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Deviza școlii: 

“MÂINE SĂ FII MAI BUN CA AZI ÎN SUFLET, PROGRES, PERFORMANȚĂ, 

PRESTIGIU!” 

 

 

 

 

VIZIUNEA 

 

“O școală bună înalță un neam.” 

Școala noastră este deschisă tuturor copiilor, indiferent de condiția materială, socială, etnică sau 

religioasă. 

 

 

 

MISIUNEA 

 

„Școala noastră își asumă să furnizeze servicii educaționale de calitate în vederea formării unor 

absolvenți capabili să îndeplineasca exigențele învățământului preuniversitar, precum și corelarea 

cerințelor educative cu cerințele comunității și societății...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENT 

 

Pentru o instituţie furnizoare de educaţie, cunoaşterea înseamnă a şti şi a putea să se raporteze 

la valorile societăţii, la exigenţele beneficiarilor, la propriile resurse şi la potenţialul care poate fi 

angrenat pentru a atinge ţintele vizate, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. În proiectarea, 

organizarea, implementarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale dintr-o 

unitate şcolară se cer, în egală măsură, cunoştinţe teoretice şi experienţă practică, de natură 

managerială pentru o bună armonizare a tuturor compartimentelor şi sistemului relaţional intra- şi 

inter-instituţional. 

Societatea contemporană este foarte dinamică, astfel factorii implicaţi în activitatea de educaţie 

trebuie să se adapteze rapid la schimbări, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din 

școală, atât pe termen scurt - prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de 

dezvoltare instituțională.  

În contextul special generat de pandemia COVID 19, întoarcerea elevilor la școală în sistemul 

față în față, după perioada 11 martie-12 iunie 2020 în care activitatea s-a derulat exclusiv on-line, a 

devenit principala provocare la nivelul Școlii Gimnaziale nr.7 Buzau. Pornind de la această provocare 

actuală, realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută decât de un 

sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a 

incluziunii sociale.  

 Şcoala Gimnazială nr. 7 Buzau și-a propus ca și în acest an școlar fiecare elev să reușească să 

,,răspundă” următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru 

a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate. 

 

Principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele: 

❖ Organizarea activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică 

▪ elaborarea unor proceduri operaționale care să vizeze  modalitățile concrete de desfășurare a 

cursurilor școlare în funcție de cele trei scenarii propuse în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea a îmbolnăvirilor cu virusul SAR CoV-2 

▪ elaborarea și aplicarea unor proceduri operaționale privind realizarea curățeniei și a 

dezinfecției în unitatea școlară și în mijloacele de transport elevi navetiști, cu scopul asigurării 

tuturor condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea eventualelor îmbolnăviri ale 

elevilor sau ale personalului; 

▪ asigurarea materialelor sanitare necesare realizării Planului de dezinfecție și igienizare a 

spațiilor; 

▪ informarea permanentă și susținerea morală a elevilor, părinților și personalului școlii cu 

privire la evoluția îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov-2, la nivelul școlii și al comunității 

locale; 

❖ Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii, prin: 

▪ strategii didactice abordate, inclusiv în mediul on-line; 

▪ stimularea permanentă a creativităţii copiilor și a inteligenței lor emoționale; 

▪ modernizarea continuă a bazei materiale, redimensionarea rețelei de internet de la nivelul 

școlii; 

▪ perfecționarea continuă a personalului didactic al școlii cu scopul derulării eficiente a 

diferitelor categorii de activități didactice față în față, hibrid sau on-line; 

▪ stimularea participării la activităţi extraşcolare și extracurriculare menite să lărgească orizontul 

elevilor. 

❖ Echilibru între cerere şi ofertă: 



▪ adaptarea ofertei educaţionale plecând de la cunoaşterea resurselor umane şi materiale de care 

dispune şcoala, dar şi de solicitările elevilor şi ale părinţilor; 

▪  propunerea şi derularea unor activităţi opţionale care să se bazeze şi să dezvolte competenţele 

de tipul: utilizarea calculatorului, comunicarea într-o limbă modernă etc.; 

❖ Dezvoltarea relaţiilor parteneriale între şcoală şi comunitate:Parteneri Educaționali Ai 

Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău 

Instituții: 

❖ Ministerul Educației Naționale 

❖ ISJ Buzău 

❖ Casa Corpului Didactic Buzau 

❖ Instituția Prefectului 

❖ Consiliul Județean Buzău 

❖ Primăria Buzău 

❖ Consiliul Local Buzău 

❖ Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

❖ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

❖ Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Buzău 

❖ Direcția Județeană de Sănătate Publică Buzău 

❖ Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău 

❖ Jandarmeria Buzău 

❖ Poliția Locală Buzău 

❖ Direcția Județeană de Statistică Buzău 

❖ O.N.G.-uri, asociații și fundații non-profit 

❖ Biserica Sf. Nicolae Buzău 

❖ Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău 

❖ Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” 

❖ Muzeul Județean Buzău 

❖ Teatrul „George Ciprian” Buzau 

 

În stabilirea politicii educaţionale urmărite în şcoala noastră, am plecat tocmai de la priorităţile 

politicii educaţionale ale ME și de la prioritățile stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 

Buzău, pentru anul școlar 2020-2021: 

1. Organizarea activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică; 

2. Organizarea și desfășurarea examenelor naţionale în condiţii optime și creșterea procentului de 

promovare; 

3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii în rândul tinerilor; 

4. Dezvoltarea în carieră și perfecționarea personalului din învăţământ prin programe specifice; 

5. Asigurarea acoperirii normelor cu personal didactic titular în învățământ; 

6. Eliminarea violenţei din şcoli; 

7. Alegerea manualelor şcolare adecvate noului curriculum; 

8. Realizarea unui parteneriat eficient cu autoritățile administratiei publice locale 

În acest context au fost stabilite și obiectivele vizate de întreaga activitate din școala noastră, 

acestea fiind stabilite în concordanță cu Politica de guvernare 2018-2030, cu prioritățile și strategia 

ME pentru perioada 2019-2030, cu strategia de dezvoltare a Inspectoratului Județean Buzău pentru 

perioada 2020-2021, privind calitatea și accesul la educație și compatibilizarea cu cerințele de educație 

și formare profesională existente la nivelul Uniunii Europene. 

 



CADRUL NORMATIV 

 Analiza contextului legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evaluează 

schimbările majore care se petrec şi identifică tendinţele și provocările care vor influenţa mediul 

educaţional în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile manifestate şi transformările 

reale din societate. 

Contextul legislativ: Acest raport privind starea educației este conceput în conformitate cu 

următoarele acte normative: 

✓ Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Programul de guvernare, prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 1/2020; 

✓ Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021; 

✓ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației 

aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ O.M.E.C.T.S. 6143/1.11.2011, completat de O.M.E.C.T.S. 3597/18.06.2014 și O.M.E.N. 

4247/13.05.2020 privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar; 

✓ Ordinul 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învăţământ preuniversitar; 

✓ O.M.E.C nr.5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului 

naţional de definitivare în învăţământ; 

✓ Ordinul M.E.C. nr.5558/2020 privind Calendarul de organizare și desfășurare a examenului 

național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021; 

✓ Ordinul M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021; 

✓ Ordinul M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

✓ Ordinul M.E.N. nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020- 2021,cu modificările şi 

completările ulterioare 

✓ Ordinul M.E.C. nr.5459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic 

preuniversitar în anul școlar 2020-2021; 

✓ O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

unităților care oferă activitate extrașcolară, modificat prin O.M.E.C.Ş. nr. 4624/2015; 

✓ O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

✓ O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ O.M.E.N. nr. 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învățământul 

preuniversitar a programului Erasmus+; 

✓ Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităților, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Strategia UNESCO“Educație pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” adoptată în 19 decembrie 2019 la New York, în Statele Unite ale 

Americii; 

✓ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2020-2030; 

✓ Programul Uniunii Europene de Educație şi Formare pe parcursul întregii vieți, 2016 – 2020, 

Erasmus+; 



✓ O.M.E.C.Ş. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

✓ O.M.E.C.Ş. nr. 5086/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la 

domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale; 

✓ O.M.E.C.Ş. nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare 

şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării şi 

reabilitării copiilor cu dizabilități şi/sau cerințe educaționale speciale; 

✓ Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

✓ O.M.E.N. 3.022/8.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul 

preuniversitar; 

✓ O.M.E.C.S. nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi 

funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar; 

✓ HG nr. 461 din 2017 privind aprobarea conținutului şi formatului actelor de studii pentru 

absolvenți şi personal didactic; 

✓ O.M.E.N. nr. 4005/2018 modificare ordin 3844/2016 regim juridic acte studiu învățământ 

preuniversitar; 

✓ Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR); 

✓ Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS 

– CoV – 2 – Nr. 5487/ 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării; Nr. 1494 / 31.08.2020, 

Ministerul Sănătății; 

✓ Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 

✓ Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2019-2020; 

✓ Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău pentru anul școlar 2020-2021; 

✓ Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Local Buzau; 

✓ Alte ordine, note, notificări şi precizări ale Ministerului Educației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.1. ANALIZA SWOT 

 

II.1.1. RESURSE CURRICULARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Asigurarea repartizării judicioase a resurselor 

financiare și gestionarea eficientă a resurselor 

mijloacelor care să asigure desfășurarea în 

condiții normale a activităților de învățare în 

toate cele trei scenarii;   

• Există o bază didactică ce permite orientarea 

ofertei curriculare spre informatică, limbi 

străine, chimie, fizică, biologie, limba română, 

sport, pentru extindere, sau matematică, 

geografie, istorie şi ştiinţe sociale pentru 

aprofundare; 

• Şcoala dispune de baza legală necesară 

elaborării ofertei curriculare; 

• Dotarea şcolii permite orientarea ofertei 

şcolare spre discipline cu nivel ridicat de 

aplicabilitate, mai ales în domeniul 

informaticii, biologiei, chimiei şi fizicii; 

• Disciplinele de învăţământ din trunchiul 

comun sunt foarte bine încadrate cu profesori 

şi beneficiază de mijloacele de învăţământ 

necesare; 

• Coeficientul de promovare ridicat;  

• Toţi absolvenţii de gimnaziu şi-au continuat 

studiile liceale; 

• Rezultate bune şi foarte bune la concursurile 

şcolare, la olimpiade, pe discipline de 

învăţământ, sesiuni de referate şi comunicări, 

concursuri locale etc.); 

• Realizarea activităților educative suport pentru 

elevi în perioada suspendării cursurilor ca 

urmare a decretării stării de urgență și de alertă 

la nivel național. 

