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RAPORTUL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 

An şcolar 2021 – 2022 

 

 

A. GENERALITĂŢI 

1. Viziunea şcolii: 

            “Lumina nu se aprinde decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi” – Eminescu 

2. Misiunea şcolii: 

                         MOTTO: “Ai reuşit, continuă! N-ai reuşit, continuă!” – F. Nansen  

Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima 

deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor 

autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii. 

Demersul nostru educational, alaturi de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce 

vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă 

unor transformări continue. 

Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte: 

o Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi 

instructive,  prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;  

o Crearea climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, 

dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;  
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o Garantarea pregătirii în ciclul gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi 

cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în 

domeniul educaţiei. 

 

3. Ţinte strategice:  

În concordanţă cu politica educaţională promovată de către M.E.N., I.S.M.B., şcoala noastră şi-

a propus adaptarea acestora la specificul ei, concretizate în următoarele ținte strategice:  

Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de  predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării 

armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

Ţinta 2  Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare 

Ţinta 3  Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

Ţinta 4  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi 

al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

Ţinta 5  Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene 

 

4. Analiza S.W.O.T 

 

Puncte tari: 

Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de 

promovabilitate la evaluarile nationale bun, premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele pe 

sector și municipiu. 

Personal didactic calificat 100%; 

Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă dotate corespunzător, cabinet psihopedagogic; 

Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din şcoală; 

Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor 

şco 
O bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală 

(excursii, serbări, acţiuni caritabile la Asociaţia Sfântul Steliaan) 

Rezultate  bune la concursurile  artistice şi sportive, fazele pe sector şi municipiu; 

Întâlniri cu Comitetul Reprezentativ  al Părinţilor şi cu Asociația de părinți Luceafărul; 

  Parteneriate educaţionale cu Clubul Copiilor, Asociaţia Sfântul Stelian şi Asociația Sf. Nicolae;  

 
 

 



 

 

 

Puncte slabe: 

Cadre didactice suplinitoare cu norma didactică la mai multe şcoli; 

Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din şcoală şi performanţă scăzută a acestora; 

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD. 

Insuficienta utilizare a  materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în 

demersul didactic; 

 Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor 

didactice; 

Slabe legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri; 

 

Oportunităţi: 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere la grade didactice; 

Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea obţinerii unor fonduri băneşti; 

Posibilitatea accesării de fonduri europene de către personalul didactic, prin proiecte cu finanţare 

externă; 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii  ( Primărie, Poliţie, 

Biserică) 

Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin site-ul şcolii, site-ul ISMB alte 

publicaţii. 

 

Ameninţări: 

Instabilitatea legislativa a curriculumului în sistemul de învăţământ; 

Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

Accentuarea crizei economice face ca şi interesul firmelor pentru susţinerea activităţilor educative 

prin sponsorizări să fie scăzut; 

O depreciere a statutului profesorului în societate  

(plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de mass-media), ceea ce determină dificultăţi în 

impunerea cadrului didactic, ca principal factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi. 



 

 

 

 

5. Resursa materială 

- 15 săli de clasă  

- laborator de informatică  

- laborator de chimie / biologie transformat în sală de clasă  

- laborator de fizică transformat în sală de clasă  

- cabinet de consiliere  

- cabinet medical 

- bibliotecă  

- sală de sport amenajată ȋntr-o sală de clasă 

- cabinet  C.E.A.C. 

- cabinet de educaţie muzicală transformat ȋn sală de clasă  

- secretariat, cabinet director, cabinet director adjunct, cabinet Asociație părinți Luceafărul 

6. Resursa umană: 

- 15 clase învățământ primar: 405 de elevi  

- 11 clase învățământ gimnazial: 297 de elevi  

- 1 cadru didactic cu doctorat: 2,32% 

- 22 cadre didactice cu gradul didactic I: 51,16% 

- 7 cadre didactice cu gradul didactic II: 16,27 % 

- 8 cadre didactice  cu definitivat:18,60% 

- 5 cadru didactic debutant: 11,62% 

- 1 director, 1 director adjunct 

- 1 secretar  

- 1 analist programator 

- 1 administrator de patrimoniu 

- 1 contabil şef 

- 1 bibliotecar 

- 4 îngrijitoare  

- 1 fochist  

- 1 mecanic 

- 2 paznici 

- 2 posturi de pază asigurate de Primăria sectorului 5 

 

 



 

B. STATISTICI 

1. Mişcarea elevilor: 

S-a remarcat o creştere a absenteismului mai ales la elevii care au parinţii în strainătate şi implicit un 

număr important de medii scăzute la purtare. 

S-a observat o creştere a numărului de elevi ca urmare a derulării în cadrul şcolii noastre a proiectului 

de tip ,,Şcoală după şcoală”  în colaborare cu Asociaţia Sfântul Stelian şi Asociația Sf. Nicolae. 

 

2.Situația şcolară: 

        Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2021 – 2022 

a) Ciclul pimar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Ciclul gimnazial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)    Procent de promovare: La clasele pregătitoare și clasele I  elevii nu pot fi lăsați repetenți.  

Clase Nr. elevi cu 

calificativ 

FB 

Nr. elevi cu 

calificativ 

B 

Nr. elevi cu 

calificativ 

S 

Nr. elevi 

promovaţi 

I 51 24 2 77 

II 45 20 8 73 

III 59 12 5 76 

IV 41 21 11 73 

Total  196 77 26 299 

 

Clasa 

Nr. elevi cu 

medii între 

5 – 6.99 

Nr. elevi cu 

medii între 

7 – 8.99 

Nr. elevi cu 

medii între 

9 - 10 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. elevi 

repetenţi 

V - 29 42 71  

VI 2 25 48 75 4 

VII 4 28 48 74 3 

VIII - 33 44 77 - 

Total  6 115 176 297 8 

Clasa Nr. elevi Nr. elevi promovați Procent de promovare 

II 78 77 98,71% 

III 79 76 96,20% 

IV 74 73 98,64% 



 

 

 

 

2. Rezultate obţinute la Evaluarea Naţională: 

Rezultate obţinute la Evaluarea Naţională 2021-2022: 

 

Procentul de elevi cu note mai mari decât 5.00  la Evaluare Naţională: 

 

Limba  şi literatura română: 88,05%   

 

Clasa  Nr. elevi Nr. prezenți Nr. absenți Media clasei  % peste 5.00 

VIII A 25 23 2 7,27 95,65% 

VIII B 26 26 - 7,87 96,15% 

VIII C 26 25 1 7,69 100% 

Total 77 74 3 7,62 97,29% 

 

Matematică:  88,05% 

 

Clasa  Nr. Elevi Nr. Prezenți Nr. Absenți Media clasei  % peste 5.00 

VIII A 25 23 2 6,38 73,91% 

VIII B 26 26 - 7,63 84,61% 

VIII C 26 25 1 7,58 88% 

Total 77 74 3 7.23 82,43% 

 

Procent de promovabilitate la probele scrise de limba și literatura română și matematică:83,58 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 72 71 98,61% 

VI 80 75 93,75% 

VII 77 74 96,10% 

VIII 77 77 100%7 

Clasa  Nr. Elevi Nr. Prezenți Nr. Absenți % peste 5.00 

VIII A 25 23 2 82,60% 

VIII B 26 26 - 84,61% 

VIII C 26 25 1 100% 

Total 77 74 3 89,18% 



 

DISCIPLINA NOTE OBŢINUTE NR. ELEVI 

 

 

Limba şi literatura română 

1.00-4.99 2 

5.00-5.99 13 

6.00-6.99 12 

7.00-7.99 11 

8.00-8.99 17 

9.00-10.00 19 

 

 

Matematică 

1.00-4.99 13 

5.00-5.99 7 

6.00-6.99 9 

7.00-7.99 17 

8.00-8.99 7 

9.00-10.00 21 

 

 

Media generală pe clase terminale la limba și literatura română: 

 

Clasa  5.00 – 5.99 6.00 – 6.99 7.00 – 7.99 8.00 – 8.99 9.00 – 9.99 10.00 

VIII A 2 6 5 6 4 2 

VIII B  6 2 2 6 10 

VIII C  6 4 6 2 7 

Total 2 18 11 14 12 19 

 

 

Media generală pe clase terminale la matematică: 

 

Clasa  5.00 – 5.99 6.00 – 6.99 7.00 – 7.99 8.00 – 8.99 9.00 – 9.99 10.00 

VIII A 2 7 5 6 4 1 

VIII B - 6 3 2 5 10 

VIII C - 10 2 4 4 6 

Total 2 23 10 12 13 17 

 

 

 

 

 



 

Media generală a clasei la probele scrise de limba și literatura română și matematică: 

 

Clasa  5.00 – 5.99 6.00 – 6.99 7.00 – 7.99 8.00 – 8.99 9.00 – 9.99 10.00 

VIII A 2 7 6 6 3 1 

VIII B - 6 3 3 5 9 

VIII C - 8 3 5 3 6 

Total 2 21 12 14 11 16 

 

2. Absenteism și abandon școlar 

 

5.    Medii la purtare: 

       Notele au fost scăzute la purtare, în principal din cauza absențelor.  

a) Ciclul primar: 

 

Clasa  

Semestrul II Anual 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

total 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

total 

Pregatitoare 732 178 910 957 227 1184 

I 700 109 809 964 275 1239 

II 944 760 1704 1598 1343 2941 

III 193 461 654 213 792 1005 

IV 536 100 636 631 224 855 

V 923 240 1163 1252 469 1721 

VI 792 801 1593 1333 1150 2483 

VII 783 717 1700 1674 1174 2848 

VIII 1243 299 1542 1941 536 2477 

Total abs. 7046 3665 10711 10563 6190 16753 

Clasa Nr. elevi Medii FB Medii B Medii S Alte situații 

I A 28 28 - - - 

I B 25 25 - - - 

I C 24 24 - - - 

II A 26 24 - - 2 S.N 

II B 25 23 - - 2 S.N 

II C 27 26 - - 1 S.N 

III A 26 26 - - - 



 

 

 

 

 

 

b) Ciclul gimnazial 

 

 

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III B 26 22 4 - - 

III C 27 25 - - 2 S.N 

IV A 30 30 - - - 

IV B 25 25 - - - 

IV C 19 17 - 1 1 S.N 

Clasa Nr. elevi 

Medii de 

10 

Medii de 

9 

Medii de 

8 

Medii de 

7 

Medii sub 

7 

Alte 

situații 

 

 

 

V A 22 18 4 - - - -  

V B 26 25 1 - - - -  

V C 24 19 3 - 1 - 1  

VI A 18 25 - - - 3 -  

VI B 26 24 2 - - - -  

 VI C 26 24 - - 1 1 - 

VII A 27 26 - - - - 1 

 

 

 

 

VII B 27 26 - - - - 1 

VII C 23 19 2 1 1 - - 

VIII A 25 25 
- - - - - 

VIII B 26 26 - - - - - 
 

 VIII C 26 25 
- - 

1 
- - 



 

C.ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE  

COMISIA METODICĂ A ȊNVĂŢĂTORILOR  

Resp. Comisie metodică: prof.inv. primar Mariana SINDIE 

Prezentul raport sintetizează principalele activități derulate în anul  școlar 2021-2022 de către cadrele 

didactice din ciclul primar. În  cursul anului şcolar 2021-2022 cadrele didactice de la clasele P -IV,  

Școala Gimnazială ,,Luceafărul” București, au derulat activități didactice, școlare și extrașcolare, în 

conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:  

 

✓ Proiectarea activității 

În urma studierii curriculumului s-a stabilit schema orară și s-a întocmit orarul claselor. 

Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare, transcurriculare, integrate a conţinuturilor programelor 

şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările 

primite din partea inspectorilor de specialitate. Proiectarea didactică s-a întocmit-o pe baza rezultatelor 

obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza particularităților de nevoi ale elevilor 

A fost parcursă materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare, integrat. Activităţile de învăţare s-au îmbinat cu activitățile în 

completare. La sfârşitul  unităților de învățare, am realizat activităti de sistematizare, recapitulare a 

cunoștințelor, evaluare- respectând  specificitatea claselor.  Rezultatele  elevilor se regăsesc în portofoliile 

personale, calificativele obținute fiind consemnate în catalog, carnetele de elev. Acestea au fost prezentate  

părinţilor .  

Au fost derulate  activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării 

✓ Realizarea activitățiilor didactice 

  În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură 

pe formarea competenţelor, a 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.  

Au fost structurate logic și echilibrat conținutul lecțiilor, au fost proiectate situații de învățare 

variate ca formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de 

comunicare, mod de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor 

metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor 

elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei 

de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate. 

✓ Activități curriculare și extraacurriculare 

Au fost concepute și realizate activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu 

diferențele dintre elevi. 



- Programul Junior Achievement Romania - JA STEM 

- Programul Junior Achievement Romania  - JA  Dezvoltarea abilităților de viață  -  

-  „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, activitate organizată de Ministerul Educației și UNICEF în 

perioada 20 septembrie – 10 octombrie, dedicată informării corecte a elevilor în privința vaccinării și a 

măsurilor de siguranță sanitară în școală. 

- Miscarea nationala SETS - activitati in 2022 

- Concurs de desen: „Prietenele mele: apa, fructele si legumele” 

- „Sandvisurile si gustarile vesele si sanatoase SETS!” 

- „Danseaza cu mine! FRUCT-ILA” 

- „Gym Class – gimnastica de inviorare” 

- Activități în parteneriat cu Organizația Salvați copii - scop Prevenirea ș diminuarea fenomenului 

de bullyng. 

- Proiectul „Start pentru educație profesională nonformală la Casa Experimentelor”, cofinanțat de 

Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunități, ediția 2021 – derulat de Asociația pentru 

Formare – participare cu elevii la activitățile desfășurate de Casa Experimentelor. 

- Proiectul ,,Școli fără bullyng,, derulat de Organizația Salvați copii. – întâlniri lunare  

-  Săptămâna verde  - Activitate în colaborare cu biblioteca școlii –  

-  Activitate Ziua educației financiare  ,,Școala de bani”  

- Proiect didactic ,,Alimentația sănătoasă” - Totul despre pești, crustacee și fructe de  mare , în 

colaborare cu Colegiul Viilor, Infocons, Grădina Botanică, București  -25.03.2022 – online 

- Ziua Educatiei, 5 octombrie – semnificatie (dezbatere) 

- 1 Decembrie, ziua Romaniei (activitate artistico- plastica) 

- Cerc Pedagogic -  ,,Modele de bună practică în inițierea, derularea și valorificarea activităților 

didactice/proiectelor educaționale,,  -18 mai 2022 

Pentru o eficiență sporită a învățării au fost utilizate în procesul didactic diverse tipuri de evaluare, 

au fost utilizate în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face învățarea 

mai atractivă pentru elevi, s-au  folosit metode și instrumente complementare de evaluare: observarea 

sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. S-a asigurat 

transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin elaborarea de indicatori și descriptori 

de performanță pentru fiecare test de  evaluare, potrivit standardelor curriculare de performanță, prin 

comunicarea acestor indicatori și asigurarea permanentă a feed-back-ului. 

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al acestora, astfel 

încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare, dezvoltare și 

recuperare. S-a  elaborat un plan de măsuri   pentru problemele identificate ca urmare a aplicării testului 

inițial, plan urmărit pe tot parcursul semestrului. S-au centralizat rezultatele testelor aplicate, le-am 

interpretat și am stabilit planul de măsuri ameliorative. Măsurile propuse de mine pentru ameliorarea 



deficiențelor întâlnite la evaluarea inițială le-am urmărit pe tot parcursul semestrului, rezultatele finale 

dovedind un interes real în remedierea problemelor. Astfel, făcând o analiză comparativă a rezultatelor de 

la testarea inițială cu rezultate de la evaluarea sumativă, se poate remarca un progres semnificativ (dosarul 

cu EVALUAREA din cadrul Portofoliului. Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM au fost realizate 

respectând metodologia în vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, centralizare 

rezultate, interpretare, plan de măsuri ameliorative. 

A fost realizată o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: steluțe, 

buline, fețe zâmbitoare etc. 

 Au fost formulați itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu 

standardele de performanță 

 S-au folosit fișe de lucru, s-au utilizat instrumente diverse de evaluare: portofoliile elevilor, 

referate și proiecte tematice sau proiecte educaționale; am promovat autoevaluarea în demersul didactic și 

am realizat o interevaluare la nivelul clasei; s-au aplicat diferite chestionare părinților și elevilor pentru o 

cunoaștere cât mai bună a copiilor și a mediului familial; au fost organizte  întâlniri periodice cu părinții .  

✓ Managementul clasei de elevi 

S-a realizat consilierea permanentă a elevilor , tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

S-a stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative  prin prezentarea normelor ce 

trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii clasei. A fost asigurată 

respectarea normelor de conduită în școală conform regulamentelor în vigoare;  

✓ Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale 

Formarea continuă a personalului didactic a constituit şi constituie un segment important al activităţii 

metodice la nivelul învățământului primar. Formele de organizare sunt diverse: perfecţionarea curentă 

prin activităţi metodico-ştiinţifice la nivel de sector, sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii periodice 

de informare ştiinţifică. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în 

demersul didactic a noutăţilor metodologice mai ales in această perioadă când întreaga activitate didactică 

s-a desfășurat online. Participarea la numeroase webinarii, tutoriale pentru folosirea diverselor aplicații 

didactice. Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. Cadrele didactice sunt preocupate şi în 

acest an de formarea profesională, de folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează 

asupra noutăților, cele mai interesante fiind puse în practica. S-a participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice, la Cercurile pedagogice, unde au fost prezentate și materiale. S-a participat la Cursuri de 

formare. 

 

 



✓ Relaţiile cu familiile elevilor şi reprezentanţii comunităţii 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a    menţinut o     relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin şedinţe 

şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost mare, consultaţii 

săptămânale cu părinţii. 

Au fost respectate normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate. 

 

 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Resp. Comisie: prof.Cristina OPREA 

           Aria curriculară „Limbă şi comunicare” cuprinde catedrele de limba română, limba franceză, 

limba engleză şi limba latină. 

     Obiectivele Ariei curriculare au fost: 

   - elevii să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea 

contemporană, pentru orice tip de activitate profesională 

 - să se exprime corect, clar şi coerent în limba română şi să achiziţioneze cât mai multe cunoştinţe la 

limbile străine; 

 - să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare, atât în 

română cât şi în franceză şi engleză; 

      - să-şi formeze competenţe de comunicare necesare în toate domeniile de                                                                

cunoaştere şi deactivitate care să-i ajute în viitoarea profesie; 

    - să fie capabili să înţeleagă lumea; 

   - să comunice şi să interacţioneze cu semenii; 

    - să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea   unor probleme concrete 

din viaţa cotidiană; 

     -   să poată continua în orice fază a existenţei  procesul de învăţare; 

               În acest sens, curriculumul de limba şi literatura română pentru clasele a V-a –    a VIII-a se 

bazează pe modelul comunicativ-funcţional, model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării 

şi al textului literar, fiind adecvat nu doar specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-

zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. 

           În sensul celor arătate mai sus, dominantele curriculumului de limba şi literatura română pentru 

gimnaziu sunt: 

          -  prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală, descrisă în 

termeni de cunoştinţe/ achiziţii, deprinderi/ abilităţi şi atitudini; 



          -  dezvoltarea progresivă a competenţelor de comunicare în toate cele trei domenii ale 

disciplinei: Lectură, Elemente de construcţie a comunicării şi Practica raţională şi funcţională a 

limbii. 

          -  echilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi mutarea 

accentului pe producerea unor mesaje proprii; 

          -  adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor. 

                Încă de la începutul anului şcolar s-au întocmit planificările calendaristice, planurile 

unităţilor de învăţare şi proiectarea didactică a materiei la toate disciplinele ariei curriculare.  

                A fost prezentată elevilor şi părinţilor oferta  educaţională a şcolii: manualele şcolare, 

autorii, editurile, materialele auxiliare specifice fiecărui nivel. 

