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Scoala Gimnaziala nr 112 

Str. Patulului, nr 2 

Sector 3, Bucuresti 

Tel/fax: 0213483331 

Raport cu privire la activitatile 

educative extrascolare si   extracurriculare 

desfasurate in  anul scolar   2015/2016 
                                    
              Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, 

in principal cresterea prestigiului si  calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile  

desfasurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu 

reprezentanti ai comunitatii locale. 

           Un element semnificativ, este acela ca prin punerea in practica a proiectului 

managerial al scolii pe anul  scolar 2015-2016, s-a reusit realizarea unui echilibru intre 

activitatile curriculare si extracurriculare. 

           La inceputul anului scolar au fost fixate principalele obiective ale activitatii educative 

extrascolare si extracurriculare. Desfasurarea activitatii educative a implicat trei categorii de 

demersuri, care au fost valorificate la maximum in scoala noastra. 

- Prima categorie a constituit-o coordonarea si sprijinirea activitatilor desfasurate in cadrul 

Consiliului Consultativ al Elevilor 

- A doua categorie este reprezentata prin demersurile  special orientate : Orele de consiliere 

si orientare scolara, educatie civica,activitati extrascolare. 

- A treia categorie apeleaza practic la disciplinele scolare din trunchiul comun si la 

disciplinele din zona celor la decizia scolii, acestea avand un potential ridicat in ceea ce 

priveste educatia pentru valori, precum si strategii adecvate in acest scop.  

              Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul ca pe 

parcursul intregului an scolar s-a stimulat si valorizat potentialul elevilor prin indrumarea si 

sprijinirea acestora in organizarea in cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor- alegeri, 

comisii de lucru. De fiecare data au fost rezolvate rapid , transparent si eficient conflictele 

aparute intre elevi. 

             Analizand a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat  faptul ca pe 

parcursul intregului an scolar, temele adoptate in cadrul orelor de consiliere si orientare 

scolara au fost conform noilor programe. Toti dirigintii si-au intocmit, inca de la inceputul 

anului scolar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme.       
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          Cel de al treilea demers  a avut in vedere ca  activitatea  curriculara de la clasa sa nu 

fie perturbata de activitatile extracuriculare  si  extrascoare, incercand in acest fel, ca raportul 

dintre aceste activitati educative sa fie in favoarea activitatilor de la clasa. 

        In cadrul fiecarui demers au fost proiectate activitati reprezentative pentru realizarea 

obiectivelor . 

          

Obiective propuse pentru anul scolar 2015-2016 : 

 Proiectarea eficienta a activitatii educative; 

 Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale; 

 Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare; 

 Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat; 

 Prevenirea si combaterea violentei in scoala; 

 Educatia pentru securitate personala; 

 Informarea continua  a profesorilor diriginti;  

 Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata 

comunitatii; 

 Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea 

programelor educationale. 

        

  Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativa desfasurata in 

scoala, va fi prezentata o analiza care sa evidentieze  punctele tari si cele slabe: 

 

ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 

programa pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate 

şi preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 

- organizarea frecventă a şedinţelor cu părinţii  



3 
 

- varietatea mare de activități extrașcolare și extracurriculare organizate 

 

 PUNCTE SLABE:     

  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

 - elevi care nu au carnete de note 

- lipsa de interes a anumitor părinți în ceea ce privește situația școlară a propriului copil 

 OPORTUNITAŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, circ, film etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse 

 AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii din cauza mediului urban; 

- influenţa „grupului” de elevi;  

- numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate. 

 

 

 

Activitati educative desfasurate- invatamant primar 

 

Membrii Comisiei au desfăşurat în anului şcolar 2015/2016, o activitate diversificată 

care a constat în următoarele:  

- elaborarea şi susţinerea de referate metodico-ştiinţifice în cadrul comisiei: 

20.10.2015 „Clasa pregătitoare – un nou început” – prof.  Furdi Cateluța, „Adaptarea 

copilului mic la viaţa şcolară” – prof. Micu Vasilica, „Analiza rezultatelor obţinute la 

testele de evaluare predictivă” – prof. Arapu Doina, „Particularități psihologice ale 

școlarului mic” - prof. înv. primar Arapu Doina, „Telefonul – PRO și CONTRA” - prof. 

înv. primar Mitroiu Lucia.  

- Activitate extraşcolară tematică – „Sunt curat, sunt sănătos!” – întâlnire cu 

medicul stomatolog al şcolii, – Efta Mariana, elevii claselor a IV-a A, B, C și prof. 

pentru înv. primar Căldărușă Rodica, Mitroiu Lucia, Pârvu Florica; 

- pregătire suplimentară a elevilor  - noiembrie/ decembrie 2015 (prof. claselor a IV-

a) 

- participare la cursuri de perfecţionare pentru clasa pregătitoare (prof. ce predau la 

clasele pregătitoare, prof.  Furdi Cateluța, prof. Micu Vasilica, prof. Arapu Doina; 
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- organizarea activității „Trick or Treat” – de către prof. Mitroiu Lucia și Militaru 

Gabriela; la acțiune au colaborat prof. Furdi Cateluța, Căldărușă Rodica, Dumitrescu 

Lidia și cadre didactice auxiliare pedagog Niculae Ileana, secretar Constantin Violina, 

bibliotecar Ion Maria; 

- pregătire suplimentară a elevilor pentru Concursuri (clasele a II-a A – prof. 

Dumitrescu Lidia, a II-a B – prof. Drăgan Florentina, a II-a C – prof. Răţoi Mihaela, 

clasa a III-a  A – prof. Năsulea Claudia, clasa a III-a B – Militaru Gabriela, a IV-a C – 

Mitroiu Elena Lucia, I A – Bîrsan Georgeta); 

- decembrie 2015 Concursul de desene pentru Crăciun – Concurs Carrefour „Moş 

Crăciun poposeşte la Carrefour”, organizat de Carrefour Bucureşti – au participat toţi 

membrii comisiei; 

- „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie…” – 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ 

A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI – toate clasele din înv. primar, toți prof. 

pentru înv. primar; 

- participarea în decembrie 2015, la Concursul „Magia Crăciunului”, desfășurat în 

Școala Gimnazială Nr. 112, activitate coordonată de prof. Militaru Gabriela și prof. 

Mitroiu Lucia – au participat elevii din înv. primar coordonați de prof. Mitroiu Lucia, 

Militaru Gabriela, Bârsan Georgeta, Căldărușă Rodica, Pârvu Florica, Năsulea 

Claudia, Arapu Doina, au fost alături și elevi din înv. gimnazial, clasa a VI-a C, elevi 

coordonați de prof. Lemnaru Monica și elevii clasei a VII, coordonați de prof. Cristescu 

Carmen; 

- organizarea Serbărilor de Crăciun – toți prof. înv. primar; 

- Expoziție – felicitări de iarnă la nivelul clasei, în prezența părinților – clasa I B, prof. 

Filip Ely; 

- Activitate extrașcolară – Catedrala Sf. Ilie – Concurs 6 decembrie 2015, au 

participat elevii clasei a IV-a C cu sceneta „Sfăntul Nicolae și cele trei fete sărace”,  

coordonatori, prof. Mitroiu Lucia și preot Dincă Gheorghe; 

- Excursie la Danone – clasele a II-a A, B, C și clasa a III-a A (prof. Dumitrescu 

Lidia, Drăgan Florentina, Ilie Mihaela, Năsulea Claudia) 

- „Pe urmele Luceafărului poeziei româneşti” –  acțiune realizată la nivelul clasei, au 

participat clasele a III-a A, B și clasele a IV-a A și C (ianuarie 2016); 

- Programul „Școala după școală”, prof. Lidia Dumitrescu, Rodica Căldăruşă, 

Claudia Năsulea, Drăgan Florentina, Ilie Mihaela. 

- Colaborare permanentă cu pedaogogul școlii d-na Niculae Ileana; 
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- Proiectul Educaţional „Şi eu trăiesc sănătos! – SETS” – cu elevii din înv. primar, 

se derulează în parteneriat cu Fundaţia PRAIS, ISMB şi Ministerul Educației; acest 

proiect este coordonat de prof. Căldăruşă Rodica; 

- Participare la Simularea de incendiu – toate clasele din înv. primar, toți prof. pentru 

înv. primar;  

- Teatru în școală „Spărgătorul de nuci” – coordonator prof. Bîrsan Georgeta, au 

participat toți prof. din înv. primar; 

- Activitate bilunară, Clubul Micului cititor, la clasele a II-a A, B, C,  clasa a III-a A 

și clasa a IV-a A, clasa a IV-a C (prof. Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie 

Mihaela, Năsulea Claudia, Căldărușă Rodica, Mitroiu Lucia) 

- Primirea Sfintei Împărtășanii (Catedrala Sf. Ilie) – toate clasele din înv. primari, toți 

prof. din înv. primar și d-na Sanda Camelia, prof. Religie; 

- Activitate Educație Rutieră – Concurs de machete – clasele a III-a A, B, prof. 

coordonatori, Năsulea Claudia și Militaru Gabriela; 

- 15 ianuarie 2016 Comper Lb. română  etapa I – clasele I A, a II-a A, B, C, A III-a 

A, B, clasa a IV-a C – prof.  Bîrsan Geogeta, Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie 

Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu Lucia – rezultate foarte bune; 

- 22 ianuarie 2016 Comper Matematică etapa I – clasele I A, a II-a A, B, C, A III-a 

A, B, clasa a IV-a C – prof.  Bîrsan Geogeta, Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie 

Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu Lucia – rezultate foarte bune; 

- Concurs Comper – evaluatori prof. Furdi Cateluța, Bîrsan Geogeta, Dumitrescu 

Lidia, Drăgan Florentina, Ilie Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu 

Lucia – conform adeverințelor și diplomelor primite; pentru supravegherea elevilor 

au mai participat 

 Octombrie – noiembrie 2015: 

- 30 octombrie  organizarea de Halloween, la clasă, evenimentul cu tema „Ne daţi ori 

nu ne daţi”, împreună cu elevii am realizat o expoziţie cu produse specifice acestui 

eveniment; 

- participarea d-nei prof. înv. primar Mitroiu Lucia la organizarea Concursului 

Interjudețean „Cupa Toamnei”, ediția a V-a, la Palatul Național al Copiilor 

București, 15 noiembrie 2015 (Proiectul Interjudețean „Printre fulgi de nea și 

megabiți” – CAER 2015); eleva ILIE BIANCA IOANA,  prof. coordonator Mitroiu 

Lucia,.a obținut Premiul I; 

- prof. înv. primar Mitroiu Lucia, membru în Comisia de Jurizare la Concursul 

Interjudețean „Cupa Toamnei”, ediția a V-a, la Palatul Național al Copiilor 

București, 15 noiembrie 2015 (Proiectul Interjudețean „Printre fulgi de nea și 

megabiți” – CAER 2015; 
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- activitatea dedicată Zilei Naționale a României având ca temă „1 Decembrie – 97 

de ani de la Marea Unire”, activitate realizată de d-na bibliotecar Ion Maria, prof. înv. 

primar Militaru Gabriela, prof. înv. primar Furdi Cateluța, prof. înv. primar Mitroiu 

Lucia. 

- Participarea la cursul „Metoda Dalcroze”, prof. Bîrsan Georgeta. 

 

 Decembrie 2015: 

- În colaborare cu părintele Gheorghe Dincă, de la Biserica Sf. Ilie, pe 6 decembrie 

2015 am participat cu sceneta „Sfântul Nicolae și cele trei fete sărace” la Biserica 

Sf. Ilie; 

- Am organizat la clasa a IV-a C, Serbarea de Crăciun – „Moș Crăciun secret”; 

- În cadrul Festivalului  „ÎMI PASĂ DE MINE ȘI MĂ  RESPECT”, inclus în CAEM 

- 2016 (Calendarul Activităților Educative Municipale București) la poziția A1-

Domeniul Cultural - Artistic, Arte Vizuale, nr. 12, am făcut parte din Comitetul de 

organizare al Concursului Municipal „MAGIA CRĂCIUNULUI”, din cadrul 

Festivalului „ÎMI PASĂ DE MINE ȘI MĂ  RESPECT”, ediţia I, Bucureşti 2016; 

participarea la concurs. 

- Participarea cu lucrări ale elevilor claselor P-IV, la Concursul de desene organizat 

de Carrefour România. 

 

 Ianuarie 2016: 

- participarea la concursuri: 

 Participarea d-nei prof. înv. primar Mitroiu Lucia la Expoziția Națională-

Concurs „MIRAJUL IERNII”, desfășurat în cadrul Proiectului Național „MIRAJUL 

CRĂCIUNULUI”, Baia Mare, 27 ianuarie 2016, ediția a VII-a, avizat de MENCȘ 

– CAER 2015, nr. 31504/03.03.2015, poziția 981; eleva ILIE BIANCA IOANA a 

obținut Premiul II; 

 prof. înv. primar Mitroiu Lucia, profesor coordonator (Mentor) – Concurs 

Comper Comunicare, Concurs Comper Matematică,  Etapa I. 

Rezultate Concurs Comper Comunicare, Etapa I - 15 ianuarie 2016, clasa a IV-a C, prof. 

înv. primar Mitroiu Lucia; au participat 24 de elevi, toți au obținut premii: Premiul I – 9 

elevi; Premiul II – 10 elevi; Premiul III  – 3 elevi; Mențiune – 2 elevi. 

 

Rezultate Concurs Comper Matematică, Etapa I - 22 ianuarie 2016, clasa a IV-a C, prof. 

înv. primar Mitroiu Lucia; au participat 22 de elevi, toți au obținut premii: Premiul I – 11 

elevi; Premiul II – 7 elevi; Premiul III  – 2 elevi; Mențiune – 2 elevi. 

- Activitate bilunară, Clubul Micului cititor, la clasele a II-a A, B, C,  clasa a III-a A 

și clasa a IV-a A (prof. Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie Mihaela, Năsulea 

Claudia, Căldărușă Rodica, Mitroiu Lucia); 

 

 Februarie 2016: 

- elaborarea planificărilor pe unităţi de învăţare; planificările au fost realizate în 

concordanţă cu programa şcolară, avându-se în vedere o relaţionare optimă timp/nivelul 

clasei de elevi/gradul de dificultate al materiei; 
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- evaluarea elevilor - au fost administrate elevilor  teste formative, sumative pe întreg 

parcursul semestrului al II-lea, pregătirea elevilor în veserea participării la Concursuri 

şcolare. 

 

 Martie 2016: 

- Organizarea Mărţişorului şi a Serbării de 8 Martie, serbări dedicate femeilor – toate 

clasele P – IV; 

- La activitatea pe sector susținută de d-na bibliotecar Ion Maria, prof. înv. primar 

Mitroiu Lucia a. participat cu sceneta „Inima mamei” adaptare după lectura „Inimioare, 

inimioare…” de Sarina Kassvan; 

- În cadrul Festivalului  „ÎMI PASĂ DE MINE ȘI MĂ  RESPECT”, inclus în CAEM 

- 2016 (Calendarul Activităților Educative Municipale București) la poziția A1-Domeniul 

Cultural - Artistic, Arte Vizuale, nr. 12, am făcut parte din Comitetul de organizarea 

Concursului Municipal „MĂRȚIȘORUL ROMÂNESC PENTRU CELE DRAGI NOUĂ”, 

din cadrul Festivalului „ÎMI PASĂ DE MINE ȘI MĂ  RESPECT”, ediţia I, Bucureşti 2016; 

participarea la concurs, prof. înv. primar Furdi Cateluța, prof. înv. primar Mitroiu Lucia,  

prof. înv. primar Militaru Gabriela, prof. înv. primar Bîrsan Georgeta. 

 

 Aprilie 2016: 

- 17.04.2016, participarea la Concursul regional de Informatică „Cupa 

Iepurașului”, ediția a XI-a, organizat de Palatul Național al Copiilor București, secțiunea 

PAINT, Clasa a IV-a, profesor coordonator Mitroiu Lucia,  Premiul II - eleva ILIE BIANCA 

IOANA. 

- Participarea la Concursul „ÎMPREUNĂ PRIN MEANDRELE 

UNIVERSULUI”, inclus în CAEM 2016, secțiunea machete și creație; machete: Premiul I – 

FILINSCHI ALEXANDRU DAVID, Premiul II - CERCEL LUCA MICHAEL, creație, 

pictură: Premiul I – OPREA ANDRA ȘI HAINAGIU DIANA MMIHAELA, coordonator 

prof. înv. primar Mitroiu Lucia.  

- organizarea diferitelor activităţi din „Săptămâna altfel: „Să ştii mai multe să 

fii mai bun!” – 18-22 aprilie 2016: 

 vizionare de film pentru copii – CINEMA IRIS, prof. înv. primar Furdi 

Cateluța, prof. înv. primar Mitroiu Lucia,  prof. înv. primar Militaru Gabriela; 

 vizionarea în școală a spectacolului „Povestea Porcului”, adaptare după 

Ion Creangă, toate clasele P-IV; 

 Primirea Sfintei Împărtășanii de Paște (Catedrala Sf. Ilie) – toate clasele 

din înv. primar, toți prof. din înv. primar și d-na Sanda Camelia, prof. Religie; 

 Activități specifice „Săptămâna altfel” – toate clasele P – IV; 

- participarea la concursuri: 

- Aprilie 2016 Comper Lb. română  etapa a II-a – clasele I A, a II-a A, B, C, A III-a 

A, B, clasa a IV-a C – prof.  Bîrsan Geogeta, Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie 

Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu Lucia – rezultate conform 

anexei; 
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- aprilie 2016 Comper Matematică etapa a II-a – clasele I A, a II-a A, B, C, A III-a 

A, B, clasa a IV-a C – prof.  Bîrsan Geogeta, Dumitrescu Lidia, Drăgan Florentina, Ilie 

Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu Lucia  

 Profesor coordonator (Mentor) Mitroiu Lucia - Concurs Comper Comunicare, 

Concurs Comper Matematică,  Etapa II; 

Rezultate Concurs Comper Comunicare, Etapa II - 8 aprilie 2016 

Clasa a IV-a C, prof. înv. primar Mitroiu Lucia; au participat 22 de elevi, toți au 

obținut premii: Premiul I – 9 elevi; Premiul II – 9 elevi; Premiul III  – 2 elevi; 

Mențiune – 2 elevi. 

