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DESFĂȘURATE  ÎN ANULUI ȘCOLAR 2018-2019  

 

I. Unitatea de invatamant: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 BUZĂU  

Adresa email, tel.: Dorobanti I, 0238715426 

Director, date de contact: Urmuzache Marilena 

Prof. coordonator educativ – Ivan Iuliana  

 

1.1. Nr.cadre didactice, nr. diriginti (anul 2018-2019):   
În cadrul şcolii predau un număr de 57 de cadre didactice  dintre care 17 diriginţi la ciclul gimnazial. 

 

1.2. Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de invatamant (anul 2018-2019): 

Numar de elevi: 1085 

Numar de clase pe cicluri de învățământ: 41  

 

Nr 

crt 

Ciclu primar  Numar 

clase  

Numar elevi   Nr 

crt 

Ciclu gimnazial  Numar 

clase  

Numar elevi  

1. Pregatitoare  4 115  1. Clasa a V-a  4 114 

2. Clasa I  5 141  2. Clasa a VI-a  4 93 

3. Clasa a- II-a  5 129  3. Clasa a VII-a  4 107 

4. Clasa a- III-a 5 140  4. Clasa a VIII-a  5 119 

5. Clasa a IV-a  5 137   Total  17 433 

 Total  24 662      
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1.3. nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase- nu exista note la purtare scazute sub nota 7 în anul școlar 2018-2019 

1.4. nr. abandon scolar/scoala/ nivel de clase: -nu există cazuri de abandon    

1.5.  nr. absente pe nivel/ clasa / scoala  

 

 

TOTAL SEM.I TOTAL SEM.II 

 

Total 

absente 

din care 

motivate 

Total 

absente 

din care 

motivate 

Total pe unitate 9946 8844 8248 6979 

PRIMAR 6866 6336 4610 4076 

GIMNAZIU 3080 2508 3638 2903 

 

 

1.6. Nr. elevi exmatriculati si motivul exmatricularii- nu exista  

1.7. elevi aflati in situatii de risc: nu exista  

 - elevi  proveniti din grupuri dezavantajate-  

 - elevi cu un comportament predelincvent- 

      - elevi care au comis acte antisociale si se afla in atentia politiei- 

1.8.Alte aspecte:- nr. elevi cu burse sociale / nr. solicitari de burse sociale / nr. Total de elevi 

 

2. 1. REZULTATE LA OLIMPIADELE SCOLARE :  NR. ELEVI PREMIATI/ NR ELEVI PARTICIPANTI  

Participarea elevilor la olimpiadele şcolare şi obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune reprezintă o modalitate prin care se 

obţine recunoaştere socială, acceptare şi admiraţie din partea celor din jur. Acest lucru poate motiva destul de mult un elev să 

muncească pentru a obţine performanţă, fapt demonstrat de următoarele 99 de premii obţinute de elevi în urma participării la 

olimpiadele şcolare după cum urmează : 
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ETAPA LOCALĂ : 

13 premii I 

7 premii II 

8 premii III 

13 menţiuni 

ETAPA ZONALĂ : 

1 premiu I 

1 premiu II 

3 menţiuni 

ETAPA JUDEŢEANĂ: 

5 premii I 

15 premii II 

17 premii III 

13 menţiuni 

ETAPA NAŢIONALĂ : 

2 premii II 

1 premiu special al Societăţii de Geografie din România, ceea ce înseamnă : 

În anul școlar 2018-2019 au fost în total :  

 19 premii I 

 25 premii II 

 25 premii III 

 29 menţiuni 

 1 premiu special al Societăţii de Geografie din România. 

 

2.2.TOTAL PREMII CONCURSURI CICLUL PRIMAR: 

Excelență ~ 40 elevi 

Performer ~ 9 elevi 

Premiul I ~ 776 elevi 

Premiul II ~ 608 elevi 

Premiul III ~ 526 elevi 

Mențiune~  358 elevi 
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TOTAL PREMII CONCURSURI CICLUL GIMNAZIAL: 

Premiul special – 1 elev 

Premiul I ~ 52 elevi 

Premiul II ~ 14 elevi 

Premiul III ~ 25 elevi 

Mențiune~  26 elevi 

Mențiune specială ~ 13 elevi 

 

PREMII OBȚINUTE LA NIVELUL ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019: 

Premiul special – 1 elev 

Excelență ~ 40 elevi 

Performer ~ 9 elevi 

Premiul I ~ 827 elevi 

Premiul II ~ 622 elevi 

Premiul III ~ 551 elevi 

Mențiune~  384 elevi 

      Mențiune specială~ 13 elevi 

 

  TOTAL PREMII OBȚINUTE: 2448 
 

3. NUMĂRUL DE ACTIUNI DE PREVENIRE ÎMPOTRIVA FACTORILOR DE RISC; GRAD DE PARTICIPARE 

(ELEVI, CADRE DIDACTICE)/ ACȚIUNE 
 

Prevenirea influentei factorilor de risc este o preocupare permanenta a diriginţilor. Aceasta reiese şi din activităţile extraşcolare 

care completează demersul educativ, din implicarea elevilor în campanii de prevenire, la nivel local şi judeţean, din proiectele 

parteneriale existente la nivelul unităţii şcolare. 

 

3.1.PRIN PROGRAMUL PARTENERIAL DE EDUCAŢIE ANTIINFRACŢIONALĂ A ELEVILOR – protocol încheiat între 

Inspectoratul Şcolar şi Inspectoratul de Poliţie al judeţul Buzău au fost stabilite responsabilităţi comune în vederea organizării şi 

desfăşurării de activităţi de prevenire generale şi speciale a delincvenţei juvenile, a victimizării copiilor, a devianţei comportamentale. 



 

 5 

Astfel au fost incluse teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie civică, au fost organizate activităţi extraşcolare  în care au 

fost implicaţi elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai poliţiei specializaţi în prevenirea criminalităţii, s-a organizat un sistem eficient 

de comunicare între unităţile de învăţământ şi poliţie, în privinţa tinerilor aflaţi în situaţii de risc precum şi a celor care au săvârşit 

fapte penale, prin arondarea fiecărei şcoli câte unui reprezentant al poliţiei. 

 

3.2.  PROIECTUL „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” care se derulează în 36 de ţări, în a treia săptămână din noiembrie şi 

se continuă prin proiectul  educational judeţean: LUMEA SE SCHIMBĂ. NOI? -COORDONATOR PROF. BUDEA LAURA.  

Prin intermediul activitatilor, am dorit sa-i invatam pe elevi ca schimbarea e un act de libertate, nu un act de supunere. 