•  Interesul scăzut al elevilor din clasele a VIII-a 

pentru disciplinele de învăţământ din care nu 

se susţine examen de evaluare națională și care 

să influențeze admiterea la liceu; 

 

• Existența unor elevi care în perioada de 

învățare în on-line s-au putut conecta mai greu, 

mai târziu, primind materialele didactice sub 

formă de fișe printate; 

 

•  Sunt multe discipline cu o oră pe săptămână. 

În mare parte acestea ajung să fie considerate 

de elevi mai puțin importante; 

 

• Inerția mare la schimbare a unor cadre 

didactice pentru utilizarea metodelor activ-

participative și pentru desfășurarea 

activităților de învățare în sistem on-line. 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Posibilitatea învăţării a două limbi străine la 

nivel mediu şi ridicat; 

• Posibilitatea formării deprinderilor de utilizare 

a calculatorului; 

• Posibilitatea elevilor de participare la orele de 

pregătire suplimentară pentru susţinerea 

•  Creşterea uşoară a absenteismul, mai ales la 

nivelul claselor gimnaziale; 

•  Numărul disciplinelor de învăţământ studiate 

şi ca urmare numărul orelor de curs/elev    într-

o săptămână este prea mare, fapt ce duce la 

supraîncărcarea elevilor; 



probelor din cadrul diverselor concursuri 

şcolare; 

• Interesul şi pregătirea pentru admiterea în 

învăţământul liceal se menţin la cote ridicate; 

• Posibilitatea de a participa la activităţi de 

performanţă de nivel judeţean şi naţional 

(tabere, concursuri pentru elevi, competiţii 

sportive etc.); 

• Utilizarea reţelelor de calculatoare pentru 

comunicare şi posibilitatea utilizării softului 

existent în activitatea didactică. 

•  Volumul exagerat al programelor şcolare şi  

numărul prea mare de discipline de 

învăţământ; 

 

•  Insuficienţa resurselor financiare pentru 

dotarea cu mijloace de învăţământ  şi cu 

echipamentele necesare la standardele vizate 

de şcoală; 

 

• Instabilitatea privind CDŞ-ul ca pondere în 

planurile de învăţământ. 

 

 II.1.2. RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Întregul personal didactic, atât titular dar şi cel 

suplinitor este calificat în proporţie de 100%; 

• Participarea profesorilor la cursurile de formare 

continuă este permanentă, inclusiv în perioada 

de învățare în sistemul on-line; 

• Se remarcă în şcoală climatul educaţional 

deschis, stimulativ determinat de relaţiile 

interpersonale deosebite existând între 

profesori elevi, conducere-subalterni, 

profesori-părinţi, profesori-profesori etc.; 

• Activitatea în şcoală este bine coordonată, 

existând comisii constituite pe diverse teme, 

comisii care sunt coordonate cu maximă 

răspundere; 

• Îmbunătăţirea relaţiei dintre profesori şi elevi 

prin intermediul Consiliului elevilor pe şcoală; 

• 100% din personal a obţinut calificativul 

,,foarte bine’’ la sf.anului şcolar 2019-2020; 

• Experienţa cadrelor didactice ale şcolii în 

evaluarea bazată pe standarde şi  în dezvoltarea 

instrumentelor de evaluare; 

• Realizarea  tuturor preinspecţiilor şi inspecţiilor  

în vederea înscrierii la examenele de obţinere a 

gradelor didactice, în semestrul I și în prima 

parte a semestrului al II-lea; 

• Existenţa fişei postului pentru  cadrele 

didactice, pentru personalul didactic auxiliare  

şi implicit a  fişei de evaluare. 

•  Uşoare reticenţe în implicarea personalului 

didactic în activităţi de perfecţionare fie din 

cauza taxelor impuse, fie din cauza locului de 

desfăşurare sau a perioadelor în care se 

desfăşoară; 

•  Prezenţa unei atitudini conservatoare în cazul 

unor cadre didactice referitoare la desele 

schimbări din sistemul educaţional; 

• Reticenţa cadrelor didactice în implementarea 

unor metode de lucru moderne, mai ales în 

afara perioadei de învățare în on-line;  

• Modalitatea de salarizare a cadrelor didactice 

este nemotivantă; 

• Numărul ușor în creștere al copiilor cu părinți 

plecați în străinătate; 

•  Număr mare de familii dezorganizate care nu 

se ocupă de copii, care nu se implică în viaţa 

şcolii sau care au venituri sub salariul mediu 

pe economie; 

• Starea materială slabă a sistemului  lipsa de 

fonduri şi motivare în dezvoltarea personală; 

•  Unele cadre didactice manifestă lipsă de 

disponibilitate în a desfăşura activităţi 

extracurriculare sau extraşcolare neplătite. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 



• Desele activităţi comune ale cadrelor didactice 

determină o creştere a gradului de coeziune a 

grupului, o comunicare mai bună etc.; 

• Şedinţele cu părinţii/consultaţiile/lectoratele cu 

părinţii se desfăşoară după o tematică bine 

stabilită şi cu maximă responsabilitate; 

• Orele teoretice şi practice au un caracter 

aplicativ; 

• Cointeresarea personalului didactic şi didactic 

auxiliar pentru perfecţionarea continuă; 

• Fiecare cadru didactic este conştient de 

responsabilităţile şi îndatoririle care îi revin; 

• Posibilitatea ca fiecare angajat să se compare 

cu cadre didactice de la alte şcoli, valorificând 

experienţa din activitatea acestora, în cadrul 

activităților clusterului educațional 

EduNetworks. 

•  Scăderea interesului pentru menţinerea 

relaţiei cu părinţii, în urma lipsei acestora de 

implicare în educaţia copiilor lor; 

•  Scăderea motivaţiei cadrelor didactice pentru 

implicarea în activităţile extraşcolare sau alte 

activităţi neplătite; 

•  Scăderea prestigiului cadrelor didactice; 

•  Criza de timp a părinţilor atunci când este 

vorba de implicarea acestora în activităţile 

comune cu copiii lor şi propuse de şcoală; 

• Influenţa mediul extern poluant: filme/site-uri 

nocive tinerilor, discoteci şi localuri publice 

în care se bea, se fumează etc. 

 

 

 

II.1.3.  RESURSELE MATERIALE/FINANCIARE 

  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Condiţiilor oferite în cadrul tuturor structurilor 

inclusiv încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare; 

• Existenţa tehnologiei și a echipamentelor 

tehnologice care au putut fi puse la dispoziția 

cadrelor didactice în perioadele de predare 

hibrid sau în totalitate on-line; 

• Dotarea adecvată a cabinetelor de chimie, 

fizică, biologie; 

• Nivelul de confort din şcoală este ridicat; 

• Biblioteca şcolii este bine organizată şi 

dispune de un fond de carte ce acoperă în mare 

măsură solicitările de la toate disciplinele de 

învăţământ fiind şi conectată la internet; 

• Bugetul şcolii acoperă necesarul minim de 

funcţionare. 

 

•  Nu există fondurile necesare motivării 

cadrelor didactice sau elevilor cu performanţe 

deosebite; 

 

• Nu toți elevii dispun de o conexiune la Internet, 

necesara participării la orele on-line. 

 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Legăturile stabilite cu întreaga comunitate 

locală sunt permanente; 

•  Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea 

şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 



• Existenţa unor parteneriate cu diverse 

instituţii, societăţi comerciale locale, ONG-uri 

etc.; 

• Existenţa unor spaţii  ce pot fi închiriate în 

scopul obţinerii unor fonduri extrabugetare; 

• Disponibilitatea părinţilor şi  copiilor de a fi 

antrenaţi în activităţi de susţinere a şcolii sub 

diverse forme; 

• Programe guvernamentale pentru reabilitări de 

şcoli, modernizări şi dotări; 

• Realizarea unei baze de date accesibile 

profesorilor şi elevilor şi utilă pentru 

activităţile de predare – învăţare – evaluare, 

inclusiv on-line. 

•  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

 

•  Insuficienţa resurselor proprii pentru 

acoperirea completă a cerinţelor şcolii care nu 

se pot realiza de la bugetul de stat sau bugetul 

local; 

 

 

 

 

II.1.4. RELAŢIILE CU ÎNTREAGA COMUNITATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existenţa mai multor parteneriate cu institutii 

din municipiul Buzau 

• Există o tematică respectată a întâlnirilor cu 

Comitetul consultativ al părinţilor, fiecare 

profesor având stabilită o zi pentru consultaţii 

cu părinţii; 

• Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi - părinţi 

este întărită şi prin acţiunile la care ei participă: 

serbări, spectacole, expoziţii; 

• O foarte bună colaborare cu părinţii; 

• Colaborarea permanentă şi deschisă cu 

Primăria Municipiului Buzau  şi cu Consiliul 

Local. 

•  Implicarea modestă a Consiliului Local în 

asigurarea materialelor și a procedurilor 

eficiente pentru asigurarea condițiilor de 

siguranță epidemiologică privind 

îmbolnăvirile cu SARS CoV-2; 

• Puţine activităţi extracurriculare din şcoală 

reuşesc să implice activ părinţii copiilor; 

•  Foarte puţine propuneri pentru iniţierea unor 

activităţi în şcoală vin din partea părinţilor; 

•  Dificultăţi în atragerea sponsorilor. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Există disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primărie,  Biserică, Poliţie, instituţii 

culturale); 

• Creşterea nivelului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor privind 

dezvoltarea şcolii; 

• Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice 

implicate sau interesate în derularea unor 

proiecte naţionale şi internaţionale; 

• Realizarea de venituri proprii din sponsorizări 

şi donaţii; 

• O bună colaborare cu media locală pentru 

menţinerea imaginii şcolii la cote ridicate. 