                În ceea ce priveşte Limba şi literatura română, nu am uitat nicio clipă pregătirea pentru 

Evaluarea Naţională, s-au realizat ore suplimentare la clasele a VIII-a, portofolii de sinteză care să 

ateste predarea cunoştinţelor raportate la Programă, s-au făcut recapitulări ale noţiunilor din clasele 

anterioare şi regăsite în Programa pentru Evaluare Naţională. 

                Catedra de limbă română  a fost formată din doamnele profesoare: Oprea Cristina, Brudariu 

Carmen si Toader Bianca. 

                Datorită pandemiei de Coronavirus și a lucrărilor de reabilitare a școlii noastre,  activitatea 

didactică de predare-învățare-evaluare a fost susținută  fizic și online, pe platforma EduApps, de-a 

lungul Semestrului I. 

                Pe data de 10 ctombrie 2021 a avut loc Consfătuirea pe sectorul 5 a cadrelor didactice de 

limba și literatura română pe platforma EduApps. Dnele profesoare ale școlii au participat la această 

Consfătuire online. 

                 În cadrul primei şedinţe de arie curriculară,  s-au stabilit calificativele fiecărui cadru 

didactic din Arie, pentru anul scolar 2021-2022, respectiv obținerea calificativului foarte bine, de 

către toate cadrele didactice. S-au stabilit ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională. În aceeaşi 

şedinţă s-au stabilit activităţile Ariei curriculare pentru semestrul I în condițiile desfășurării activității 

pe platforma online. Întâlnirile organizate la nivelul Ariei curriculare au avut ca scop o mai bună 

cunoaştere şi colaborare între membrii Ariei. 

                Dnele profesoare de limba română au prezentat elevilor claselor a VIII-a   modelele 

subiectelor de Evaluarer Națională cu modificările suferite in luna octombrie  2021. S-au realizat 

aplicații practice asupra subiectelor amintite , iar elevii au luat cunoștință de programa pentru 

Evaluarea Națională la limba și literatura română pentru examenul ce va avea loc în vara anului 2022. 

                Dna profesoară Brudariu Carmen a participat în luna decembrie – 2021 la activitatea pe 

sector a profesorilor de limba română, varianta online, pentru precizări referitoare la programa de 

limba română la clasa a VIII-a, și aplicarea noului Curriculum, întânire organizată de Institutul de 

Lingvistică, București. 



                De-a lungul semestrului I, orele de limbă română, desfășurate fizic și  online, conform 

programei de limba și literatura română, au fost îmbogățite cu elementele conținute în varianta online 

a manualelor de limba ronână, elevii vizionând filmulețe, înregistrări audio sau exerciții de 

comunicare online. Astfel, elevii de clasele a VI-a au vizionat filmele Hagi Tudose, Pay It Forward 

(Dă mai departe), Expresul polar sau D-l Goe. Elevii de clasa a a VII-a și-au îmbogățit cunoștințele 

despre texul narativ vizionând secvențe din filme românești pentru a înțelege mai bine elementele de 

cultură, tradiții, obiceiuri autohtone și pentru a-și însuși ideea de interculturalitate. Elevii claselor a 

VIII-a au vizionat fragmente din filmul ralizat la filmarea piesei de teatru Take, Ianke și Cadâr, de 

Victor Ion Popa, dar și diferite filmulețe sau înregistrari audio, din varianta online a manualului de 

limba română, pentru înțelegerea deplină a temelor existente în programă. 

               Ziua Educației a fost marcată de catedra de limba română prin anumite activități. Dna 

profesoară Toader Bianca a realizat unele activități specifice pt clasele a V-a și a VII-a: realizarea 

unui afiș  pornind de la citatul : O educație bună este izvorul întregului bine in lume, și a unui scurt  

eseu cu tema Profesorul – modelator de destine. Tot in luna octombrie , în preajma sărbătorii de 

Halloween, elevii , îndrumați de dna profesoară Toader Bianca, au citit Povestea dovleacului de 

Halloween, fiind interesați și impresionați de vechea legendă irlandeză . A fost citită cartea Matilda de 

Roald Dahl, apoi realizate fișe de lectură. In luna noimebrie, elevii au avut de realizat o comparație 

între Prâslea cel voinic și filmul Iron Man. In preajma Crăciunului au fost derulate alte activități: 

realizarea unei hărți cu titlul Ajută-l pe Moș Crăciun. Elevii au reconstituit cu interes traseul lui Moș 

Crăciun. 

                O altă activitate a constat in vizionarea filmului animat O poveste de Crăciun și a lecturii 

cărții cu același titlu de Charles Dickens. S-au realizat apoi paralele de către elevi, dintre cele două 

opere culturale. 

                In luna noiembrie, dna profesoară a realizat activitatea Ajută un personaj, copiii alegând să 

ajute in mod inedit personajul Anne Frank , din opera Jurnalul Annei Frank. 

. 

                 De pe blogul școlii, fiind creată secțiunea Lecturiada, unde au fost postate opere ale 

autorilor români și străini, descărcate în diferite formate, elevii au putut accesa cu ușurință această 

secțiune. Au putut citi astfel opere ale scriitorilor, imbogățindu-și lectura, vocabularul, exprimarea. 

Au realizat totodată referate, comentarii, fișe de lectură, astfel încât interesul pentru lectură a crescut 

simțitor. 

                 Au foste reluate tezele semestriale, drept pentru care, doamnele profesoare de limba 

română au realizat ore de pregătire la toate clasele gimnaziale in vederea susținerii tezelor în condiții 

optime. Au fost elaborate subiecte de teză, pentru clasele a VIII –a concepându-se teză cu subiect 

unic. Apoi, tezele au fost corectate, subiectele au fost lucrate apoi la clase cu elevii. In urma evaluării 

acestora, au fost comunicate și părinților elevilor rezultatele. 



                 Inaintea sărbătorilor de iarnă, dnele profesoare de română au realizat diverse activități cu 

elevii . Dna profesoară Oprea Cristina a propus elevilor vizionarea unui filmuleț legat de sărbătorile 

specifice de iarnă ale românilor Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Elevii au ascultat colinde 

tradiționale, au realizate desene. 

                Totodată, au fost realizate afișe, postere și fișe dedicate anumitor sărbători: Halloween., 1 

Decembrie, tradiții și obiceiuri de Crăciun. 

                În semestrul I, activitatea catedrei de limbi străine a debutat cu elaborarea activităților 

online la limbi străine: franceza și engleza. In această activitate au fost implicate doamnele  

profesoare de limba franceză Dumitru Loredana și Ivan Iulia, respectiv doamnele profesoare de limba 

engleză Croitoru Ana-Maria, Vătafu Laura și Rauca Elena. În urma discuţiilor au fost elaborate 

planuri de îmbunătăţire a performanţelor elevilor. 

                Membrii catedrei au participat la consfătuirile online la nivel de  sector, ţinând permanent 

legătura cu profesorii metodişti pentru a fi la curent cu noutăţile legate de metodologia şi metodica 

predării limbilor străine. 

                 În perioada 1-15  noiembrie, d-na profesoară Dumitru Loredana a organizat activitatea 

Franța- cultură și civilizație , cu elevii claselor  a VII-a care au realizat un afiș publicitar despre un 

produs tradițional francez. A fost utilizată aplicația Padlet, fiecare elev realizând propriul produs 

publicitar. 

              Dna profesoară a realizat activitatea La fete de la gastronomie en France cu elevii claselor a 

VII-a, realizându-se prezentări de referate, rețete tradiționale gastronomice, desene. 

      

                In perioada 15-23 decembrie, dna profesoară Dumitru Loredana a realizat activitatea  

Joyeux Noel – Crăciun fericit, unde elevii claselor a VI-a au realizat în limba franceză felicitări cu 

ocazia Crăciunului, urmate de discuții, prezentări despre obiceiuri și tradiții de Crăciun. Au fost 

ascultate colinde și a fost susținut un program artistic în limba franceză. 

          Totodată, dna profesoară Ivan Iulia a realizat  activitatea Noel magique în data de 18 

decembrie 2021, la clasele a V-a. Au fost citite povești, poezii, colinde de Crăciun, precum și activitatea 

Sărbătoarea Crăciunului în Franța, prin ralizare de felicitări și mesaje tradiționale de Crăciun în limba 

franceză. 

          De ziua limbilor străine, au fost realizate desene și proiecte, sub indrumarea dnei profesoare 

Vătafu Laura. Elevii au ales spre prezentare  o țară străină si au transmis formule de salut in limba țării 

respective. Apoi, elevii au desenat drapelul tării respective, prezentând rezultatul final în fața colegilor. 

         A fost apoi realizată activitatea  Ce carte am citit in ultima lună?, elevii prezentând in fața 

clasei un rezumat al cărții citite, accentuând pasajele de care au fost impresionați.. Au participat clasele a 

V-a, a VI-a si a VII-a. 

 



                   Pentru a marca sărbătoarea de Halloween din luna octombrie, d-na profesoara de limba 

engleză, Vătafu Laura a organizat activitatea online This is Halloween – cu elevi ai claselor  a V-a și a VI-

a. A fost realizat un concurs de desene cu tematica potrivită . A fost realizat  un concurs de dovleci 

sculptați, costume și măști. Proiectele și poveștile scrise de elevi au fost citite, prezentate în fața colegilor 

de clasă. 

              In perioada noiembrie-decembrie, dna profesoară Vătafu Laura a realizat activitatea What 

book have you read recently? cu clasele a VI-a B și C. Au fost prezentate cărțile citite de elevi, cea 

mai inedită obligând profesorul să o citească.  

              In luna decembrie, dna profesoară Vătafu Laura a realizat activitatea Christmas Worldwide 

cu clasele a V-a și a VI-a. Au fost realizate desene și proiectate PPT –uri despre  obiceiurile de 

Crăciun în lume, fiind evidențiate obiceiuri culinare tradiționale specifice anumitor zone din țară/lume 

în perioada Crăciunului. 

               Dna profesoara a realizat activitatea  Reading Stories, elevii primind de citit romanul 

Rapunzel, din  seria activitatilor Read It  Yourself (level 3 ). Aceștia au citit si si-au exprimat opiniile 

in fata clasei. 

 

                D-na profesoara Croitoru Ana-Maria a organizat în luna octombrie activitatea  Gues  Who?  

-  Contest cu elvii claselor a III –a, VI-a și a VIII-a. Elevii au desfășurat activități amuzante, pentru a-

și însuși ortografia corectă a cuvintelor în limba engleză( Alphabet snap, Spell it, Find it, Spelling 

images). 

                 In luna noiembrie, dna profesoară Croitoru Ana Maria a desfășurat activitatea Song Contest  

asimilarea cunoștințelor prin intermediul jocului, contribuind la dezvoltarea creativității și imaginației, 

într-o atmosferă relaxată, de voie bună. Activitatea s-a adresat elevilor claselor a II-a a VI –a si a VIII-

a. 

                  Dna Croitoru Ana-Maria a realizat in noiembrie activitatea ce a constat în  vizionarea  

filmului Charlie and the chocolate Factory, comentarea ulterioară a secventelor filmului, cu clasele a 

VI-a si a VIII-a. 

               La limba latină, doamna profesoară Giura Andreea  îşi planifică riguros materia şi fiecare 

oră,atrăgându-i pe elevii claselor a VII-a  cu o serie de informaţii legate de limba latină, cultură și 

civilizație romană. 

                Dna  profesoară de limba engleză Rauca Elena a elaborat încă de la începutul anului scolar 

testele predictive, insistând apoi asupra itemilor care au adus elevilor dificultîți de rezolvare. 

                Dna profesoară  a realizat activități cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine – alcătuirea 

de afișe și postere, cu elevii claselor dumneaei. Tootdata,  a realizat activități cu elevii de Halloween 

și cu ocazia sărbătorii Thanksgiving Day, realizând cu elevii fișe de lucru, urmărind materiale video și 

ppt. 



                Inaintea sărbătorilor de  iarnă , dna profesoară a pregătit activitatea Christmas Day – 

Customs and Traditions, elevii vizionând filmulețe specifice sărbătorilor de iarnă, ascultând colinde și 

realizând desene cu tematică specifică acestor sărbători.  

 

                Dna profesoară de limba latină Giurca Andreea a realizat diverse activități cu elevii claselor 

a VII-a, in cadrul orelor de Limbă latină și Cultură romanică. Elevii au realizat un joc, prin care  au 

învățat să numere în limba latină și să numească membrii familiei prin comparație cu alte limbi străine 

(limba engleză, limba franceză). 

                In luna decembrie, elevii au realizat proiecte prin care și-au exprimat opinia despre 

Importanța studierii limbii latine în școală , realizând materiale pe care le-au prezentat în fața 

colegilor. Elevii au adus argumente pro și contra pe care le-au sustinut in proiectele prezentate. 

                   În semestrul al II- lea, cadrele didactice de limba română au organizat etapa pe școală a 

olimpiadei de Limba și Literatura română unde s-au calificat elevi la faza pe municipiu , de la clasele 

a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Au fost realizate ore de pregătire cu elevii calificati la faza pe municipiu. 

La etapa pe municipiu a olimpiadei , mai mulți elevi ai școlii noastre au primit premii și mențiuni, 

aceștia fiind pregătiți de dnele profesoare Oprea Cristina, Brudariu Carmen și Toader Bianca: Stan 

Alexia, Bică Andrei, Neculau Alina, Marin Alessia, Dragomir Stefan, Gradu Diana, Vlad Andrei.  

                 Cadrele didactice de limba română au participat în luna martie la corectarea lucrărilor la 

limba română , de la Simularea națională a examenului Evaluării Naționale. În urma corecturii, elevii 

și părinții au luat cunoștință despre rezultatele elevilor, a fost întocmit un plan de măsuri la nivelul 

școlii pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii evaluării finale. Au fost continuate orele de 

pregătire suplimentară pentru examenul Evaluării Naționale. 

                  Totodată, membrii catedrei de limba română au participat în luna mai la corectarea 

lucrărilor examenului Evaluării Naționale pentru clasa a VI-a. După corectarea lucrărilor , a fost 

întocmit un plan personalizat pentru fiecare elev, corespunzător rezultatelor obținute. Au fost 

transmise diriginților claselor a VI-a, care, la rândul lor, au informat elevii și pe părinții acestora. 

                   În urma susținerii examenului Evaluării Naționale, din luna iunie -2022, elevii școlii 

noastre au obținut rezultate remarcabile la proba de Limba și Literatura Română, promovabilitatea 

fiind în acest an de aproape 100%. 

                   Dna profesoară Brudariu Carmen a participat, în luna iulie la organizarea examenului de 

bacalaureat – 2022, în calitate de profesor asistent la Centrul Zonal de Evaluare Colegiul Tehnic 

Energetic  . 

                   În luna mai, dnele profesoare Oprea Cristina și Brudariu Carmen, au realizat o excursie cu 

elevii claselor a VII-a și a VIII-a, în orașul Ploiești , unde au fost vizitate mai multe obiective 

culturale și turistice: Muzeul Ceasurilor, Muzeul I.L. Caragiale, Muzeul Nicolae Grigorescu și Barajul 

Paltinu. 



                   Dna profesoară Tudor Bianca a întîmpinat sosirea primăverii organizând o activitate de 

Dragobete: Săptămâna iubirii și Povestea mărțișorului, realizând un PowerPoint, ce conținea 

povestea Dragobetelui și povestea mărțișorului. 

                   În luna martie, dna  profesoară a realizat un proiect, pornind de la lectura operei Micul 

prinț de Antoine de Saint-Exupery, elevii să-și creeze propria planetă, cu oamenii și viața acestora. 

                   Ziua de 1 iunie a fost marcată de dna profesoară Toader Bianca prin lecturi despre 

însemnătatea copilăriei, realizarea unor planșe și a unor desene cu tema copilăriei.  

                      În semestrul al II-lea, membrii catedrei de limba engleză au participat în luna mai la 

corectarea lucrărilor examenului Evaluării Naționale pentru clasa a VI-a, la limba engleză. După 

corectarea lucrărilor , a fost întocmit un plan personalizat pentru fiecare elev, corespunzător 

rezultatelor obținute. Au fost transmise diriginților claselor a VI-a, care, la rândul lor, au informat 

elevii și pe părinții acestora. 

                   Dna profesoară de limba engleză, Croitoru Ana Maria, a realizat în luna martie activitatea 

British Life and Culture, cu elevii claselor II – VIII, raportându-se la elementele de cultură și 

civilizație descoperite prin intermediul studierii limbii engleze. 

                   În luna aprilie,  dna profesoară de limba engleză, Croitoru Ana Maria a realizat o altă 

activitate cu elevii claselor II – VIII, și anume Welcome to London, pentru a evidenția aspecte 

semnificative ale spațiului cultural anglo-saxon. Înaintea sărbătorilor  pascale, dna profesoară a 

realizat la toate clasele sale mai multe activități: Easter time, The Easter Story  șiThe traditions of 

Easter. 

                   De-a lungul semestrului al II-lea, dna profesoară Croitoru Ana Maria a realizat și alte 

activități: Drama Club, Teacher for one day, Let s have fun! ,cu clasele a III-a, a VI-a și a VIII-a. 

                    Dnele profesoare de engleză, Croitoru Ana Maria și Vătafu Laura au organizat în luna 

februarie etapa pe școală a Olimpiadei de Limba Engleză, corectând apoi lucrările , elevii calificați, 

participând apoi la faza pe sector a acestei olimpiade.   

                      În luna aprilie, dna profesoară Vătafu Laura a participat la activitatea proiectului 

Reciclare inteligentă, ssusținut în colaborare cu biblioteca școlii, participanți fiind elevii clasei a V-a 

C. 

                       

       În luna mai, dna profesoară Vătafu Laura a organizat mai multe activități culturale cu elevii: 

vizită la Muzeul Cotroceni, cu elevii clasei aV-a C, vizită la Muzeul Poliției de Frontieră, cu clasele a 

V-a C și a VII-a C. Totodată, aceleași clase au fost însoțite de dna profesoară la activitatea Ziua 

Porților Deschise a MAI. 

                   

                       Dnele profesoare de limba engleză și limba franceză au participat , în calitate de 

profesori asistenți , la desfășurarea examenului Evaluării Naționale, organizat în școala noastră. 



                       Dna profesoară de limba franceză Dumitru Loredana a organizat în luna martie 

activitatea La journee de la francophonie, cu elevii claselor a VIII-a, realizând desene, postere ce 

evidențiază importanța zilei francofoniei în spațiul cultural românesc. 

                       În luna aprilie,   dna profesoară de limba franceză Dumitru Loredana a participat la 

activitatea pentru combaterea violenței, a bullyng-ului și împotriva consumului de droguri, împreună 

cu Poliția – sector 5, secția antidrog, la nivelul clasei a VIII-a A. 

                    Dna profesoară de limba franceză Dumitru Loredana  a participat la mai multe activități , 

în calitate de dirigintă a clasei a VIII-a A: Alege-ți meseria! - prezentare a învățământului dual, în 

colaborare cu Primăria Municipiului București, participarea la Târgul educațional Ziua Porților 

Deschise, vizitând împreună cu elevii clasei a VIII-a A mai multe licee din București. 

                    Totodată, dna profesoară Dumitru Loredana a organizat excursia de la Ploiești, ce a 

presupus vizitarea mai multor obiective culturale, împreună cu clasele a VII-a și a VIII-a, mai sus 

menționate. 

                 Cadrele didactice din aria Limbă și comunicare au colaborat permanent între ele, cu 

responsbilul ariei curriculare și cu conducerea școlii. Au participat la toate ședințele Consiliului 

profesoral și al ariei Limbă și comunicare pe platformele Edu Apps, pe grupul de Whatsapp sau în 

format fizic. Au realizat integral și la timp cerințele din fișa postului, au respectat Regulamentul Intern 

și normele de organizare și funcționare a instituției școlare, dovedind spirit de echipă în realizarea 

sarcinilor și disponibilitate la cerințele școlii. Au realizat si actualizat permanent portofoliul 

profesional și a dosarului personal. 