Supunerea nu înseamnă creaţie – şi creaţia este singurul act de evoluţie. Nu căutaţi, deci, să schimbaţi lumea, căutaţi “să fiţi 

schimbarea pe care doriţi să o vedeţi în lume!” Dorim ca elevii sa stie ca schimbarea in lume trebuie sa inceapa prin schimbarea a ceea 

ce nu este bun in fiecare din noi. Decizia de a veni din pace şi iubire, în loc de a încerca să ajungi la ele, răstoarnă totul. Acest proiect 

isi propune sa schimbe axa experienţei elevilor.  Insistând Să Fii cine eşti, indiferent de ceea ce e restul lumii, încet lumea pe care o 

atingi se va schimba. 

Scopul activitatilor din proiect a fost acela de a-i ghida pe elevi catre calea ajusta de a face schimbari corecte si durabile. 

Oamenii nu se schimba pentru că li se spune să se schimbe. Oamenii îşi pot schimba temporar comportamentul, deoarece li s-a spus 

asta… dar atunci nu e o schimbare reală. E doar o schimbare de suprafaţă a conduitei exterioare deoarece adevărul interior nu s-a 

schimbat. Imediat ce puterea asupra lor nu mai e exercitată, comportamentul oamenilor revine la ceea ce spune adevărul lor interior. 

Elevii au incercat alaturi de profesori sa inteleaga de ce schimbare are fiecare dintre noi pentru ca lumea sa fie un loc mai bun. 

Activitățile proiectului au fost următoarele : 

1. Progresul tehnologiei  activitate, desfãsuratã de dna profesor Bicoiu Mariana alãturi de elevii clasei a VI D. 

2. Noi suntem viitorul, drepturile copiilor activitate desfãsuratã de dna profesor Tudorache Maria alãturi de elevii clasei a VIIa 

C.   

3. Scoala si familia impotriva exploatãrii copiilor , activitate desfãsuratã de dna profesor Demte Mihaela alaturi de elevii clasei 

a VI C. 

4. Lumea se schimbã, noi ? , activitate desfasuratã de dna invãtãtoare Filip Mihaela alãturi de elevii clasei a III a C. 

5. Lumea se schimbã! Noi? – Săptămâna Actelor de Bunătate, activitate sustinutã de dna invãtãtoare Ungureanu Andreea 

alãturi de elevii clasei  IV D. 

6. Tabãra fãrã prejudecãti, activitate sustinutã de dna profesor Tudose Alice alãturi de elevii clasei a VIIa A. 

7. Multiculturalitatea , activitate sustinuta de prof. Campeanu Mihaela alaturi de elevii clasei a VIa B. 

8. Activitatea O inima plina de culoare,  realizata de prof. Ivan Iuliana alaturi de elevii clasei a Va A. 
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9. Activitatea Poluarea in lume, realizata de prof. Medianu Rodica alaturi de elevii clasei a VIa A. 

10. Activitatea Malnutritia si problemele hranei, realizata de prof. Aristotel Doinita alaturi de elevii clasei a VIIIa E. 

11.Activitatea Schimbarile climatice, realizata de prof. Mihaela Pusca-Balan alaturi de elevii clasei a Va B.  

 

3.3. Proiectul "ÎMPREUNA ÎMPOTRIVA VIOLENTEI" - COORDONATOR PROF. BUDEA LAURA  

 In urma activitatilor realizate scopul proiectului, acela de a  promova drepturile   copiilor, precum si diminuarea vulnerabilitãţii 

acestora faţã de situaţiile de abuz şi împuternicirea lor realizatã prin informare, conştientizare şi exercitare a drepturilor atat in scoala 

cat si in familie a fost atins. 

   Proiectul a avut  rolul de a asigura suportul necesar profesorilor, elevilor şi părinţilor acestora în combaterea oricărei forme de 

violenţă care ar putea pereclita buna desfăşurare a activităţilor şcolii. Deasemenea, obiectivele specifice ale proiectului au fost 

realizate: 

 Cunoaşterea şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le generează  

 Identificarea surselor de conflict care genereaza manifestarile violente in rândul elevilor; 

 Corectarea comportamentelor prin consiliere psihologică  şcolară 

 Creearea unui sistem de comunicare reală si eficientă intre şcoală si familie 

 Imbunataţirea capacităţilor de interrelaţionare a elevilor prin însuşirea si utilizarea limbajului asertiv, a respectului reciproc 

precum si intrajutorare; 

 Dezvoltarea unui comportament tolerant, responsabil, bazat pe intelegere si respect, a unui comportamant de acceptare 
neconditionată intre elevi 

 Sensibilizarea fata de violenta prin intermediul ceativitatii manifestate in forme literar artistice şi plastice. 

 Realizarea unei comunicări eficiente in cadrul şcolii între cadre didactice, elevi si parinţii copiilor cu privire la problematica 

violenţei. 

Activitățile proiectului au fost următoarele: 

1. Octombrie : Delincventa juvenilӑ , activitate realizatӑ de prof. Budea Laura. 

2. Noiembrie: Violenta in mass media , activitate sustinutӑ de prof. Campeanu Mihaela alӑturi de elevii clasei a Va C. 

3. Decembrie : Cyber Security, activitate sustinuta de prof. Budea Laura alaturi de reprezentanti ai Politiei locale, serviciul de 

preventie criminalistica, inspector Mihaileanu Emilia si inspector Stoica Adela.   

4. Activitatea Violenta, expresie a intolerantei faţã de semeni, realizata de prof. Zotolea Mariana alaturi de elevii clasei a VIIIa 

A. 

5. Activitatea Copiilor le este frica de scoala ? , realizata de prof. Bunda Cristina alaturi de elevii clasei a VaD 
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6. Activitatea Discriminarea si prejudecatile in viaţa de zi cu zi, realizata de prof. Sterpu Liviu alaturi de elevii clasei a VIIa C. 

7. Activitatea Bullyingul si cum luptam impotriva acestuia, realizata de prof. Budea Laura alaturi de elevii claselor a VIIa C si 

a VIIa D. 

 

3.4. PROGRAMUL PĂRINŢII DE LA ŞCOALĂ  vizează monitorizarea şi intervenţia specializată a elevilor din cadrul Şcolii cu 

clasele I – VIII, nr. 7, din Buzău, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi în alte zone ale ţării. 