•  Existența unor perioade în care activitatea 

școlii se desfășoară doar în mediul on-line;  

•  Nivelul de educaţie, poziţia socială şi timpul 

limitat al părinţilor pot conduce la o slabă 

implicare a părinţilor în viaţa şcolară; 

• Influenţa negativă a mediului extern poluant 

pentru tineri; 

• Scăderea interesului general pentru şcoala de 

nivel performant, în condițiile în care procesul 

de învățare se derulează on-line; 

•  Unii părinţii lasă în prea mare măsură sarcina 

educării copiilor lor în seama şcolii. 

 



NEVOI IDENTIFICATE 

ȚINTE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE 

1. Nevoia identificată: implicarea cu eficiență și eficacitate a cadrelor didactice în 

exercitarea funcției manageriale la nivelul tuturor compartimentelor educaționale 

1. ȚINTA: Creșterea eficienței instituționale  

OBIECTIV STRATEGIC: 

OI. Asigurarea unui management performant la nivelul învățământului din unitatea 

școlară. 

2. Nevoia identificată: Desfășurarea unor activități instructiv educativ de calitate care să 

asigure progres și performanță cu șanse egale pentru toți elevii invățământului 

obligatoriu din școala noastră. 

2.ȚINTA: “Asigurarea accesului tuturor elevilor la învățământul obligatoriu” 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.I. “Creșterea calității procesului instructiv educativ și stimularea excelenței” 

O.II. “Asigurarea incluziunii și a egalității de șanse pentru toți elevii” 

3. Nevoia identificată: Desfășurarea cu elevii a unor activități de educație pentru sănătate 

teoretice și practice care să determine însușirea și aplicarea unor reguli de igienă de care 

depind sănătatea personală și a colectivității, necesare toate viața. 

3.TINTA: Conștientizarea elevilor în vederea creării/ păstrării unui mediu școlar sănătos, 

igienic, potrivit standardelor în vigoare 

OBIECTIV STRATEGIC: Imbunătățirea cunoștințelor privind propria sănătate și 

schimbarea atitudinii/ comportamentului sănătoase/ sănătos în colectivitate, care sa asigure 

propria sănătate și a mediului ambient. 

4. Nevoia identificata: Creșterea eficienței/ eficacității procesului de predare învățare prin 

participarea cadrelor didactice la cursuri de formare. 

4. Ținta:Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate, prin încadrarea 

cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de 

perfecționare și formare continuă. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.I. “ Asigurarea și dezvoltarea resursei umane, prin activități de perfecționare și formare 

continuă”. 

5.  Nevoia identificată: Imbogățirea volumului de carte al bibliotecii scolare, care să răspundă 

noilor cerințe/ programe școlare. 

5.     TINTA: “ Sporirea calității educației în vederea dezvoltării de competențe în 

aplicarea practică a cunoștințelor dobândite în școală”. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.I.  Asigurarea calității serviciilor educaționale prin programe de educație la standarde de 

calitate, care să satisfacă așteptările beneficiarilor; 

6.  Nevoia identificată: Dezvoltarea relațiilor cu reprezentanții comunității locale/ autoritățile 

administrației publice locale în vederea alocării/ atragerii resurselor financiare și materiale 

necesare nevoilor școlii. 

6.  ȚINTA:  Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii, 

dezvoltarea acestuia prin implicarea comunității locale. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.I.  asigurarea condițiilor educaționale, conform standardelor de calitate. 

7.  Nevoia identificată:sensibilizarea comunității locale (agenți economici, ONG uri, părinți 

etc.) pentru susținerea financiara a activităților extrașcolare,  recompensarea elevilor și  

cadrelor didactice performante etc., prin acordarea de sponsorizări și donații. 

7.  TINTA: “Eficiența financiară a unității școlare în condițiile descentralizării” 

 OBIECTIV STRATEGIC: 



O.I.  Creșterea eficienței financiare la nivelul unității școlare prin abordarea unei strategii 

financiare optime, în condițiile descentralizării. 

8.  Nevoia identificată:  Intensificarea promovării imaginii școlii dincolo de spațiul școlar și 

comunitar (prin participarea la schimburi experiență cu alte școli, pagina web, revista școlii, 

etc.) 

8.  ȚINTA: Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de 

descentralizare și autonomie instituțională. 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O1. “Creșterea prestigiului unității școlare prin cunoaștere reciprocă și acțiuni comune care să 

ofere servicii educaționale de calitate.” 

9.Nevoia identificata: Promovarea diversității interculturale în rândul elevilor și cadrelor 

didactice prin inițierea unor proiecte și participarea la schimburi de experiență cu școli din 

România (care promovează educația interculturală). 

9. TINTA: “Promovarea și valorificarea diversității culturale în educație prin implicarea 

elevilor în activități educative extrașcolare și extracurriculare” 

OBIECTIV STRATEGIC: 

O.I.  Includerea în programele de activități educative extrașcolare și extracurriculare a unor 

proiecte de promovare a educației interculturale, care să ofere sprijinul necesar în promovarea 

dezvoltării competențelor de lectură, desegregării școlare și egalizării șanselor în educație. 

10. Nevoia identificată:  Lărgirea viziunii asupra propriilor valori prin participarea elevilor și 

cadrelor didactice la schimburi de experiență, în proiecte de cooperare europeana, care vizează 

promovarea valorilor europene (toleranța, respect, tradiții, democrație, 

învățarea/perfecționarea limbilor străine, etc.) 

10.  TINTA: “Dezvoltarea dimensiunii europene a activității școlare și extrașcolare prin 

proiecte internaționale”. 

O.I.  OBIECTIV   STRATEGIC:  Imbunătățirea competențelor elevilor și cadrelor didactice 

prin exersarea exemplelor de bună practică în context european. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIECTIVE GENERALE 

 

Priorități ale Educației pentru anul școlar  2020 - 2021 in învățământul preuniversitar 

 

Diagnoza activităţii pe anul şcolar 2019-2020 a condus la identificarea priorităţilor strategice 

pentru anul şcolar în curs, priorităţi care se identifică cu cele ale planului de dezvoltare instituţională 

pe următorii 5 ani:  

✓ Conceperea unei oferte educaționale diversificate și atractive, realizată prin consultarea 

permanentă a beneficiarilor direcți și indirecți şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă 

de educaţie extracurriculară; 

✓ Realizarea unei încadrări anuale cu personal didactic pregătit, interesat  de 

autoperfecționare și formare continuă, pentru asigurarea serviciilor educaționale 

✓ Ameliorarea rezultatelor învățării și prevenirea eşecului şcolar, inclusiv în perioada de 

învățare în sistem on-line; 

✓ Modernizarea și întreținerea bazei materiale a școlii având drept scop realizarea unui 

climat deschis pentru atingerea performanțelor vizate; 

✓ Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, județeană și națională. 

 

  

Obiective de interes: 

• extinderea educației antreprenoriale în toate școlile 

• strategia privind stimularea invățământului profesional dual 

• modificarea Legii educației privind reforma programelor școlare IX-XII (planuri cadru și 

programe școlare) 

• îmbunătățirea instrumentelor de evaluare/ examinare pentru elevi și profesori 

• profesori motivati și bine pregătiți 

• dezvoltarea centrelor comunitare de învățare permanentă 

• implementarea unui proiect pilot privind învățământul digitalizat 

• plan de măsuri -   internet în toate școlile 

• creșterea gradului de calificare prin programul “ A doua șansă” 

• extinderea programului pilot Masa caldă pentru elevi și promovarea programului Școala după 

școală 

• părăsirea timpurie a școlii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse 

între 18 - 24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior ( echivalentul clasei a 

opta) și care nu mai urmează nici o altă formă de școlarizare sau formare profesională 

• Școala Gimnazială numărul 7 Buzău își propune, în concordanță cu politicile educaționale 

promovate de către M.E. și ISJ Buzău realizarea acestor obiective generale adaptate la 

specificul unității școlare. 

 

 OBIECTIVE GENERALE (nivel  management) 

 

1. Integritate profesională și  personală 

2. Realizarea misiunii Școlii Gimnaziale numărul 7 Buzău 

3. Competență și eficiență în îndeplinirea efectivă a sarcinilor 

4. Funcții sensibile, politica de rotație a salariaților care ocupă astfel de funcții 

5. Stabilirea competențelor și delegarea responsabilităților 

6. Definirea structurii organizatorice 



7. Definirea obiectivelor determinante și a celor complementare, în conformitate cu 

legile, regulamentele și politicile interne 

8. Concordanță între planuri și activități, ce au ca rezultat atingerea obiectivelor 

9. Asigurarea convergenței și coerenței planurilor 

10. Asigurarea monitorizării performanțelor 

11. Analiza riscurilor legate de desfășurarea activităților 

12. Stabilirea tipurilor de calitate, frecventa, surse  și destinatarii acestora 

13. Dezvoltarea sistemului de comunicare internă și externă 

14. Organizarea primirii/ expedierii, înregistrarea și arhivarea corespondenței 

15. Fixarea ipotezelor ce conduc la realizarea obiectivelor, reevaluarea acestora în condiții 

specifice 

      16. Posibilitatea salariaților de a semnala neregularități 

17. Elaborarea de proceduri scrise,  comunicate tuturor salariaților implicați 

18. Separarea elementelor operaționale de cele financiare ale fiecărei acțiuni 

19. Asigurarea unor măsuri de supraveghere adecvate a operațiunilor 

20. Gestiunea abaterilor față de politicile sau procedurile stabilite 

21. Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment 

22.  Construcția de politici adecvate strategiilor de control 

23. Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale școlii 

24. Instituirea funcției de evaluare a controlului intern 

25. Accesul la o capacitate de audit 

 

 

Obiectiv general 1: 

Utilizarea în condiții de  economicitate,  eficiență și eficacitate a tuturor resurselor Școlii Gimnaziale  

nr. 7 Buzău 

Obiectiv specific 1.1: Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale 

Obiectiv specific 1.2:  Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural al compartimentului 

Obiectiv specific 1.3:  Gestionarea eficientă a resurselor umane 

 

Obiectiv general 2:  

Dezvoltarea dimensiunii europene a activității școlare și extrașcolare prin proiecte europene.  