                   Toate cadrele didactice  ale ariei menționate sunt preocupate de combaterea violenţei şi a 

comportamentului agresiv, implicându-se în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei, în 

parteneriat cu Poliţia locală, dar şi cu consilierul şcolii. 

                  Cadrele didactice au dat dovadă de deontologie profesională , respectând regulile și 

regulamentul şcolii, elevii, colegii şi părinţii, având o conduită ireproşabilă (limbaj, ţinută, 

comportament) atât în cadrul şcolii, cât şi în afara acesteia. 

                  Prin toate activităţile realizate, s-a pus accent pe lectură, comunicare, îmbogăţirea 

cunoştinţelor, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, elevii fiind îndrumaţi să-şi integreze 

cunoştinţele în viaţa de fiecare zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARIA CURRICULARĂ “MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE 

 

Resp. Comisie: prof. Mariana Karban 

  a.CURRICULUM:  

      CURRICULUM:  

Cadrele didactice din ARIA CURRICULARĂ  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE   au participat  la 

începutul anului şcolar  online la Consfătuirile organizate de Inspectoratul şcolar ,precum  şi la activităţile 

metodice din cadrul Cercurilor Pedagogice, la activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare,conform 

planurilor-cadru de învăţământ, de pregătire pentru evaluări ,examene naţionale şi ,sau pentru obţinerea 

performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială.  S-au întocmit la timp documentele şcolare 

pe catedre conform metodologiei MEN,planificări calendaristice anuale şi semestriale ;au fost proiectate 

unităţile de învăţare  şi s-a stabilit tematica activităţilor metodice programate în  semestrul I şi semestrul 

al II-lea al anului şcolar  2021-2022. 

       La clasele  aV-a ,a VII-a în urma unor recapitulări a cunoştinţelor din clasele anterioare s-au dat  

TESTE de EVALUARE  INIȚIALĂ, făcându-se o evaluare predictivă.În urma verificării lor s-a apreciat 

nivelul de cunoştinţe al fiecărei clase , luându-se anumite măsuri de recuperare, îndreptare,urmând a se 

parcurge materia conform programei şcolare.Programele remediale desfăşurate i-au ajutat pe elevii care 

au obţinut rezultate modeste să-şi îmbunătăţească performanţele scolare. Activitatea didactică a avut ca 

obiectiv utilizarea unor strategii care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor 

specifice disciplinei. În permanenţă s-a urmărit eficientizarea procesului instructiv-educativ prin atragerea 

elevilor către o serie de activităţi menite să le stârnească interesul, curiozitatea şi să le dezvolte abilităţi 

practice.  

ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ  

        La nivelul fiecărei catedre s-au stabilit modalităţi specifice de realizare a planurilor individualizate 

de învăţare utilizând metode activ-participative,prin munca diferenţiată în  funcţie de nivelul 

competenţelor de atins de către fiecare elev şi fiecare clasă; strategii interactive de instruire, astfel încât 

lectiile să devină eficiente şi atractive. Au fost luate şi puse în practică măsuri ameliorative prin 

recapitularea cunoştintelor anterioare ,teme suplimentare ;ore de pregătire ;reluarea unor lecţii neînţelese 

suficient.S-a urmărit pentru fiecare disciplină ,la fiecare clasă o evaluare eficientă şi ritmică.  În cadrul 

catedrei de matematica,lucrările de la evaluări  au fost reţinute în  portofoliul fiecarei clase ,constituind 

dovada parcurgerii materiei conform planificărilor semestriale, întocmirea fișelor de lucru pentru elevi, pe 

grade de dificultate, teste iniţiale , sumative și finale, ;pregătire suplimentară cu elevii claselor a VI-a și a 

VIII-a, toți membrii comisiei.Pentru un număr relativ redus de elevi, dornici de a explora tainele 

ştiintelor, cadrele didactice au desfăşurat pregătire suplimentară, astfel încât elevii să poată participa la 

concursurile şcolare, . D-na prof. Karban Mariana  a participat la cursurile de perfecţionare: MCE - 

Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore organizat de Certipro Education și a obținut 

Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 21st Century Learning 



Design) ca urmare a promovării examenului care face obiectul acestei certificări. Examenul  final a fost 

susțiut în centrul autorizat de testare Certiport „Edusfera".Conform ordinului Ministerului Educației și 

Cercetării nr. 4413 din 28.05.2020, se acordă un număr de 15 credite profesionale transferabile prin 

echivalare și la cursul „Google Educator Nivelul 1- Intermediari (25 credite)” cu durata de 100 de ore.  

Oferta educaţională, inclusă în oferta educaţională a unităţii, a fost prezentată, în colaborare cu profesorii 

diriginţi, elevilor şi părinţilor.În  cadrul ariei s-au discutat mai multe metode de evaluare: prin fişa de 

evaluare la sfârşitul unei unităţi de învăţare; prin portofolii; hărţi conceptuale; prin referate si s-a ajuns la 

concluzia că toate metodele sunt necesare, în funcţie de clasă , unitatea de învăţare  şi elev.Activitatea 

desfăşurată la clasă de doamnele profesoare a dovedit preocuparea pentru asigurarea unui învăţământ de 

calitate,care pune accent pa latura aplicativă a cunoştinţelor predate elevilor. 

       Din cauza lipsei de caldură în scoală în urma C.A de urgenţă s-a hotărât trecerea la susţinerea  orelor 

ONLINE între 12-15octombrie şi 8-22 octombrie 2021, iar din cauza pandemiei s-au acordat 2 săptămâni 

de vacanţă între 25octombrie- 7noiembrie şi apoi activitate tot ONLINE între 8-12 noiembrie 2021.Au 

fost susţinute: lecţii demonstrative la chimie cls.aVIII-a B cu tema “ Oxigenul” cu prof Oancea Violeta 

remarcată prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi prin abordarea modernă ,atractivă şi interactivă a 

temei. prof. Karban M a organizat dezbaterea “Proiecte  ecologice şi experimente reale în orele de 

matematică şi ştiinţe”, prof Marcu M si Turnea Georgeta “Rezolvarea creativă a problemelor de 

matematică şi fizică-aspecte metodice” ; prof. Marcu M.la clasa a V-a A  aplicaţii ale TIC în construcţia 

lecţiilor de matematică :Operaţii cu mulţimi:reuniunea,intersecţia ,diferenţa urmărind redactarea unui text 

matematic ce conţine simboluri din teoria mulţimilor în  Word şi din programul Paint diagrame Went ; 

concurs interdisciplinar : „Curiozităţi ştiinţifice ’’cu probleme de fizică-chimie-biologie la care au 

participat doamnele profesoare Karban Mariana, Oancea Violeta, şi Turnea Georgeta .S-au efectuat 

asistenţe la lecţiile online şi fizice, de către responsabilul ariei pentru observarea procesului de predare- 

învăţare  şi îmbunătăţirii calităţii acestuia. 

Cadrele didactice din cadrul ariei au amenajat laboratoarele de fizică,chimie şi biologie şi anexele 

acestora cu materialul didactic primit în anii anteriori pentru a desfăşura toate orele în laboratoare 

folosind materialele didactice moderne : planşe, mulaje, preparate microscopice, sisteme PC, lecţii 

interactive de chimie, de biologie –Intuitext,ceea ce adus la creşterea calităţii orelor.O atenţie deosebită a 

fost acordată evaluării prin teste şi evaluări scrise,elevii au fost notaţi ritmic. Subiectele la Teză ,la toate 

clasele au respectat programa școlară, au fost de nivel mediu. Subiect unic pe școală s-a dat doar la clasa a 

VIII -a.Tezele s-au desfăşurat conform planificării şi au fost discutate cu elevii în  timp util. În  urma 

evaluării lucrărilor scrise ale elevilor se observă  că unii deţin cunoştinţe, dar nu au  un raţionament 

matematic riguros.Au fost elevi care  au realizat rezolvari incomplete ,lipsite de rigurozitate şi de calcule 

corecte.Pentru acesti elevi s-au stabilit modalităţi de realizare a Planului individual de  învăţare .Au fost 

trecute în  acest plan toate competenţele pe care elevii trebuie să şi le imbunătătească şi felul de exerciţii 

pe care trebuie să le rezolve.Rezultatele obţinute la învăţătură la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022 

reprezintă un indicator de bază în ceea ce priveşte calitatea procesului instructiv–educativ.La clasele a VI 



a şi aVIII a s-a continuat pregătirea suplimentară pentru Evaluare Natională cu respectarea strictă a 

măsurilor de protecţie împotriva COVID.In  învăţământul gimnazial la clasele V-VIII la sfârşitul anului 

au fost corigenţe: la biologie -1 elev cls.VI-a A; la matematică - Drugă S-1 elev cls.VII-C; - Marcu M.-3 

elevi ; - Popa M.-3 elevi ; la fizică-0 elev ; la chimie -0 elev ; 

     Pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022  au fost organizate o serie de activităţi  S-a practicat un 

învăţământ de calitate ; învăţarea a fost centrată pe elev şi a urmărit dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Evaluarea rezultatelor învăţării s-a desfăşurat planificat, iniţial, continuu şi sumativ, asigurând un feed-

back permanent. Elevii au fost îndrumaţi în  activitatea de elaborare a portofoliilor, a proiectelor,a 

referatelor. La chimie:Sesiune de referate cu tematica: Salvăm Planeta Albastră ;Reciclăm, Refolosim, nu 

poluăm? ;Chimiști celebri, în noiembrie 2021.S-a urmărit notarea ritmică  corespunzătoare a elevilor 

;rezultatele evaluării au fost comunicate şi consemnate cât şi parcurgerea întregului conţinut noţional în 

anul  şcolar 2021-2022. 

b.MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR –ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

-Elaborarea documentelor de proiectare curriculară în concordanţă cu reglementarile legislative în vigoare 

-Cadre didactice titulare ce dispun de competenţe de proiectare curriculară şi evaluare alternativă 

-Susţinerea de lecţii demonstrative şi comunicări în cadrul comisiei de către fiecare profesor pentru 

promovarea didacticii moderne cu accentul pe competenţe 

-Perfecţionare în specialitate;participarea la cursuri de formare continuă . 

-Colaborare  eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale;cu IS 5 si ISMB. 

-Munca în echipă; coeziunea echipei,seriozitate, calm și generozitate; 

-Monitorizarea progresului şcolar; 

-Dorința de a îmbunătăți competentele elevilor în domeniul matematicii şi ştiinţelor; 

-Valorificarea competențelor dobândite la cursurile de formare și perfecționare; 

-Buna colaborare cu comunitatea și școlile din comunitate; 

-Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la Evaluarea Națională. 

-Întâlniri online în cadrul Cercurilor Pedagogice cu profesorii colegi din sector şi municipiu.  

-Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale; implicarea în activitatea de elaborare şi implementare a 

proiectelor educaţionale . 

-Resurse insuficiente pentru achiziționarea  de materiale didactice  şi  softuri educaționale moderne.  

- Finalizarea reabilitării clădirii vechi . 

PUNCTE SLABE: 

-Dozare necorespunzătoare a timpului pentru toate activitățile propuse. 

-Nu toate lecțiile sunt organizate şi  desfăşurate centrat pe nevoile elevilor 

-Lipsa instalare SEI-SIVECO pentru susținerea de lecții AeL. 

-Nu se realizează întotdeauna feed-back. 



-Absenteism de la orele de curs; 

-Superficialitate în pregătirea temelor; 

OPORTUNITĂŢI:  

-Școala Gimnazială Luceafărul este în faza finală de execuție a unui program POR de reabilitare și 

extindere , 2022. 

-Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului şi asigurarea calității procesului 

instructiv educativ 

-Creşterea accesului la surse de informare, diversificarea acestora. 

-Existenţa manualelor alternative,materialelor auxiliare ;ghidurilor pentru profesori 

-Parteneriate cu comunitatea locală. 

-O mai bună comunicare cu elevii prin orele de pregatire suplimentară. 

- concordanţa CDS cu dorinţele şi aspiraţiile elevilor şi părinţilor :Opţionale : „Fizica şi mediul 

înconjrător”  „Creează-ţi mediul” ; „ Matematică şi  ştiinţe în  societatea  cunoaşterii ” la matematică şi  

fizică. 

-Posibilitatea antrenării elevilor în  activităţile de întreţinere a laboratoarelor. 

-Orientarea  către probleme legate de mediu,alimentaţie,sănătatea organismelor. 

AMENINŢĂRI: 

-Scăderea populaţiei scolare. 

-Motivatia scăzută a unor elevi pentru învăţare . 

-Lipsa de interes a unor părinţi faţă de educaţia copiilor. 

-Gestionarea defectuoasă a timpului dedicat pregătirii temelor. 

-Folosirea calculatorului în alte scopuri decât cele educaționale. 

De aceea, elevii au fost îndrumaţi să-și realizeze singuri un program de îmbunătățire a performanțelor lor. 

Planul individualizat a cuprins competențele ce trebuie îmbunătățite la nivelul fiecarui elev.  

c. RESURSE UMANE PERFECŢIONARE 

Numărul cadrelor didactice în   anul şcolar  2021-2022: 

Profesori Titulari : 5;1 completare normă 

Structura Gradelor Didactice în anul şcolar  2021-2022: 

Doctorat : 1-(Oancea V). 

Grad Didactic I – 4prof. Karban M,   Marcu M. Turnea G; Drugă S.) Definitivat :Popa Marian 

Toate cadrele didactice din catedra de ştiinţe  şi  matematică au cautat să se perfecţioneze continuu având 

finalizat cursul”Formarea profesorilor de matematică şi  ştiinţe în  societatea  cunoaşterii ”, ,,Curriculum 

relevant educaţie deschisă pentru toţi – CRED “. 

d. PARTENERIATUL CU PĂRINŢII ŞI CU CONSILIUL ELEVILOR 

S-a asigurat creşterea gradului de securitate al elevilor, precum şi al patrimoniului şcolii prin dotarea 

şcolii cu sistem de camere de luat vederi.Părinții s-au implicat în organizarea tuturor activităților . 

e..RESURSA DIDACTICO-MATERIALĂ 



      Baza didactico- materială : laboratoarele de fizică, de chimie şi  biologie ,au fost dotate  cu materiale 

didactice cu softuri educaționale moderne. Cadrele didactice din catedrele de ştiinte au amenajat 

laboratoarele de fizică şi chimie-biologie cu materialul didactic primit în anii anteriori pentru a desfăşura 

toate orele în laboratoare folosind materialele didactice moderne : planşe, mulaje, preparate microscopice, 

sisteme PC, lecții interactive de chimie, de biologie –Intuitext,ceea ce a dus la creşterea calității orelor. 

f.. PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ 

      Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare crescute, 

accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adulţilor 

implicaţi.Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii a constituit-o 

dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii 

deschise şi facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a 

părinţilor elevilor,membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv 

solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionareaacestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor 

comunităţii s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente:afişarea informaţiilor cu 

caracter public şi popularizarea acestora în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor 

comunităţii;informaţii de interes referitoare la testarea initiala ,teze, proiecte şi programe educationale. 

g. ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     Cadrele didactice membre ale Ariei curriculare Matematică şi  ştiinţe s-au  implicat în  foarte multe 

activităţi educative şi extrascolare : Proiectul Educaţional Școala Europeană ,inclus în CAEM, excursii la 

Barajul Paltinu,Rezervatia Comana , cu acţiuni de voluntariat în  protejarea mediului înconjurator  în 

septembrie cu clasele 7- 8; excursii virtuale-prezentate în condiții de pandemie, prof. Simona Drugă; 

programe culturale artistice „Colindăm, colindăm” participare la proiectul „Necenzurat”, derulat în  

școală cu implicarea Centrului de Prevenire Antidrog, noiembrie 2021; participarea tuturor cadrelor 

didactice la proiectele derulate în școală cu scopul reciclării produselor electrice și electronice, dar şi la 

alte activităţi desfăşurate în colaborare cu ISU Bucureşti; prezentări multimedia ;realizarea de expoziţii de 

desene în  şcoală pe diverse teme; la chimie : Sesiune de referate cu tematica: Salvăm Planeta Albastră :  

Reciclăm, Refolosim, nu poluăm? Chimiști celebri, tot referate, în noiembrie 2021.; de machete biologice 

realizate de elevi cu materialul colectat din  excursiile şcolare;parteneriate :cu Scoala nr.126 – în  cadrul 

Proiectului„Creşterea calităţii învăţământului matematic ” : cu Patriarhia Romană-acţiuni caritabile la 

centrul Fundatiei GERON pentru persoane vârstnice şi activităţi de voluntariat constând în  plantarea de 

arbori cu DGPB-activităţi de combatere a violenţei şi consumului de droguri la clasa VII-a;cu Organizaţia 

“Salvaţi Copiii” ”-Grup de acțiune antibullying - Școala Gimnazială Luceafărul. La  Observatorul 

Urseanu, online -Calendarul astronomic :ursidele, curentul de meteori Geminide, conjuncție Jupiter-

Saturn în  luna decembrie cu clasa  8B. Simpozionul Național ”Ecoterra” – Ediția a XIII-a   Lecții de 

viață: locuri, oameni, fapte!(volum de lucrări ale Simpozionului Național Ecoterra – ediția a XIII-a 

.Volum dedicat anului 2021, cu speranță în frumusețe, generozitate și umanitate   Asociaţia Profesorilor 

de biologie din judeţul Prahova „ECOTERRA” Ploieşti, 17 decembrie 2021.  



h. MĂSURI propuse la nivelul Ariei curriculare MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE   pentru îmbunatăţirea 

activităţii pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022:   au fost organizate o serie de activităţi :creşterea 

nivelului de  pregătire al elevilor;realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ  şi promovarea 

experienţelor dobândite cu acest prilej; lecţii în parteneriat: informatică, fizică, chimie, biologie, 

matematică,  interactive, asistate de calculator;crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin 

profesorii  diriginţi;găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea  abandonului 

şcolar;organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de  cultură şi civilizaţie al 

elevilor;atragerea de fonduri  pentru dezvoltarea bazei materiale  a şcolii şicreşterea calităţii procesului de 

învăţământ;colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul prevenirii 

actelor de delicvenţă;organizarea  colectivelor  de  elevi  în  vederea desfășurării   activității  online  . 

   Pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022,activitatea didactică a avut ca obiectiv utilizarea unor 

strategii care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice disciplinelor. 

Proiectele de lecţii cât şi fişele de lucru şi testele de evaluare au fost întocmite în format electronic şi 

adaptate particularităţilor clasei.Strategiile didactice folosite au avut rolul de a asigura caracterul aplicativ 

al învăţării (instruire diferenţiată a elevilor cu CES, lecţii cu caracter transdisciplinar, realizarea de 

portofolii).Activitatea didactică s-a desfăşurat cu respectarea normelor de conduită în şcoală conform 

regulamentului în vigoare, cu respectarea unui climat de lucru  adecvat şi a normelor de protecţie a 

muncii. Comportamentul elevilor a fost monitorizat permanent pentru formarea unei conduite adecvate în 

şcoală şi în societate, pentru responsabilizarea acestora faţă de propria dezvoltare.Cadrele didactice au  

menţinut legătura cu elevii în perioada de suspendare a cursurilor desfăşurate în şcoală prin intermediul 

platformei educaţionale EduApps – Clasa Viitorului. Evaluarea activităţii elevilor s-a realizat 

iniţial,continuu şi sumativ, rezultatele evaluărilor fiind analizate,comunicate şi consemnate ritmic.  Pe 

parcursul semestrului I al anului şcolar, alături de colegi şi echipa managerială, au dovedit preocupare 

pentru a asigura elevilor existenţa unui climat plăcut în şcoala noastră, propice desfăşurării procesului 

instructiv educative. În permanenţă s-a urmărit eficientizarea procesului instructiv-educativ prin atragerea 

elevilor către o serie de activităţi menite să le stârnească interesul, curiozitatea şi să le dezvolte abilităţi 

practice.Toate  clasele  V-VIII au fost logate pe platforma educaţională GSuite for Education Clasa 

Viitorului ;s-a lucrat  cu activităţi de predare-învăţare  și evaluare,pentru asigurarea exercitării dreptului 

fundamental la învăţătură . 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ARIA  CURRICULARA  ,,OM  ȘI  SOCIETATE,, 

Componenta : 

         Bota  Claudia –Religie 

         Chinta  Alexandru  -Religie 

         Iancu Valentin -religie 

         Sofian  Geanina  -geografie           

          Popescu  Doina  -istorie 

          Popescu  Florica 

          Broboana Gina – cultura  civica 

 

Responsabil : Sofian  Geanina   

 

            În anul scolar 2021-2022 ,  activitatea ariei curriculare   a avut în vedere atingerea obiectivelor 

propuse de către toate cadrele didactice și obtinerea unor performanțe în învățare prin urmarirea 

competențelor necesare.  În cadrul procesului instructiv-educativ, cadrele didactice au transmis elevilor 

un bogat conținut informațional în cadrul orelor de religie, istorie , geografie , cultura civica. 