La începutul  anului şcolar a avut loc identificarea elevilor cu părinti plecati la munca în străinătate. Planul de măsuri prevede: 

 Colaborare permanentă cu şcoala   -  cel puţin o dată pe lună dirigintele să  discute direct sau telefonic cu susţinătorul legal sau 
cu persoana în grija căreia a rămas elevul (funcţie de evoluţia elevului, de câte ori e necesar) 

 Consultarea profesorilor diriginţi de către consilierul psihologic şi conducerea şcolii pentru a cunoaşte situaţia disciplinară şi 

şcolară a copilului. 

 Consultarea celorlalte cadre didactice de către consilierul psihologic, pentru a cunoaşte situaţia şcolară reală la diverse 
discipline şi modul în care reacţionează acesta la situaţia creată prin plecarea părinţilor . 

 Consultarea directorulul şcolii în situaţii extreme. 

 Discuţii cu eleviii pe probleme care-i interesează si implicarea lor în activităti scolare si extrascolare (proiectele clasei ). 

 Cunoaşterea personalităţii copiilor - ce-i interesează, ce le place şi de ce le place, ce nu le place şi de ce nu le place, pentru a-i 

putea ajuta la timp, a-i orienta corect spre şcoală şi profesia potrivită şi a preveni insuccesul şcolar. 

 Recompensarea, dar şi sancţionarea cuvenită în funcţie de faptele comise. 

 Supravegherea permanentă a copiilor şi consilierea lor  de către consilierul şcolar, Prof. psihopedagog Cîmpeanu Mihaela. 

 

Evidenţa numerică arată  că există în școala în anul școlar 2018-2019 , la sfarsitul semestrului I :  

- 14 elevi au ambii parinti plecati  la muncă în strainatate; 

- 10 elevi au mama parinte unic sustinator plecat in strainatate 

- 14 elevi au tatăl  parinte  unic  susținător plecat in strainatate; 

- 7  elevi au doar mama  plecata la muncă în strainatate; 

- 44 elevi au doar tatal plecat la muncă în strainatate; 

- 2 copii au revenit in tara in acest an, ei au experimentat o perioada de ședere în strainatate alaturi de parinti mai mare 

de un an. 
Programul a  mai urmărit: 

 identificarea elevilor de alte etnii – 1 elev rrom declarat (Ciulin Larisa – cls. a VIII –a D); 
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 identificarea elevilor  care provin din familii monoparentale - 108  elevi;  

 identificarea  elevilor aflaţi în plasament –5 elevi. 
 

3.5. Ediția din acest an a CAMPANIEI GLOBALE PENTRU EDUCAȚIE s-a desfășurat sub tema ”EDUCAȚIE PUBLICĂ 

INCLUZIVĂ, DE CALITATE ȘI GRATUITĂ – DE LA DREPT LA REALITATE” și a urmărit mobilizarea opiniei publice în 

jurul atingerii țintelor Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă ”asigurarea unei educații incluzive și echitabile pentru toți”.  

Anul 2019 este foarte important pentru educație. La nivelul Organizației Națiunilor Unite, Obiectivul 4 de Dezvoltare 

Durabilă, dedicat educației, va fi analizat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt. În acest an, Forumul va reuni șefii de stat din 

întreaga lume, având loc odată cu Adunarea Generală a ONU, în septembrie 2019. 

 La activități au participat un număr de 8 cadre didactice: Ivan Iuliana, Manole Joița, Ungureanu Andreea, Popa Adrian, Ene 

Liliana,  Ștefana , Urmuzache Marilena  și Tudorache Maria și 150 elevi. 

Pornind de la contextul național, obiectivele pe care le-am urmărit în România, în cadrul ediției din acest an a Campaniei Globale 

pentru Educație au fost:  

1. Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional cu care se confruntă importante categorii 

de copii din România și promovarea unor propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație. 

2. Facilitarea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care influențează asigurarea dreptului la o educație de calitate 

pentru fiecare copil din România. 

La sfărșitul activităților , elevii, pornind de la cele aflate și discutate în cadrul activităților, au adresat un mesaj autorităților 

române, prin care au solicitat luarea măsurilor necesare pentru ca ei, colegii/prietenii lor și fiecare copil din România să se poată 
bucura cu adevărat de accesul la o educație publică incluzivă, de calitate și gratuită. Zece lucrări reprezentative au fost trimise prin 

poștă la Organizația Salvați Copiii. 

 

3.6. CAMPANIA DE 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR SI VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR ȘI 

TINERILOR -1-19.11.2018 -PROF. IVAN IULIANA, MEDIATOR ȘCOLAR TIȚA TATIANA, PROF. MIRCEA IRINA -  
acțiune pentru a schimba comportamentul social, a educa și a mobiliza copiii, școlile, diversele organizații și partenerii societății civile 

să se implice în prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate abuzului . Obiectivele relevante și țintele pentru proiectul 

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ: 

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și private 

 Eliminarea tuturor practicile dăunătoare, precum căsătoria copilului, căsătoria timpurie și cea forțată  
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 Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, incluziv sclavia și recrutarea în vederea traficului de ființe umane  

 Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente  

 Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și non-violență 

 Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar. 

3.7.Proiectul ,,FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT! ” proiect derulat în parteneriat Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog al judeţului Buzău. Scopul proiectului este consilierea elevilor în scopul prevenirii şi combaterii consumului de substanţe în 

rândul acestora.  

Prin activităţile ce s-au stabilit a fi efectuate cu copiii se doreşte: 

 consilierea şi informarea participanţilor privind substanţele psihoactive şi consecinţele consumului acestora; 

 prezentarea principalelor modalităţi de intervenţie şi sprijinire a consumatorilor de droguri; 

 analiza rolului grupului de prieteni în prevenirea şi combaterea consumului de droguri; 

  iniţierea şi derularea unor programe de consiliere în scopul promovării unor comportamente adecvate în rândul tinerilor; 

 implicarea elevilor în prevenirea consumului de droguri prin realizarea de materiale publicitare şi amplasarea acestora în şcoală; 

 constituirea unui parteneriat între specialiştii participanţi la program şi părinţii elevilor vizând unitatea formării şi dezvoltarea unor 

comportamente adecvate la elevi; 

 depistarea precoce de către profesori a elevilor aflaţi în situaţie de risc; 

 formarea unei imagini pozitive de sine şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în rândul elevilor participanţi la program. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului : 

- Activitățile dedicate,, Zilei Națională fără tutun -slogan ,,Tutunul distruge inimi- Alege sănătatea! ” s-au desfășurat cu elevii 

claselor a VII-a și a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale Nr.7 Buzău, fiind implicați 200 elevi și 8 cadre didactice. 