Obținerea calificativului excelent la evaluarea externă ARACIP.  

Obiectiv specific 2. 1. Imbunătățirea și dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial 

Obiectiv specific 2. 2. Creșterea eficacității activității de control financiar preventiv intern, ca parte 

componentă a sistemului de management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

A1. ACTIVITATEA DIRECTORILOR 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Proiectarea managerială pentru anul școlar 2020-2021 a însemnat realizarea la 

timp a următoarelor documente 

▪ Actualizarea Planului de dezvoltare a școlii (PDI) 

▪ Proiectul planului de scolarizare pentru anul școlar 2021-2022 

▪ Programele manageriale semestriale/anuale 

▪ Programul activităților educative școlare și extrașcolare 

▪ Programele de activități semestriale și anuale ale catedrelor/comisiilor metodice 

și a altor comisii de lucru 

▪ Oferta educațională 

▪ Statul de funcții/Statul de personal pentru anul școlar 2020-2021 

▪ Proiectul de buget pentru anul 2021 

▪ Tematica ședințelor Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație 

 

1.2. Analiza activității desfășurate de conducerea unității 

1.2.1.  Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor/ programelor 

La începutul anului școlar 2020- 2021, prin decizii interne au fost numiți:  secretarii consiliului 

profesoral și de administrație, dirigintii/ învățătorii,  șefii de catedre/ comisii metodice, de 

compartimente  și ai diferitelor comisii de lucru/ programe, responsabilul achizițiilor publice. Au fost 

emise 53 de decizii de numire și constituire a comisiilor/ programelor, cu anexele aferente. In acest an 

școlar au fost emise în total 96 decizii. 

 

A1. Activitatea directorilor 

1.2.2. Repartizarea responsabilităților 

 Responsabilitățile privind coordonarea activităților pe care le presupune activitatea din școală s-au 

repartizat prin delegare directorului adjunct, coordonatorului pentru proiecte și programe educative, 

membrilor consiliului de administrație/ CEAC, responsabililor de comisii/ catedre metodice, 

responsabililor altor comisii/ programe. 

1.2.3.  Organizarea timpului tuturor compartimentelor 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin regulamentul intern și 

ROFUI,  programul de lucru din școală pentru toate compartimentele de activitate.  Orarul a fost 

elaborat de “Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului pe școală” și aprobat in CA. 

1.2.4 . Organizarea/ monitorizarea întregii activități educaționale cu respectarea legislației în vigoare 

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activității tuturor compartimentelor. In 

plus, în  tematica ședințelor consiliului de administrație s-au inclus analize ale activităților și 

problemelor fiecărui compartiment respectiv catedra referitoare la analiza rezultatelor de la testul 

predictiv, parcurgerea ritmică a materiei/ notarea ritmică a elevilor. 

1.2.5.   Evaluarea externă a activității unitatii:  tematici de control ISJ Buzău 

A fost efectuat un control tematic de câte ISJ Buzău prin activitatea doamnei profesor Preda Tudor 

Ana- inspector teritorial..  In urma acestui control s-a constatat realizarea 100% a cerintelor impuse în 

tematica de control; concluziile doamnei Inspector au fost consemnate în registrul de inspecții 

1.2.6. Evaluarea internă a unității de învățământ- prezentarea raportului anual de evaluare 

internă asupra calității educației,   întocmit de CEAC (RAEI  2019-2020 si 2020 - 2021 privind 

starea și calitatea învățământului în unitatea școlară/ 2019- 2020 și 2020- 2021); 



1.3.  Activitatea de (auto)formare  manageriala:  directorii s-au informat permanent, prin consultarea 

diferitelor acte normative care vizează activitatea managerială (studiu individual)  și  participarea la 

cursuri de formare.  

 

 

A2. Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

 

 Doamna profesoară Ivan Iuliana a realizat următoarele activități: 

 

•  a coordonat/ monitorizat activitățile educative nonformale din școală 

•  a elaborat programul/ calendarul activităților educative școlare și extrașcolare care definesc 

cultura organizațională a școlii 

•  a elaborat planul semestrial al activității educative extrașcolare 

•  a diseminat informații privind activitățile educativ derulate în școală 

•  a facilitat implicarea părinților și partenerilor educaționali în activitățile educative 

•  a coordonat încheierea acordurilor de parteneriat cu instituțiile din Buzău 

• a coordonat activitatea de centralizare a tuturor proiectelor care se derulează și de completare 

a documentației 

•  a stabilit modalități de monitorizare și evaluare a activităților educative extrașcolare a elevilor 

• a coordonat și monitorizat activitatea consiliilor elevilor 

• a întocmit raportul activităților școlare și extrașcolare 

• a întocmit sinteze ale proiectelor și programelor în derulare de la nivelul școlii 

•  a întocmit baza de date și protocoale de colaborare cu instituții școlare și comunitare partenere 

în actul educațional 

• a oficializat proiecte și programe educaționale prin avizarea acestora de către conducerea școlii, 

is ISJ sau instituții partenere  

• a monitorizat activitățile din proiectele și programele în desfășurare 

• a realizat o bază documentară constituită din portofolii și produse finale ale proiectelor și 

programelor derulate 

•  a evaluat periodic pe baza documentației depuse activitatea extrașcolară desfășurată  

 

 

 

A 3.  Activitatea Consiliului Profesoral 

 

• Consiliul profesoral și- a desfășurat activitatea în baza Legii Educației Naționale- nr. 1/2011 și 

a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat 

prin OMENCS nr. 5567/2011, modificat prin O.M.E.C.Ş. nr. 4624/2015, întrunindu-se de 7 ori 

în semestrul I.  

• Tematica Consiliului Profesoral a cuprins: 

➢ numirea secretarului CP pentru anul școlar 2020- 2021 

➢ măsuri organizatorice pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2020- 2021, cu accent 

pe masurile privind pregatirea scolii, in contextul prevenirii infectarii cu virusul SARSCOV-2 

➢ validarea raportului privind situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, 

diferențe, corigențe – 2019-2020 

➢ avizarea raportului privind starea și calitatea invățământului pentru anul școlar 2019- 2020 

➢ avizarea raportului de evaluare internă privind calitatea educației 2019 -2020 (RAEI) 

➢ avizarea planurilor manageriale 2020 -2021 

➢ avizarea Planului operational (PDI) 2020-2021 



➢ avizarea raportului anual 2019-2020 privind activitatea educative extrascolara, derulata la 

nivelul unitatii de invatamant- art.110 (2) 

➢ numirea consilierului pentru proiecte și programe educative la propunerea CP/ decizie director/ 

2020-  2021 

➢ alegerea Consiliului de Administrație/  2020- 2021 

➢ prezentarea componenței nominale a comisiilor/   catedrelor  metodice, a celorlalte comisii cu 

caracter permanent și temporar, care funcționeaza in unitatea de invatamant in anul scolar 2019 

-2020 

➢ stabilirea comisiei pentru intocmirea orarului pentru annul scolar 2020-2021 

➢ stabilirea comisiei pentru actualizarea ROFU si ROI /an școlar 2020- 2021 

➢ solicitări scrise pentru îmbunătățirea planului managerial 2020- 2021-  analiza 

swot,  repartizate pe domeniile comisiilor metodice 

➢ prezentarea și aprobarea planului managerial 2020 -2021 

➢ prezentarea ordinului 5.132/ din 10.09. 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte 

➢ solicitări de formare/ perfecționare  ale cadrelor didactice 

➢ analiza “Proiectului planului de școlarizare”/ 2020- 2021 

➢ stabilirea comisiei pentru evaluarea dosarelor privind sistemul de acumulare, recunoaștere și 

echivalarea creditelor profesionale transferabile pentru anul școlar 2019- 2020 

➢ aprobarea graficului și tematicii ședințelor CP/ 2020 -2021  

➢ validarea fiselor de autoevaluare pentru personalul didactic si auxiliar, in vederea stabilirii 

calificativului pentru anul scolar 2019-2020 

➢ stabilirea săptămânii Școala altfel 

➢ analiza raportului privind situația școlară și disciplinară a elevilor la sfârșitul semestrului întâi- 

prezentat de fiecare învățător/ diriginte 

➢ validarea notelor la purtare mai mici de șapte, 7 precum și a calificativelor la purtare noi mici 

de bine 

➢ validarea ofertei de discipline opționale pentru 2021 2022 (constituirea CDS la propunerea 

cadrelor didactice) 

➢ instruirea cadrelor didactice de către doamna asistent Ungureanu Mihaela privind prevenirea 

îmbolnăvirii cu virusul SARS COV 2 

➢  organizarea activității școlii potrivit scenariului galben anuntat de DSP Buzău, comitetul 

pentru situații urgență și ISJ pentru 14- 18.09. 2020 

➢  prezentarea situației la zi a stocului de manuale și organizarea distribuirii acestora către elevi 

in prima zi de școală 

➢  anunțarea controlului medical pentru ziua de 11 .09. 2020 

➢  alegerea liderului de sindicat 

➢  stabilirea CPPE-lui ținând seama de propunerea directorului 

➢  stabilirea consilierului de etică pentru anul școlar 2020- 2021 

➢  stabilirea membrilor comisiei de elaborare a codului de etică/ 2020- 2021 

➢  stabilirea purtătorului de cuvânt al unității școlare/ 2020- 2021 

➢  prezentarea statutului elevului- ordin numărul 4742/ 10.08. 2016 

➢  prezentarea și avizarea acordului de parteneriat școală- familie 2020- 2021- contract 

educațional actualizat cu noul ROFUIP/ ordinul numărul 5.447/ 31 august 2020 

➢  prezentarea noului ROFUIP/ ordinuli 5.447/  31.08. 2020 

➢  prezentarea propunerilor pentru activitățile extrașcolare /2020- 2021 

➢  stabilirea cadrelor didactice participante la cursuri de formare CRED/ 2020- 2021  