          În anul şcolar 2021-2022, activitatea catedrelor din arie  s-a desfăşurat conform planului managerial 

al catedrei, urmărind punerea în practică a acestuia. Urmărind obiectivele generale şi specifice acestui 

domeniu de activitate, profesorii care predau disciplinele specifice arie Om  si  societate  au desfăşurat 

demersuri didactice a căror calitate să asigure accesarea înaltei performanţe. 

           În acest context şi ca urmare a noilor rigori didactico-metodologice, ca în fiecare an, în luna 

septembrie toţi membrii catedrei au participat în cadrul comisiei metodice la activitatea tip-dezbatere cu 

tema: Conţinutul programelor şcolare, gradul de corespondenţă al acestora cu manualele şcolare şi 

aplicarea corectă a acestora. Astfel, aceştia au întocmit la începutul anului şcolar planificările 

calendaristice anuale în conformitate cu noile programe şcolare în vigoare şi precizările curriculumului 

şcolar. 

            Fiecare membru al catedrei este preocupat pentru pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în 

conformitate cu competenţele vizate ale fiecărei lecţii şi în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor, să 

asigure corelări permanente între conţinutul programelor şcolare, proiectarea activităţii didactice şi 

desfăşurarea activităţii didactice la clase şi să ofere servicii educative de calitate. 

         S-au utilizat ca materiale didactice: fișe individuale de lucru, fișe cu rezolvare de probleme, fișe cu 

exercitii de gândire, fișe cu exerciții de memorie, fișe cu exerciții de limbaj, fișe cu exerciții de 

afectivitate 

      

În  anul  școlar  2021-2022  ,  toti  membrii  ariei  au  întocmit  la termen  proiectarea  didactică  , 

respectând  programele scolare în  vigoare . Conținutul  acestor  documente  a  fost  adaptat  la  

particulățile  fiecărei  clase ,  elevii  fiind  stimulati  , 



sprijiniti ,  încurajati  să  dobandească  ,  asimileze,  fixeze  informatii  stiintifice  corecte. 

Profesorii  au  dezvoltat  în  rândul   elevilor  atitudini  pozitive  față   de  învățătura , școala,  

societate; au   format  deprinderi  corecte . 

Profesorii au   urmărit  permanent   transmiterea  unor  cunoștinte  fundamentale  specifice  

disciplinelor  arie ,,Om  și  societate,,. 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 Pentru proiectarea activitatilor au studiat  programele şcolare în vigoare si alte documente 

ajutatoare necesare existente  în portofoliul personal.   

 La începutul anului şcolar au întocmit planificările calendaristice precum şi proiectarea unităţilor 

de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare , corelând 

conţinutul disciplinei şi activităţile de învatare cu obiectivele urmărite. Permanent  identific resursele 

informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi  selectez activităţi şi situaţii de lucru astfel încât acestea să 

capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi 

cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu părinţii si 

extracurriculare am realizat-o in format electronic.. 

 Au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de performanţă, 

obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activitătilor extracurriculare am făcut-o corelând obiectivele 

curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.  

• Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale şi a proiectării pe unităţi- în 

conformitate cu programa şcolară  , corespunzător termenului stabilit. 

• Adaptarea programelor la cerințele speciale ale elevilor (Curriculum Adaptat CES) 

• Aplicarea testelor iniţiale şi întocmirea unui plan remedial pentru recuperarea lacunelor la elevi, ȋn 

urma aplicării testelor inițiale la clase. 

• Intocmirea unui plan remedial pentru elevii aflați ȋn stare de corigență la sfârşitul semestrului I; 

• Proiectarea şi realizarea unor materiale specifice activităților  zilnice (sarcini de lucru diferenţiate, 

fişe de lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate. 

            Predredarea , evaluarea in sistem online de la mijlocul lunii octombrie 2021 , situatie impusa de 

carantinarea populatiei pentru a impiedica raspandirea virusului Sars cov 2. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 

 În cadrul activităţilor didactice utilizez strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, construiesc situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a 

cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive folosesc, alături de metodele 

tradiţionale şi metode moderne, activ-participative.Folosesc mijloace TIC ( prezentari Power-point, 



softuri educationale, CD-uri, etc.) astfel ca lectiile sa fie cat mai atractive. Au căutat să aduc, la diferite 

ore, materiale didactice pe care să le corelez cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să devină un 

suport activ în procesul instructiv educativ şi să adopt strategii variate pe parcursul orei – lucrul 

individual, lucrul în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să stimulez cooperarea 

şi/sau spiritul competiţiei. 

 Au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneam în activitatea 

didactică, metodică şi ştiinţifică . 

 Au adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea 

noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj 

corect, decent şi adecvat statutului de cadru didactic; au utilizat manualele si auxiliarele 

curriculare autorizate, aşa încât să pot asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor 

 Au asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei- toţi elevii beneficiind de atenţie şi 

primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor am realizat-o prin evaluare formativă, continuă, 

urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute la evaluări. 

Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu lucrarile elevilor, prin 

exemple de bună practică. 

 Au desfăşurat o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu 

nevoile colectivului de elevi.  

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ȊNVĂȚĂRII 

 Au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, au elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele 

stabilite, au prelucrat testele şi au identificat activităţile didactice care să permită achiziţionarea 

competenţelor generale dar şi specifice ale disciplinei; au proiectat activităţile de remediere şcolară; au 

prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în comisia metodică; au realizat 

unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES. 

 Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior legale şi 

standardelor naţionale în vigoare. Au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), 

însoţite de obiective. Au elaborat testele finale, au făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu cele 

iniţiale. 

            Au asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, am organizat şedinţe cu părinţii, 

discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea 

nevoilor/aşteptărilor acestora, au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. Pentu a menţine relaţia 

familie-şcoală au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui 

elev, comportamentul social al acestora, cand au aparut anumite situaţii problematice (lipsa de 

responsabilitate, regres la învăţătura),   si am căutat împreună rezolvarea.Au fost realizate teste adaptate 



invatamantului online pe platforma Classroom. 

 

Activitati  desfasurate  in  cadrul   catedrei  de  Geografie 

Au  întocmit   la  începutul  anului  școlar  planificări , proiecte  de lecție  în  conformitate  cu  

programa  școlară. 

Au  fost  întocmite  , corectate  teste  initiale. 

În  luna  septembrie  am  elaborat  subiecte  pentru  sesiunea  de  corigente. 

Orele  de  curs  s-au  desfasurat  în  condiții  bune , profesoara  utilizând  mijloace  și tehnici  

variate  de  predare  a lecțiilor. Au  fost  utilizate  hărți ( murale , oarbe),  Globul geografic,  ,  fișe  de  

lucru  , grafice  , schite  ,  planeșe. 

Participarea   la  consfătuiri  pe  municipiu , sector; la  activitati  metodice. 

A fost organizată   olimpiada  de  geografie  faza pe școală . 

            Cu  prilejul  zilelor  Bucurestiului  -  563 atestare  documentară  au  fost  realizate  diverse  

activități : referate ,, București astăzi , București  în  urma  cu  mai bine de 500 ani, planes  tematice, 

jocuri  didactice , concursuri  de  întrbări , Harta sectoarelor din București, Harta turistică a Sectorului 5. 

             Pe  data  de  3 octombrie cu prilejul ,,Zilei  mondiale  a habitatului ,,-  elevii claselor a VIII a  au 

întocmit , completat hărți ale municipiului București , au propus amenajarea spatiului public în diferite 

locuri din cartierele în care locuiesc. 

            Cu  ocazia   Zilei Internationale a Mării Negre elevi ai claselor a VI-a și a VIII-a   au realizat  

lucrări practice , au întocmit hărți , au  vizionat  documentare, au participat  la prezentarea  

,,Ziua Internatională a Marii Negre ,, , au întocmit  broșuri (cărticele)  cu titlul ,,Marea Neagră,, în care au 

cuprins diverse informații: asezare geografică, țări riverane , articulațiile țărmurilor , salinitate, curenți 

marini , viețuitoare, importanța economică, cetăti grecesti pe malul românesc . 

În  luna  noiembrie  a  fost  susținut  referatul  ,,Ziua  internatională  a  zonelor  urbane ,, Elevii  

claselor  a  VI a  au  întocmit  planșe  tematice  ,,Capitalele  Europei ,, -prof.  Constantin Florentina 

            Pentru  a costientiza importanța datei istorice ,,1 Decembrie,, , elevii au localizat pe harta 

provinciile istorice , au completat și colorat  hărți oarbe. 

            În  luna  decembrie  au  desfășurat  două  activități  specifice  acestei luni : colinde , 

,,Dobrogea  și  Sfantul  Andrei  ‘’- au participat  clasele  a  V a, ,,Laponia  -  țara  lui  Mos  Craciun,,  

clsasele  a V a , si  a VI a ,,Israel , țara unde a fost  născut Isus,, –cu acest prilej au fost completate hărți 

oarbe , s-a reconstituit traseul parcurs de Maria și Lazar din Nazaret până în Bethleem urmărind relif, 

clima , vegetație, fauna, hidrografie . 

În In luna  noiembrie elevii claselor a Va au aprticipat  la Muzeul Municipiului București la 

conferința  ,,Câte stele sunt pe cer,, însoțiți de prof. Sofian Geanina. 

 



În luna  ianuarie  -15 ianuarie ,,Eminescu și anul –lumina,, -au fost realizate materiale cu clasele a 

V-a (locul nașterii, astronomie în poezia  poetului Mihai Eminescu), au fost citite poezii specifice temei , 

responsabil Sofian Geanina. 

               Pe 23 ianuarie  elevii claselor a VIII a  au realizat ,,Harta provinciilor istorice,, cu prilejul zilei 

,,Unirea Mica ,, -Alexandru Ioan Cuza ; cu acest prilej elevii au localizat  orase precum : Iași, București 

,Focsani, au caracterizat cadrul natural (unități de relief și diviziuni, clima , rețea hidrografică ale 

provinciilor istorice Moldova și Țara Românescă). 

     În luna  martie  profesorii au participat împreună cu elvii claselor a V-a și  a VIa la activități 

dedicate Zilei mondiale a apei, iar în luna  aprilie  au  fost  organizate activitățile  ,,Ziua Pămânului ,  și 

,,Ziua  Astronomiei,, în cadrul cărora au fost realizate portofolii ce curpind referate .Cu prilejul Zilei 

Europei a fost organizate activități online specifice cu tema Povestea  Uniunii Europene. Cu acest prilej 

elevii claselor a VII  a si a VI a au întocmite hărți, au alcătuit compuneri, , au cântat Imnul Europei, au 

prezentat țări membre UE, au fost informați despre drepturile și înadoririle cetățenilor UE,  despre religie 

în spațiul europrean, au răspuns chestionarelor de pe platforma educativă  Classroom. 

În luna martie  doamna profesor Sofian Geanina a întocmit  un minideterminator necesar  

recunoasterii florei  din parcurile bucureștene (activitatea s-a desfășurat în săptămâna 1-7 martie 2022). 

În semestrul al II-lea am efectuat ore de geografie și istorie la muzeu pe data de 20 martie -

Atmosfera-recapitulare,echinoctiu de primăvară 

Astronomie ,observații solare la Obesrvatorul Astronomic Vasile Urseanu 

La Muzeul Național Cotroceni în data de 26 martie 2022 am însoțit elevi din clasele 5-8 in turul 

ghidat dedicat împlinirii a 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, Sărbătoarea 

Încoronării, prilej de a transmite informații accesebile și atractive pentru copii 

Premii obținute la disciplina geografie 

Vlad  Andrei PREMIUL I  faza județeană Concursul Terra,clasa a VI a 

Bica  Andrei  PREMIUL I faza județeana Concursul Terra, clasa a VI a 

Vlad  Andrei  PREMIUL  II  faza  națională Concursul  Terra , clasa a VI a 

Bica  Andrei  PREMIUL  III  faza  națională Concursul Terra , clasa a VI a 

 

Activăți desfășurate  în  cadrul   catedrei  de  Istorie   

Întocmirea  planificărilor  calendaristice  și  proiectarea unităților  de  învățare  cu  respectarea  

programei  școlare  și  a  specificului  colectivului  de  elevi. 

Participarea  la  consfatuirile  cadrelor  didactice  la  nivel  de sector  și  municipiu , precum și   la  

activitățile  organizate  în  cadrul  cercului  pedagogic  organizat  la  nivel  de sector  și municipiu. 

      Pe  data  de 9 Octombrie   s-a  desfășurat  în cadru organizat cu elevii claselor a VIII a  B lecția  

Comemorarea  Holocaustului . Elevii au prezentat referate : Ce este  Holocaustul, Noaptea  de cristal, 

Holocaustul în Romania (Florescu  Gabriel), Nu  riscam  să repetam  istoria  . Profesor  Popescu Doina  a  

prezentat elevilor  imagini din al doilea razboi mondial, din lagarele de exterminare. 



     Pregatirea  și  prezentarea  unor  activități  metodice  pe teme :  Ziua  Armatei  Romane 25 octombrie 

2021( participa clasele a VII și a VIII a ) . 

      Pe data de  20 noiembrie 2021  doamna prof. Popescu Doina a desfasurat împreună cu elevii clasei a 

VIII a B  activitatea  Sărbătoarea ,,Zilei  Internaționale  a drepturilor  copilului,,.Au  fost  citite referatele  

:,,Sunt  copil  și  am  drepturi ,,  ,  ,,Drepturile  copilului în România ,, ,   ,,Copilul  de astăzi , adultul de 

mâine ,,   

 

     Cu  prilejul  Centenarului  Marii  Uniri  Prof. Doina Popescu  a  realizat împreună cu elevii claselor a  

VIII  -a activitatea cu tema  ,,Unirea  , națiunea  a  facut-o ,, ,  ,,1 Decembrie  -  ecou  peste  timp,, Au  

fost  atinse  următoarele obiective: reactualizarea  memoriei  colective privind  locurile , evenimentele și  

personalitatile  Marii Uniri , cultivarea  valorilor cetăteniei  active , revitalizarea  sentimentului patriotic. 

Sărbătorirea  unor  evenimente  istorice  prin amenajarea  de  panouri  illustrative ,  vitrine  cu  mărturii  ,  

documente  în  reproduceri ,  cărți  și reviste , precum  și  pregătirea filme  istorice dedicate  Unirii  

Principatelor  (23 ianuarie 2021 ) , Zilei  Naționale  comemorarii  Holocaustului în Romania (9 

Octombrie 2021),  anivarsarea  a  563 de ani  de la prima  atestare a Bucurestior(20 septembrie 2021) 

prilej cu care s-a  organizat  o lecție –vizita   în  Centrul Vechi  al  capitalei. 

Activități  desfășurate  în  cadrul   catedrei  de  cultura  civica   Banca Gina 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Proiectarea activității 

Documente de proiectare      DA/NU 

Am elaborat planificări anuale Da 

Am elaborat planificări semestriale Da 

Am proiectat unități de învățare Da 

Am elaborat planificări personalizate/pe clase, ținând cont de 

specificul clasei/rezultate la evaluări, etc. 

Da 

Am elaborat programă pentru CDS și am obținut avizul Da 

Cadrul didactic Broboană Gina 

Specialitatea Educație socială 

Studii Facultatea de Drept și Științe administrative, Universitatea din 

Craiova (2007) 

Facultatea de Istorie, Universitatea din București (2016). 

Vechime 13 ani si 11  luni 

Încadrare Școala Gimnaziala „Luceafărul”- 6 ore educație socială și 

Școala Gimnaziala Nr. 135- 12 ore educație socială, 1 oră 

dirigenție clasa aVII-a . 



inspectorului de specialitate 

Am întocmit planificare pentru CDS Da 

Planificările mele au fost vizate de șeful comisiei metodice Da 

Planificările mele au fost vizate de director/director adjunct Da 

Am predat la termenul prevăzut planificările la Comisia de 

curriculum/director adjunct 

Da 

 

Am întocmit graficul evaluărilor pentru fiecare clasă la care predau 

și l-am comunicat elevilor 

Da 

Am proiectat activități de educație diferențiată (pregătire pentru 

performanță/remediere) 

Da 

Am proiectat activități extracurriculare/extrașcolare pe baza 

consultării cu elevii sau familiile lor 

Da 

 

• Realizarea activităților didactice 

În desfășurarea lecțiilor: 

- Am utilizat auxiliarele: 

     În ceea ce priveşte utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în 

şcoală(cabinete, bibliotecă), le-am folosit ori de câte ori am avut nevoie de ele, fiindu-mi de mare ajutor,  

în desfășurarea lecțiilor. 

     Pe tot parcursul anului școlar 2021-2022 am fost interesată de confecţionarea de material didactic în 

funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor; am 

folosit pe lângă materialul  existent în şcoală diverse materiale procurate prin eforturi proprii. 

 

- Am utilizat mijloacele de învățământ/materialele didactice: 

     În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele specifice 

ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-

mijloace didactice.             

    Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii mei şi am stabilit astfel 

şi modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi şcolari deţineau mai multe informaţii de acasă şi a 

trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi şcolari la nivelul lor fără să-i ţin pe loc pe ceilalţi, dar tinând cont și de 

problemele psihice ale unor elevi. 

- Am folosit T.I.C./soft-uri educaționale/mijloace audio-vizuale la ore: 



    Am urmarit în activitatea de proiectare folosirea la maxim a facilitatilor oferite de TIC precum,  

mijloacele existente (internet, laboratoare, cabinete, etc.), platforme de învǎţare electronicǎ ( Google 

Suite) pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare-evaluare.  

    În  anul școlar 2021-2022 am desfășurat activități suport de învățare online la fiecare dintre clasele pe 

care le am în încadrare cât și activități de învățare fizică. 

Pentru desfășurarea celor 6 ore am pregătit prezentări power-point, am cautat filmulețe în manualele 

digitale dar și pe internet și am realizat fișe de lucru pentru a putea verifica în timp real dacă cunoștiințele 

transmise elevilor mei au fost înțelese. Elevii au fost receptivi și chiar au lucrat temele înainte de termenul 

dat . Am folosit metodele activ-participative: 

Pe tot parcursul orelor, la toate clasele am căutat să introduc şi să folosesc atât metode 

tradiţionale, dar mai ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a 

învăţa a elevilor. 

           De asemenea în cadrul activităţilor integrate am încercat să realizez activităţi din perspectiva 

transdisciplinară 

Activități extracurriculare: 

M-am implicat în olimpiade școlare și concursuri/examene în calitate de: 

 

Calitatea  Concursul  Locația  Data  

Secretar Comisia pentru organizarea 

testării personalului fără studii 

corespunzătoare postului/ 

personal auxiliar 

Școala Gimnaziala 

Nr. 135 

02- 03.12.2021 

Membru  Comisia pentru organizarea 

simularii Evaluării Naționale  

claselor a VIII- a 

Școala Gimnazială 

Nr. 135 

 

04/05- 04-2022 

Asistent  Olimpiada de religie- etapa 

sectoarelor Mun. București 

Școala Gimnazială 

Nr. 195 

19.03.2022 

Asistent Evaluării claselor a IV- a Școala Gimnazială 

Nr. 135 

17.05.2022/ 

18.05.2022 

Asistent Evaluării claselor a VIII- a Școala Gimnazială 

Nr. 135 

14.06.2022/ 

16.06.2022 

Membru Comisia pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de 

încheiere de situații școlare în 

învățământul gimnazial 

Școala Gimnazială 

„Luceafărul”/ 

Școala Gimnazială 

Nr. 135 

04-15.07.2022 



 

• Evaluarea rezultatelor învățării 

• Am respectat ritmicitatea notării :DA 

• Am urmărit progresul realizat de elevi:DA 

• Testele de evaluare elaborate conțin: (DA/NU)  

- Obiective            DA 

- Itemi de evaluare DA 

- Barem de evaluare DA 

• Am comunicat (DA/NU)____DA_ și motivat (DA/NU)__DA____ notele acordate în termen 

accesibil elevilor. 

