-a Arhitectura in 

orasul meu 

28.  Gurau Ioana Ora de educatie rutiera 

29.  Guta Ionela Cristina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 
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Nr. 

crt. 
Numele cadrului didactic Cursul 

30.  Ionita Denisa 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

31.  Ionita Denisa Ora de educatie rutiera 

32.  Ionita Denisa 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

33.  Ivan Florentina 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

34.  Ivan Florentina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

35.  Ivan Florentina Managementul comunicării în organizația școlară 

36.  Ivan Florentina Scoala Bucureșteană Dezbate 

37.  Laslo Iulia Ora de educatie rutiera 

38.  Littera Alina Ora de educatie rutiera 

39.  Littera Alina Scoala Bucureșteană Dezbate 

40.  Moise Mirela Managementul institutiilor de invatamant preuniversitar- 

41.  Moise Mirela 
Metodica predarii-invatarii-evaluarii in invatamantul 

preuniversitar 

42.  Moldovanu Mariana Liliana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

43.  Moldovanu Mariana Liliana Managementul institutiilor de invatamant preuniversitar- 

44.  Moldovanu Mariana Liliana 
Metodica predarii-invatarii-evaluarii in invatamantul 

preuniversitar 

45.  Pantazi Elena 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de 

invatare 

46.  Pantazi Elena 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

47.  Pop Gabriela Managementul institutiilor de invatamant preuniversitar- 

48.  Popescu Emilia Viorica 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

49.  Popescu Emilia Viorica 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

50.  Prioteasa Gabriela 
Sesiune de formare pentru invatatori in cadrul 

proiectului SUPEER 

51.  Radita Nicoleta Claudia 
Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational 

52.  Radita Nicoleta Claudia Educatie pentru parinti in avantajul copiilor 

53.  Rosu Alexandra Maria Ora de educatie rutiera 

54.  Sincu Ileana 
Atelierul de Formare a Indrumatorilor De-a 

Arhitectura in orasul meu 

55.  Smuleac Gabriela Iuliana 
Atelierul de Formare a Indrumatorilor De-a 

Arhitectura in orasul meu 

56.  Smuleac Gabriela Iuliana Atelierul Indreptar digital 

57.  Smuleac Gabriela Iuliana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

58.  Smuleac Gabriela Iuliana 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

59.  Smuleac Gabriela Iuliana Ora de educatie rutiera 

60.  Smuleac Gabriela Iuliana Scoala Bucureșteană Dezbate 

61.  Smuleac Gabriela Iuliana Program de Gandire Pedagogica Strategica 

62.  Smuleac Gabriela Iuliana Curs on-line Stiluri de invatare. Stiluri de predare 

63.  Stroia Ionela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

64.  Stroia Ionela 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 
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Nr. 

crt. 
Numele cadrului didactic Cursul 

65.  Timofte Emilia 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

66.  Timofte Emilia 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

67.  Voinea Letitia Invatamantul primar la debut 

68.  Chelaru Corina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

69.  Ciobanu Ionela Aurora 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

70.  Corbus Monica Anca 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

71.  Corbus Monica Anca 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

72.  Danga Diana Gema 
Noile educații – abordări inovative prin 

disciplina Pregătiți pentru viață 

73.  Draghici Maria-Gabriela Cursul de prim ajutor în cazul traumatismelor 

74.  Draghici Maria-Gabriela 

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen 

für Sprachen als Grundlage für einen handlungs- 

und kompetenzorientierten Unterricht" și "Das 

neue Curriculum für Deutsch als Fremdsprache" 

75.  Draghici Maria-Gabriela Cursul de formare – proiecte e-Twinning 

76.  Enculescu Nicoleta Stiluri de învățare. Stiluri de predare” 

77.  Enculescu Nicoleta Curs de initiere in biblioteconomie 

78.  Giusca Simona 
Strategii de valorificare a patrimoniului cultural 

national pentru dezvoltarea spiritului civic 

79.  Iofciu Florentina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

80.  Iofciu Florentina 
Competente-cheie prin activitatile nonformale si 

extracurriculare 

81.  Militaru Doina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

82.  Militaru Doina 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

83.  Mitrofan Luminița Workshop 

84.  Mitrofan Luminița Proiect international la Ancona 

85.  Olteanu Oana 
Noile educații – abordări inovative prin 

disciplina Pregătiți pentru viață 

86.  Olteanu Oana 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

87.  Olteanu Oana 
Interventie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultati de invatare 

88.  Olteanu Oana Scoala Bucureșteană Dezbate 

89.  Olteanu Oana 
Competente-cheie prin activitatile nonformale si 

extracurriculare 

90.  Oncete Simina 
Noile educații – abordări inovative prin 

disciplina Pregătiți pentru viață 
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Nr. 

crt. 
Numele cadrului didactic Cursul 

91.  Petrescu Maria Elisabeta 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

92.  Pop Mihaiela Antonela 
Pentru o democrație activă – împotriva 

extremismului de dreapta 

93.  Pop Mihaiela Antonela Curs de abilitare curriculara - istorie 

94.  Popescu Denisa Daniela 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

95.  Popescu Denisa Daniela 
Competente-cheie prin activitatile nonformale si 

extracurriculare 

96.  Rusan Oana Raluca 
Competente-cheie prin activitatile nonformale si 

extracurriculare 

97.  Ungureanu Mihaela Elena 
Competente-cheie prin activitatile nonformale si 

extracurriculare 

98.  Vasilescu Irina 
Comunicarea si negocierea conflictelor in 

managementul educational 

99.  Vilcu Mirela Galileo Teacher Training Session 

100.  Vladan Maria 
Noile educații – abordări inovative prin 

disciplina Pregătiți pentru viață 

101.  Voitan Daniel Managementul relațiilor scoala familie 

Amintim faptul ca sunt colege care-si continua programul de formare, urmand cursuri 

masterale/doctorale. 

 La nivelul fiecărei catedre au fost elaborate, aplicate si valorificate testele inițiale si probele 

de evaluare curente. 

 Catedrele/comisiile metodice au întocmit documentele de planificare si au organizat activități 

metodice prin care sa fie promovate metode activ-participative de predare-învățare. 
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V. BUGET  

 

BUGET PLATI 

 

CHELTUIELI PERSONAL 

 

9.966.405 

 

9.569.291 

 

 

 

 

Director, 

profesor Voicu Ştefania 

 