Rezultate Concurs Comper Matematică, Etapa II - 15 aprilie 2016 

Clasa a IV-a C, prof. înv. primar Mitroiu Lucia; au participat 22 de elevi, toți au 

obținut premii: Premiul I – 9 elevi; Premiul II – 5 elevi; Premiul III  – 2 elevi; 

Mențiune – 4 elevi. 

- Participarea cu lucrări la Concursul de desene, realizat de Carrefour România, „De 

Paște, eroii tăi preferați se întâlnesc la Carrefour!”, toate clasele P-IV; 

 

 Mai – iunie  2016: 

- participarea la concursuri: 

 Participarea la „Concursul de Desene pe Asfalt” cu ocazia Zilei Primăverii în 

Europa, ediția a XIII-a, organizat de Palatul Național al Copiilor București – 

Concurs regional „Floricele pe câmpii, avem performanțe IT” – CAER 2016, 

eleva ILIE BIANCA IOANA a obținut Premiul I, coordonator, prof. înv. primar 

Mitroiu Lucia; 

 Participarea la „Concursul Național de Informatică MARELE PREMIU”, 

ediția a XXV-a, 3-5 iunie 2016, București, ca îndrumător,  eleva ILIE BIANCA 

IOANA a obținut Premiul III,  coordonator, prof. înv. primar Mitroiu Lucia; 

 Profesor coordonator (Mentor) Mitroiu Lucia - Concurs Comper Comunicare, 

Concurs Comper Matematică,  Etapa Națională; 

Rezultate Concurs Comper Comunicare, Etapa Națională – 25 mai 2016 

- au participat 2 de elevi, ambii obținând punctaj maxim: Premiul I – 2 elevi. 

Nr. 

crt. 
Elev Clasa Punctaj Premiul 

1.  MATEI ȘTEFAN 4 100 puncte I 

2.  POROȘNICU ANDREI 4 100 puncte I 

 

Rezultate Concurs Comper Matematică, Etapa Națională  - 1 iunie 2016 

- Clasa a IV-a C, prof. înv. primar Mitroiu Lucia, au participat 6 de elevi, toți elevii 

au obținut premii astfel: Premiul I – 2 elevi; Premiul  II – 2 elevi; Premiul III – 1 elevi; 

Mențiune – 1 elevi. 

Nr. 

crt. 
Elev Clasa Punctaj Premiul 

1.  COJOCARU MATEI 4 100 puncte I 

2.  MATEI ȘTEFAN 4 100 puncte I 



9 
 

3.  NEGUȚĂ RIANNA MARIA 4 90 puncte II 

4.  HAINAGIU DIANA MIHAELA 4 85 puncte II 

5.  POPESCU DAVID ȘTEFAN 4 75 puncte III 

6.  
POPESCU MIRUNA ARIANA 

ALEXANDRA 
4 

65 puncte 
MENȚIUNE 

 

 clasa I A, prof. Bîrsan Georgeta: 5 premii Etapa Națională MEM, Premiul I - 3 

premii; Premiul II – 2 premii; 14 premii la etapa națională CLR: Premiul I – 10 

premii;  

 clasa P A, prof. Furdi Cateluța, Concursul  Comper – etapa  a II-a  (Lb. romana  si 

Matematica) – rezultate foarte bune. 

- Concurs Comper – evaluatori prof. Furdi Cateluța, Bîrsan Geogeta, Dumitrescu 

Lidia, Drăgan Florentina, Ilie Mihaela, Năsulea Claudia, Militaru Gabriela, Mitroiu 

Lucia – conform adeverințelor și diplomelor primite; pentru supravegherea elevilor au 

mai participat prof. din înv. gimnazial Cerghedean Raluca, Necșuleasa Carmela, 

Carmen Cristescu; 

 administratori de test la clasele a II-a și a IV-a la examenul de Evaluare Naţională, 

matematică şi limba română, rezultate foarte bune; rezultatele au fost comunicate şi 

discutate personal cu părinţii elevilor; 

 Excursii tematice/Activități extrașcolare: 

 10 iunie excursie tematică București – Adamclisi cu elevii clasei a IV-a C; 

 Curtea de Argeș, clasa I A, prof. Bîrsan Georgeta; 

 Circ „Cei trei muschetari”, clasa I A, prof. Bîrsan Georgeta; 

 Excursie Dino-Parc – Râșnov, clasele a II-a A și a III-a A, prof. Dumitrescu 

Lidia și prof. Năsulea Claudia; 

 Excursie Grădina Zoologică Băneasa, clasa a II-a B, prof. Chitic Elena; 

 Excursie „Muzeul Ceasului”, clasa a II-a B, , prof. Chitic Elena; 

 Vizită la Unitatea de Pompieri București, clasa a II-a C, prof. Ilie Mihaela; 

 Vizită la „Muzeul Țăranului Român”, clasa a IV-a B, prof. Pîrvu Florica; 

 Excursie Vulcanii Noroioși, clasele a III-a B și a IV-a A, prof. Militaru 

Gabriela și Căldăruță Rodica; 

 Excursie  la  Peștera  Dâmbovicioara  - 11 iunie  2016, clasa PA, prof. Furdi 

Cateluța. 

 prof. înv. primar Filip Ely, asistent Olimpiadă limba engleză – Sector 3, 

asistent Evaluare Națională; 

 

Activitati educative desfasurate- invatamant gimnazial 

 

   Catedra de limba si literatura romana 
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            Membrii catedrei au fost prezenți la multiple activități din școală și în afara școlii, 

organizate la nivel de sector/municipiu/școală. 

Dintre activitățile organizate în școală de catedra de limba română menționăm: 

- pregătirea elevilor pentru participarea la concursurile școlare, dar și pentru Evaluarea 

Națională; 

- Toti membrii catedrei au participat, pe durata semestrului I, an scolar 2015- 2016, în calitate 

de evaluatori la olimpiada de limba romana faza pe școala- decembrie 2015, iar prof. 

Cerghedean Raluca  la olimpiada de limba romana faza pe sector- ianuarie 2016. 

ACTIVITĂŢI DATA RESPONSABILII 

1.Participarea elevilor si  a profesorilor  la 

concursuri şi olimpiade şcolare ( scoala 

/sector) 

 

oct. 2015/ 

ianuarie 2016 

 

 

 

 

-Cerghedean Raluca 

- Andrei Loredana 

 

2.  Intâlnire metodica pe sector cu sefii de 

catedra-  

 

octombrie. 2015 

Scoala 82 

 

 

-Cerghedean Raluca 

 

 

3. Planificarea orelor de pregatire 

suplimentara la clasele a VIII-a 

 

3.11.2015 

 

-Cerghedean Raluca 

 

4. Intâlnire metodica pe sector-   ianuarie 2016   

Scoala 95 

- Cerghedean Raluca 

 

5. Serbare de Craciun 

 

 

6. Activitate pe scoala: Medalion literar 

Mihai Eminescu 

 

7. Participare la Olimpiada de Limba și 

literatura romana- școala, sector, municipiu 

 

8. Excursie la Constanța- Pe urmele 

poetului latin Ovidiu 

 

9. Concurs de eseuri Orasul invizibil 

decembrie 2015 

 

 

15 ianuarie 2016 

 

 

 

aprilie 2016 

 

 

 mai 2016 

 

- Toate cadrele didactice 

 

-Cerghedean Raluca 

 

- Lăzărescu Monica 

-  Andrei Loredana 

- Voicu Bianca (prof lb 

franceza) 

 

- Lazarescu Monica 

 

 

 

 

 

             Membrii catedrei au participat și organizat diverse activități extracurriculare la 

nivelul școlii, respectiv activități recreative și educative cu clasa VIII C, V C 

           Elevii pe care i-a coordonat prof. Cerghedean Raluca au participat la numeroase 

activităti extracurriculare si au obtinut urmatoarele premii: 

 Pașca Bianca- Mențiune la Concursul de creație literară Multilingua, înregistat CAER 

2016 cu 278 
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 Ungureanu Bianc Premiul I- Concurs de creație Plastică si Literară , Carte, carte, 

cinste cui te-mparte , CAEJ 2015-2016, poziția 62 

 Ungureanu Bianca- Premiul I-  Concurs  Județean de creație  

 Creație literară Feerie de primăvara prin cuvinte magice, încris în C.A.E.J, sem al 

II-lea , poz. 75/pg.5 

 Tudosiu Davide- Premiul II Concurs  Județean de Creație literară Feerie de primăvara 

prin cuvinte magice, încris în C.A.E.J, sem al II-lea , poz. 75/pg.5 

 Pașca Bianca – Mențiune- pentru participarea a Concursul de Creație literară 

Multilingua, inregistrat CAER 2016 cu nr.278, sectiunea proza 

 Albuț Denisa- Premiul II, Concurs de eseuri-Proiectul Egalitate și Nediscriminare, 

editia 2015 în colaborare cu UCDC, ISMB si Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminarii 

 Novac Stefania- Mențiune, Concurs de eseuri -Proiectul Egalitate și Nediscriminare, 

editia 2015 în colaborare cu UCDC, ISMB 

 Mustațea Cosmina- Mențiune, Concurs de eseuri -Proiectul Egalitate și 

Nediscriminare, editia 2015 în colaborare cu UCDC, ISMB 

 Varvarici Alexandra-. Premiul N junior, Concurs de eseuri -Proiectul Egalitate și 

Nediscriminare, editia 2015 în colaborare cu UCDC, ISMBIgnat Alexandra-  Premiul 

III, Concurs de eseuri -Proiectul Egalitate și Nediscriminare, editia 2015 în colaborare 

cu UCDC, ISMB Mustățea Cosmina- Premiul I- Concurs de creație Plastică si Literară 

, Carte, carte, cinste cui te-mparte , CAEJ 2015-2016, poziția 62 

 

Sub îndrumarea d-nei prof. Lăzărescu Monica, eleva Mitroiu Stefania a obținut Mențiune 

la Olimpiada de Limba și Literatura romana, Faza pe municipiu. 