• Am consemnat notele în carnete de elevi:DA 

• Am înregistrat notele in catalogul on-line: Nu 

• Am utilizat metode alternative/variate de evaluare: Proiectul și portofoliul.  

• Managementul clasei de elevi 

 a) Am consemnat absenții în catalog și catalogul virtual:Da 

 b) Am luat măsuri pentru prevenirea absenteismului:Da 

 c) Am respectat drepturile copilului și drepturile omului:Da 

c) Am implicat elevi în proiecte, programe, parteneriate: 

• Managementul carierei și al dezvoltării personale 

• Perfecționare prin grade didactice: 

Ultimul grad: Definitivat, obținut în anul 2018; 

Înscriere la Gradul II- octombrie 2020.  

Am participat la următoarele cursuri/programe de formare/perfecționare: 

Organizator/furnizor Tema/titlul Nr.credite/nr.ore 

Asociația Edusfera Microsoft Teacher Intermediari 15 credite 

Asociația Edusfera Google Educator Nivelul 1 – 

Intermediari 

25 credite 

 

 



• Am participat la activitățile metodice organizate la nivel de unitate/sector/municipiu: 

Organizator /Nivel Data 

C o n s f a t u i r i l e   p ro f e s o r i lo r  d e  s o c i o - u m a n e  –

municipiu -Online 

 

Septembrie 2021 

Webinarului  Responsabililor Comisiilor de perfecționare 

și formare continuă – Sector - Online 

 

 

Septembrie 2021 

 

• Am conceput/publicat: manuale, auxiliare, mijloace, articole, etc.  NU 

• Am raportat corect și la termen datele și informațiile solicitate de comisii/echipa managerială:  DA 

• Am desfășurat activităţi în calitate de: 

Profesor metodist NU 

Mentor                  NU 

Formator               NU 

• Contribuţii la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolareDA/NU 

Am respectat programul de lucru prevăzut în fișa postului DA 

Am fost zilnic punctual la activitățile desfășurate DA 

Am realizat/actualizat portofoliul cadrului didactic DA 

Am completat condica de prezență cu subiectul lecției DA 

Am elaborat raportul săptămânal de activitate on-line NU 

Am efectuat serviciul pe școală conform graficului DA 

Am participat la  Consiliile Profesorale DA 

 

Activitati  desfasurate  in  cadrul   catedrei  de religie, prof. Claudia Boata, Chinta 

Alexandru,Iancu  Valentin 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 

 Pentru proiectarea activitatilor am studiat  programele şcolare în vigoare si alte documente 

ajutatoare necesare existente  în portofoliul personal.   

 La începutul anului şcolar am întocmit planificările calendaristice precum şi proiectarea unităţilor 

de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare , corelând 

conţinutul disciplinei şi activităţile de învatare cu obiectivele urmărite. Permanent  identific resursele 

informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi  selectez activităţi şi situaţii de lucru astfel încât acestea să 

capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale elevilor şi 

cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu părinţii si 

extracurriculare am realizat-o in format electronic.. 

 Am realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de performanţă, 

obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activitătilor extracurriculare am făcut-o corelând obiectivele 

curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.  

• Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale şi a proiectării pe unităţi- în 

conformitate cu programa şcolară  la Religie , corespunzător termenului stabilit.  

• Adaptarea programelor la cerințele speciale ale elevilor (Curriculum Adaptat CES) 

• Aplicarea testelor iniţiale şi întocmirea unui plan remedial pentru recuperarea lacunelor la elevi, ȋn 

urma aplicării testelor inițiale la clase. 

• Intocmirea unui plan remedial pentru elevii aflați ȋn stare de corigență la sfârşitul semestrului I; 

• Proiectarea şi realizarea unor materiale specifice activităților  zilnice (sarcini de lucru diferenţiate, 

fişe de lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

         În cadrul activităţilor didactice utilizez strategii didactice care transformă elevul într-unfactor activ 

al propriei formări, construiesc situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor 

elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive folosesc, alături de metodele tradiţionale şi metode 

moderne, activ-participative. Folosesc mijloace TIC ( prezentari Power-point, softuri educationale, CD-

uri, etc.) astfel ca lectiile sa fie cat mai atractive. Am căutat să aduc, la diferite ore, materiale didactice pe 

care să le corelez cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să devină un suport activ în procesul 

instructiv educativ şi să adopt strategii variate pe parcursul orei – lucrul individual, lucrul în grup, lucrul 

în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să stimulez cooperarea şi/sau spiritul competiţiei.  

 Am utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneam în activitatea 

didactică, metodică şi ştiinţifică . 

       Am adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea noţiunilor, 

corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj corect, decent şi 



adecvat statutului de cadru didactic; am utilizat manualele si auxiliarele curriculare autorizate, aşa încât să 

pot asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor 

         Am asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei- toţi elevii beneficiind de atenţie şi 

primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor am realizat-o prin evaluare formativă, continuă, 

urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute la evaluări. 

Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu lucrarile elevilor, prin 

exemple de bună practică. 

 De cate ori am fost solicitata am raspuns afirmativ solicitarilor venite din partea colegilor si a 

conducerii. 

Realizarea sarcinilor ȋn cadrul Comisiilor metodice la care am fost  membru. 

Responsabilități an școlar 2021-2022  

 

COMISII DIN CARE FAC PARTE: 

• Responsabil –Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

• Responsabil -Comisia ritmicitatea notării si a absenteismului; 

• Membru –Comisia pentru relația școală- comunitate;  

• Membru –Comisia de promovare a esteticii și imaginii școlii; 

• Membru –Comisia diriginților (CLs a VI-a A); 

3. EVALUAREA REZULTATELOR ȊNVĂȚĂRII 

 

 Am stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, am elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele 

stabilite, am prelucrat testele şi am identificat activităţile didactice care să permită achiziţionarea 

competenţelor generale dar şi specifice ale disciplinei; am proiectat activităţile de remediere şcolară; am 

prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în comisia metodică; am realizat 

unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES. 

 Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior legale 

şistandardelor naţionale în vigoare. Am elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), însoţite 

de obiective. Am elaborat testele finale, am făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu cele iniţiale. 

            Am asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, am organizat şedinţe cu părinţii, 

discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea 

nevoilor/aşteptărilor acestora, am realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. Pentu a menţine 

relaţia familie-şcoală am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul 

fiecărui elev, comportamentul social al acestora, cand au aparut anumite situaţii problematice (lipsa de 

responsabilitate, regres la învăţătura…), am căutat împreună rezolvarea. 

Evaluarea progresului in invatare al elevilor prin folosirea unor metode adecvate. 



              Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2021  – 2022, în cadrul orelor de curs s-a urmarit 

transmiterea unor cunostinte fundamentale la disciplina  studiată , pentru consolidarea culturii generale a 

elevilor. În rândul elevilor s-a observat îmbogatirea nivelului de cunoștințe al acestora și a unor deprinderi 

moral-relogioase în comportamentul lor. Elevii și-au însușit deprinderea de a lectura și a interpreta un text 

biblic sau patristic, au înțeles anumite aspecte legate de originea lumii, dialogul între știință și religie ; au 

înțeles care este contribuția creștinismului la cultura și civilizația europeană si universală.Au fost 

dezbatute  în cadrul orelor de religie  probleme specifice vârstei lor si legate de preocupările lor.S-a 

realizat corelarea cunoștintelor religioase cu cele dobandite la celelalte discipline de învățământ ( 

interdisciplinaritate). 

 

OLIMPIADA  RELIGIE 

 

Decizia nr 55 din 01/02/2022 privind Constituirea Comisiei de organizare si desfășurare a 

olimpiadei de RELIGIE /etapa pe școală 

A. Pe   28 .02.2022 participarea la Olimpiada de religie, faza pe școală ,unde elevii de clasele a V-a și a 

VI-a  au obținut următoarele rezultate : 

 

CLASA A VIII-a  

1. Bărbulescu Sophia Maria         9,60 /aV-a Bota Claudia  

2. Mateescu Andrei Vlad              9,10  /aV-a Bota Claudia 

 

CLASA A VI-a 

1.         Bușcan Irina Nicoleta               9,10 / a VI-a   Bota Claudia 

  

2.          Ștefan Mihai Alexandru          9,00/ aVI-a Bota Claudia 

 

 

OLIMPIADĂ JUDEȚEANĂ DE RELIGIE  

 

-PREMIUL III -BĂRBULESCU SOPHIA MARIA -indrumător Prof. CLAUDIA BOTA /19 martie 

2022, anul școlar 2021-2022 

 

5.       Activități extrașcolare 

• Atelierul ”Digitalizarea sistemului de educație ”(atelier premergător Conferintei Nationale in 

Domeniul Educației -Fundatia Hanns Seidel și Asociația Ține de Noi organizat pe 31 august 2021, 

București  



• Workshopul din localitatea Pietramelara -Province of Caserta -Campania Region , din Italia din 

cadrul Programului  Europe for Citizens (program finanțat de UE) , pentru proiectul ”1 Big 

Community in Susteinable Development Goals” -1BC , id:614932-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-

TT”, implicându-mă în toate activitățile specific asociației ”Paradigme educaționale ” în perioada 

22-25 octombrie 2021 ; 

• Utilizator al jocului educational ”Jocul Ortogramelor !, omologat MEN cu nr 

77.755/1/28.06.2019 , editia a II-a cuprins în Proiect Educațional : ”Importanța jocului didactic 

în învățământul preuniversitar”  noiembrie 2021,organizat de Editura D Art Media SRL , 

Pitesti , Jud Argeș ; 

• Utiliazator al jocului didactic ” Poveste de Crăciun ” , omologat de MEN cu nr 

77/755/2/28.06.2019 , editia a II-a , cuprins în Proiectul Educational :”Magia Sărbătorilor de 

Iarnă!Tradiții și obiceiuri ”/ Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții , 

decembrie 2021/ ianuarie 2022, organizat de Editura D Art , Pitesti , jud Argeș ; 

• Utiliazator al jocului educational online oferit în cadrul Simpozionului Național :”Magia 

Sărbătorilor de Iarnă!Tradiții și obiceiuri ”/ Importanța activităților educative în parteneriat 

cu părinții , decembrie 2021/ ianuarie 2022, organizat de Editura D Art , Pitesti , jud Argeș ; 

• Activitate de educatie pentru mediu 11-14.04.2022 ” SOS -TERRA” Planeta are nevoie de noi  -

desfasurata in Școala Gimnaziala ”Luceafarul” 

 

6. CONFERINTE  

1. Am participat la 16th Pan -European Conference on Digital Education . The conference was held 

online on the 29 th of July 2021 from 15:00 to 16:30  , Ljubljana , Slovenia , 29 July 2021 -Skupina 

Primera , integrated HR solutions , Ltd Presernova cesta 5 , Ljubljana , Slovenia; 

2. Atelierul ”Digitalizarea sistemului de educație ” (atelier premergător Conferintei Naționale în 

Domeniul Educației )31 august 2021, organizat de Fundatia Hanns Seidel Si Asociația Ține de Noi 

3. Am participat la Conferinta Națională ”Profesor , o meserie pentru viitor”-CCD București , 5 

octombrie 2021 

4. Conferința -Securitatea cibernetica: extravaganta sau necesitate in viata IMM-urilor? 5 iulie 

2022 The European Commission's support for the production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

5. Global Education Week 2021, edition , -North -South Centre of the Council of Europe in 

partenership with the Ministery of Education and Research in Romania -Global Education 

Programe -Lisabon , 26 November 2021 

Partenerii proiectului CyberMSME, co-finantat in cadrul programului Erasmus + Uniunea Europeana, va 

invita la conferinta gratuita „Securitatea cibernetica: extravaganta sau necesitate in viata IMM-urilor?” 



 

 

 

6.  SIMPOZIOANE  

Simpozion Național :”Magia Sărbătorilor de Iarnă!Tradiții și obiceiuri ”/ Importanța 

activităților educative în parteneriat cu părinții , decembrie 2021/ ianuarie 2022, organizat 

de Editura D Art , Pitesti , jud Argeș ; 

7. PROIECTE  

• Programul Transnațional de mentorat ” Educație online prin parteneriate ”01.08.2021-

24.09.2021/  

• 150 ORE de mentorat și ghidare a participanților- organizat de Direcția Generală de educație , 

Tineret și Sport a Municipiului Chișinău în cadrul Proiectului ”Educație online ”implementat de 

Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației , Culturii și Cercetarii ; 

•    Am participat la echipa de coordonare a activitațiilor din cadrul Programului  Europe for 

Citizens (program finanțat de UE) , pentru proiectul ”1 Big Community in Susteinable 

Development Goals” -1BC , id:614932-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-TT”, implicându-mă în toate 

activitățile specific asociației ”Paradigme educaționale ” în perioada 22-25 octombrie 2021 ; 

•  Proiect Educațional : ”Evaluarea Învățământului Preuniversitar”între online și traditional , 

octombrie 2021 , organizat  de  Editura Arabela , din cadrul SC Arabela Smart  Design SRL ; 

• Proiect Educațional : ”Importanța jocului didactic în învățământul preuniversitar”  noiembrie 

2021,organizat de Editura D Art Media SRL , Pitesti , Jud Argeș ; 

• Proiectului ”Patrimoniul baștinei”inscris în Proiectul de parteneriate transnationale ”Educație online 

fără hotare”din cadrul proiectului de Educație  ”PALMARESUL BAȘTINEI ”, 240 ore, -Chisinau  

01.10.2021-31.05.2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•  Proiectul Patrula de reciclare 2020-2021 Patrula de reciclare Am inscris Școala  în Patrula de 

Reciclare  coordonator scoala Prof Bota Claudia .Patrula de Reciclare este programul național de 

educație de mediu al Asociației Române pentru Reciclare – RoRec derulat în parteneriat cu Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului și cu avizul Ministerului Educației Naționale., ediția 2020-2021 

• Coordonator al Programul national de educatie de mediu ”Patrula de Reciclare” -   Ediția 2020-2021; 

•  Olimpiada deseurilor –coordonator ,ediția 2021-2022 , Program avizat de MEN.Olimpiada 

deseurilor –coordonator ,ediția a IV-a ,2021-2022 , Program avizat de MEN  Campania Școala 

Ecoterienilor Asociatia ECOTIC –coordonator al elevilor din unitatea de învățământ în anul școlar 

2021-2022 ;  

• Programul national de educație pentru mediu Patrula de Reciclare -ediția 2022  

 

 



8.  CONCURSURI: 

1. Concursul ”Olimpiada deseurilor ” –editia 2021-2022-coordonator  

2. Concursul ”Sfintii, prietenii copiilor” s-a aflat la cea de-a VI-a editie- 2022 Şcoala Generala nr. 

196 Federico Garcia Lorca din Capitala a gazduit ,etapa pe municipiu a concursului interdisciplinar 

Sfintii, prietenii copiilor . Competitia a reunit peste 400 de elevi bucuresteni din clasele a V-a si a 

VI-a si a fost organizata de Şcoala Generala nr. 196, in colaborare cu Inspectoratul Şcolar. 

Concursul a avut 2 probe, o proba de cunostinte religioase si o proba de desen,. 

Premiul III-Mateescu Andrei Vlad și Ivănescu Ingrid Elena -clasa a V-a B -etapa pe 

municipiu ; 

3. Expozitie -Concurs de Artă Fotografică -ediția a VI-a  din cadrul Proiectului Educațional 

Județean ” Foto -Magia ”, ediția a VI-a 2021-2022 

-PREMIUL I- VLAD ANDREI ALEXANDRU  

9. DIPLOME -CLAUDIA BOTA  

1. Concursul Internațional de creație literară ”Vis de toamnă ”Ediția a IX-a, Sectiunea poezie -

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI -Societatea Culturală Apollon -România 10 octombrie -

10 noiembrie 2021; 

2. Concursul de poezie ” Că nu e om să nu fi scris o poezie”-Asociatia Frumosul Românesc -Ziua 

Culturii Naționale 15 ianuarie 2022; 

3. Diplomă -participarea la Proiectul MILENARIUM -Dictionarul Enciclopedic al Scriitorilor 

Români la inceputul Mileniului al III-lea (Vol I-III)/ 8 noiembrie 2021 

4. Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Int Corona-editione VI-

PREMIULUI LITERAR INTERNAȚIONAL CORONA-ORGANIZAT DE TRADUZIONI 

TALABÀ/VI EDIȚIE 2021, noiembrie 2021, Menzione speciale: Ziua nemuririi de Claudia Bota, 

București  https://www.facebook.com/groups/663162177148032/permalink/2351326734998226/  

5. Certificat -International Lyterary Union , 25 iunie 2022-Serbia  

6. Certificat 25-06-2022-Centru literar Mesopotamia din Serbia / Belgrad ; 

 

10. Cursuri de formare 

• Webinarul ”Vrei să fii antreprenor organizat de AtelieR de Cuvinte și Ce FACI , TE FACE 

în 11 și 18 noiembrie 2021 , evenimentele au durat 90 minute fiecare în parte -AtelieR de Cuvinte 

, Timișoara ; 

• Cursurile trining-ului ”Elemente de Cetățenie Activă”-organizat de Asociația Ține de noi , 

6-7 noiembrie 2021; 

https://www.facebook.com/groups/663162177148032/?__cft__%5b0%5d=AZWeiUZSnCsFMTeS2K1A8czV6clDoCDXycA4QhzBHLJ6IjX3szFRW_u3BpSCNHswAmJk5KhPi7SGInPNGZrAIsmHDV2q23afbK6SgN1TbhefuPFWAZ8Uh0ME7D4iHtFyczQbehEEs_gI_fjaCwDE8z4ryiAoFfQ7g1ZAEUXFQUAi_lipAHXjWJ627A29KdgVj4k&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/663162177148032/permalink/2351326734998226/


• Curs online -Competențe digitale pentru cadrele didactice -diplomă ,Competențe digitale de 

utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de învățare și cunoaștere  ,40 ore , organizat 

de SC Best Smart Consulting SRL ; 

• Curs_Abordari interactive în procesul educational, 15 credite transferabile /06-19.10. 2021 

organizat de SC Best Smart Consulting SRL ; 

• Curs A doua șsansa -realizat de Asociatia pentru dezvoltare durabilă , 60 ore , 31 ore online 

Meeting , 29 ore online lerning , 15 credite profesionale . Formator Roxana Costache , 

realizat in perioada 12-27 aprilie 2022; 

 

11.        PARTENERIATE 

• Contract de parteneriat cu SC Editura Esențial Proiect Educațional  SRL , Editura D Art din cadrul 

SC Editura D Art Media SRL ; 

• Contract de parteneriat în cadrul Proiect Educațional : ”Importanța jocului didactic în 

învățământul preuniversitar”  noiembrie 2021,organizat de Editura D Art Media SRL , 

Pitesti , Jud Argeș ; 

• Protocol de colaborare /parteneriat -10.12. 2021 , între Școala Gimnazială 

”Luceafarul”Bucuresti , sector 5 si Asociatia Ecotic , Bucuresti ; 

• Acord parteneriat cu Scoala Gimnazială Aurel Vlaicu , Locatilatea Fetești , jud Ialomita , in 

cadrul Proiectului Educațional Județean ” Foto -Magia ”, ediția a VI-a 2021-2022 

• Protocol de colaborareParohia Biserica Bărbătescu Vechi 30.09.2021 pe o perioada de 2 ani ; 

• Protocol de colaborare Asociația Volens -Patrula de Reciclare -program national de educație de 

mediu Nr 1473/10.06.2022 

 

12. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Ca profesor diriginte, am coordonat activitatea colectivului de elevi din clasa  a V-a A.Am realizat 

informarea periodică a părinţilor, privind activitatea elevilor la clasă , pe platforma si in grupul  realizat 

online pe Whatsapp şi organizarea unor întâlniri periodice cu aceştia; 

Preocuparea pentru implicarea directă a părinţilor în activităţile şcolare pentru realizarea unui parteneriat 

favorabil şcoală – familie. 