➢ dezbaterea legii numărul 272/ 2000 privind promovarea drepturilor copiilor  

➢ prezentarea/avizarea obiectivelor unitatii scolare 2020-2021 

➢ prezentarea și avizarea “Calendarului activităților educative școlare și extrașcolare”, 2020- 

2021 



➢  comunicarea “Codului de etică -angajați”, 2020- 2021 

➢  comunicarea “Codului de etică –elevi”, 2020 2021 

➢  prezentarea ordinului numărul 5455 /31.08. 2020, privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a opta în anul școlar 2020- 2021 

➢  prezentarea ordinului numărul 5457 / 31.08. 2020, privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020- 2021 

➢  prezentarea și avizarea proiectelor educativejudețene, regionale și europene ERASMUS+, 

propuse pentru anul școlar 2020- 2021 

➢  prezentarea ofertei de cursuri de formare a CCD Buzău 

➢  validarea planului de școlarizare pentru anul școlar  2021- 2022 

➢  prezentarea ordinului 5991/11.11. 2020 - metodologia privind mobilitatea personalului 

didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021- 2022 

➢  elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar 2021- 2022, 

conform OMEC numărul 5991 din 11.11. 2020 

➢ validarea listelor cu opțiuni pentru CDS, în vederea definitivării, avizării și transmiterii către 

consiliul de administrație conform OMEC numărul 5.915 din 02.11. 2020 

➢ stabilirea de activități remediale și consolidare, graficului de desfășurare și documentare  

➢ informări legislative 

➢ diverse probleme organizatorice 

➢ alte teme cuprinse în tematica Consiliului Profesoral 

 

 

A4.Activitatea Consiliului de Administrație 

 

Activitatea Consiliului de Administrație a vizat domeniile de competență stipulate în Legea Educației 

Naționale numărul 1 /2016 și în ROFUIP/ 31.08. 2016 

Consiliul de administrație s-a întâlnit în 13 ședințe în semestrul I, având o tematică stabilită la începutul 

semestrului, dar și de câte ori noutățile legislative au impus o. 

In cadrul ședințelor au fost luate decizii referitoare la: 

• evaluarea finală/ acordarea calificativelor anuale privind rezultatele activității personalului 

didactic si didactic auxiliar pentru anul școlar 2019- 2020 

• validarea raportului privind situația școlară după încheierea sesiunii de examene de încheiere 

a situației școlare și examene de corigență la clasele I-VIII 

• stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor cu caracter permanent și temporar, programelor 

care vor funcționa în anul școlar 2020- 2021 

• stabilirea responsabililor comisiilor și catedrelor metodice, a tuturor comisiilor și programelor 

care funcționează în anul școlar 2020- 2021 

• dezbaterea și aprobarea raportului de activitate al  CSSM/ 2019- 2020 

• dezbaterea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei “Situații de urgență”/ 2019 -2020 

• dezbaterea și aprobarea planului de măsuri pentru protecția muncii/ 2020 2021 

• dezbaterea și aprobarea planului de apărare împotriva incendiilor/  2020- 2021  

• Prezentarea aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă 2018- 2019 

• stabilirea atributiilor comisiilor de lucru și programelor aprobate începe 2020- 2021 

• Aprobarea Statului de personal  2020- 2021 

• Aprobarea ROFU SI ROI pentru anul școlar 2020- 2021 

• repartizarea pe clase a elevilor repetenți si a elevilor transferați din alte unități școlare 

• elaborarea și aprobarea proiectului de buget pentru anul 2021 

• aprobarea planului de achiziții pentru anul 2021 



• validarea Raportului de evaluare internă privind calitatea educației și Raportului general 

privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2019- 2020 și propunerea de măsuri 

ameliorative 

• aprobarea “Planului de îmbunătățire” pentru anul școlar 2020- 2021 

• aprobarea “Planului managerial” pentru anul școlar 2020- 2021 

• actualizarea fișei postului pentru întregul personal din școală, pe baza criteriilor de performanță 

pentru evaluarea cadrelor didactice/ 2020- 2021 elaborată de MECTS prin ordin 6.143/ 01.11 

2011 

• elaborarea prin consultarea cu sindicatele a fișelor si criteriilor de evaluare specifice unității 

școlare pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale 

• aprobarea solicităriilor de formare/ perfecționare ale cadrelor didactice, la propunerea CP 

• utilizarea sistemului AeL în predare învățare/ graficul programărilor în laborator 

• stabilirea perioadei concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise ale salariaților, a 

propunerilor directorului și în urma consultării sindicatului pentru anul școlar 2020- 2021 

• avizarea “Statului de funcții”/ 2020- 2021 

• informare cu privire la cazurile de abandon școlar/ tendința de abandon și abateri disciplinare 

• informare/  analiza rapoartelor sintetice ale șefilor comisiilor/ catedrelor metodice privind 

parcurgerea materiei și evaluarea ritmică a elevilor 

• informare/ pregătirea elevilor claselor a opta pentru Evaluarea Națională/ graficul orelor de 

pregătire 

• stabilirea comisiei pentru realizarea inventarierii anuale 

• avizarea și propunerea catre Consiliului Local, spre aprobare, aProiectului planului anual de 

venituri și cheltuieli întocmit de director și contabil șef, ținând seama de propunerile catedrelor 

metodice, privind îmbunătățirea bazei materiale a instituție (avizarea/ adoptarea proiectului de 

buget pentru anul 2021) 

• stabilirea strategiei de realizare și gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform 

articolului 31 din ROFUIP, pentru anul 2020 

• analizaactivității compartimentului administrativ- gospodăresc  

• aprobarea curriculumului la decizia școlii la propunerea CP, pentru anul școlar 2021- 2022 

• realizarea etapelor de întregire/ de prelungire a activității cadrelor didactice, conform 

metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020- 2021 

• aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 2020- 2021 

• informări legislative 

• aprobarea comisiilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale 

• Alte teme cuprinse în graficul activităților CA 

 

 

 

 

 

A5. Activitatea responsabilului “Comisiei dirigintilor” 

 

Ca responsabil al Comisiei diriginților “Consiliere, orientare și activități extrașcolare”, doamna 

profesor Matei Roxana a realizat PORTOFOLIUL RESPONSABILULUI COMISIEI 

DIRIGINȚILOR, cuprinzând: 

• componența comisiei; 

• planul managerial al activităților comisiei metodice anual și semestrial aprobat si avizat 



• planificările anuale și semestriale ale membrilor comisiei, avizat de responsabilul comisiei și 

de directorul școlii 

• raportul de activitate pe anul școlar/  semestrul precedent 

• atribuțiile comisiei metodice și responsabilitățile membrilor comisiei 

• graficul interasistentelor la orele de consiliere și orientare 

• calendarul activităților extracurriculare proprii și cele ale ISJ/ MEN 

• calendarul special pentru săptămâna Școala altfel 

• metodologii/ documente/ comunicari transmise de ISJ și MEN si oferta CCD de cursuril de 

perfecționare 

• procese verbale de la activitățile desfășurate,  însoțite de documente doveditoare (planuri de 

lecții, referate,etc,) 

• chestionare, fise, materiale didactice, suporturi de curs, dovezi ale activităților didactice (CD-

uri, fotografii, diplome ale elevilor) 

• situatia participării membrilor comisiei la cursuri de formare și perfecționare în domeniul 

consilierii și orientări (finalizate sau în derulare) 

• situația participării membrilor comisiei la programe și proiecte educaționale 

• alte dovezi ale activităților extrașcolare (albume și CD-uri, filme , etc.) 

• monitorizarea realizarii de către fiecare diriginte a mapei/ portofoliului specific, având 

următoarele componente 

1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ 

2. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

3. COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 

4. COMPONENTA EXTRACURRICULARA 

5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 Activitatea s-a desfășurat la standarde de calitate și eficiență, 

 

 

 

 

 

A6. Activitatea Comisiei Pentru Evaluarea Și Asigurarea Calității 

 

 Activitățile desfășurate în anul școlar 2020- 2021, semestrul I, au fost următoarele: 

• întocmirea “Raportului de evaluare internă a activității” pentru anul școlar 2019- 2020- 

în  urma analizei nivelului de realizare a  a standardelor de referință- raport prezentat în 

Consiliul profesoral și Consiliul de administrație, Adunarea generală a părinților pe școală 

• stabilirea planului de îmbunătățire a calității activităților pentru anul școlar 2020- 2021, 

pornind de la puncte slabe identificate în urma analizei realizate (domeniul managementul 

calității) 

• Planul managerial al activităților pentru anul școlar 2020- 2021 

• reactualizarea Regulamentului propriu de funcționare a Comisiei de Evaluare si Asigurare a 

Calității Educației -septembrie 2020 

• comunicarea documentelor componente ale dosarelor comisiilor metodice și ale portofoliilor 

profesorilor- septembrie 2020 

• planificarea activităților pentru asigurarea calității în educație- septembrie 2020 

• stabilirea stilurilor de învățare- septembrie 2020 

• întocmirea strategiei de evaluare internă a calității și aprobarea ei în Consiliul de administrație- 

octombrie 2020 



• întocmirea Planului operațional pe domeniile: 