Toți membrii catedrei au participat la un curs de perfecționare Personalul didactic în 

învățământul preuniversitar și universitarde stat- promotor al învățării pe tot parcusul 

vieții 

Participare la Simpozionul Te caută o carte cu lucrarea : Receptarea lecturii în 

gimnaziu- nivel municipal, Scoala 81 – prof Cerghedean Raluca  

 

 

Doamna profesor Cerghedean Raluca a realizat acorduri de parteneriat cu școli din 

întreaga țară, în cadrul multor proiecte județene, naționale și internaționale, simpozioane și 

concursuri: 

 Acord de parteneriat cu Asociatia Environ in cadrul Campaniei Baterel si Lumea 

NON-E - iunie 2015 

 Acord de parteneriat cu Scoala Gimnaziala 149, în cadrul Concursului de creație 

Muzica si cromatica lui Eminescu.  februarie 2016 

 Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic Efrimie Murgu in cadrul Concursului 

Național de crație literară și plastică Lumină din Lumina Învierii, 22.04. 2016 
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 Protocol de colaborare cu Liceu Tehnologic Nicolae Bălcescu, Flămânzi în cadrul 

Concursului Județean de Creație plastică și literară, Ediția I Carte, carte, cinste 

cui te-mparte , 8.04.2016 

 Acord de parteneriat cu Scoala Gimnazială Nanu Muscel în cadrul Concursului 

Județean de Creație literară Feerie de primăvara prin cuvinte magice, încris în 

C.A.E.J, sem al II-lea , poz. 75/pg.5 

 Acord de parteneriat cu Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș, jud Bihor în 

cadrul  Concursului de Creație literară Multilingua, inregistrat CAER 2016 cu 

nr.278  

 Proiectul Egalitate și Nediscriminare, editia 2015 în colaborare cu UCDC, ISMB si 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii 

 Proiect in colaborare cu Salvati copiii! Duță Alex, Găbreanu Ana 

 

Membrii catedrei au organizat concursul de reportaje in cadrul Campaniei naționale 

de conștientizare, responsabilitate socială şi colectare selectivă „Baterel şi Lumea NON-

E”.- Asociația Environ în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Mediului și Garda 

Naționala de Mediu desfășoară în perioada 01.10.2015 – 01.06. 2016    

 

 

Catedra de limbi moderne 

 

 

Membrii catedrei au participat  la urmatoarele actiuni complementare activitatii de 

invatare: 

Profesorii de limba engleza, dar si de limba franceza au organizat activitati cu pentru 

“Ziua Europeana a Limbilor Moderne” din Septembrie si Concursuri si activitati de 

Halloween, cu clasele a V –VIII in luna Octombrie. 

 

Responsabilul de catedra Oprea Ruxandra  a avut activitati lunare cu elevii claselor 

V-VIII dupa cum urmeaza:  

  “Thanksgiving and The Pilgrims”, in care s-a urmarit dobandirea de cunostinte cu 

privire la originea zilei de “Thanksgiving”si crearii istoriei si culturii din acea perioda;  

 “Serbare de Craciun” in care s-au promovat traditii si obiceiuri de iarna din Romania, 

Marea Britanie si America 

“Ziua Internationala pentru nonviolenta in scoli” care a avut ca obiective principale 

educarea elevilor in spiritual armoniei, tolerantei si solidaritatii si constientizarea importantei 

relatiilor interumane si dezvoltarea lor armonios. 
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Pe parcursul semestrului I pot fi mentionate urmatoarele activitati organizate de catre 

prof. Constantin Andreea: 

- activitate dedicată Zilei Europene a limbilor (26 septembrie, 2015), intitulată Get 

United!; acţiunea s-a desfăşurat cu elevii claselor a VI-a A si B şi a avut ca scop principal 

conştientizarea acestora asupra importanţei studierii, cunoaşterii si utilizării unei limbi 

străine în viaţa de zi cu zi (limba engleză, în cazul de faţă). 

- activitate de Halloween  

-activitate de Craciun 

 

            

 Pe parcursul semestrului I pot fi mentionate urmatoarele activitati organizate de catre 

prof. Greculeac Claudia:            

-octombrie 2015:   “Happy Halloween- au fost desfasurate mai multe activitati: “My 

Halloween Story” - elevii calsei a VII-a C au creat povesti, legate de aceasta 

sarbatoare a Halloween-ului; “My Halloween mask” - elevii clasei a III-a au creat 

masti pe aceasta tema; 

-noiembrie 2015:  “A Thank You Note”- cu ocazia sarbatorii Zilei Recunostintei, 

elevii au scris bilete de multumire catre cei dragi; 

-decembrie 2013:  “A Letter to Santa” – activitate ce a presupus realizarea unor 

scrisori colorate adresate lui Mos Craciun de catre elevii clasei a IV-a A, IV C  

 

In semestrul al II-lea profesorii de limba engleza, dar si de limba franceza au 

organizat activitati de“Martisor”, avand ca obiectiv promovarea traditiilor si obiceiurilor din 

Romania si stimularea creativitatii, dar si de “Ziua Mamei”, dorindu-se promovarea 

traditiilor si obiceiurilor din Romania in comparative cu Marea Britanie si Franta, ambele 

organizate in luna martie. 

Responsabilul de catedra, Oprea Ruxandra,  a avut activitati lunare cu elevii claselor 

V-VIII dupa cum urmeaza:  

Participarea la concursul de eseuri organizat de Shakespeare School “What can 

older people learn from you and your generation?”, avand ca obiective exprimarea 

ideilor intr-un mod organizat, folosind expresii introductive, de cuprins si final, specific 

eseului in limba engleza, dar si stimularea laturii competitive a elevilor. 

  Organizarea Olimpiadei Creativitatii- etapa pe scoala si a evaluarii lucrarilor. 
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Participarea la concursul “Soft Bazaar”, unde s-a urmarit stimularea utilizării 

calculatorului în procesul instructiv – educative si dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

Participarea la workshopul “Reinterpreting Traditional Nursery Rhymes” organizat 

de Shakespeare School, unde s-au discutat metode noi de predare-invatare pentru elevii din 

clasele primare. 

Participarea in proiectul „2 Day Ambassador” organizat de Lauder-Reut, unde s-au 

discutat teme globale importante, printre care criza migratiilor tot mai dese dinspre tarile 

arabe catre Romania, consecintele acestor actiuni si efectele lor asupra europenilor, 

terrorismul si patrunderea lui printer europeni, dar si implicarea elevilor in activitatile de zi 

cu zi ale ambasadorilor din Romania si strainanate, pentru a-si putea forma o parere reala 

despre problemele, capcanele, satisfactiile si prioritatile vietii diplomatice. 

Participarea la concursul “Pas cu pas spre performanta”, unde  stabilirea relatiilor de 

colaborare intre elevi a fost printre pincipalele obiective. 

 Organizarea unei activitati pentru  “Ziua Copilului”  

 

   Pe parcursul semestrului II pot fi mentionate urmatoarele activitati organizate de 

catre prof. Sugar Lavinia: 

   Evaluarea lucrărilor realizate de către elevi în cadrul olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare; 

Evaluarea națională -Examen de Evaluare Nationala, 

            Evaluare la examenul de bilingv pentru admiterea în învățământul liceal la  clase cu 

predare bilingv sau intensiv pe data de 26.05.2016; 

Ore de pregatire  pentru examenul de bilingv cu elevii cls. a VIII-a C 

Ore de pregatire  pentru examenul de admitere în clasa a V-a cu program de predare 

intensivă a limbii engleze cu elevii cls. a IV-a A; 

Elaborarea dosarelor de opționale pentru anul școlar 2016- 2017; 

Elaborarea doasarelor cu subiecte pentru examenul de admitere în clasa a V-a cu 

program de predare intensivă a limbii engleze; 

Evaluarea lucrărilor realizate de către elevi în cadrul olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare 

Iesire cu cls. a III-a A la  Cinegarand Auchan Titan – vizionarea filmului ”Kung Fu 

Panda 3” 
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Doamna profesor de limba franceza Voicu Bianca a desfasurat in anul scolar 2015-2016 

urmatoarele activitati educative: 

- lectura bilingva L’Esprit du Bien (Halloween) – octombrie 2016 

- o sesiune de referate si discutii cu ocazia Zilei Televiziunii – noiembrie 2016 

- cu ocazia zilei de 1 Decembrie a organizat o sesiune de lectura bilingva, eseuri si 

discutii “1 Décembre - Fȇte Nationale de la Roumanie” 