- ,,Adicțiile în rândul tinerilor”  Activitatea s-a desfășurat cu un număr de 52 elevi ai claselor a VIII-a B și a VIII-a D și a 

urmărit recunoașterea provocărilor lumii contemporane, adicțiile cu care se confruntă adolescenţii( droguri, alcool, etnobotanice, 

fumat) 

- Activitatea ,,Constientizează pericolul real al drogurilor” s-a desfășurat în luna ianuarie 2019 cu un număr de 53 de elevi ai 

claselor a VII-a A și a VII-a C, conduși de d-nele prof. Tudose Alice și Tudorache Maria 

- S-a desfășurat în 28.02.2019 de d-na prof. diriginte a clasei a VII-a C Tudorache Maria și d-na consilier Cîmpeanu Mihaela cu 

un număr de 25 elevi. Elevii au învățat că există diverși factori care influențează oamenii în a consuma droguri 

- ,, Selectează-ți cu atenție anturajul” - S-a desfășurat în 15.03.2019 de d-na prof. diriginte a clasei a VII-a D, Murgociu 

Luminița cu un număr de 24 elevi 
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- Activitatea,, Târgul ofertelor antidrog” trebuia să se desfășoare în luna aprilie, dar a fost reprogramată în luna iunie. A fost 

susținută de d-na prof. Zotolea Mariana cu elevii claselor a VIII-a A,B și D cu un număr de 46 elevi 

- S-a desfășurat în 7.05.2019 de d-na prof. Ene Liliana dirigintă a clasei a VII-a B cu un număr de 28 elevi, și d-na asistent 

Ungureanu Mihaela de la cabinetul medical al școlii. D-na asistentă le-a explicat elevilor riscurile la care se expun atunci când 

fumează sau consumă substanțe interzise. 

-  

4. NUMĂR DE ACTIVITATI METODICE IN COMISIA DIRIGINȚILOR ȘI TEMATICA ACESTORA ; NR 

PARTICIPANTI/ ACTIVITATE 

  

În anul şcolar 2018-2019, au susținut lecții în cadrul Comisiei Consiliere şi orientare, după cum urmează: 

 În data de 31 X-2018, doamna profesoara, Bundă Cristina, diriginta clasei a V-a D, a susţinut lecţia: Universul emoțiilor   

Lecția a vizat capacitatea elevilor de a-și stăpâni și folosi emoțiile și a fost una amuzantă, plină de jocuri, lucru in echipă, foarte 

apreciată de elevi. Doamna profesoară a folosit tehnici moderne de lucru in desfașurarea activității. 

 În data de 27. XI-2017, doamna dirigintă prof. Oprescu Carmen a VI-a B a susținut lecția: Planificarea carierei. Dicționarul 

meseriilor. Activitatea a urmărit dezvoltarea abilităților de explorare și planificare a carierei, elevii au definit termenii de carieră, 

ocupație, profesie și au formulat apoi cu aceste noțiuni proverbe și zicători. Câțiva elevi au prezentat arborele genealogic al meseriilor 

din familie. Elevii au lucrat pe grupe, au mimat meserii și au realizat un colaj: „Un viitor pentru fiecare”. Lecția i-a ajutat pe elevi să 

se familiarizeze cu noțiuni despre meseriile actuale și despre meseriile viitorului. 

 În data de 26. I - 2018, doamna profesoară Murgociu Luminița, diriginta clasei a VII- a D, a prezentat lectia: „Timpul nu 

trebuie irosit”, activitatea a avut loc in laboratorul AeL. Elevii au prezentat un moment artistic, au recitat versuri ale poetului Nichita 

Stănescu. Diriginta clasei a încurajat elevii să petreacă timp de calitate prin citirea și recitarea poeziilor neomoderniste ce oferă o altă 

interpretare asupra naturii, istoriei, iubirii. 

 În data de 28. II - 2019, doamna profesoară Gheorghe Iohana, diriginta clasei a V- a B a susținut lecția „Autoaprecierea 

imaginii de sine”. Lecția a debutat cu prezentarea  (recenzia) unei cărți despre un copil cu multe operații, el a fost apreciat pentru 

sufletul lui, ca persoană unică și valoroasă. Doamna dirigintă i-a încurajat pe elevi spre lectură si i-a provocat prin exerciții proiective 

de tip “dacă aș fi…” să folosească simboluri care să-i reprezinte și să-și găsească însușiri caracteristice(ex. Leul –puternic). S–au 

purtat discuții asupra răspunsurilor elevilor și s-a completat un chestionar de autoapreciere a personalității. Elevii și-au calculat scorul 

și le-au fost interpretate rezultatele. Activitatea a continuat prin exercițiul ”Tricoul Vesel” prin care s-a urmărit identificarea 

personalității din spatele tricoului și o autoevaluare realistă. 

 În data de 19. IV - 2019, doamna profesoară Budea Laura, diriginta clasei a V- a B a susținut lecția „Conflictul, rezolvarea 

conflictelor interindividuale în grup”. Plecând de la poezia” Un duel” de G. Toparceanu elevii identifică conceptul de conflict și 
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notează la tablă cuvintele și sentimentele care le vin în minte. Prin metode și procedee diverse: conversația euristică, problematizare, 

analiză pe text, brainstorming elevii sunt puși să distingă între atitudini, acțiuni dezirabile și indezirabile în vederea aplanării unui 

conflict. Atât individual cât și pe grupe elevii au analizat cauze, efecte și urmări ale unui conflict prin exerciții. Sub îndrumarea 

dirigintelui clasa descoperă cum putem aplana,diminua starea de conflict prin diverse strategii: victorie-victorie; compromisul; 

victorie-înfrângere; reprimare. 

Lecția a urmărit dezvoltarea capacității de dialog, comunicare, empatie și diminuarea conflictelor la clasa a VI- a D. 

 În conformitate cu direcțiile de acțiune privind orientarea carierei, elevii școlii noastre au participat la TÂRGUL OFERTEOR 

EDUCAȚIONALE- ediția a XX-a, desfășurat  în data de 5 și 6 aprilie 2019 la Sala Maximilian Casa de Cultură.  

La tărg au prezentat oferte liceele teoretice si tehnologice din Buzău iar elevii claselor a VIII-a, alături de diriginți și unii dintre ei 

însoțiți chiar de părinți, au interacționat cu liceenii de la liceele la care doresc sa ajungă, au primit broșuri cu specializările, dotările și 

realizările liceelor respective. 