A.  capacitate instituțională 

B.  eficacitate educațională 

C.  managementul calității- octombrie 2020 

D.  aplicare de chestionare părinților, cadrelor didactice, elevilor 

o finalizarea RAEI 2019- 2020- 10 octombrie 2020 

o elaborarea RAEI 2020- 2021 

o finalizarea RAEI 2020- 2021 

o evaluare inițială și plan de îmbunătățire pentru fiecare plan de învățare- octombrie 2020 

o întocmirea Raportului de evaluare internă, pentru anul școlar 2019- 2020 și transmiterea 

lui către ARACIP - 10 octombrie 2020 

o întocmirea și afișarea  graficelor de utilizare a  laboratoarelor- octombrie 2020 

o crearea unei baze de date a elevilor și profesorilor- decembrie 2020 

o evaluare portofolii cadre didactice pe programe de învățare și dirigenție-  lunar 

o evaluare portofolii elevi- lunar 

o observarea lecțiilor și completarea fișelor de observare- lunar 

o monitorizarea frecvenței elevilor- lunar 

o ritmicitatea notării- octombrie 2020 

o monitorizarea completării cataloagelor școlare- octombrie 2020 

o monitorizarea aplicarii procedurii “Autoevaluare instituțională”- decembrie 2020 

o informări în consiliile profesorale cu privire la acțiunile CA- permanent 

o încheierea unor protocoale de parteneriat cu unități de învățământ, alte instituții și 

organizații- permanent 

o punerea la dispoziție a personalului a unei documentații suficiente și actualizate privind 

sistemul calității instituției de învățământ- permanent 

o aplicarea de chestionare cadrelor didactice, elevilor, părinților, în vederea utilizării lor 

în cadrul procedurii de autoevaluare instituțională-  permanent  

o stabilirea dovezilor privind standardele specifice de calitate de acreditare și de referință- 

membrii CEAC si membrii CA- decembrie 2020 

o elaborarea unor noi proceduri necesare în asigurarea calității în instituție- permanent 

o echipa CEAC își desfășoară activitatea în colaborare cu membrii Consiliului de 

Administrație; împreună Analizează și înregistrează gradul de realizare a standardelor 

de referință și propune măsuri de îmbunătățire a activității 

o se doreste o activitate eficientă a echipei: CEAC- Consiliu de administrație 

o Alte activități cuprinse în raportul anual întocmit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A7. Activitatea catedrelor/comisiilor metodice, altor comisii/programe 

 

Activitatea responsabililor de comisii a fost monitorizată și evaluată în permanență de către directori 

pe parcursul întregului semestru. Au avut loc ședințe de informare și consiliere pe diverse teme 

(completarea portofoliilor, modalități de întocmire a unor documente etc.) 

În urma evaluării activității responsabililor s-au constatat urmatoarele: 

- Portofoliile au cuprins documentele necesare (plan managerial, plan de activități, procese 

verbale, analize, planuri remediale); 

- S-au desfașurat activități de perfecționare la nivelul comisiilor metodice (lecții demonstrative, 

prezentare de referate) 

A fost intocmit DOSARUL COMISIEI METODICE – Documente necesare pe componente: 

A. Componenta organizatorică 

B. Componenta managerială 

C. Componenta operațională 

D. Componenta formare profesională 

E. Componenta extracurriculară 

 

1. Rapoartele întocmite au vizat: 

❖ PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

❖ REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

❖ EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

❖ MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

❖ MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

❖ CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA 

PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

❖ CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

 

 

CM. CLASA PREGATITOARE 

 

În perioada pe care o analizăm, septembrie 2020 – ianuarie 2021, activitatea la nivelul 

Comisiei metodice de la clasele pregatitoare s-a desfăşurat în conformitate cu: 

- strategia de dezvoltare a şcolii; 

- priorităţile instituţionale stabilite prin Planul managerial al şcolii; 

- atribuţiile şi sarcinile ce revin fiecărui membru al Comisiei metodice conform fişei postului; 

- programul de activităţi al comisiei. 

 

Activitatea instructiv – educativă 

 

Toţi membrii comisiei metodice la începutul anului şcolar 2020/ 2021 au întocmit planificări 

calendaristice şi pe unităţi de învăţare la fiecare disciplină, iar respectarea reglementărilor legale în 

vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare a fost permanent în atenţia noastră. 

 



Elevii au fost evaluaţi în permanenţă (evaluare iniţială, formativă şi sumativă)  conform 

reglementărilor şi standardelor naţionale în vigoare. Rezultatele evaluărilor au fost comunicate la timp 

elevilor şi părinţilor, prin întâlniri programate cu părinţii şi prin alcătuirea unor portofolii individuale 

cu fişele elevilor, cu lucrările acestora, ce au fost un punct de observare permanentă a rezultatelor.In 

perioadele de invatare on line, s-a tinut legatura cu parintii prin intermediul platformei Adservio si a 

grupului de whatsapp. 

S-au promovat autoevaluarea şi coevaluarea elevilor prin diverse metode şi tehnici: schimbul 

şi analiza fişelor,analiza sistematică a portofoliilor individuale, expoziţii, afişierul clasei, etc. 

Elevii claselor pregatitoare au participat la următoarele concursuri si activităti 

extracurriculare: 

 

CP A 

- participarea la activitățile extracurriculare:  Ziua Apei, Ziua Pǎmȃntului.,   Ziua Copilului. 

- participarea la acţiunea umanitară de voluntariat de colectare  si donare de produse alimentare 

și de igienă pentru căminele de bătrani din județul Buzău; 

- participarea cu intregul colectiv de elevi la Concursul National ,, Micii exloratori’’ 

 

CONCURSUL NATIONAL MICII EXPLORATORI  

Nr.crt. Numele si prenumele elevului 

 

Punctaj Premiul 

1. A.D.F. 55 - 

2. A.E.S. 100 I 

3. C.C.R. 100 I 

4. C.C.I. 70 - 

5. D.A.M. 100 I 

6. D.B.M. 100 I 

7. G.E.Ș. 80 - 

8. L.A.A. 95 II 

9. M.M. 85 MENTIUNE 

10. N.A.Ș. 95 II 

11. O.G. 85 MENTIUNE 

12. P.D. 100 I 

13. R.P.A. 100 I 

14. S.Ș.F. 100 I 

15. Ș.E.G. 80 - 



16. V.R.M. 60 - 

-  

 

          CP B 

 

     -   activităţile din cadrul proiectului educativ al  clasei “Creștem mari și sănătoți!” 

- participarea la acţiunea umanitară de voluntariat de colectare si donare de produse alimentare 

in ajutorul azilelor de bătrâni. 

- participarea la concursul national Micii exploratori- O calatorie prin Europa 

CONCURSUL NATIONAL MICII EXPLORATORI 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Punctaj Premiul 

1 B.S.G. 100 I 

2 C.A.N. 100 I 

3 I.M.Ș. 100 I 

4 L.M.A. 100 I 

5 S.S.G. 100 I 

6 Z.M.A. 100 I 

7 M.S.I. 95 II 

8 P.G.  95 II 

9 B.D.A. 90 III 

10 C.A.C. 90 III 

11 V.Ș.C. 90 III 

12 N.M.I.B. 85 MENȚIUNE 

13 P.A.G.  80 - 

14 B.P.D. 70 - 

15 T.T.A. 55 - 

 

       CP C 

- participarea la concursul national Micii exploratori- O calatorie prin Europa; 

 



CONCURSUL NATIONAL MICII EXPLORATORI 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

elevului 

Comper Comunicare 

Punctaj Premiu 

1. B.Ș.C. 100 I 

2. B.M. 100 I 

3. C.A.M. 100 I 

4. C.R.Ș. 100 I 

5. C.E.A. 100 I 

6. F.A.C. 90 III 

7. G.R.Ș. 95 II 

8. I.D.M. 100 I 

9. J.D.G. 100 I 

10. L.R.A. 100 I 

11. M.M.C. 100 I 

12. N.L.G. 100 I 

13 P.F.Ș. 100 I 

14 P.D.Ș. 100 I 

15. Ș.D.I. 100 I 

16. T.P.I. 95 I 

 

17. T.D.M. 100 I 

18. V.O.C. 100 I 

- participarea la Concursul Judetean de creatie plastica si literara – “ATELIERUL BUCURIEI” 

unde am obtinut urmatoarele rezultate:  

 

Nr. 

Crt. 

NUME SI PRENUME ELEV PREMIUL 

1. P.F. MENTIUNE 

2. L.R. II 



3. P.D. III 

- participarea la acţiunea umanitară de voluntariat de colectare si donare de produse alimentare in 

ajutorul azilelor de bătrâni; 

 

            CP D  

 

      -  participarea la concursul județean de creație „Magia Crăciunului”, ediția 1 din cadrul proiectului 

judetean “Magia Craciunului”, organizat de GPP Nr.1,Slatina, rezultate in semestrul al II-lea; 

- participarea la concursul national de creație plastică „Feeria iernii”, ediția a VII-a, Timiș- 

rezultatele in sem al II-lea; 

- participarea la concursul județean de creație „Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

“Atelierul bucuriei” editia a III-a organizat de scoala noastra  

 

-     activităţile din cadrul proiectului LeAF  “Padurea este prietena noastra!” 

 

-  participarea la activitatea de voluntariat de plantare a unui pom fructifer, Eco ZIUA VERDE 

– 29 octombrie, organizată de CCDG ; 

-     participarea la concursul national Micii exploratori- O calatorie prin Europa; 

 

CONCURSUL NATIONAL MICII EXPLORATORI- O CALATORIE PRIN EUROPA 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

         MICII EXPLORATORI 

Punctaj Premiul 

1 B.L.A. 100 Premiul I 

2 C.A.G. 100 Premiul I 

3 R.E.I. 100 Premiul I 

4 S.A.M. 100 Premiul I 

5 T.E.C. 100 Premiul I 

6 Z.I.A. 
 

100 Premiul I 

7 M.R. 95 Premiul al II-lea 

8 M.F. 90 Premiul al III-lea 



9 M.R. 90 Premiul al III-lea 

10 P.I.A. 90 Premiul al III-lea 

11 S.I.A. 90 Premiul al III-lea 

 

- participarea la concursul judetean „Primavara, fantezie si culoare- anotimpul renasterii” din cadrul 

proiectului „Atelierul bucuriei” editia a  III- a 

Concursul „Atelierul bucuriei’ ,activitatea „Primăvara ,fantezie si culoare” 

Nr. 

crt 

Nume elev Premiul 

1. Z.I.A. I 

2. Ț.I.A. II 

3 C.A. MENTIUNE 

 

- participarea la activitatea de donare de carte, organizata de Centrul de resurse pentru educatie si 

dezvoltare/ Gradinita cu program prelungit nr. 8 Buzau 

- participarea la activitatea de voluntariat prin care am strans si donat alimente pentru centrele de 

batrani 

 

    CP E 

 

- participarea la concursul județean de creație „Magia Crăciunului”, ediția 1. 