- un montaj literar-muzical-coregrafic cu ocazia sarbatoririi Craciunului “En attendant 

Père Noȅl” 

- pe 15.01.2016 – recitare bilingva “Hommage pour l’ouvre” 

- 24.02.2016 – “Dragobete – La Reinnaissance de la nature” ( traditii, istorie) 

- pe 20.03.2016 a sarbatorit Ziua Francofoniei prin sesiune de referate si dialog 

tematic, impreuna cu doamna profesor de franceza Irimia Aurelia 

 

Doamna profesor de limba franceza Irimia Aurelia a participat la activitati de 

multiculturalitate cu ocazia Zilei Europene a limbilor, la activitatile desfasurata in 

cadrul Institutului Francez – Comment utiliser les ressources TV5 en classe si 

Atelierul de prezentare a examenului de DELF. In data de 18.03.2016, doamna 

profesor a participat la workshopul Maria Montessori – Importanta planului fizic de 

invatare 

 

 

Catedra de matematica si stiinte 

 

Membrii catedrei de matematica au organizat si desfasurat etapa pe scoala a 

olimpiadei de matematica, avand  5 elevi calificati la etapa pe sector – sub 

indrumarea prof. Necsuleasa Carmela si Mohanu Mihail 

 

Doamna profesor de chimie Miclea Emilia a realizat in anul scolar 2015-2016 

urmatoarele parteneriate: 

 

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti, Str. Armoniei, Nr. 4, 

reprezentată prin prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru, în calitate de director, prof. 

Săbăreanu Lăcrimioara şi prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, în calitate de 

coordonatori pentru concursul interdisciplinar interjudeţean „Şoapta pădurii”. 
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  Parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr.108 ,ca si membru in comisia de organizare si 

desfasurare a concursului ,,Impreuna prin meandrele universului ”-concurs de 

astronomie aflat in CAEN 2015-2016. 

 Parteneriat cu Scoala Gimnaziala "Stefan Bozian" Seitin, jud. Arad, Tinerete si 

jurnalism, Concurs international de revista scolara CAER, editia VI ( online). 

 Proiect educational  In lumea stiintei -concurs municipal, Sc.Gimn. Nr.119. 

 

Doamna profesor Miclea Emilia a desfasurat urmatoarele activitati 

extrascolare: 

  evaluator la olimpiada de chimie–faza pe sector,24.01.2015, la Sc.Nr.89; 

 participarea ca asistent supraveghetor la Olimpiada de limba si literatura romana, faza 

pe sector la Sc.Nr.195 pe data de 16 ianuarie. 

 participarea la simpozionul ,,Salvaţi planeta albastră!” ,faza pe sector, 4.04.2016, 

Sc.Gimn. Nr.89, Premiul I-Epure Daniela Florentina ,cls. a VII-a  

 participarea si la faza pe municipiu, unde a obtinut Premiul al II-lea, pe 11.04.2016, 

la  Liceul ,,D.Bolintineanu”- Epure Daniela ,cls. a VII-a B. 

 concursul de chimie Lazăr Edeleanu faza pe sector, 27.03.2016, Sc Gimn. Nr.89- 

Calificaţi pe municipiu (Premiul al III-lea) : Epure Daniela Florentina cls. a VII-a. 

 concursul Raluca Ripan –evaluator-faza pe sector din 7.05.2016 

 In lumea stiintei -concurs municipal Premiul al III-lea si 2 mentiuni. 

 Impreuna prin meandrele Universului-Premiul I, eleva Radu Andreea,cls. A VIII-a. 

 Concursul National Hands on Univers-22.04.2016, Premiul al III-lea, elev Camerzan 

Raluca cls. a VII-a 

 Evaluator la concursul de chimie Lazar Edeleanu,  pe municipiu in data de 28 mai 

2016 la Sc. Gimnaziala Nr.109. 

 Participarea la Seminarul National de Geoecologie  CCDG pe 10.10. 2015 care a avut 

loc la Hotel Novotel; 

  cursul on line ,,Cum imi simplific munca de comunicare la clasa fara a fi expert in 

noile tehnologii”- aprilie 2016 

 cursul vocational de Protectia consumatorului in domeniul financiar bancar - mai 

2016. 

 

Doamna profesor de biologie Lemnaru Monica a desfasurat in anul scolar 2015-2016 

urmatoarele activitati: 
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- Participarea la Consfaturile cadrelor didactice de biologie – 14.09.2015 – Liceul 

Teoretic Jean Monnet 

- Participarea la Consfatuirile consilierilor educativi – septembrie 2015 – Colegiul 

National Matei Basarab 

- Participarea la Activitatea Metodica a profesorilor de Biologie – 28.09.2015 – 

Colegiul National Gh. Lazar 

- Participarea la Consfatuirile Coordonatorilor educativi – octombrie 2015 – Colegiul 

National Matei Basarab 

- Organizarea Proiectului Cultural Educativ “Let s have fun on Halloween”– 

31.10.2015 

- Participarea la lectia deschisa de biologie – Scoala Gimnaziala Nr 20 – noiembrie 

2015 

- Participarea la Proiectul Cultural Artistic “Marea Unire” 

- Organizarea Olimpiadei de Biologie – faza pe scoala (elaborare si corectare de 

subiecte) – decembrie 2015  

- Organizarea serbarii de Craciun “Mos Craciun secret”  impreuna cu elevii clasei a 

VI-a C – decembrie 2015 

- Participarea la Simpozionul “Implicarea elevilor cu ADHD in invatamantul de masa” 

– in colaborare cu Scoala Gimnaziala Nr 117 – ianuarie 2016 

- Profesor Evaluator la Olimpiada de Biologie – faza pe sector – 23.01.2015 – Scoala 

Gimnaziala Nr 195 

- Participarea la Cursul de formare “Exercitii de dirigentie” –  ianuarie – februarie 2016 

- Participarea la Proiectul cu tema “Invatam sa ajutam” – editia I – in colaborare cu 

Crucea Rosie – 24.02.2016 

- Sustinerea Inspectiei Speciale pentru gradul didactic II, in prezenta doamnei 

inspector de biologie Afrim Camelia – nota 10 – 02.03.2016 

- Partciparea la cursul on-line destinat pregatirii cadrelor didactice pentru realizarea de 

materiale didactice digitale proprii – platforma de cursuri on-line “Calin Mateian - 

Training” – 1.03.2016-15.04.2016 

- Coordonarea Programului “Saptamana Scoala Altfel - Sa stii mai multe, sa fii mai 

bun“ - aprilie 2016 

- Participarea la actiunea de vizitare a Comitetului Olimpic Sportiv Roman, impreuna 

cu doamna profesor Nedelcu Ionica si cu elevii claselor a VI-a C si a VIII-a B – 

18.04.2016 
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- Participarea la actiunea de vizitare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare 

Platforma Magurele, coordonata de doamna profesor Cristescu Carmen, impreuna cu 

elevii claselor VI C, VII A, VII B, VII C, VIII B – 19.04.2016 

- Participarea la actiunea de vizitare a Palatului Mogosoaia si a fabricii de Coca-Cola 

de la Ploiesti, coordonata de doamna profesor Necsuleasa Carmela, impreuna cu 

elevii claselor VI C, VII B si VII C – 20.04.2016 

- Participarea la vizitarea Tribunalui Bucuresti, actiune coordonata de doamna profesor 

Nedelcu Ionica, impreuna cu elevii claselor VI C si VIII B – 21.04.2016 

- Organizarea excursiei la Pestera Dambovicioara, impreuna cu doamna profesor 

Nedelcu Ionica si elevii claselor VI C, VIII A si VIII B – 22.04.2016 

- Participarea on line la Cursul Vocational de Protectia consumatorilor in domeniul 

Financiar-Bancar si la cursul on line in domeniul Protectiei Consumatorilor – aprilie 

– mai 2016 

- Participarea la cursul “Incursiune in designul grafic”, organizat de CCD – 15 credite 

– mai 2016 

- Participarea la Proiectul Concurs “Impreuna prin meandrele universului” – in 

colaborare cu doamna profesor de fizica Cristescu Carmen si coordonarea elevilor 

Burtescu Theodor – clasa a VIa C (premiul I Creatie Plastica) si Dascalescu George 

Anton – clasa a V-a C (premiul I Fotografie) 

- Persoana de contact in cadrul Evaluarii Nationale la clasele II, IV, VI - mai-iunie 

2016 

- Evaluarea lucrarilor in cadrul Evaluarii Nationale II, IV, VI, proba matematica si 

stiinta, clasa a VI-a – mai 2016 

- Realizarea statisticilor privind examenul de Evaluare Nationala II, IV, VI - iunie 2016 

- Persoana de contact in cadrul Evaluarii Nationale clasa a VIII-a - 27-29  iunie 2016 

- Coordonarea Proiectului “Pepiniera de talente” in colaborare cu Primaria sectorului 

3 - noiembrie 2015 – iunie 2016 

- Participarea la diferite activitati organizate de inspectorii/metodistii de biologie si cei 

coordonatori de proiecte si programe 

- Coordonarea Proiectului “Pepiniera de talente” in colaborare cu Primaria sectorului 

3 - noiembrie 2015 – iunie 2016 

 