 Pentru o bună orientare şcolară şi profesională a elevilor au fost desfășurate vizite cu ocazia Zilei Porților deschise la diferite 

instituții de învățământ (Grupul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău; Liceul Tehnic Buzău; Liceul Dimitrie Filipescu Buzău), au fost 

încheiate parteneriate și acțiuni promoționale cu diferite instituții de învățământ ( Liceul Tehnnologic “Costin Nenițescu”- Buzău; 

Centrul Militar Județean Buzău ), desfăsurarea unor seminarii de informare cu privire la învățământul tehnic profesional dual (Liceul 

Tehnic Buzău). 

 

 

 

5. PROIECTE EDUCATIVE - In anul scolar 2018-2019 sunt 43 de proiecte pe urmatoarele domenii: 

 cultural artistice: 12 proiecte  

 educatie ecologica: 16 proiecte 

 educatie civica si pentru voluntariat: 4 proiecte 

 educatie prin sport: 2 proiecte 

 educatie stiintifica : 4 proiecte 

 educatie pentru sanatate : 2 proiecte 

 educatie rutiera : 3 proiecte  
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5.1. DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC 

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Dragoescu Mihaela 1. Atelierul bucuriei  pregatitoare B judetean  

 2.  Eu si lumea mea  clasa  

2.  Stere Georgeta  3.Impreuna vom reusi  pregatitoare C  clasa  

3.  Delcea Alice  4. Atelierul Bucuriei  pregatitoare D judetean  

4. Lupu Claudia 5. Traditii si obiceiuri romanesti  clasa I B clasa  

5.  Tacu Cristina  6. Asculta 5 minute de muzica clasica  clasa I E  national  

6.  Capmare Alice  7. Copilaria- anotimpul buuriei clasa a II-a D  national  

7.  Negoita Ionela  8. Ne pictam in culori de curcubeu  clasa a III-a B clasa  

8.  Filip Mihaela  9. Emotie si culoare  clasa a III-a C  clasa  

9. Moraru Simona  10. In lumea copilariei plina de povesti  clasa a III-a D clasa  

10.  Rosu Petruta Mihaela  11. Sa fim prieteni  clasa a III-a E  clasa  

11.  Stoica Costel, Stoica 

Lenuta, Matei Roxana 

12. Copiii centenarului  elevii corului Serafimii  judetean  

12.  Tacu Cristina  13.My magical dust  Elevii clasei I E International  
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5.2.DOMENIUL ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI: 7 proiecte LeaF, 2 proiecte Erasmus, 1 proiect Eco-scoala , 1 

proiect BEACON  

Toate clasele din ciclul primar (pregatitoare - IV) au desfasurat activitati in proiectul  Mica mea gradina,  in cooperare cu Lidl, 

Romania.  

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1.  Popa Adrian  1. Nu sunt copaci, sunt oameni ! -proiect LeaF pregatitoare A international  

 

 

2.  Dragoescu Mihaela  2. Padurea- casuta vietii - proiect LeaF  pregatitoare B  international  

3.  Stere Georgeta  3. Prietenii padurii - proiect LeaF pregatitoare C  international  

4.  Delcea Alice  4. Copiii -prietenii naturii (proiect LeaF)  pregatitoare D international  

5.  Tacu Cristina  5. Scoala din padure (proiect LeaF) clasa I E  national 

international   

6.  Manole Joița  6. Din tainele naturii si ale cosmosului Clasa a II-a A clasa  

7.  Mirica Andreea 7. Natura pentru viata - viata pentru natura  clasa a II-a C  clasa  

8.  Craciunescu Georgiana  8. Natura pentru viata- viata pentru natura  clasa a II-a E  clasa  

9.  Stanciu Stefana  9. Eco- Scoala - Scoala mea, cea mai frumoasa 

floare din gradina orasului  

clasa a IV-a B  international  

10.  Ungureanu Ortansa  10. Din tainele naturii  clasa IV-a E clasa  

11.  Ivan Iuliana  11. Water, wind and sun -ecology can be fun  clasa a V-a A international  

12.  Bunda Cristina  12. Culorile vesele ale toamnei - proiect LeaF clasa a V-a D international  

13.  Tudose Alice  13. The forest- an adventure place - proiect 

LeaF 

clasa a VII-a A international  

14.  Popescu Gratiela  14.  Eco -steps in Europe  clasa a VIII-a B  international  

15.  Bicoiu Mariana  15.Beacon  Clasele a VI-a  International  

16.  Cadrele didactice 

clasele primare  

16. Campania Mica mea grădină Clasele 0-IV Național  
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5.3. DOMENIUL EDUCAŢIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Coroi Mariea Bunicii mei, bunicii tai, bunicii nostri  clasa I C clasa  

2. Urmuzache Marilena  Iti pasa? Implica-te !  elevii scolii  national  

3. Budea Laura  Lumea se schimba. Noi? -ed. globala  elevii scolii  international   

4. Budea Laura  Impreuna impotriva violentei  elevii scolii  scoala  

 

5.4.DOMENIUL SPORTIV (INCLUSIV MAJORETE ȘI GIMNASTICĂ AEROBICĂ) 

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Bunda Cristina  Miscare, sport si frumusete  echipa de majorete a 

scolii  

regional  

2.  Bunda Cristina  Citius, altius ,fortius  elevii scolii  scoala  

3. Deleanu Eugen  Citius, altius, fortius  elevii scolii  scoala  

 

5.5.  DOMENIUL TEHNIC SI ŞTIINŢIFIC 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Ungureanu Andreea Imi place sa cunosc  clasa a IV-a D clasa  

2.  Gheorghe Iohana  Inca un pas spre viitor  clasa a V-a B  clasa  

3. Tudorache Maria  Finantele mele (JA)  clasa a VII-a C national  

4.  Popescu Gratiela  Chain Reaction  clasa a VIII-a B  international  
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5.6.DOMENIUL EDUCATIE PENTRU SANATATE  

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Nazaru Anisoara Mananc sanatos, cresc sanatos  Clasa I A clasa  

2.  Corbuleac Lidia  Stil de viata sanatos  clasa a II-a B clasa  

 

5.7. DOMENIUL EDUCATIE RUTIERA  

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

TITLUL PROIECTULUI  CLASA  NIVELUL  

1. Tacu Cristina  Tedi, scoala sigurantei  clasa I E national  

2.  Sandu Elena Tedi, scoala sigurantei  clasa I D national  

3. Medianu Rodica  Prietenul meu, politistul  clasa a VI-a A scoala  

 

6.  PARTENERIATE ȘCOLARE  

 

nr. 