Progresul elevilor - invidual şi la nivel de clasă, a fost urmărit şi înregistrat în acest an şcolar din 

semestrul I  prin: probe de evaluare pe unităţi de învăţare, probe de evaluare sumativă, evaluări finale, 

jocuri didactice 

Clasei am prezentat și prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs online , am 

intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci cand a fost necesar, am consiliat in 

permanentă elevii, am intocmit procese-verbale cu normele de securitate si comportare. Pentru o mai 



bună organizare a colectivului de elevi am trasat anumite responsabilitati elevilor , am impus reguli de 

conduita in vederea obtinerii unui climat cat mai placut. 

 Am asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, am selectat conţinuturile şi stategiile care 

să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor, indiferent de 

mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; am implicat toţi elevii, fără 

discriminare, în activităţile de învăţare, am antrenat în activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe 

de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate. 

 Tinând cont de egalitatea de şanse, am aplicat învăţarea centrată pe elev şi am folosit resurse  care 

să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul itinerant, iar pentru elevii cu 

rezultate mai slabe am realizat program de remediere. 

 

  13.  MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

 La activităţile Comisiei Metodice si ale Cercului Pedagogic am fost prezenta , am participat 

intotdeauna la discutii. Am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului. Am participat 

la cursuri de perfectionare si am valorificat  competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute.  

           Am aplicat în activitatea didactică cunostintele dobandite ca urmare a participării la activităţile 

metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, am insistat pe folosirea metodelor active, centrate pe 

elev în activitatea didactică,  pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor. 

           Am contribuit la respectarea regulamentului şcolar si intern, a procedurilor referitoare la asigurarea 

securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a comportamentelor elevilor în timpul 

orelor online , prin planificarea şi organizarea unor activitati referitoare la prevenirea şi combaterea 

violenţei şi a comportamentelor nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi 

protecţie personală.  

 Am promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi ofertele educaţionale.  

 Ca profesor diriginte, am coordonat activitatea colectivului de elevi din clasa  a VI-a A. 

  Am realizat informarea periodică a părinţilor, chestionare, privind activitatea elevilor la clasă şi 

organizarea unor întâlniri periodice cu aceştia in mediul online sau la scoala prin preluarea acestora a 

tabletelor prin contracte de comodat cu scoala; 

 Preocuparea pentru implicarea directă a părinţilor în activităţile şcolare pentru realizarea unui 

parteneriat favorabil şcoală – familie. 

 Progresul elevilor - invidual şi la nivel de clasă, a fost urmărit şi înregistrat în acest semestru 

şcolar prin: probe de evaluare pe unităţi de învăţare, probe de evaluare sumativă, evaluări finale, jocuri 

didactice, competiţii pe diferite teme, grafice de progres pe clase şi elevi. 

 

 

 

 



13.PUBLICAȚII 

• Am publicat resurse educaționale . articol online în cadrul  Proiectului Educațional : 

”Evaluarea Învățământului Preuniversitar”între online și traditional , octombrie 2021 , 

organizat  de  Editura Arabela , din cadrul SC Arabela Smart  Design SRL; 

• Am publicat un articol în revista în format electronic cu ISSN din cadrul Proiectului Educațional 

: ”Evaluarea Învățământului Preuniversitar”între online și traditional , octombrie 2021 , 

organizat  de  Editura Arabela , din cadrul SC Arabela Smart  Design SRL, în parteneriat 

cu Editura D Art ; 

• Am publicat un articol în cartea în format electronic cu ISBN din cadrul Proiectului Educațional 

: ”Evaluarea Învățământului Preuniversitar”între online și traditional , octombrie 2021 , 

organizat  de  Editura Arabela , din cadrul SC Arabela Smart  Design SRL, în parteneriat 

cu Editura D Art ; 

• Am publicat un articol în revista în format electronic cu ISSN din cadrul Proiectului  Educational  

Național :”Magia Sărbătorilor de Iarnă!Tradiții și obiceiuri ”/ Importanța activităților 

educative în parteneriat cu părinții , decembrie 2021/ ianuarie 2022, organizat de Editura D 

Art , Pitesti , jud Argeș ; 

• Am publicat un articol în cartea  în format electronic cu ISSN din cadrul Proiectului  Educational  

Național :”Magia Sărbătorilor de Iarnă!Tradiții și obiceiuri ”/ Importanța activităților 

educative în parteneriat cu părinții , decembrie 2021/ ianuarie 2022, organizat de Editura D 

Art , Pitesti , jud Argeș ; 

Publicatii literare :  

CĂRȚI: 

• Milenarium -Dictionarul enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea , 

volumul III -coordonator Gheorghe A Stroia , Bota Claudia , pag 52-58, Editura Armonii 

Culturale , 2021-Urechești , ISBN 978-606-746-827-4 ; 

• Toamna la Apollon , editia a IX-a 2021, Antologie Concurs Festivalul Internațional -poezie și 

proză scurtă –”VIS DE TOAMNĂ”, Academia Internațiuonală de Literatură și Artă Societatea 

Culturală Apollon -România , 10 octombrie -10 noiembrie 2021,Bota Claudia , pag 114,  Editura 

Ro. Cart, 2021, ISBN 978-606-8396-7-1; 

• Corona ,Editura Notionpress.com , India -Sigapore -Malaysia , Dr Rahul Uthwal , Bota Claudia 

pag .224-228, First Published by Notion Press 2021, ISSN 978-1-63832-630-4 ; 

• SÂMBURELE IUBIRII ,Claudia Bota , Editura Izvorul Cuvântului-Buftea  2021, ISBN 978-606-

058-152-9 

 

 



14. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA 

IMAGINII ȘCOLARE 

 

        Am contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare  

prin participarea  la diferite  concursuri. 

 

15.MEMBRU ASOCIAȚII  

• Membru Asociatia Culturală Anton Pann 

• Membru in Societatea Scriitorilor din Europa  

• Membru în Asociația ” Institutul ”Eminescu ! nr 97/2018 în Registrul Special al Judecătoriei 

Sectorului 1 Bucuresti , Cof fiscal : 39965732; 

• Uniunea Internationala a Oamenilor de Creatie din Republica Moldova -Chisinău ; 

• Membru UNIFERO (Uniunea Internațională a Femeilor Române ” , 

16. EVALUARE  

• Membru comisia de evaluare a testării , la nivelul clasei , în cadrul Activității aplicative : ” 

Evaluare Inițială” , octombrie 2021 , organizată în parteneriat cu editura Arabela și Editura 

D Art în cadrul Proiectului  Educațional : ”Evaluarea Învățământului Preuniversitar”între 

online și traditional , octombrie 2021 , organizat  de  Editura Arabela , din cadrul SC Arabela 

Smart  Design SRL; 

• Membru în comisia de organizare a evaluării inițiale , la nivelul clasei în cadrul Activității 

aplicative : ” Evaluare Inițială” , octombrie 2021 , organizată în parteneriat cu editura 

Arabela și Editura D Art în cadrul Proiectului  Educațional : ”Evaluarea Învățământului 

Preuniversitar”între online și traditional , octombrie 2021 , organizat  de  Editura Arabela , din 

cadrul SC Arabela Smart  Design SRL; 

•  Membru Centrul Zonal de evaluare la Examenul de evaluare națională 2022, desfășurat la Școala 

Gimnazială nr 280  

• Asistent la examenul de Evaluare Natională de la clasa VIII-a  de la Școala Gimnazială ” 

Luceafarul ” , etapa iunie 2022; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.VOLUNTARIAT  

Contract de voluntariat  -Protocol de reciclare Programul Patrula de Reciclare ediția 2021-2022-

programul educațional a mediului –organizatorul este Asociația Română pentru Reciclare RoRec, editia 

2020-202 

 

 

18. PROMOVAREA IMAGINII  ȘCOLII PRIN ARTICOLE SCRISE DE ALTII  PRIN  ACȚIUNI 

REALIZATE DE MINE. 

Am participat la intocmirea subiectelor, am supravegheat și corectat lucrările și implicit am pregătit 

elevii. 

             Există o colaborare strânsă și permanentă între membrii catedrei și restul corpului profesoral 

pentru o cât mai bună promovare a școlii. Ca și cadru didactic al acestei școli am răspuns afirmativ 

solicitărilor venite din partea colegilor și a conducerii. 

 

 

ARIE CURRICULARĂ “ARTE, ED. FIZICA ŞI TEHNOLOGII 

  COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI  

prof. Oancea Viorica     Ed. tehnologica 

prof. Constantin Catalin         Ed. fizica 

prof. Dinica Mihaela              Ed. fizica 

prof. Ciobanu Mircea             Ed. Fizica 

prof. Rauca Laurian  Ed. Fizica 

prof. Oprita Camelia              Ed. plastica 

prof. Oancea Violeta             TIC 

prof. Zaharia Cezar           TIC 

prof. Filip Mihaela                Ed. muzicala 

prof. Uceanu Luminita          Ed. muzicala 

  RESPONSABIL         Constantin Catalin  - Ed. fizica 

 



OBIECTIVE GENERALE  

• Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului instructiv – educativ prin  aplicarea de 

proceduri obiective şi transparente de evaluare internă;  

• Asigurarea calităţii educaţiei, prin oferirea de programe de educaţie care să satisfacă standardele 

de calitate şi  aşteptările beneficiarilor; 

• Stabilirea ofertei educaţionale a unităţii in funcţie de nevoile specifice ale elevilor/ comunităţii, de 

resursele umane şi materiale ale unităţii şi ȋn acord cu strategia de dezvoltare a unităţii; 

• Valorificarea rezultatelor examenelor naţionale şi a concursurilor şcolare, pe baza datelor statistice 

deţinute, pentru creşterea performanţelor şcolare; 

• Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de ȋnvăţământ , al fiecărei catedre, al 

fiecărui cadru didactic; 

• Personalizarea ofertei educaţionale; 

• Imbunătăţirea calităţii triadei predare-ȋnvăţare-evaluare, ȋncurajarea profesorilor ȋn dezvoltarea 

de grupe şi clase de studiu ȋn care activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative 

astfel ȋncât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 

performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate ȋn schimbare. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

• Creşterea nivelului de cunoştinte, deprinderi şi competenţe ȋn domeniul disciplinelor ed. 

tehnologica, ed. fizica, ed. plastica, TIC, ed. muzicala. 

• Creşterea atractivităţii acestor discipline, ȋncât elevii să le ȋnveţe cu plăcere. Pentru atingerea 

acestui scop orice mijloc e posibil. 

• Pregătirea zilnică pentru   lecţii   a profesorilor 

• Ȋmbunătăţirea lecturii,     ȋnţelegerii şi interpretării      textului ştiinţific  de  către elevi  

• Ȋnţelegerea rolului educaţional al notei. 

• Creşterea obiectivităţii evaluării. 

• Creşterea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul comisiei 

• Dezbateri pe teme de pregătire profesională continuă 

            Atragerea elevilor spre studiul individual pentru obţinerea performatei 



 

ACTIVITĂŢI EXTRA SCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE IN CADRUL COMISIEI  

              PROF. Oancea Viorica 

1).întocmirea planificărilor şi proiectarea unităţilor de învăţare ;  -septembrie 2021 

2). participarea la consfatire  pe disciplina ,educatie tehnologica ;  -22 septembrie 2021;  

 

 3).participarea la proiectul  campania ,,scoala ecoterrienilor’’ in scopul colectarii de echipamente 

electrice (deee) ;deseuri de becuri ,neoane si baterii (dba) impreuna  cu   elevii clasei  a  vii a b;                                           

                                                                                                   perioada(23nov-15mai); 

  4).profesor participant la seminarul,,educatie financiara’’ ,sustinut  de dan chitic; - 24.11.2021    

5).profesor  participant  la ,,atelier privind siguranta  datelor   in  mediul online’’ ,prof.iulana stan,ccd; 

                                                                                                                                     24.11.2021        

6).profesor participant la lectoratul ,,emotiile adolescentilor si inteligenta emotionala ‘’ sustinut de 

psihoterapeut  dr  in stiintele educatiei ,simona cliff; - 29.11.2021; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7).profesor participant la actiunea  cu tema :,,efectele consumului de droguri asupra organismului’’ ,  

sustinuta  de specialist antidrog ciobanu vasile(c.p.e.c.a. sect 5)  ,cls a viii a a(sc 130 );    -4.02.2022 

8).profesor organizator  al olimpiadei  pe scoala ( sc.130);    -8.03.2022   

S-au calificat  9 elevi pe scoala ,iar la faza pe municipiu au  obtinut urmatoarele premii: 

     - Bica Anrei,cls a VI a b ,-premiul I/municipiu(sc 130); 

     - Vlad Andrei alexandru ,cls a VI a a-premiul ii/municipiu(sc 130); 

     - Cepraga Cătalin ,cls a VII a a- premiul ii/municipiu(sc 130);  

      - Niță Andrei Cristian,cls a VII a a-  premiul III/municipiu(sc 130);   

        - Galaon Alegra ,cls a V a C –mentiune /municipiu; 

          - Ghită Filoteea ,cls  a V a C –mentiune /municipiu. 

 9). profesor organizator  al olimpiadei  pe scoala ( ldb);    -15.03.2022   

    S-au calificat  10  elevi pe scoala ,iar la faza pe municipiu au obtinut urmatoarele premii: 

       -Piscociu Mihai ,cls a VII a a-premiul II /municipiu; 

        - Gruia Francesca maria ,cls a VI a B- premiul III/municipiu; 

        -Sorescu  Maria Denisa  ,cls a V a A- premiul III/municipiu; 

        - Poparlan Ștefan ,cls a VIII a A- premiul III/municipiu;           

         - Ilie Teodora Ioana,cls  a VII  a B –mentiune /municipiu 

  Elevul  Bica Andrei ,cls a VI a B,sc 130,a participat la olimpiada  nationala  de  ed tehnologica si 

aplicatii practice ,craiova  jud dolj ,18-22 aprilie 2022 si a obtinut  diploma de participare. 



10).profesor  coordonator  al  actiunii  de promovare a      invatamantului  dual  si   tehnic  ,nivel 

municipal, din cadrul priectului  educational ,,energie pentru meseria ta’’ sustinut de asociatia hands 

across romania (prof.Răducanu Gabriel):cls  VIII a, b,c  (sc130);        8.04.2022       

11).promovarea invatamantului dual si tehnic ,sedinta  cu elevii si parintilor claselor  a viii a (sc 

130),postarea materialului pe  wats app pentru elevi si parinti  (sc 130+l.d.b.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                               perioada (8.04-15.04.2022)       

12).profesor evaluator  la olimpiada de ed tehnologica si aplicatii practice(sc nr 165);                                                                                   

               19.03.2022                

13).profesor asistent in cadrul comisiei de organizare si simulare  a probelor examenului de bacalaureat 

,bucuresti 2022(ldb);                                                                                                                                                                                 

   -4.04.2022 

 14).profesor asistent in cadrul comisiei de evaluare a competentelor digitale si lingvistice   pentru 

absolventii claselor  a xii a ; 

                                                                                            -iunie 2022; 

                                                                                                             

15).prezentarea targului de oferta educationala ,oferit de primaria capitalei  prin #proedus ,postarea pe 

watsapp a ofertei ,la toate clasele a viii a(ldb+sc 130); 

                                                                                           mai-iunie2022; 

 

16).absolvirea cursului de ,,educatie economico-financiara”,acreditat de minister ,10 credite profesionale 

pretransferabile ,institutul bancar roman;          

                                                                                                   perioada(1.07-9.07.2022). 

 

PROF. Constantin  Catalin 

- intocmirea planificarilor calendarestice in conformitate cu programa scolara  

- organizarea unor activitati extracurriculare la nivelul scolii 

- implicare elevilor in activitati de bune parctici  

- organizarea unor activitati metodice la nivelul comisiei 

- - desfășurarea orelor video prin GoogleMeet 

PROF.  Dinica Mihaela 

-      intocmirea documentelor: planificari calendaristice, planuri de lectie si proiectele unitatilor de 

invatare cu respectarea reglemetarilor in vigoare   

- folosirea in cadrul orelor de ed. fizica a metodelor bazate pe jocuri dinamice si atractive pentru 

elevi 

- - desfășurarea orelor video prin GoogleMeet 



PROF. Rauca Laurian Titus 

- inctocmirea planificarilor anuale si calendaristice avand la baza competentele specifice prevazute 

de programele scolare in vigoare 

- folosirea in cadrul orelor de ed. fizica a metodelor bazate pe jocuri dinamice si atractive pentru 

elevi 

PROF.  Ciobanu Mircea 

-      intocmirea documentelor: planificari calendaristice, planuri de lectie si proiectele unitatilor de 

invatare cu respectarea reglemetarilor in vigoare   

- folosirea in cadrul orelor de ed. fizica a metodelor bazate pe jocuri dinamice si atractive pentru 

elevi 

-  desfășurarea orelor video prin GoogleMeet 

PROF.  Oprita Camelia               

- parcurgerea programelor in vigoare, intocmirea planificarilor semestriale si anuale si a unitatilor 

de invatare 

- proiectarea activitatilor a fost realizata in functie de specificul disciplinei, de particularitatile de 

varsta si de mijloacele materiale existente 

- utilizarea strategiilor in cadrul activitatilor didactice menite sa transforme elevul intr-un factor 

activ al propriei formari 

- realizarea comentariilor plasice pe reproduceri de arta, autoevaluarea planselor. 

 PROF. Oancea Violeta 

-intocmirea planificarilor calendaristice si proiectarea unitatilor de invatare in format electronic 

- instruirea elevilor cu privire la utilizarea calculatoarelor si a programelor 

- pregatirea si indrumarea elevilor la Centrul de excelenta in Informatica 

- participarea in caliate de organizator si coordonator la concursul” Infogim”- Abilitati digitale pentru 

elevul modern” 

  -proiectarea activitatilor in urma studierii programelor scolare in vigoare si a altor  documente ajutatoare 

necesare, existente in portofoliul personal 

-identificarea resurselor informationale adecvate continutului stabilit  



PROF. Zaharia Cezar 

-selectarea situatiilor de lucru cu caracter antrenant, in concordanta cu nivelul  clasei si stilurile de 

invatare ale elevilor 

-adaptarea limbajului la nivelul de cunoastere al elevilor, explicarea notiunilor folosind un limbaj 

accesibil  corect si adecvat. 

-intocmirea planificarilor calendaristice si proiectarea unitatilor de invatare in format electronic 

- instruirea elevilor cu privire la utilizarea calculatoarelor si a programelor 

- planficarea lecțiilor on line 

- desfășurarea orelor online pe plaforma Gsutfor Educațion 

- corectarea temelor primite de la elevi de pe plaformă 

- desfășurarea orelor video prin GoogleMeet 

PROF: Filip Mihaela 

  -proiectarea activitatilor in urma studierii programelor scolare in vigoare si a altor  documente ajutatoare 

necesare, existente in portofoliul personal 

-orele de curs s-au desfasurat in bune conditii, beneficiind de mijloace audio, video si de instrumentul 

muzical (keyboard), in Cabinetul de muzica si in Cabinetul de informatica.  