Doamna profesor de fizica Cristescu Carmen a desfasurat in anul scolar 2015-2016 

urmatoarele activitati educative: 



19 
 

1.  Noaptea Cercetătorilor – 25 septembrie 2015  

2.  Bucharest Science Festival – 25.09 - 04.10.2015  

 3.Concurs Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice 16 noiembrie 2015  

                     Certificat de participare – Mitroiu Ștefania 6C 

-Nedelcu Eva Antonia 6C 

 

4.   Concurs Național România țara mea: 

                 Premiul III  Nedelcu Eva Antonia 6C 

                 Mențiune    Mitroiu Ștefania 6C 

                 Diplomă de participare – Teodorescu Camelia 6C 

- Epure Daniela 7B 

5.   Simpozion Național PROEDUS Olt, ediția a V-a  cu lucrarea Puterea exemplului – raza 

călăuzitoare a copilului 

6.    Seminar Național Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător – organizat de 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) cu tema Educație pentru un stil de viață 

sănătos – 10 octombrie 2015 

7.  Simpozion internațional Tinerii și provocările lumii contemporane- cu lucrarea Behavior 

of young people- vector of the evolution of society, Petroșani  

8. Program de formare continuă, blended learning:  Educație interculturală pentru o școală 

nouă, 15 cpt, acreditat prin OMECS nr.4623/27.07.2015, grupa 19 / seria 1, an școlar 2015-

2016 

9. Sesiunea de comunicări științifice ”INTEGRAREA ELEVILOR CU ADHD ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ” 23 IANUARIE 2016 cu lucrarea  ”Surplusul de energie – 

valorificat, nu marginalizat” București  

10. CONCURS  ,,MAREA NEAGRA DIGITALĂ,Ediția a VII-a, 2015-2016, Mangalia , 

elevă Nedelcu Eva Antonia,  
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              titlul lucrării : - ÎMBLÂNZITORII  VALURILOR,  

                                     - ÎN  INSPECȚIE! 

- la secțiunea Prezentări Power Point, eleve  Nedelcu Eva Antonia, Mitroiu Ștefania - O  

MARE  NEAGRĂ  CURATĂ- RESPECTUL  NOSTRU  PENTRU GENERAȚIILE  

URMĂTOARE 

 

11. Tabăra Națională de fizică, astronomie și astrofizică Marin Dacian Bica, Voroneț, jud 

Suceava 6-11 februarie 2016  

             Medalie de aur – Premiul I Rădoi Lorena         Secțiunea Fizică 

             Medalie de aur – Premiul I Nedelcu Eva Antonia    Secțiunea Fizică 

             Medalie de argint  – Premiul II Mitroiu Ștefania      Secțiunea astronomie -juniori 

             Medalie de argint – Premiul II Ionescu Francesca    Secțiunea astronomie –juniori 

             Medalie de bronz – Premiul III – Achim Daniel       Secțiunea astronomie –juniori 

             Mențiune – Achim Bianca -      Secțiunea Fizică  

 

 

 

 

Catedra Om si societate 

 

Doamna profesor doctor de geografie Dragnea Mirela Valentina a participat la 

urmatoarele activitati de perfectionare si a desfasurat urmatoarele activitati educative: 

   A  absolvit cursul de formare continua PRO MANAGEMENT 

EDUCATIONAL, prevazut cu 60 de credite transferabile, curs ce s-a 

desfasurat in perioada 07.10.2015-14.12.2015. 
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 A participat la Conferinta Internationala a CCDG si am publicat doua 

articole, in volume cu ISBN (in volumul EDUCATIE PENTRU UN STIL 

DE VIATA SANATOS, Colectia “PARTENERIAT IN EDUCATIA 

PENTRU MEDIUL INCONJURATOR”, am publicat articolul “STATIUNI 

TURISTICE DE INTERES LOCAL DIN MUNTII APUSENI”, pagina 34, 

ISBN 978-606-8228-17-4); 

 Diploma pentru participarea la editia a XVII-a a Seminarului National 

„Parteneriat in Educatia Pentru Mediul Inconjurator”,organizat de Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie, cu tema „Educatie pentru un stil de viata 

sanatos” – 10 octombrie 2015; 

 ACORD DE PARENERIAT EDUCATIONAL, in calitate de profesor 

coordonator al activitatilor desfasurate in cadrul proiectului international 

TINERII SI PROVOCARILE LUMII CONTEMPORANE, 13.10.2015; 

 A participat la Sesiunea de Comunicari Stiintifice ”INTEGRAREA 

ELEVILOR CU ADHD ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ”, la sectiunea I 

- Metode educative utilizate în managementul comportamentului la clasă al 

copiilor cu ADHD, avand ca titlu al comunicarii ”Elemente practice în 

managementul comportamentului la clasă al copiilor cu ADHD”; 

 Diploma – organizator INTEGRAREA ELEVILOR CU ADHD IN 

INVATAMANTUL DE MASA – 23 ianuarie 2016; 

 Curs „Introducere in schimbari climatice” – absolvit in 29 februarie 2016 - 

30 ore; 

 Curs „Cum imi simplific munca de comunicare la clasa fara a fi expert in 

noile tehnologii” – absolvit in 25.04.2016 – 20 de  ore; 

 Adeverinta participare ca evaluator la Examenul de Bacalaureat – 2016; 

 Decizia nr. 63 din 29.02.2016 de constituire a Comisiei de organizare a 

simularii nationale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, 

Bucuresti, 2016, evaluator; 

 DIPLOMA OBTINUTA LA Concursul Municipal „Impreuna prin 

meandrele Universului”, 2016, cu eleva MADESCU LAURA; 

 A organizat diverse activitati cu elevii, in saptamana “Scoala altfel. Sa stii 

mai multe, sa fii mai bun.”: vizionare de film la Iris mall cu elevii clasei a 

VI-a B, excursie pe ruta Bucuresti – Constanta cu elevii claselor a V-a C, a 
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VI-a B si a VIII-a C, concursuri cu elevii clasei aVI-a B (gastonomie, “Noi 

si Uniunea Europeana”). 

  membru al Asociației Climatologilor din România, membru al Societăţii de 

Geografie din România, filiala Bucureşti; 

 a încheiat parteneriate de colaborare și derulez activități specifice acestora cu 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, unde sustin cursurile si 

lucrarile practice de: METEOROLOGIE, GEOGRAFIA MARILOR SI 

OCEANELOR, CLIMATOLOGIE SI GEOGRAFIA MARII NEGRE si cu  

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 

unde sustin cursurile si seminariile de GEOGRAFIA TURISTICA A 

ROMANIEI. 

 

Doamna profesor consilier psihopedagogic Sanda Doinita 

 - A participat la cursul „Dezvoltarea mintala a copiilor” – sustinut de fundatia 

„Salvati copiii” 

         - S-a implicat in realizarea „ Studiului de optionalitate privind orientarea scolara si 

profesionala a elevilor de clasa a VIII-a”, realizat la nivelul tututror scolilor gimnaziale 

din municipiul Bucuresti. 

 

Membrii catedrei Om si societate au realizat in anul scolar 2015-2016 urmatoarele 

activitati educative: 

- “1 Decembrie – Evocarea Zilei Naționale a României-realizarea unor portofolii si 

proiectarea unor imagini din Primul razboi mondial – Prof. Predescu Dragos; 

         - „24 ianuarie – Personalități politice ale Unirii” – Prof. Predescu Dragos; 

        - Expoziție ,,Cartierul meu”-machete  – Prof. Zaman Tudorița;  

        - Expozitie „Coronite si ornamente pentru Craciun” – Prof. Zaman Tudorita; 

        - Expozitie „Sacosa ecologica” – Zaman Tudorita;  

        - Produse din materiale plastice ,,Figurine”  -  Prof. Pârlea Mihaela; 

        - Expozitite „Casa ecologica” – Prof. Pârlea Mihaela; 
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        - „Pusculita de economii”  - Prof. Pârlea Mihaela; 

             - Derularea de activitati in cadrul proiectului „Adolescenta fara violenta” – Prof. 

Sanda Doinita; 

             -  ,,Ajutor și sprijin la început de an școlar”– manuale  pentru elevii claselor 

pregatitoare si I – Prof. Sanda Camelia în colaborare cu Biserica Sfântul Ilie; 

           -  ,, Sfântul Nicolae – ocrotittorul sarmanilor si cele 3 fete sarace ”  -sceneta – Prof. 

Sanda Camelia, Prof. Mitroiu Lucia in colaborare cu Biserica Sfantul Ilie; 

         -  Concert colinde ,, Hristos Se naște - Slaviti-L!” – Prof. Sanda Camelia – Biserica 

Sfantul Ilie; 

        -  ,, Zâmbet de copil” – acțiune caritablă pentru copiii de la un orfelinat din Giulesti- 

Prof. Sanda Camelia, Prof. Barsan Georgeta in colaborare cu Biserica Sfantul Ilie; 

      -  Proiectul național ,, Hristos, împărtășit copiilor” – Spovedirea și Împărtășirea elevilor 

– Prof. Sanda Camelia; 

      -  ,, Sfinții Trei Ierarhi” – Participare la Sfânta Liturghie cu elevii – Sanda Camelia; 

     - Concursul “Sfintii, prietenii copiilor” – etapele pe scoala, sector si municipiu; s-au 

calificat elevii Mitroiu Stefania, Popovici Andreea, Nedelcu Eva, Kosinski Carol, Chivu 

Andreea (clasa a VI-a C) – profesor Sanda Camelia 

     -  Excursie cu elevii clasei a VI-a B – Prof. Dragnea Mirela Valentina. 