crt 

Institutia partenera Obiectul colaborarii Tipul 

colaborarii 

Durata 

acordului 

Surse    de 

finantare 

1. EDU (S.C. EDUSOFT 

MARKETING SRL) și 

Asociația Educrates 

Proiectul Utilizarea mijloacelor modern în procesul de 

predare - învățare 

Parteneriat 2018-2019 Fara finanatare  

2. Școala Gimnazială nr 3, 

Mangalia  

Proiectul concurs interdisciplinary Fenomenul violenței în 

școală  

Parteneriat  2018-2019 Fara finantare  

3. Organizația Salvați 

Copiii România  

Participarea la activitășile programului European Ora de 

Net  

Parteneriat  2018-31 iunie 

2021 

Fara finantare  

4. Asociația Environ  Participarea la campania de conștientizare și colectare 

selective Baterel si Lumea Non-E 

Contract de 

Parteneriat  

2018-2019 Fara finantare  

5. Muzeul Judetean Buzau  Promovarea valorilor culturale buzoiene  

Participarea la atelierul meșteșugăresc -Semne tradiționale  
Parteneriat  2018-2020 Fara finantare  
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6. Școala Gimnazială Sf. 
Stelian , Galați  

Proiectul de creație literară și artistico-plastică Din 
imagini, cuvânt și culoare, făurim mărțișoare  

Parteneriat  2018-2019 Fara finantare  

7.  Liceul Sportiv  Iolanda 

Șoter Balaș  și Liceul 

Tehnologic de Meserii 

și Servicii  

Proiectul interjudețean Protejează apa, salvează viitorul  Parteneriat   Fara finantare  

8. Liceul tehnologic 

Anghel Saligny, Brăila  

Proiect Concurs Și noi suntem flori   Parteneriat  2018-2019 Fara finantare  

9.  Școala Gimnazială nr 

1, Aghireș  

Proiectul Ziua Pământului – să păstrăm natura vie  Parteneriat  2018-2019 Fara finantare  

10. Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere 

Antidrog, Buzău   

Participarea la proiectul Fii conștient, nu dependent  Parteneriat  2018-2019 Fara finantare  

11. Junior Achievement  Implementarea gratuita a programelor JA - CDS/ CDL  Parteneriat  2018-2019  Fara finantare  

12. Liceul Agricol Dr. C. 

Angelescu, Buzău  

 Proiectul educațional Stop violența  Parteneriat  Nov. 2018-iunie 

2019  

Fără finanțare  

13. Liceul Tehnologic 

Grigore Moisil  

Proiectul educational Sunet și lumină  Parteneriat   Fără finanțare 

14. Asociația pentru 

Sănătate, Educație și 

Familie și ISJ, Buzău  

Proiectul Împreună pentru o sănătate mai bună  Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

15.  Școala Gimnaziaă nr 1, 

Dobîrceni  

 Activități educative  Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

16. Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă, 

Buzău  

Concursul interjudețean Caravana prieteniei  Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

17.  Școala Gimnazială 

Mihai Viteazul , Brăila  

 Proiectul educational local Micii-mari actori  Parteneriat 2018-2019 Fără finanțare 

18. Liceul de Artă 

Margareta Sterian  

 Simpozionul national Predarea pentru învățare- modalități de 

eficientizare a învățământului – preocupări ale școlii de azi  
Parteneriat   Fără finanțare 
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19. Muzeul Județean de 
Științele Naturii, 

Prahova  

Implementarea strategiei guvernamentale în domeniul 
educării tinerei generaţii prin extensie vitală a instrucţiei 

şcolare la nivelul cât mai multor autorităţi specializate, 

chemate să promoveze pe termen lung un cadru de 

stabilitate într-o coeziune şi stimulare a eforturilor 

comune pentru îndeplinirea unor iniţiative interactive atât 

în procesul instructiv educativ propriu-zis, cât şi în 

activitatea extracurriculară 

Protocol de 
colaborare  

2018- nelimitat Fără finanțare  

20.  GPP nr 8 Activități extrașcolare în cadrul simpozionului 

international Cartea, condiție a demersului educational 

de calitate  

Parteneriat  2017-2018  Fără finanțare 

21.  Școala Liteni, Iași  Cooperare în cadrul proiectului educational File de 

tradiție românească  

Parteneriat  Martie- august 

2018  

Fără finanțare 

22.  Asociația Drumeții 

montane  

În cadrul proiectului Eco -Junior 2018-2019  Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

23.  Esențial Media Press  Publicarea de articole de specialitate  Parteneriat 2018-2019  Fără finanțare 

24.  Școala Gimnazială 

Măgura  

Acord de parteneriat instituțioanl DEOR- diseminarea 

rezultate proiecte Erasmus + 

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

25.  Liceul cu program 

sportive Iolanda Balaș 

Șoter  

Prezentarea ofertei educaționale pentru elevii de clasa a 

VIII-a  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

25. Liceul tehnologic 

Meserii și Servicii  

Prezentarea ofertei educaționale pentru elevii de clasa a 

VIII-a  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

26. GPN Mihăilești  Participarea la proiectul interjudețean  Copilăria, 

anotimpul bucuriei 

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

27. Liceul Tehnologic 

Henri Coandă  

Prezentarea ofertei educaționale pentru elevii de clasa a 

VIII-a  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 
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28.  Liceul teoretic Aurel 

Vlaicu, Breaza  

Participarea la lucrările simpozionului national 

Performanță și prestigiu în educație, 

transdisciplinaritate, creativitate  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

29.  GPP nr 9 Participarea la concursul regional În așteptarea 

iepurașului  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

30.  Fundația Dreptul la 

educație  

Cooperarea pentru desfășurarea de cursuri de educație 

financiară  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

31.  Colegiul Național 

Pedagogic Spiru Haret  

Participarea la concursul regional Chimia Altfel  Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

32.  Liceul Tehnologic de 

Industrie   Alimentară 

Fetești  

Participarea la proiectul educational Apa, izvor al vieții și 

al cunoașterii  

Parteneriat  2018- 2019  Fără finanțare 

33.  Școala Gimnazială nr 7, 

Galați  

Participarea la Concursul târg de mărțișoare  Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

34.  Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă 

Orizont , Oradea 

Participarea la proiectul educative regional Tradiții 

românești  

Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

35.  Școala Gimanzială nr 2 

Diaconu Coresi, Brașov  

Participarea la Așii cunoașterii – concurs national de 

cultură general și de verificare a competențelor  

Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

36.  Școala Gimnazială 

Grumăzești , Neamț  

Participarea la Simpozionul Concurs Județean Apa, 

esența vieții  

Parteneriat  2018-2019 Fără finanțare 

37.  Liceul Ștefan D. 

Luchian, Ștefănești, 

Botoșani  

Participarea la Festivalul Mărțișorului  Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

38. Școala Gimnazială 

Umbrărești Deal, Galați 

Participare proiect educational de creație literară Din 

imagini , cuvânt și culoare -făurim mărțișor  

Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 
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40. Școala Gimnazială 

Dimitrie Romanescu, 

Dorohoi  

Participare proiect educational Graiul nostrum românesc  Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

41. GPP Prieteniei, Arad  Participarea la expoziția internațională de creație cu 

donații Universul copilăriei–Eco-darurile Iepurașului  

Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

42. Școala Primară 

Mărgineanu  

Cooperare pentru desfășurarea unor activități educative și 

extracurriculare comune   

Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

43. Școala Gimnazială nr 

10, Maramureș 

Participarea la Concursul regional Pribeag prin 

anotimpuri  

Parteneriat  2018-2019  Fără finanțare 

 

7.ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE -EXCURSII 2018-2019  

 

Nr. 