-identificarea resurselor informationale adecvate continutului stabilit  

-selectarea situatiilor de lucru cu caracter antrenant, in concordanta cu nivelul  clasei si stilurile de 

invatare ale elevilor 

 

PROF: Uceanu Luminita 

- intocmirea planificarilor calendaristice pe baza programei scolare in vigoare 

- realizarea proiectarii didactice in functie de particularitatile de varsta si de nevoile elevilor 

       - adaptarea limbajului la nivelul de cunoastere al elevilor 

 

COMISIA DIRIGINTI 

Resp. Comisie: prof. Mariana KARBAN 

 



CURRICULUM:  

            La începutul anului şcolar  2021-2022 s-au realizat documentele specifice de planificare a 

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Planificarea şedinţelor cu părinţii. S-a stabilit tematica activităţilor metodice programate pe semestrul I si 

semestrul II ,în elaborarea acestora avându-se în vedere: întocmirea portofoliilor cu documentele de 

lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;utilizarea unor strategii 

didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat 

eficient;implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;atragerea sprijinului părinţilor în 

vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. Activitatea educativă s-a desfăşurat conform 

planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii 

claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 

Din cauza lipsei de caldură în scoală în urma C.A de urgenţă s-a hotărât trecerea la susţinerea  orelor 

ONLINE doar între 12-15octombrie şi 8-22 octombrie 2021, iar din cauza pandemiei s-au acordat 2 

săptămâni de vacanţă între 25 octombrie- 7 noiembrie şi apoi activitate tot ONLINE între 8-12 noiembrie 

2021. 

 Activitatea educativă  a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi  comportamente cetăţeneşti 

raportate la valorile autentice ale democraţie îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ în toate 

activităţile desfăşurate cu elevii:încurajareacompetiţiei,performanţei, progresului şcolar. Profesorii 

diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 

şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 

relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să 

respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi, ivite ulterior. 

 Planul de activitate conţine: 

 -studierea programelor şcolare  şi întocmirea planificării orelor de dirigenţie.  

 -stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.  

 -stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora. 

 -stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

-monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

 -identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în  familie. 

 -informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 

integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi  dezvoltare personală a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, 

studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a 

orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru 

planificări. Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 



regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a 

impus-o. 

De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 

întocmit în urma prelucrării la clasă, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în 

munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor ,Norme cu respectarea strictă a măsurilor de protecţie 

împotriva COVID. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de 

psihopedagogul şcolii, şi comisia diriginţilor a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut  şi respectat 

de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi 

condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate 

În  cadrul Comisiei diriginţilor ,în cursul anului şcolar  s-au prezentat  şi discutat Strategia de prevenire a 

criminalităţii la nivelul municipiului Bucureşti;Parteneriatul Scoală –Poliţie-Autorităţi locale-Asociaţia 

Părinţilor atât online şi  fizic. 

Responsabilul Comisiei prof.Karban Mariana a prezentat  în cadrul şedinţelor comisiei un model de 

strategie de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală;programul pentru reducerea 

comportamentelor agresive în mediul şcolar;clasificarea formelor de violenţă dupa gradul de gravitate;un 

plan de măsuri pentru limitarea absenteismului şi abandonului scolar şi exemple de activități întreprinse 

pentru prevenirea violenţei în scoală.Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea 

unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme 

specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de 

desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate ; în distribuirea de 

materiale vizând oferta educaţională. Toate  clasele  V-VIII au fost logate la orele de consiliere pe 

platforma educaţională G SUITE FOR EDUCTION CLASA VIITORULUI . Oferta educaţională, inclusă 

în oferta educaţională a unităţii, a fost prezentată, în colaborare cu profesorii diriginţi, elevilor şi 

părinţilor. 

b.MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR –ANALIZA SWOT  

•  PUNCTE TARI: 

-întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programă pentru 

Consiliere şi  dezvoltare personală; 

-tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale 

elevilor 

-existenţa cabinetului şcolar de consiliere psihopedagogică ceea ce facilitează accesul la educaţie de 

calitate. 

-nu sunt manifestări deosebite de indisciplină 

-relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi- profesori-părinţi) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

- participarea diriginţilor la cursurile de formare continuă   

 



• PUNCTE SLABE: 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

-elevi care nu au carnete de note in ghiozdan 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

-lipsa de înţelegere şi sprijin, în problemele şcolii 

creşterea accesului la surse de informare, diversificarea acestora. 

 

• OPORTUNITĂŢI: 

 -vizitarea virtuală  unor Târguri de soft educaţional 

- vizionarea online a unor spectacole de teatru, etc; 

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

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

-derularea de parteneriate. 

-posibilitatea finalizării reabilitării clădirii vechi . 

-Școala Gimnazială Luceafărul este în faza finală de execuție a unui program POR de reabilitare și 

extindere . 

 

• AMENINŢĂRI: 

-existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- situaţii de slabă comunicare ceea ce duce la iscarea unor conflicte; 

- rata moderată a absenteismului. 

-insuficienţa fondurilor alocate de autorităţile locale pentru dezvoltare şcolară.  

-demografie scăzută,scăderea populaţiei scolare. 

-motivatia scazută a elevilor pentru învăţare . 

-lipsa de interes a unor părinţi faţă de educaţia copiilor 

-folosirea calculatorului în alte scopuri decât cele educaționale; 

De aceea, elevii au fost îndrumaţi să-și realizeze singuri un program de îmbunătățire a performanțelor lor. 

Planul individualizat a cuprins competențele ce trebuie îmbunătățite la nivelul fiecarui elev.  

c.RESURSE UMANE PERFECŢIONARE :Toti consilierii au urmat  Cursul de perfectionare „Ora de 

consiliere şi orientare şcolară”iar anul acesta sunt înscrişi  TOADER BIANCA .  COMPONENTA  

 

 

 

COMISIEI DE CONSILIERE SI ORIENTARE : RESPONSABIL -prof.Karban Mariana 

NR.

CRT

NUME și  PRENUME DIRIGINTE CLASA 



. 

  1. MARCU MARGARETA   V A 

  2 TOADER BIANCA                        V B 

  3. VĂTAFU LAURA V C 

  4. BOTA CLAUDIA                   VI A 

  5 POPESCU DOINA                                    VI B 

  6. DINICĂ MIHAELA VIC 

  7. BRUDARIU CARMEN   VII A 

  8. KARBAN MARIANA                              VII B 

  9. OPREA CRISTINA  VIIC 

10. DUMITRU LOREDANA VIII A 

11.  SOFIAN GIANINA                                  VIII  B 

12. CROITORU ANA MARIA          VIII  C 

 

d. PARTENERIATUL CU PĂRINŢII ŞI CU CONSILIUL ELEVILOR 

         Sedinţele cu părinţii s-au desfăsurat  în  anul  şcolar  2021-2022  conform graficului stabilit de 

fiecare profesor diriginte.Prin tematica acestor şedinţe părinţiii au fost informaţi despre nivelul de 

participare la ore, nivelul de implicare şi participare activă în cadrul activităţilor de la clasă.Pe parcursul 

anului  şcolar  s-a realizat în permanenţă  semnalarea de către şcoală a cazurilor de elevi cu un 

comportament violent faţă de alţi copii şi implicarea în rezolvarea acestora .Se remarcă importanţa 

acordată menţinerii relaţiei cu şcoala dovedită prin frecvenţa participării la şedinţele cu părinţii, frecvenţa 

vizitelor la şcoală în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a copilului etc.De asemenea se remarcă 

organizarea de dezbateri şi lectorate cu părinţii. Exemple de teme dezbătute:”Regulamentul şcolar si 

adaptarea acestuia la specificul şcolii” (cu implicarea directă a părinţilor în elaborarea regulamentului de 

ordine interioară al şcolii) ,„Familia – sursă potenţială a violenţei copiilor’’, „Cazuri de copii cu conduite 

violente.” 

        Prin front comun al tuturor profesorilor din şcoală,indiferent de disciplina de predare s-a urmărit 

:prezenţa la ore;ore atractive şi realizarea transferului noţional în cadrul orelor de curs; aplicarea 

evaluărilor iniţiale şi interpretarea rezultatelor; elaborare planuri de măsuri remediale la nivelul claselor; 

optimizarea volumului sarcinilor de muncă independentă după ore  ,pregătiri suplimentare pentru elevii 

claselor terminale ;verificarea aspectelor parcurgerii materiei şi evaluării ritmice;responsabilitate şi 

motivare, prin activităţi extraşcolare. 

 

f.. PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare crescute, 

accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adulţilor 



implicaţi in soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat prin 

folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: afişarea informaţiilor cu caracter public şi 

popularizarea acestora în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; informaţii de interes 

referitoare la testarea initiala ,teze, proiecte şi programe educationale etc; 

 

g. ACTIVITATI  EDUCATIVE EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE 

      Toate clasele  s-au implicat în  foarte multe activităţi educative şi  extraşcolare : Proiectul Educaţional 

Școala Europeană ,inclus în CAEM,excursii virtuale-prezentate în condiții de pandemie; programe 

culturale artistice,fizice ,serbări cu participarea părinților cu ocazia zilelor de 1 Decembrie „Colindăm, 

colindăm”; participare la proiectul „Necenzurat”, derulat în  școală cu implicarea Centrului de Prevenire 

Antidrog, noiembrie 2021; „Primii pași spre carieră”- ianuarie ; participare la proiectele derulate în școală 

cu scopul reciclării produselor electrice și electronic;participare la„Festivalul fulgilor de nea”, activitatea 

extraşcolară ,,Caravana ECO TIC” dar şi la alte activităţi desfăşurate în colaborare cu ISU Bucureşti; 

prezentări multimedia;excursii tematice prin ecosistemele ţării cu acţiuni de voluntariat în  protejarea 

mediului înconjurator cu prezenţă fizică excursie: București-Paltinu; București-Comana ,realizarea de 

expoziţii de desene în  şcoală pe diverse teme; de machete biologice realizate de elevi cu materialul 

colectat din  excursiile şcolare , cu Patriarhia Romană parteneriate -acţiuni caritabile la centrul Fundatiei 

GERON pentru persoane vârstnice şi activităţi de voluntariat constând în  plantarea de arbori ,cu DGPB-

activităţi de combatere a violenţei şi consumului de droguri la clasele aVII-a şi claselea VIII-a ;cu 

Organizaţia “Salvaţi Copiii” -Grup de acțiune antibullying - Școala Gimnazială Luceafărul, cu Asociaţia 

Sf.Stelian. La  Observatorul Urseanu, online -Calendarul astronomic 2020 :ursidele, curentul de meteori 

Geminide, conjuncție Jupiter-Saturn în  luna decembrie cu clasa aVIII-aB. Prof. diriginte Karban Mariana 

a participat la Simpozionul Național ”Ecoterra” – Ediția a XIII-a   Lecții de viață: locuri, oameni, 

fapte!(volum de lucrări ale – ediția a XIII-a,dedicat anului 2021, cu speranță în frumusețe, generozitate și 

umanitate   ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE BIOLOGIE DIN JUDEŢUL PRAHOVA „ECOTERRA” 

Ploieşti, 17 decembrie 2021, cu Tema : EXCURSIA ȘCOLARĂ – O LECȚIE DE VIAȚĂ) 

     În ultima săptămână din semestrul I şi semestrul II ,s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în 

ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

     Pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022  au fost organizate o serie de activităţi de constientizare şi  

informare a părinţilor în urma cărora se constată  ameliorarea comportamentului elevilor , a rezultatelor 

şcolare şi  a stării psihice a acestora, schimbări pozitive în atitudinea  fată de colegii de clasă cât  şi  de 

părinţi şi  cadre didactice. Toţi  diriginţii au  logat clasele pe platforma educaţională G SUITE FOR 

EDUCTION CLASA VIITORULUI.Prof. diriginţi Dumitru Loredana şi Karban Mariana au participat la 

Cursuri de formare 1. MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de ore organizat de Certipro 

Education și a obținut Certificarea Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for Educators – 

21st Century Learning Design) ca urmare a promovării examenului care face obiectul acestei certificări. 



Examenul  final a fost susțiut în centrul autorizat de testare Certiport „Edusfera".Conform ordinului 

Ministerului Educației și Cercetării nr. 4413 din 28.05.2020, se acordă un număr de 15 credite 

profesionale transferabile prin echivalare şi Curs  „Google Educator Nivelul 1- Intermediari (25 credite)” 

cu durata de 100 de ore.Diriginţii s-au preocupat  pe parcursul întregului an şcolar ca la finele semestrului 

I şi semestrului II, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie 

aduse la cunoştinţa părinţilor. Toţi  diriginţii au  folosit  pe platforma educaţională Google Meet; elevii au 

fost informați cu elemente generale despre infecția SARS_CoV2, recunoașterea simptomelor COVID-19,  

precum şi cu cele privind măsurile igienico-sanitare individuale,  igiena respiratorie, tehnica spălării pe 

mâini,, modul de purtare și eliminare corectă a măstii,distanţare.S-a lucrat cu activităţi de predare- 

învăţare  şi evaluare online ,pe platforma educaţională în sistem online. Accentul s-a pus pe formarea de 

comprtenţe ,pe structurarea vizuală foarte clară a elementelor-cheie, prin transmiterea de fișe cu imagini, 

scheme, diagrame, tabele etc. astfel încât s-a asigurat şi siguranța navigării pe internet în situația 

minorilor ,fiind o temă abordată de toți cei implicaţi în desfăşurarea activităţilor în cele mai bune condiţii.  

  I 

  COORDONATOR PROIECTE SI PROGRAME  

In anul şcolar 2020 - 2021 cadrele didactice au urmărit ca prin activitatea desfăşurată exclusiv 

online să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare vazută ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala. Semestrul I a fost marcat de 

perioada de carantina datorata pandemiei, ceea ce a determinat derularea proiectelor educationale exclusiv 

online, iar in semestrul II activitatile au fost de asemenea limitate de reglementarile in vigoare. 

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură 

pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor 

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. Toate 

clasele au fost implicate in marcarea unor evenimente importante.  

La clasele primare s-au demarat sau finalizat urmatoarele proiecte, programe si activitati 

extrascolare: 

• Proiectul  Educațional S E T S: activitatea extracurriculară SETS - Sandvișul vesel și sănătos!; 

SETS GYMCLASS –gimnastica de înviorare; 

• CERCURI PEDAGOGICE  - Eficientizarea actului educațional prin utilizarea aplicațiilor 

digitale/a platformelor de e-learning în procesul de predare – învățare – evaluare: schimb de bune 

practici, opinii, informații, scenarii didactice  -  20 ianuarie 2021; Bune practici in invatarea online 

– 23 mai 2021. 

• Politia rutiera - desfasurarea unei activitati online -  28 ianuarie, ora 15.30, pe platforma scolii. 



• Participarea  la Proiectul online Citeşte-mi 100 de poveşti, care este un program iniţiat de 

Asociaţia OvidiuRO, la care s-au alăturat Ministerul Educaţiei şi cel al Culturii, prin semnarea 

unui protocol.  

• Participarea la primul  Atelier  „Cărțile vorbesc - Cartea cu Apolodor”  -  întâlnire online cu 

pinguinul-explorator; 

• Campania Globală pentru Educație – Ediția 2020, 7-14.12.2020 -  Sub sloganul ”Mandat pentru 

educație”- Resurse pentru siguranța on-line a copiilor – preșcolari și elevi de ciclu primar; 

• Conferința online „Starea de bine a copiilor, o prioritate!” organizată în cadrul mișcării naționale 

„Și eu trăiesc sănătos!” – SETS în data de 26 noiembrie 2020. Evenimentul  s-a adresat cadrelor 

didactice, familiilor cu copii de vârstă școlară și publicului larg care au dorit să afle despre 

ingredientele stării de bine a copiilor și a întregii familii. 

• Programul școlar  global Colgate© Bright Smiles, Bright Futures™, - derulat in săptămâna  

02.12.2020 – 04.12.2020. Programul Școlar Colgate -  derulat în parteneriat cu Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România și cu școli primare din întreaga țară. - copii din întreaga 

țară beneficiază de sfaturile de igienă orală transmise de peste 1500 de voluntari ai Crucii Roșii și 

de cadre didactice. 

• Campania Globale pentru Educație  desfășurată  sub tema „Educație publică incluzivă, de 

calitate și gratuită – de la drept la realitate”, care urmărește mobilizarea opiniei publice în 

jurul atingerii țintelor Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă „asigurarea unei educații incluzive și 

echitabile pentru toți”.  

• Implementarea Proiectului Educațional ,, 1 Decembrie 1918, înfăptuirea unui ideal istoric” - ,, 

Ziua Armatei Române - ediţia a IX-a, organizat de Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Astfel, Armata Română a pregătit pentru acest an o înregistrare 

video a imnului României interpretat de militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” şi 

prezentarea video „Noi suntem Armata României”, disponibile 

la https://www.armataromaniei.ro/pages/view/186, până la Ziua Naţională a României (1 

Decembrie 2020), cu scopul de a promova informaţii despre Armata României şi valorile 

patrimoniului românesc. 

• Săptămâna mondială a spaţiului cosmic (World Space Week) , (4 ...10 octombrie). Tema pentru 

2020 - "Sateliţii îmbunătăţesc viaţa", anunţată de Asociaţia Mondială a Spaţiului. 

• Şcoala Siguranţei Tedi iniţiat de Maspex Romania prin brandul TEDI în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei și Cercetării şi Poliţia Română. 

• 11-22 Noiembrie 2020 – Cea mai mare lecție din lume” („World Largest Lesson”), cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie, dată care marchează 

https://www.armataromaniei.ro/pages/view/186
http://bit.ly/ScoalaSigurantei


adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului., organizată de  Ministerul Educației și 

Cercetării și UNICEF.   

• ,,Să-l cunoaștem pe Mihai Eminescu"  15 ianuarie; 

• ,,Mândri că suntem romani"  - 24 ianuarie; 

• Ziua Educatiei, 5 octombrie – semnificatie (dezbatere) 

• 2. 1 Decembrie, ziua Romaniei (activitate artistico- plastica) 

• 3. Serbare de Craciun – 21 decembrie 

• 4. Ziua cuvantului Multumesc , 11 ianuarie – activitate integrata 

• 5. Ziua Unirii Mici, 24 Ianuarie – prezentare PPT; 

• Intalniri online cu Politia Locala pe tema sigurantei pe Internet; 

• Lectii deschise in parcul Carol si la Ferma Pedagogica – iunie 2021. 

 

Cadrele didactice de la clasele gimnaziale  s-au  implicat în  variate activităţi educative şi extrascolare :  

-videoconferințe,prezentari media; 

-excursii virtuale-prezentate în condiții de pandemie prin  Muzeul Omului , Ploiesti Prahova, Muzeul 

Zoologic Universitatea Babeș-Bolyai prof. Simona Drugă; prof.Karban Mariana,prof.Turnea Georgeta  

-programe culturale artistice „Colindăm, colindăm” ,serbări cu participarea părinților, prof. Simona 

Drugă, prof. Oancea Violeta prof.Karban Mariana;  

-participare la proiectul „Necenzurat”, derulat în  școală cu implicarea Centrului de Prevenire Antidrog, 

noiembrie 2020, prof. Marcu Margareta,; 

- „Primii pași spre carieră”- ianuarie , prof. prof. Oancea Violeta ;  

-participare la campania “Ziua Ștafetei-acum decid eu”, prof. Margareta Marcu; prezentări multimedia 

prof. Marcu.M; 

. cu DGPB-activităţi  online de combatere a violenţei şi consumului de droguri la clasa VIII-a A prof. 

Marcu.M şi clasa VIII-aB prof.Oancea V. 

-clasa a VIII-a B: 1. Mersul planetelor în octombrie: https://www.astro-urseanu.ro, 2. Serbare de Crăciun-

online; 

Catedra de lb. Engleza – prof. Croitoru Ana 

- Spelling Contest; 

- Matilda, vizionare film. 