 

 

 

 

Catedra de educatie fizica, educatie plastica si muzicala 

Activitatea competitionala a profesorilor de educatie fizica Rontescu Ecaterina, 

Nedelcu Ionica si Popa Ion a fost una bogata si plina de rezultate: 

Profesor Rontescu Ecaterina 

- Locul V - ONSS -cros -  etapa municipala-Iordache Diana 

- Locul III- sah - Olimpiada Gimnaziilor- sector 
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-Locul II - Volei baieti- Olimpiada gimnaziilor -sector 

-Locul I- Sport Aerobic- Trio baieti cls III-IV-sector 

-Locul I-Sport Aerobic--grup 12 mixt cls III-IV- sector 

-Locul I- Sport aerobic -Grup 6 -clasa pregatitoare-sector 

- Locul I - Sport Aerobi -Grup 4- cls. III-IV-sector 

-Locul I-Sport Aerobic-Trio Cls V-VI-sector 

-Locul I-Sport Aerobic- Grup 6 mixt-cls I-II-sector 

-Locul I- Sport Aerobic- Grup12 mixt -cls I-II-sector 

--Locul II- Sport Aerobic- Trio baieti cls III-IV-municipiu 

-Locul II-Sport Aerobic--grup 12 mixt cls III-IV- muncipiu 

-Locul I- Sport aerobic -Grup 6 -clasa pregatitoare-municipiu 

- Locul I - Sport Aerobi -Grup 4- cls. III-IV-municipiu 

-Locul I-Sport Aerobic-Trio Cls V-VI-municipiu 

-Locul I-Sport Aerobic- Grup 6 mixt-cls I-II-municipiu 

-Locul I- Sport Aerobic- Grup12 mixt -cls I-II-municipiu 

-Locul II-  Olimpiada Gimnaziilor-fotbal fete -gimnaziu- sector 

- Locul V-Oina - Olimpiada Gimnaziilor- Etapa regional           

Profesor Nedelcu Ionica 

  -Locul V( Mentiune ) Cros- ONSS etapa municipala - Simulescu Alexandru 

 -  Festival Super-rugby – octombrie 2015 

 - Festival Super-rugby – mai 2016 

-  Locul III – Fotbal clasele III-IV-baieti- Festivalul Olimpic al Capitalei 

 -  Kid’s Sport Festival – Atletism - Octombrie 2015 
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- Locul II Androne Valentin   –premiat cu tabara 7 nopti si 8 zile Neptun; 

- Locul I  Dobre Silvia           - premiata cu tabara 7 nopti si 8 zile Grecia ; 

- Locul II Kosinski Irina         - premiata cu excursie 2 nopti si 3 zile Predeal ; 

- Locul III Profenza Valentin – premiat cu excursie  2 nopti si 3 zile Predeal ; 

- Locul III  Ispas Cristina        - premiata cu excursie 2 nopti si 3 zile Predeal ; 

- Liocul II Tudosiu Elena        - premiata cu excursie 2 nopti si 3 zile Predeal ; 

- Locul I Iordache Diana         - premiata cu tabara 7 nopti si 8 zile Grecia ; 

                                                - premiata cu tabara 7 nopti si 8 zile Neptun ; 

- Olimpiada Gimnaziilor -Baschet baieti- faza pe sector; 

- Locul I- Clasele III-IV Mixt Rugby-tag- Olimpiada Nationala a Sportului Scolar- faza pe 

sector; 

- Locul II- Clasele V-VIII Mixt Rugby-tag - Olimpiada Gimnaziilor- faza pe sector ; 

- Locul III - Clasele III-IV Mixt Rugby-tag – Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – faza 

pe municipiu. 

-Locul III- clasele III-IV Rugby-Tag Mixt – faza pe Municipiu- Olimpiada Nationala a 

Sportului Scolar 

- Locul II –  Tetratlon- Olimpiada gimnaziilor 

- Locul IV( Mentiune) - Atletism Fejer Sorina Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-faza 

pe municipiu 

- Campionatul Sportiv Scolar aprilie 2016 –PROEDUS 

-Locul II- Atletism Musat Adrian faza pe sector- Olimpiada Nationala a Sportului Scolar  

-Locul II- Atletism Zainea Denis faza pe sector- Olimpiada Nationala a Sportului Scolar  

-Locul II- Tetratlon echipa-Olimpiada Gimnaziilor- faza pe sector  

Participare la crosurile : Aloe Vera 

                                    - Petrom 
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                                    - Loteria Romana 

Profesor Popa Ion 

 -locul III-ONSS Volei-fete-faza pe sector 

-locul V- ONSS-Fotbal-Faza pe sector 

-locul III-ONSS Atletism-III-IV-fete-Faza pe sector 

-locul II ONSS-Atletism-III-IV-fete -Faza pe sector 

-locul IV-ONSS-Atletism-III-IV-fete-Faza pe municipiu 

Participare la crosurile : 

- Loteria Romana 

  - Crosul Olimpic   

 

 Membrii catedrei au participat la urmatoarele proiecte si programe : 

Profesor Rontescu Ecaterina 

- Organizare Pentatlonul Olimpic - faza municipala 

-Parteneriat in proiectul Comenius cu Lic Mihai Bravu," Prevenirea abandonului scolar"- 

participare cu dansul traditional "Brasoveanca "- Clasa aVI-a C 

- Proiect in colaborare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Agentia Nationala 

de  Antidrog-  ‘’Imi pasa de mine si ma respect 

 

Profesor Nedelcu Ionica 

-Festivalul Stiintelor Bucharest Scieence Festival 

- Eveniment european NOAPTEA CERCETATORILOR 

- Proiect Educational ‘’Importanta implicarii cadrelor didactice din invatamantul 

preuniversitar in inbunatatirea sanatatii orale la copii si adolescenti’’ 

- Proiect Unesco ‘’Cautatorii de comori ‘’ 

- Proiectul National “Junior Achievement Young Enterprise” 
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- Program ‘’Educativ Prin Sport’’Campania ‘’ Venim in scoala ta ‘’ 2015-2016, Faci Sport 

esti cool. Hai si tu ! Club Sportiv Municipal 

-Participare la Proiectul Kinder + Sport in parteneriat cu Firma Excite Media  

-Proiectul educational – Hofigal 

- Proiectul educational ’’ Voinic prin sport’’ –fitness 

- Proiect din cadrul Programului Pierre de Coubertin - Muguri de campioni, Turneul de 

Rugby-tag; 

- ‘’Academia Sportului’’-, proiect initiat de PROEDUS sub egida Proiectului Civic pentru 

Educatie – CIVITAS in Saptamana “Scoala Altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

- “Festivalul Sportului de Masa”, proiect initiat de PROEDUS sub egida Proiectului Civic 

pentru Educatie – CIVITAS in Saptamana “Scoala Altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

- Cupa Tymbark –fotbal fete  

                           - fotbal baieti 

- Proiect in colaborare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Agentia Nationala 

de  Antidrog-  ‘’Imi pasa de mine si ma respect 

- Proiect  »Viata fara Violenta privind prevenirea si combaterea violentei in scoli » 

 

Profesor Popa Ion 

-Proiect educationa-Kid’s Sport Festival.-PROEDUS 

-Proiect educational  Acadenia Sportului 

-Proiectul’’Festivalul Sportului de Masa’’ 

 

  Activitatea de perfectionare a membrilor catedrei a fost urmatoarea: 

Profesor Rontescu Ecaterina 

-  Curs IT Ecatalog 
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 - Curs arbitri rugby-tag      

-Curs Formator-CCD 

- Legislatie in domeniul Managementului Educational 

-Inspectia scolara de specialitte 

-Simpozionul national-"Cultura Fizica Domeniu Al Culturii Universale " 

-Articol -ISSN-ISBN- " Gimnastica in apa- metoda alternativa eficienta de antrenament si 

relaxare" 

-Sesiunea anuala AOR- Bucuresti , cu lucrarea-Sportul si cultura 

 

Profesor Nedelcu Ionica 

- Curs ‘’ Nevoile copilului cu cerinte educative speciale ‘’ 

- Curs PROEDUS- Managementul activităților extracurriculare 

- Managementul clasei - gestionarea situatiilor de criza;  

- Curs perfectionare IT, Dotari-Hardware si Software; 

- Cultura sanatatii si securitatii in munca. 