Crt. 

Traseu  Perioada Organizatori  

1 Buzău- Orșova 13-15.10.2018 Zotolea Mariana  

2 Buzău- Ploiești 31.10.2018 Drăgoescu Mihaela/ Delcea Alice  

3 Buzău- Ploiești 18.12.2018 Bundă Cristina/ Ivan Iuliana  

4 Buzău- Bran- Bușteni  17-19.12.2018 Ene Liliana  

5 Buzău- București – echipele de majorete Blue Sea și 

Mîndre Româncuțe  

03.03.2019 Drăgoescu Mihaela/ Bundă Cristina  

6 Buzău- Sinaia  03-05.05.2019 Bundă Cristina/ Ivan Iuliana  

7 Buzău- Râmnicu Vâlcea  18-19.05.2019 Popescu Grațiela/ Demte Mihaela  

8 Buzău- Bușteni 25-26.05.2019 Drăgoescu Mihaela/ Delcea Alice  

9 Buzău- Cernavodă- Ion Corvin  25-26.05.2019 Tudose Alice, Tudorache Maria, Murgociu 

Luminița  

10 Buzău- Cascada Putna- Lepșa 28.05.2019 Popescu Georgeta  
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11 Buzău- Focșani- Bacău- Roman- Suceava- Putna- Ipotești- 

Ruginoasa- Iași- Vaslui- Bârlad- Buzău 

31.05-02.06.2019 Aristotel Doinița, Geru Georgeta, Ungureanu 

Ortansa  

12 Buzău- Moeciu de Sus  07.06.2019 Crăciunescu Georgiana  

13 Buzău- București  08.06.2019 Stere Georgeta  

14 Buzău- București 12.06.2019 Filip Mihaela  

15. Buzău- Slănic Prahova  12.06.2019 Tacu Cristina, Manole Joița, Corbuleac Lidia  

16. Buzău- București  13.06.2019 Roșu Mihaela, Moraru Simona, Lupu 

Claudia  

 

 

8. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PE PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ - TABERE ȘCOLARE  

 

nr. 

crt. 

Nume și prenume organizator Destinația / 

denumirea taberei  

perioada  Transportator  Ora 

plecării  

Punctul de 

plecare 

1. Ene Liliana / Ivan Iuliana  Predeal  8-14 iulie Sava Trans SRL 8.00 Magazin Profi 

Dorobanți  

2. Tacu Cristina  Fundata  14-19 iulie  Transcarlat 8.00 Episcopie 

3.  Popa Adrian  Sinaia cota 1400- 

Piatra Arsă  

15-21 iulie  Millenium Trans 8.00  

4. Geru Georgeta/ Aristotel Doinița Sângeorz Băi 17-25 iulie  SC Oana SRL 8.00  

5.  Matei Roxana / Stanciu Ștefana  Muncel  1-7 august  Millenium Trans  8.00  

6.  Tudose Alice/ Tudorache Maria  English Adventure 

Camp – Poiana 

Brașov 

12-18 

august  

SC Fan Dimex 

2008  

13.00  

7.  Popescu Georgeta  Bușteni  12-18 

august  
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8.  Stere Georgeta/ Delcea Alice/ Manole 
Joia/ Capmare Alice   

Misterele 
Bucovinei – Gura 

Humorului  

18-24 
august  

Rizea Trans    

9.  Matei Roxana/ Stanciu Ștefana / Coroi 

Mariea/ Ungureanu Andreea 

Văliug  18-24 

august  

Millenium Trans  5.00 Magazin Profi 

Dorobanți 

10.  Zotolea Mariana Straja- Tabara de 

matematică 

26-31 

august  

   

 

 

 

9. SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” - 17-21 DECEMBRIE 2018 

 

 În perioada 17-21 decembrie 2018, Școală Gimnazială nr 7, Buzău,  a desfăşurat săptămâna „Şcoala altfel”, cu programe 

dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, această săptămână fiind  o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut 

într-un mod plăcut de către elevi. În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, 

programul „Școala altfel" desfășurându-se după un orar special, în funcţie de durata activităţilor. 

Programul „Școala altfel” are scopul de a contribui la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale 

în rândul copiilor preșcolari/ elevilor prin includerea activităților educative trans disciplinare, experiențele/ de învățare prin experiență, 

proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale și/sau agenți economici, inovatoare pentru 

contextul în care sunt derulate și bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. 

În programul „Școala altfel”, elaborat în colaborare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din unitatea de învățământ, au fost 

incluși toți copiii și toate cadrele didactice care funcţionează la Şcoala Gimnazială nr 7, Buzău.  Pentru elaborarea programului de 

activități, s-au solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenție și în cadrul ședințelor Consiliului elevilor pe școală, și a cadrelor 

didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, s-au desfășurat dezbateri în colectivele de elevi, în 

consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de 

majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

Tipurile de activități care s-au organizat în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și 

responsabilitățile s-au stabilit în Consiliul Profesoral și s-au aprobat în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. 

 Consilierul educativ din unitatea de învățământ a centralizat  propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul 

Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: Programul „Școala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  
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Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea programului „Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui 

impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate. 

 Fiecare activitate la care au participat preșcolarii/elevii a fost coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. 

Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice au luat toate măsurile pentru 

asigurarea supravegherii copiilor și a securității acestora. 

După încheierea programului „Școala altfel”:  

 Copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale;  

 Profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente;  

 Colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

 Părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și tinerilor. 
Aceasta sustenabilitate a programului  se va dovedi a fi eficientă pentru că programul astfel realizat valorizează soluțiile practice, 

dezvoltate de profesori, vine în completarea experiențelor de învățare pe discipline, răspunde intereselor copiilor preșcolari/ elevilor, e 

un proiect de echipă: director, cadre didactice, consilier educativ, învățători, diriginți, reprezentanți ai elevilor și părinților, 

mobilizează părinții și comunitatea și se bazează pe profesionalismul directorilor și cadrelor didactice. 