- participarea la concursul județean de creație „Atelierul lui Mos Craciun” 

 

Concursul Județean Sărbătoarea Mărului 

Nr. 

crt 

Nume elev Premiul 

1. M.I.G. I 

2. D.M.Ș. II 

 

- Activităţile lunare din cadrul proiectului educativ al  clasei „Să fim prieteni!”: 



- Activităţile lunare din cadrul proiectului „Un om, un pom!”, înscris în programul internațional Leaf 

Să învățăm despre pădure! ; 

- participarea la activitatea de voluntariat de plantare a unui pom fructifer Eco ZIUA VERDE – 29 

octombrie, organizată de CCDG România   

- participarea la concursul national Micii exploratori- O călătorie prin Europa; 

CONCURSUL NATIONAL MICIIEXPLORATORI- O CALATORIE PRIN EUROPA 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume elev 

Premiu  

Puncta

j  

1 B.S.I. I 100,00 

2 C.E.G. I 100,00 

3 D.M.Ș. I 100,00 

4 E.A.M. I 100,00 

5 G.M.G. I 100,00 

6 G.A. I 100,00 

7 G.I.Ș. I 100,00 

8 M.C.E. I 100,00 

9 M.S.A. I 100,00 

10 P.M.T. I 100,00 

11 V.M.E. I 100,00 

12 S.V.A. I 100,00 

13 M.I.G. II 95,00 

14 D.M.V. III 90,00 

15 I.D.Ș. III 90,00 

16 M.M.R. III 90,00 

17 Z.A.Ș. III 90,00 

 

- participarea la concursul „Primăvara, fantezie și culoare, anotimpul renașterii” 

- Concursul „Primăvara, fantezie și culoare, anotimpul renașterii” 

Nr. 

crt 

Nume elev Premiul 

1. M.M.R. I 



2. M.C.E. III 

3 V.M. Mențiune 

- Participarea  la activitatea de voluntariat, prin care am strâns și donat alimente pentru centrele de 

bătrâni din județul Buzău 

Concluzii 

-  În cadrul activitătilor curriculare si extracurriculare, actiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea competentelor, a capacitătilor intelectuale de bază, a atitudinilor si 

comportamentelor la elevi, calitatea acestor performante asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ-participative  

 - Datorita desfasurarii activitatii de invatare in sistem on line, concursurile la care au prticipat 

elevii au fost foarte putine si acestea doar prin participare indirecta, cu lucrari practice; 

 

ACTIVITATE DE PERFECTIONARE SI SIMPOZIOANE 

Inv. DUMITRU LIDIA COSTELA 

- participarea la conferința online “Metode moderne pentru stimularea lecturii în 

rândul elevilor”, în data de  27 mai 2021; 

              - participarea la activitățile comisiei metodice-referat cu titlul ,,Jocul didactic, modalitate 

eficientǎ de ȋnvǎțare si educare la limba si literatura romȃnǎ’’ in data de 14.01.202 

 

Inv. NEGOITA IONELA 

- continuarea formarii profesionale prin pregătirea pentru obținerea Gradului Didactic II 

(inspectie  scolare} 

-  participarea la conferința online “Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor”, în data de  27 mai 2021; 

- participarea la conferința națională online ”Drag de carte”, în data de 03.06.2021.  

 

INV. MORARU SIMONA 

- participarea la Simpozionul internațional „Cartea, condiție a demersului educațional de calitate”, 

ediția a IX-a, cu lucrarea „Auxiliarele didactice-necesitate in procesul de predare invatare”  

- participarea la Simpozionul Județean cu participare internațională „Unitate în diversitate prin 

folclor, obiceiuri și tradiții populare” din cadrul proiectului educativ „Traditia – oglinda sufletului 



romanesc” organizat de Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”Buzau, cu lucrarea „Obiceiuri si traditii 

de Paste” 

-  participarea la conferința online “Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor”, în data de  27 mai 2021; 

 

Prof. inv. primar. ROSU MIHAELA 

- Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Programul de studii 

universitare de master „Management educațional”, An I 

- continuarea formarii profesionale prin pregătirea pentru obținerea Gradului Didactic II - 16 martie 

2021 – Preinspectie grad didactic I; 

- participare la Simpozionul național „EDUCRATES”, editia a VII-a, Târgu Mureș, cu proiectul 

educațional „Să fim prieteni!” 

- -participarea la Simpozionul internațional „Cartea, condiție a demersului educațional de calitate”, 

ediția a IX-a, cu lucrarea „Să îndrumi lectura elevilor, nu-i lucru ușor!” 

- -participare la Simpozionul Județean cu participare internațională „Unitate în diversitate prin 

folclor, obiceiuri și tradiții populare” cu lucrarea „Ciuleandra, dans străvechi cu strigături” 

 -  participare la Simpozionul Național „Pui de românaș”, editia a IX-a, Buzău, cu tema „Cum   

transmitem copiilor, valorile poporului român?”, unde am participat cu lucrarea „Creațiile literare 

populare în ciclul primar” 

 -  participarea la Simpozionul Regional „Fiecare copil are dreptul la educație”, cu paricipare online, 

ediția a III-a, unde am participat cu lucrarea „Școala incluzivă, între vorbe și fapte” (ISBN 978-606-

8969-95-4+Diplomă) 

- participarea la Simpozionul Județean „Formal și non-formal în activitatea didactică”, unde am 

participat cu proiectul educațional „Să fim prieteni!” (ISBN 978-973-0-34411-1+Diplom 

- participarea la conferința online “Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor”, în data de  27 mai 2021; 

- participare la mobilitatea online din cadrul proiectului Erasmus+ „Water, wind and sun – ecology 

can be fun” - 24-28.05.2021 (Certificat) 

 

Activităţi planificate şi desfăşurate în cadrul comisiei metodice 

Luna septembrie 2020- Atelier de lucru 

 Discutarea si aprobarea Planului managerial al Comisiei metodice pentru anul scolar 

2020/2021 

 Planificarea activităţilor metodice 



 Oganizarea comisiei metodice, discutarea documentelor necesare dosarului comisiei 

metodice; 

 Stabilirea evaluărilor iniţiale la comunicare in limba romana si la matematica si explorarea 

mediului; 

 

• Membrii comisiei metodice au realizat toate activităţile care au fost propuse. 

Luna octombrie 2020 – Atelier de lucru 

 Interpretarea rezultatelor obţinute de către elevi la evaluările initiale 

Fiecare membru al comisiei metodice a prezentat rezultatele obtinute de elevii acestora la testări, 

greselile întâlnite precum si măsurile care se vor lua în vederea remedierii acestora. 

În urma aplicării  si corectării testelor initiale  s-au remarcat următoarele aspecte: 

- La CLR,s-a observat faptul ca datorita pandemiei elevii nu au mai frecventat gradinita. Nu 

toti elevii au cunostinte de despartire a cuvintelor in silabe, de numarare a acestora, de 

descoperire a sunetelor cu care incep cuvintele. Recunosc personaje din povesti si stiu sa 

deosebeasca personajele pozitive de cele negative. 

- La MEM, elevii stiu sa numere, recunosc cifrele pana la 10. Stiu sa formeze multimi de 

obiecte si corespondente  intre obiectele a doua multimi date. Recunosc formele geometrice, 

dar nu toti  cunosc culorile. Nu toti elevii asociaza corect imaginea unui pom cu anotimpul 

corespunzator, in functie de existenta frunzelor 

 

   Măsuri  ameliorative: 

    -   formulare de propozitii si numararea cuvintelor 

    - se vor face exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; 

    - se vor face exercitii de exemplificare de cuvinte care sa inceapa cu un sunet cerut; 

    - recunoasterea unui sunet in cadrul cuvintelor; 

    - evaluarea continuă și periodică prin fișe de evaluare, care urmăresc mai multe categorii de itemi; 

    - se vor lucr fise cu formare de multimi si de corespondente intre multimi; 

    -  se vor face exercitii de numarare, de recunoastere a cifrelor; 

 

Luna ianuarie 2021 – Referat  

Jocul didactic- modalitate eficienta de invatare si educare la limba romana, sustinut de prof. 

Inv. Primar Dumitru Lidia 

            D-na invatatoare a sustinut referatul cu titlul “Jocul didactic- modalitate eficienta de 

invatare si educare la limba romana”. D-na invatatoare considera ca prin jocelevii pot ajunge la 

descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acţiona creativ, pentru a cunoaşte strategiile 

jocului , în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, 

îndrăzneala.Folosirea  jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă, aduce variaţie în 



procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv. Trebuie insa stabilite reguli clare de joc, 

sarcina didactica si continuturile unui joc, pentru a fi eficient. D-na invatatoare a dat exemple de 

jocuri ce pot fi utilizate la clasa. 

            D-na invatatoare Rosu Mihaela considera ca jocul didactic este o metodă modernă, care 

activizează şi dinamizează colectivul de elevi, îi regrupează, anulând monotonia , îi solicită să 

colaboreze şi să dezbată idei, probleme. La clasa pregatitoare, multe dintre sarcinile elevilor  de lucru 

sunt prezentate sub forma de joc pentru a-i atrage pe elevi. 