Catedra de religie – prof. Bota Claudia:  

1. Webinarul ” Ora pentru TINEri” organizat de AtelieR Cuvinte și CEFACI , Te FACE în 

29.09.2020- a durat 90 minute , AtelieR de Cuvinte –Timisoara ;  

2. Webinarul de Public Speaking , organizat de Asociatia Enable , Asociația Firește și AtelierR de 

Cuvinte , in 18.11.2020, eveniment marca CEFACI , Te FACE și e co-finanțat de Fundația Alber –a durat 

90 minute , AtelieR de Cuvinte –Timisoara ; 

https://www.astro-urseanu.ro/


1. Proiectul Educațional : ”Metode și Tehnici de evaluare în învățământul online”, organizat 

de Editura Esențial Proiect Educațional în parteneriat cu Editura D Art, octombrie 2020, din anul 

școlar 2021-2021; 

2. Proiectul Patrula de reciclare 2020-2021 Patrula de reciclare – a fost inscrisa Școala  în Patrula de 

Reciclare - coordonator scoala Prof Bota Claudia. Patrula de Reciclare este programul național de 

educație de mediu al Asociației Române pentru Reciclare – RoRec derulat în parteneriat cu Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului și cu avizul Ministerului Educației Naționale., ediția 2020-2021 

3. Olimpiada deseurilor –coordonator ,ediția 2020-2021 , Program avizat de MEN; 

4.  Concursul interjudetean ”Culorile Toamnei ”-Gradinita cu Program Prelungit Nord I , Rm Vâlcea  

5.. Concursul National Online ”Colindul ce ne adună ”, editia I , decembrie 2020 ,Liceul Tehnologic 

”Ion Nistor ”-coordonator Prof Claudia Bota  

 In semestrul al doilea a fost stabilita si desfasurarea programului „Saptamana Scoala Altfel”, dar 

aceasta a fost anulata datorita reglementarilor legate de pandemie.  

 

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ 

 

Resp. Comisie: prof. Claudia BOTA 

COMPONENTA: 

-Prof. înv. Primar Amza Maria  - membru 

-Prof. Sofian Geanina – membru 

 

Perfecţionarea, sau formarea continuă în alţi termeni, este o componentă esenţială a activităţii 

cadrelor didactice. Este imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă 

de a o face, trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la curent cu tot 

ceea ce apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic. 

Comisia DP funcționează în conformitate cu planul managerial întocmit la începutul anului școlar în curs 

- plan cuprinzând următoarele domenii de activitate :  

a) curriculum; 

 b) management școlar; 

 c) resurse umane, perfecționări;  

d) parteneriate și programe;  

e) resurse materiale;  

f)imagine/comunicare;  

g) activități extrașcolare/extracurriculare.  

 

 



Planul managerial se află în portofoliulcomisiei și poate fi consultat de către cei interesați. Comisia DP 

acordă prioritate realizării unor obiective precum: asigurarea cunoașterii reglementărilor în vigoare 

privind cariera didactică și etapele formării profesionale; sprijinirea cadrelor didactice pentru susținerea 

examenelor de obținere a gradelor didactice; accesul la informațiile difuzate în rețea cu privire la oferta 

cursurilor de perfecționare organizate de către CCD și alte instituții abilitate în acest sens. 

            Preocupate în mod constant de perfecționarea activității desfășurate la catedră, dar și în afara 

acesteia, majoritatea cadrelor diadactice din școala noastră au luat parte la diverse simpozioane, 

conferințe, sesiuni de comunicări, work-shopuri etc.- la nivel național, internațional, local etc., prezentând 

lucrări, referate, diverse alte materiale ș.a.m.d. Unele cadre au susținut referate sau lecții/activități 

demonstrative în cadrul comisiilor metodice cărora le aparțin. 

 

Nr. 

Crt 

Numele si prenumele 

cadrului didactic 

Denumirea cursului Nr. 

Credite, 

nr. ore 

1. 

 

 

VĂTAFU LAURA   • Curs online -Competențe digitale pentru cadrele 

didactice -diplomă ,Competențe digitale de utilizare a 

tehnologiei informatiei ca instrument de învățare și 

cunoaștere  ,40 ore , organizat de SC Best Smart 

Consulting SRL ; 

• Curs_Abordari interactive în procesul educational, /06-

19.10. 2021 organizat de SC Best Smart Consulting 

SRL ; 

• Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

40 ore  

 

 

 

15  CPT 

 

 

 

15 CPT 

2. CROITORU ANA 

MARIA  

1. Google educator nivel 1, susținut de EduApps; 

 

25CPT  

•  BRUDARIU 

CARMEN ANA 

MARIA  

 

 

 

 

 

 

 

1. Admisă in Corpul de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN) de 

formare in vederea CPEECN , 22octombrie -22 

noiembrie  2021 , CURS EVALUATOR DE LIMBA 

ROMÂNĂ 

60 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

•  SINDIE MARIANA 1. ,,Microsoft Educator Nivel 1-Intermediari (MCE 1)" 

Furnizor program: Asociația Edusfera 

 

         2. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

25 CPT   

 

 

 

 

15CPT 

5. PAVEL SANDA 1. Google Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps;  

 

2. Microsoft Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps,  

 

3. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

4.  

25 CPT 

 

 

15CPT 

 

 

 

15CPT  

6. MIOARA CRISTEA    Google Educator Nivelul I - Intermediari, ,,Microsoft Educator 

Nivel 1-Intermediari (MCE 1)" 

Furnizor program: Asociația Edusfera 

1. ;  

2. Microsoft Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps, 

3. Denumire program: 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ primar 

Nr. ore program: 120 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 60 h; 

nr. ore on-line/e-learning: 60 h) 

Formatori: Daniela Ioniță și Grațiela Bălcescu  -CCD ; 

        4. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

25 CPT  

 

 

 

15CPT 

 

 

120 ore  

30CPT  

 

 

15 CPT 



7. 

 

PETRE 

ALEXANDRINA   

1. Google Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps;  

2. Microsoft Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps, 

3. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

 25 CPT 

 

 

15CPT 

 

 

15 CPT  

      8.  ACHELĂRIȚEI 

SORINA  

1. Google Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps 

2. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă ,PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

3.  

25 CPT 

 

15 CTP   

       

9. 

ILIE IONELA  1. Denumire program: ,,Curriculum relevant, educație deschisa 

pentru toți" CRED 

Furnizor program: CCD 

 

2. ,,Google Educator Nivel 1 (GEN 1) Intermediari 1" 

Furnizor program: Asociația Edusfera  

 

3. ,,Microsoft Educator Nivel 1-Intermediari (MCE 1)" 

Furnizor program: Asociația Edusfera; 

 

 4. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor:  

Asociatia pentru dezvoltare durabilă ,PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

 

120 ore  

30 CPT 

 

 

25 CPT 

 

 

 

 

15CPT 

 

 

15CPT 

      

10. 

 

GUSA TEODORA  1.MCE - Microsoft Certified Educator -,19.08.-18.09.2021 

 

 

2.GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 - INTERMEDIARI, 25 

credite, 100 ore 

Organizate de Edu Apps 

 

 

 15 

credite  

 

25 credite 

 

100 ore 



       

11.  

BOTA CLAUDIA   

1. Webinarul ”Vrei să fii antreprenor organizat de 

AtelieR de Cuvinte și Ce FACI , TE FACE în 11 și 

18 noiembrie 2021 , evenimentele au durat 90 

minute fiecare în parte -AtelieR de Cuvinte , 

Timișoara ; 

2. Cursurile trining-ului ”Elemente de Cetățenie 

Activă”-organizat de Asociația Ține de noi , 6-7 

noiembrie 2021; 

3. Curs online -Competențe digitale pentru cadrele 

didactice -diplomă ,Competențe digitale de utilizare 

a tehnologiei informatiei ca instrument de învățare și 

cunoaștere  ,40 ore , organizat de SC Best Smart 

Consulting SRL ; 

4. Curs_Abordari interactive în procesul educational, 

/06-19.10. 2021 organizat de SC Best Smart 

Consulting SRL ; 

 

5. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” 

Furnizor: Asociatia pentru dezvoltare durabilă 

PARTENER - Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

 

 

 

 

90 minute  

 

 

 

 

2 zile  

 

 

 

 

 

 

 

40 ore  

15 CPT 

15 CPT  

60 ore , 

31 ore 

online 

Meeting , 

29 ore 

online 

lerning , 

      

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIȚU MARIA  

 

1. Google Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps;  

2. Microsoft Educator Nivelul I - Intermediari, susținut de 

EduApps 

3. Denumire program: 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ primar 

Nr. ore program: 120 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 60 h; 

nr. ore on-line/e-learning: 60 h) 

 

25 CPT  

 

 

 

15 CPT  

 

30 CPT  

120  

 



Formatori: Daniela Ioniță și Grațiela Bălcescu-CCD  

         4. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

 

 

15CPTore  

     

13. 

SLABU 

VALENTINA  

 

Denumire program: 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ primar 

Nr. ore program: 120 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 60 h; 

nr. ore on-line/e-learning: 60 h) 

Formatori: Daniela Ioniță și Grațiela Bălcescu-CCD  

 

 

120 ore 

 

25CPT 

     

14. 

GRIGORIE DOINA  1. Google Educator Nivel 1 Nivelul I - Intermediari, susținut 

de EduApps 

2. Microsoft Certified Efucator- 15 credite transferabile- 

organizat de Asociatia Edusfera. 

3.  Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă ,PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

25CPT  

 

 

15CPT 

 

 

15 CPT  

      

   15.       

CHINTĂ 

ALEXANDRU 

MIHAI  

1. Conversie profesională - Facultatea de "Educație fizică și 

Sport" - Universitatea Dunărea de Jos - Galați (2020 - 2022)  

 

120 CPT  

 

 

 

   16. DUMITRU 

LOREDANA  

1. Cursul Google Educator nivelul 1- susținut de EduApps 

2. Cursul Microsoft Teacher Intermediar- 15 credite 

transferabile 

3. Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Asociatia pentru dezvoltare durabilă ,PARTENER - 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

25CPT 

 

15CPT   

 

 

 

 

15CPT 

    17. BROBOANĂ GINA  1. Curs Google Educator Nivelul 1 – Intermediari , 

Asociația Edusfera; 

2. Cursul Microsoft Teacher Intermediari ,Asociația 

25CPT 

 

 



Edusfera. 15CPT  

   18.  KARBAN MARIANA  1. MCE - Microsoft Certified Educator cu durata de 60 de 

ore organizat de Certipro Education și a obținut Certificarea 

Microsoft Certified Educator (Technology Literacy for 

Educators – 21st Century Learning Design) ca urmare a 

promovării examenului care face obiectul acestei certificări. 

Examenul  final a fost susțiut în centrul autorizat de testare 

Certiport „Edusfera".Conform ordinului Ministerului Educației 

și Cercetării nr. 4413 din 28.05.2020, se acordă un număr de 15 

credite profesionale transferabile prin echivalare. 

 

2 „Google Educator Nivelul 1- Intermediari (25 credite)” cu 

durata de 100 de ore 

 

3.  Curs ,, A DOUA ŞANSĂ ÎN EDUCAŢIE” Furnizor: 

Fundația Convergențe Europene PARTENER - Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București 

 

 

60 ore  

15CPT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ore 

25CPT 

 

15CPT 

4.  OANCEA VIVIANA  1. Seminar Educatie financiara, 

2. Atelier Siguranta datelor in mediul online si Electoratul   

3. Emoțiile adolescentilor si inteligenta emotionala 

4. Curs Ed Economico Financiara, acreditat de MEC,10 

credite pretransferabile,specialist formare Anca 

Strachinescu.Prof Oancea Viorica;Institutul Bancar 

Roman  

2 ore  

2 ore 

 

2 ore 

 

10 CPT  

 

5.  ALBU VERONICA  1. cursul Managementul stresului in școală, furnizat de 

către FSLI , formator Anca Nedelcu. 

10 CPT  

 

Grade didactice: 

Cadre didactice înscrise la grade didactice: 

1. Vatafu Laura-Daniela -gradul II  –Limba engleză -înscrisă la gradul 2 in  anul scolar , 2020-

2021 

- a susținut inspectia a II-a pentru gradul II ; 

2. CHINTA ALEXANDRU MIHAI-gradul II -Religie -înscris la gradul 2 în anul școlar 2020-2021 

- a susținut Inspecția Specială pentru Gradul II-08.02.2022; 

 



3.STÂNGĂ CRISTINA -Limba și Literatura Română  

- înscrisă în anul acesta școlar la Gradul 1/an scolar 2021-2022; 

- a susținut  prima inspectie curentă la lb română. 

4. DINICĂ MIHAELA   

-s-a  înscris  pentru definitivat și  a avut inspecția nr 1 pe 10 Decembrie 2021; 

5. RAUCA ELENA  

-semestrul 1 a susținut prima inspecție pentru Definitivat  

6. OPRITA CAMELIA IOANA* 

 - preinspectia pentru gradul II 

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE 

CORUPTIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR 

Resp. Comisie: prof. Valerica COJOCARU 

Aceasta comisie a fost compusa din consilier scolar Cojocaru Valerica si din profesori Dumitru 

Loredana, Karban Mariana, Turnea Georgeta, Oancea Violeta, Slabu Valentina 

Prevenirea şi combaterea  atitudinilor violente şi asigurarea climatului de siguranţă în şcoală este o 

răspundere comună, împărtăşită de toţi participanţii la procesul educaţional (profesori, elevi, părinţi) care 

trebuie să-şi asume şi să respecte un cod comun de conduită, în care respectul şi responsabilitatea faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi se constituie în nucleul central al demersului. In acest scop am urmarit 

realizarea obiectivelor cuprinse in planul ISMB privind reducerea fenomenului violentei in mediul scolar, 

si anume: 

1.Asigurarea cadrului de ordine si siguranta, prin implicarea reprezentantilor comunitatii locale in 

actiuni de prevenire si combatere a violentei in scoala.  

S-a pus accent pe prevenirea bullying-ului prin implementarea proiectului “Scoli fara bulliyng” in 

colaborare cu organizatia Salvati Copiii .  

-Politistii de proximitate au derulat la clase activitati de prevenire a actelor de violenta in scoala: “Unde-i 

Lege, nu-i tocmeala!”, “Viata fara violentă“, “Oferă un exemplu bun!”. 

-Am identificat, monitorizat si consiliat elevi cu comportament indezirabil. 

• Prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alta natura care se pot manifesta intre 

elevi, in relatiile dintre elevi si cadre didactice, intre elevi si alte categorii de personal din cadrul unitatii 

scolare, dintre parinti si elevi, parinti si profesori prin masurile cuprinse in ROI:  

-Intrarea elevilor in scoala s-a facut pe baza legitimatiei de elev iar a persoanelor adulte  pe baza cartii de 

identitate. 

-Asigurarea eficienta a pazei si securitatii unitatii scolare, intrarea si iesirea din scoala a fost monitorizata 

de bodyguard, pastrandu-se distanta fizica dintre elevi, iar pe holurile scolii au fost instalate camere 

video. 



-Elaborarea impreuna cu elevii al unui cod de conduita in fiecare clasa 

-In timpul pauzelor elevilor, profesorii au fost de serviciu pe holurile scolii. 

2.  Cresterea gradului de informare a elevilor si parintilor prin implicarea in programele si activitatile 

derulate cu partenerii.  

-In acest sens am desfasurat o campanie de informare a cadrelor didactice, elevilor si a parintilor,  cu 

privire la Proiectele educative derulate in scoala si desfasurarea de activitati la clase: “Scoli fara 

bulliyng”, Caracterul, Scoala Europeana si Scoala fara violenta. 

-Informarea elevilor cu privire la efectele consumului de tutun si droguri, influentarea consumului 

acestora de catre o serie de factori sociali: grup de prieteni, modele de viata publica, comportamente 

negative in familie, precum si semne de recunostere a consumului de stupefiante, de catre experti de la 

Agentia Nationala Antidrog                                                                                                                                                   

-Participarea cadrelor didactice la programe de formare privind managementul clasei, abilitati de 

comunicare, rezolvarea de conflicte 

 3. Optimizarea sistemului de comunicare reala si eficienta intre scoala, autoritati si familie       pt 

monitorizarea si prevenirea actelor de violenta prin implicarea tuturor factorilor educationali       -Am 

desfasurat la clase activitatile: Valori si atitudini comportamentale, Stop bullying! 

-Am organizat intalniri cu parintii ai caror copii au probleme de comportament in vederea identificarii 

problemelor cu care se confrunta acestia si gasirii unor mijloace adecvate de solutionare 

- In acest scop, profesorii diriginti au inclus in cadrul orelor de consiliere si orientare teme care sa puna in 

dezbatere problema violentei intre elevi si au desfasurat la clase activitati de prevenire  

      La clasele a V-a profesorii diriginti au sustinut activitatea: “Gestionarea emotiilor”.  

      La clasesele a VI-a, profesorii diriginti au desfasurat activitatea:”Colectivul clasei intre conflict si 

armonie”. 

      La clasele aVII-a profesorii diriginti au sustinut activitatea:”Violenta verbala si autocontrolul” 

      La clasele a VIII-a, profesorii diriginti au desfasurat activitatea: “Comportament asertiv, pasiv sau 

agresiv”  

• Realizarea unei evidente unitare, pe baza de fise unice de inregistrare si monitorizare,                      a 

actelor de violenta. 

- am antrenat toate cadrele didactice in activitati de prevenire destinate elevilor                                        - 

am identificat, monitorizat si consiliat elevii care se manifestau agresiv in relatiile cu colegii 

Este foarte important ca toti elevii sa fie in siguranta si sa traiasca fara sa fie supusi violentei 

fizice, verbale sau emotionale. 

Avand in vedere ca fenomenul violentei cunoaste in ultima vreme o amploare deosebita, sub toate 

aspectele ei, impreuna, cadre didactice, elevi, parinti si politia de proximitate cautam solutii care sa duca 

la diminuarea fenomenului. 

 

 



COMISIA PENTRU ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA A ELEVILOR 

Comisia OSP a fost formata din profesor consilier scolar Cojocaru Valerica si din profesorii 

diriginti ai claselor a VII-a si a VIII-a. 

Am realizat „Studiul privind Opţiunile Scolare şi Profesionale” organizat de I.S.M.B. si 

C.M.B.R.A.E. prin aplicarea chestionarelor elevilor din clasa a VIII-a pe platforma www.amn.ro  

Obiectivele studiului au fost identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe filiere şi profiluri si 

identificarea aspiraţiilor elevilor privind viitoarea lor carieră.  

Am identificat si consiliat elevii care erau indecişi in alegerea liceului . 

Am realizat activitatea “Liceele din Bucuresti” prin care am urmărit informarea elevilor cu 

privire la reţeaua de licee a Municipiului Bucureşti (filiere, profiluri, specializări) 

Am organizat si realizat activitatea de informare si dezbatere pe tema: “Cand iti alegi profesia, 

ce ai in vedere?” In acest fel elevii au constientizat factorii sociali si individuali de care vor tine cont in 

alegerea profesiei: calitatile, deprinderile, interesele si valorile lor, rezultatele scolare, sfaturile familiei, 

profesorilor, prietenilor si piata muncii. 

Elevii clasei a VIII-a au aplicat pe platforma amn.ro Testul TOOLKIT, cu sectiunea 

CAPACITATE, care a investigat Aptitudinea de calcul, Aptitudinea lingvistică, Raționamentul concret, 

Raționamentul abstract, Viteza și acuratețea, Inteligența spațială, Memoria de scurtă durată. 

Sectiunea CUM SUNT EU a investigat Încrederea în forțele proprii, Gradul de timiditate,  

Lucrul în echipă. 

Sectiunea CUM ÎNVĂȚ a investigat Interesul pentru școală și motivația de a învăța, Puterea de 

concentrare, Nevoia de coordonare externă. 

Sectiunea LA ŞCOALĂ a investigat Consilierea școlară, Mediul din școală, Relația cu colegii. 

Sectiunea ACASĂ a investigat Mediul de studiu de acasă, Interesul familiei pentru școală. 

 Am aplicat elevilor chestionare privind “Stima de sine/imaginea de sine” si ”Cariera mea si 

valorile mele”. 

Am constatat ca elevii fac alegeri conştiente, adecvate valorilor, intereselor, aspiraţiilor lor în ceea 

ce priveşte cariera şi viitorul lor profesional. 

   

 

 

 

 