 

NUMĂRUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE : 92  

 

TIPURILE DE ACTIVITĂȚI: 

 activităţi cultural- artistice : 55 

 activități sportive: 3  

 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, voluntariat  : 9  

 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viață sănătos: 3  

 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv economisirea energiei, protejarea naturii, etc.): 6  

 activități de educație rutieră : 1 

 activități de educație financiară : 2 

 activități științifice : 13 

 

RESURSELE : 

În programul „Sa ştii mai multe, sa fii mai bun!” au fost implicatie 1071 de elevi si 51 de cadre didactice . 
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PARTENERI IMPLICAŢI: 

 Biserica Ortodoxă,, Sfântul Nicolae "   

 Teatrul " George Ciprian "  

 Inspectoratul Județean de Poliție , Buzău  

 ISJ Buzău 

 Muzeul Judetean Buzău  

 Muzeul Județean de Științe ale Naturii Ploiești , Muzeul Ceasului , Muzeul de Istorie și Arheologie  

 Happy Cinema  

 Clinica MedCity Buzău  
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

 
Evaluarea săptămânii „Școala altfel” urmărește dezvoltarea unor competențe transversale – a învăța să înveți și abilitățile socio-

emoționale – într-un cadru care încurajează experimentarea. Cadrele didactice au evaluat dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau 

atitudini specifice competenței de învățare și/sau abilitățile socio-emoționale pe care și-au propus să le dezvolte și pe care le-au fixat încă 

din etapa de proiectare a activităților de învățare.  Pentru o imagine cât mai fidelă a progresului elevilor pe timpul programului „Școala 

altfel”, au fosta evaluate cunoștințele, abilitățile și/sau atitudinile vizate de program atât la începutul, cât și la încheierea sa, precum și 

extinderea acestei evaluări în afara limitelor „Școlii altfel”, legând strâns ocaziile de învățare din cursul săptămânii „Școala altfel” de 

dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale în ansamblul proceselor instructiv-educative. 

  Forma de evaluare folosită a fost evaluarea formativă prin care a fost sprijinit elevul să umple golul dintre nivelul actual de 

performanță și obiectivul învățării. Pentru aceasta, elevul are nevoie să înțeleagă cât mai bine unde poate să ajungă (obiectivul învățării) și 

unde se situează față de acel obiectiv, care sunt dovezile care îl plasează la un nivel sau altul de performanță, precum și legătura dintre 

sarcina de învățare și obiectivul de învățare. Rolul profesorului este să comunice elevului obiective de învățare nici prea grele (ca să aibă 

disponibilitatea de a depune efort), nici prea ușoare (ca să aibă, de fapt, de învățat). Evaluarea formativă presupune feedback relevant, 

frecvent și prompt, atât dinspre profesor către elev, cât și dinspre elev către profesor, precum și autoevaluarea progresului propriu. 

 Modalitățile de evaluarea folosite au fost :  

 fişe de apreciere; 

 nivelul de cunoştinţe, deprinderi dobândite în diferite domenii: artistice, literare, ştiinţifice, sportive; 

 chestionar de evaluare a capacităţilor dobândite de participanţi pe parcursul implementării programului; 

 valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor  programului „Şcoala altfel”(desene, colaje,fotografii,portofoliietc.); 



 

 24 

 discuţii cu membrii comunităţii locale, cu invitaţii despre activităţile cultural-artistice şi sportive, desfăşurate de preşcolari şi 
elevi în cadrul Programului„Şcoala altfel”. 

 jurizarea lucrărilor prin: evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziție cu lucrările elevilor; 

 premii, diplome 
 

REZULTATELE ÎNREGISTRATE:  

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, 

dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor: 

- dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale 

prin activităţi extracurriculare; 

- identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii; 

- expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ; 

- facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi reprezentanţi ai comunităţii locale; 

- atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii; 

- identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific educaţional şi cuprinderea acestor 

colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele informative ale proiectului; 

- album foto; 

- produse realizate de elevi; 

- prezentări PPT,  eseuri; 

- expoziție foto / desene; 

- jurnal de excursie; 

- impresiile călătoriei virtuale; 
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui număr potrivit de elevi în clasă ce permite astfel o 

implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea 

obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către profesori şi 

dirigintele clasei ; 

 Existenţa personalului didactic calificat în şcoală  şi cu gradul 

didactic I, permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-

profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Strânsă colaborare cu Instituţia de protecţie socială a copilului; 

 Existența în școală a 3 proiecte Erasmus+, concomitent desfășurate 

pe perioada 2018-2020. 

 Colaborare bună cu IJP , Cabinetul Medical Școlar,  Biserica Sf. 

Nicolae. 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de 

spectacole, acţiuni caritabile la cămine de bătrâni, orfelinate etc., 

introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 Familia nu este implicată suficient în activitatea de 

educare a copiilor,  datorită nivelul scăzut de cultură și 

instruire al unor părinți, precum și a stării materiale 

precare a unor familii; 

 Lipsa de interes a unor familii față de școală și 

nesupravegherea atentă a propriilor copii 

 Încrederea prea mare acordată copiilor.  
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenta la nivelul școlii a unor proiecte internaționale -

ERASMUS +: 

 WATER, WIND, SUN-ECOLOGY CAN BE FUN;  

 ECOSTEP IN EUROPE; 

  CHAIN REACTION, 

  desfășurate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 

 Proiectul -ECO –Scoala  în cooperare cu CCDG 
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a 

veni în sprijinul şcolii prin realizarea unor parteneriate chemate să 

promoveze pe termen lung un cadru de stabilitate într-o coeziune şi 

stimulare a eforturilor comune pentru îndeplinirea unor iniţiative 

interactive atât în procesul instructiv educativ propriu-zis, cât şi în 

activitatea extracurriculară 

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru 

acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc 

 Migrarea unor elevi către alte şcoli; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, 

deruta morală determinată de societate, mass media, 

internet etc.; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, 

conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă 

implicare în viaţa şcolii; 

 Creșterea numărului de elevi aflați in situați de risc 

(familii monoparentale și cu părinți plecați la muncă in 

străinătate); 

 

 
 

 

 

Directorul unității de învățământ,                                              Coordonatorul educativ, 

Prof. Urmuzache Marilena            prof. Ivan Iuliana  