- Curs arbitri rugby-tag 

- Curs instructori rugby 

  

Activitatea didacta si extrascolara : 

Profesor Rontescu Ecaterina 

-Profesor metodist ISMB 

-Responsabil de Cerc pedagogic nr, 10 

-Director de concurs ONSS- Sport aerobic- faza municipala 

-Organizarea Olimpiadei gimnaziilor -handbal etapa municipala 

-Efectuarea de inspectii tematice de specialitate si in vederea obtinerii gradelor didactice 

-Evaluator la Olimpiada de pregatire sportiva teoretica, faza pe municipiul Bucuresti 
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-Membra in Consiliul Consultativ la disciplina Educatie Fizica si Sport 

-Evaluator al rapoartelor motivate ale candidatilor inscrisi pentru obtinerea gradatiei de merit 

-Membru in cadrul Comisiei de elaborare al subiectelor si de evaluare din cadrul concursului 

de ocupare al catedrelor vacante 

-Profesor evaluator in vederea obtinerii titularzarii in invatamant ( 20 candidati ) 

-Lider de Sindicat la nivelul scolii 

Organizarea excursiei scolare, la  Barajul Vidraru 

 

Profesor Nedelcu Ionica 

- Membru in comisia pe discipline sportive ale Municipiului Bucuresti in anul scolar 

2015-2016 

- Vizita Muzeul Antipa 

- Vizita Muzeul Militar Central 

- Organizarea excursiei scolare, la  Campul Lung Muscel, Pestera Dambovicioara 

- Ziua portilor deschise Ministerul  de Interne- 1 Iunie 

- Vizionare piese de teatru si filme in scop educativ ; 

- Sportul Altfel - Stadionul National de Rugby.- activitati sportive, intalnire cu 

personalitati ale sportului romanesc, Carlescu Badea Laura Gabriela, Alin 

Petrache,Violeta Beclea Szechely, Monica Rosu. 

- Promovarea imaginii scolii prin invitarea  jucatorilor de rugby, componentii ai  

echipei reprezentative de Rugby  a  Romaniei, Daniel Ianus, Florin Surugiu  si 

Antonie Dumitru. 

- Participarea la turneul IRB din luna iunie 2015. 

- Evaluare Nationala clasele a IV-a  - administrator  

- Membru in Comisia de Evaluare Nationala pentru absolventii claselor a VIII-a. 

- Institutul de Fizica Atomica-Magurele 

- Vizita Muzeul Olimpic si COSR 

- Judecatoria Municipiului Bucuresti 

- Vizita Stadionul National de Rugby’’ Arcul de Triumf ‘’ 

- Tabara Elevilor Activi si Merituosi PROEDUS- IUNIE 2016 PREDEAL 
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- Tabara Elevilor Activi si Merituosi PROEDUS- AUGUST 2016 COMOROVA-

NEPTUN 

- Activitati de prevenire si combatere a violentei in scoali- invintati ai 

JANDARMERIEI  ROMANE 

- Activitati cu caracter educativ-preventiv in cadrul Campaniei Nationale de Prevenire 

a Faptelor Antisociale ‘’COPILARIE SI ADOLESCENTA FARA GRIJI’’ 

- Meci amical intre echipele reprezentative de rugby-tag ( clasele primare si 

gimnaziale)  a Scolii Gimnaziale Nr. 112 si echipele reprezentativede rugby-tag  a 

Scolii Gimnaziale Soldanu-Calarasi. 

 

 

Profesor Popa Ion  

- participarea la excursia de la Pestera Dambovicioara, impreuna cu profesorii Nedelcu 

Ionica, Lemnaru Monica si elevii  claselor VI C, VIII B, VIII A-20.04.2015 

 

Doamna profesor de Educatie plastica Dracsanu Aurelia : 

- a coordonat pe parcursul anului scolar 2015-2016 elevii de la Cercul de icoane pe sticla 

« «Icoana din sufletul copilului.  

- a organizat expozitia de icoane pe sticla « Sufletul micutului crestin – Icoana curatiei » 

in cadrul Bisericii Sf Ilie – decembrie 2015 

- in luna ianuarie a realizat impreuna cu elevii planse ce ilustreaza poeziile lui Mihai 

Eminescu 

- in luna martie a coordonat elevii in realizarea unor planse pentru Concursul National 

« Jocuri Olimpice in imaginatia copiilor – RIO 2016 » 

- in aprilie a participat cu elevii clasei a VI-a la Activitatea INTELIGENTE MULTIPLE 

– « Valorificarea potentialului intelectual si afectiv » , organizata impreuna cu Asociatia 

pentru Dezvoltare Alternativa Asistata – DAA 

- a coordonat elevii clasei a VIII-a C pentru a participa la Concursul de Arte Plastice si 

Decorative, Editia a XII-a, cu tema « Prietenii de langa noi, necuvantatoarele », organizat de 

Scoala « Anastasia Popescu » - eleva Novac Stefania – premiul II (mai 2016) 

- participarea cu lucrarile a 4 elevi la Concursul National « Iubim Natura », organizat de 

Palatul Copiilor din Alexandria, obtinand 2 premii I (Toader Maria, Raducanu Lacramioara) 

- a realizat un parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr 149 Bucuresti  pentru Concursul Mihai 

Eminescu cu urmatoarele premii : 
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Novac Stefania – Premiul I – grafica 

Mitroiu Stefania – Premiul I – pictura 

Burtescu Theodor – Premiul II – pictura 

Climenco Anna – Premiul III – pictura 

Dumitru Carmen – Mentiune – pictura 

Coman Raluca – Premiu Special – pictura 

- parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr 117 Bucuresti pentru Concursul Padurea – izvor 

de viata – Proiect educational, editia a II-a (pozitia 123, CAER), obtinand impreuna 

cu elevii 1 Premiu I, 1 Premiu II si 1 Premiu III pentru pictura 

- a participat impreuna cu 4 elevi la Concursul National de Creatie plastica « Arta intre 

talent si daruire », editia a II-a 

- la premierea Concursului « Sfintii, prietenii copiilor », elevii coordonati de doamna 

profesor au obtinut 4 premii II, 4 premii III si 2 Mentiuni 

 

 

Doamna profesor de Educatie muzicala Mot Diana a participat impreuna cu elevii la 

Festivalul « Mere si folk », la Festivalul de Colinde « Astazi s-a nascut Hristos », la 

Momentele muzicale « Colinde si cantece de Craciun » si « Martisoare muzicale ». 

A castigat premiul III impreuna cu eleva Slaniceanu Anca la Concursul « Cine stie 

cunoaste », Premiul I la Concursul Vocal Intrumental (Tudor Andreea) – etapa pe sctor si 

etapa zonala, Premiul II (Popa Cristina) la acelasi concurs – etapa pe sector si Premiul II cu 

grupul « Zambet de soare » 

A participat la cursul « Dalcroze pentru integrarea elevilor cu dificultati » si la atelierul 

de ritmica Dalcroze, sustinute de profesor specialist in Metoda Dalcroze Anne-Claire Rey-

Bellet  

 

 

 

Activitatea cabinetului de consiliere scolara 

 

Doamna profesor consilier scolar Sanda Doinita a desfasurat in anul scolar 2015-

2016 urmatoarea activitate in cadrul Cabinetului Scolar: 

 Consiliere individuala: 17 elevi, 16 parinti si 12 cadre didactice 
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 Consiliere de grup in cabinet: 4 grupuri de elevi, 2 grupri de parinti si 2 grupuri de 

cadre didactice 

 Consiliere de grup in clasa:  

- o activitate de autocunoastere si intercunoastere in 

grup (18 beneficiari) 

- o activitate de crestere a motivatiei pentru 

activitatea scolara (21 beneficiari) 

- 2 activitati de dezvoltare a abilitatilor de 

comunicare in grup (45 beneficiari) 

- 3 activitati de management al emotiilor (67 

beneficiari) 

- 3 activiati de orientare scolara si profesionala (60 

beneficiari) 

- o activitate de rezolvare a conflictelor 

interpersonale (23 beneficiari) 

 A identificat un numar de 5 elevi cu CES in cadrul scolii, dar niciun elev nu a cerut 

consiliere la cabinetul scolar 

 Situatia cazurilor de agresivitate/violenta in scoala a fost urmatoarea: 

- un caz de agresivitate/violenta identificate la 

nivelul unitatii scolare 

- 1 elev consiliat individual 

- 23 elevi consiliati in grup 

- 2 parinti consiliati individual (parinti ai copiilor 

identificati a avea comportamente violente) 

- 1 caz ameliorat in urma procesului de consiliere 

 

 

 

Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest an scolar activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc câteva 

întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 



33 
 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru 

îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor 

pentru anul şcolar 2015-2016. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea 

departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales președintele și reprezentantii  pe 

departamente. Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri 

care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi 

disciplină. Pentru acest lucru CE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor 

problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea 

şcolii. 

În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau loctiitorul. 

 

 

 

Comitetul de părinţi 

 

În luna octombrie 2015 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea 

constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2015-2016 şi elaborării 

unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi 

atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de 

interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de 

ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – 

educativ 

 

Plan de măsuri 

 

Planurile de activitate pentru anul scolar 2016-2017 vor fi întocmite având în vedere şi 

includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor 

probleme care pot apărea. 
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Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor și 

îmbinarea activităților curriculare cu 

cele extracurriculare 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 

suplimentară a elevilor şi urmărirea 

modului de realizare. 

Responsabili 

de catedră 

 

La inceput de semestru 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice si al activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili 

de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violentei in scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Prof. Consilier 

psiho-

pedadogic 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia 

diriginţilor 

Prof. Consilier 

psiho-

pedadogic 

Când este 

cazul 
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Consilier educativ, 

Director, 

Dragnea Mirela                                                                        Lemnaru Monica 

 

 

 