 D-na invatatoare Moraru Simona este de parere ca pandemia a redus interactiunea dintre 

oameni, facandu-ne pe noi, cadrele didactice sa inventam jocuri fara a lua contact unii cu ceilalti.Nu 

se mai poate lucra in grupuri. Copiii de clasa pregatitoare sufera din cauza aceasta, ei simt nevoia sa 

se atinga unii pe ceilalti, sa isi imprumute obiecte. Trebuie sa gasim metode prin care sa ii stimulam 

sa nu se izoleze unii de ceilalti si sa nu devina prea egoisti. 

 

Luna mai 2021 –Masa rotunda-Exemple de bune practice din activitatile sustinute la clasele 

pregatitoare in semestrul al II-lea; 

          Intalnirile de lucru din cadrul Comisiei Metodice a invatatorilor din clasele pregatitoare au fost 

centrate pe strategii de imbunatatire a calitatii activitatilor didactice la clasa. 

- s-a studiat programa 

- s-a elaborat planificarea calendaristica pentru clasa pregatitoare; 

- fiecare invatator si-a impementat la clasa un proiect propriu, tinanad cont de particularitatile de 

varsta ale copiilor, de nivelul de cunostinte si de nevoile clasei; 

- s-a pus accent pe integrarea continuturilor; 

- s-au prezentat activitatile extracurriculare propuse de fiecare invatator care sa largeasaca 

interesul scolarilor in sensul construirii relatiilor bune in scoala; 

- s-au analizat rezultatele obtinute pe parcursul anului scolar de elevi si cadrele didactice s-au 

consultat asupra metodelor de abordare a continuturilor invatarii; 

 

 D-na invatatoare Dumitru Lidia considera ca intalnirile din cadrul Comisiei Metodice sunt 

instructive, se pot impartasi informatii despre cunostintele predate la clasa sau despre elevi. 

              D-na inv. Moraru Simona considera ca intalnirile comisiei sunt foarte utile pentru ca se face 

un schimb de informatii, se pot proiecta evaluari sau alte activitati la clasa. La sfarsitul programului 

zilnic, toti invatatorii comisiei se intalneau si discutau despre activitatile predate la clasa sau despre 

diferite evenimente care urmau sa aiba loc. 

 

 

Luna iunie 2021-Organizarea şi analiza rezultatelor obţinute în urma evaluării finale. 

Elaborarea rapoartelor de autoevaluare a membrilor comisiei metodice 

La sfarsitul anului scolar s-au aplicat teste de evaluare sumativa, atat la comunicarea in limba 

romana, cat si la matematica si explorarea mediului. S-a constatat  ca majoritatea elevilor si-au 



insusit continuturile invatarii. Mai sunt elevi care confunda unele litere si nu pot descoperi continutul 

scris. Sunt si elevi care nu reusesc sa rezolve exercitiile de adunare si scadere cu trecere peste ordin. 

 

     

Analiza SWOT 

Puncte tari 

◼ Întocmirea la timp a documentelor de planificare şi proiectare a conţinuturilor învăţării la toate 

disciplinele de studiu ţinând cont de planul-cadru şi a programelor şcolare pentru clasa 

pregatitoare; 

◼ Desfăşurarea tuturor activităţilor propuse; 

◼ Participare  la activitatea on line a Cercului pedagogic; 

◼ Parcurgerea ritmică, integrală şi de calitate a conţinuturilor şcolare; 

◼ Utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de predare/ învăţare/evaluare; 

◼ Dezvoltarea relaţiilor interpersonale (profesor-elev, elev-elev, profesor-părinţi) care 

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ ; 

◼ Elaborarea şi popularizarea materialelor metodice; 

◼ Preocupare pentru formarea continuă; 

◼ Participarea la diverse simpozioane si concursuri,  

 

 

Puncte slabe 

◼ Un număr mare de elevi hiperactivi sau cu probleme de integrare in colectivitate; 

◼ Slaba frecventare a gradinitei din cauza pandemiei;  

◼ Desfasurarea on line a activitatilor reduce timpul de lucru; 

◼ Reducerea metodelor de lucru cu elevii mici din cauza distantarii sociale; 

◼ Izolarea de colegi, lipsa interactiunii cu acestia si cu invatatorul duce la o distragere a atentiei; 

Oportunităţi 

◼ Posibilitatea de aplicare a unor programe în sprijinului procesului instructiv- educativ; 

◼ Implicarea părinţilor în desfăşurarea activitatilor de predare invatare; 

◼ Crearea unei bune legaturi intre invatator-elev-parinte; 

 

Ameninţări 

◼ Lipsa timpului unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară a elevului; 

◼ Lipsa colaborarii dintre elevi, a contactului fizic pe care il aveau in timpul lucrului in 

clasa, reduce competivitatea; 

◼ Predarea on line reduce numarul metodelor folosite de cadrul didactic, transforma copiii 

in spectatori; 

 

Măsuri  ameliorative: 

    -   formulare de propozitii si numararea cuvintelor si a silabelor din cuvinte; 



    - se vor face exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; 

    - se vor face exercitii de exemplificare de cuvinte care sa inceapa sua sa contina  un sunet cerut; 

    - recunoasterea unui sunet in cadrul cuvintelor; 

   -  exercitii de citire a unor texte; 

    -  se vor face exercitii de numarare crescator si descrescator; 

   -  exercitii de adunare si scadere cu trecere peste ordin 

 

 

Concluzii 

 

 Activităţile comisiei metodice desfăşurate în perioada septembrie 2020 – iunie 2021,  şi-au 

atins scopul propus şi au condus la perfecţionarea  metodică a membrilor comisiei si chiar daca  s-au 

realizat in conditii de pandemie, cadrele didactice au facut fata cu brio si au desfasurat activitati 

diverse. 

Responsabil comisie metodică, înv. Moraru Simona 

 

 

 

CM. Clasa I-a 

 

În anul școlar 2020-2021, Comisia metodică a învăţătorilor claselor întâia avut următoarea 

componență : 

1. Casa  I A: Găină Nicoleta - Mădălina, învățător, gradul II 

2. Clasa I B: Stanciu Ștefana, profesor învățământ primar, gradul I 

3. Clasa I C:  Ion Valeriu, învățător, gradul I – sem. I/ Prună Ciprian – prof. înv. primar, 

gradul definitiv - sem. II 

4. Clasa I D: Ungureanu Andreea, profesor învățământ primar, gradul I 

5. Clasa I E: Ungureanu Ortansa, profesor învățământ primar, gradul I 

 

S-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite în Planul managerial.  

1.1 Informarea tuturor membrilor comisiei privind precizările ISJ asupra competențelor 

ce se evaluează; 

1.2 Asigurarea respectării normelor de securitate pentru elevi; 

2.1       Îmbunătăţirea participării la educaţie a  copiilor de vârstă şcolară mică; 

2.2       Îmbunătăţirea anuală a rezultatelor şcolare; 

2.3       Integrarea  elevilor cu CES, individualizarea şi diferenţierea învăţării; 

2.4.   Asigurarea proiectării curriculumului în concordanţă cu nevoile elevilor şi cu specificul 

local; 

2.5.   Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de implicare a comisiilor metodice în creşterea 

calităţii educaţiei furnizate de şcoală; 



3.1.   Stabilirea nivelului de atingere a standardelor educaționale de către elevi, specifice comisiei 

metodice; 

4.1.    Asigurarea unor legături eficiente cu ISJ, unități de învățământ, asociații și alți factori 

educaționali pentru promovarea inovațiilor în pedagogie / a unor practici de succes; 

 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

Membrii Comisiei metodice au întocmit planificarea calendaristică până la termenul stabilit de 

școală, în urma aplicării testelor inițiale, prin care au verificat capacitățile și competențele la intrarea 

copilului în clasa întâi. Aceasta a fost proiectată în format electronic, cu antetul unității școlare, 

personalizată și în concordanță cu specificul fiecărei clase cu care se lucrează. 

Au fost planificate întâlniri cu părinții: şedinţe, lectorate, consultaţii săptămânale. 

Proiectarea activităţilor extracurriculare, ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare,  

a fost realizată prin consultarea elevilor, a părinţilor  şi în concordanţă cu planul managerial al şcolii și al 

comisiei metodice.   

 

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

Fiecare  cadru didactic a urmărit dezvoltarea de competențe prin abordarea integrată a 

conținutului programelor școlare, conform indicatorilor de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului şi al comisiei metodice. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare iniţială, la toate  clasele. Evaluările sumative şi formative au fost 

concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate. Analiza comparativă şi concluziile ne-au 

ajutat în stabilirea unui set de acţiuni,  privind demersul didactic ulterior, la nivel de colectiv şi 

individual. Au fost stabilite programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

În rezolvarea sarcinilor de lucru am promovat studiul individual şi în echipă. 

S-a realizat  concordanţa între competenţele specifice – obiectivele operaţionale – conţinuturi 

– activităţi de învăţare – metode şi mijloace didactice, asigurându-se atingerea standardelor curriculare 

de performanţă și ținând seama în același timp de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. 

Activitățile cu caracter interdisciplinar au asigurat legătura dintre cunoştinţele teoretice şi 

practice, au valorificat experienţa  de viaţă a elevilor, iar rezultatele obţinute au dovedit acest lucru. 

Au fost utilizate, la fiecare clasă, atât caietele de creație, concepute integrat și inovativ, cât și 

CD-ul cu activități multimedia de la Editura EDU. 

În rezolvarea sarcinilor de lucru s-a promovat studiul individual şi în echipă. 

Cunoştinţele predate au avut caracter aplicativ. Au fost realizate portofolii cu lucrările elevilor. 

O atenţie deosebită s-a acordat  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare 

colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse, în vederea participării active şi conştiente  la 

propria formare, atât pe plan intelectual, afectiv şi psihic. 

Conținuturile prevăzute de programele școlare în vigoare au fost parcurse ritmic, integral, 

utilizându-se metode activ – participative și baza materială din școală ( planșe, mulaje, calculatorul, 

videoproiectorul, lucrări de specialitate, etc.). 

Toți membrii comisiei au utilizat sistemul informatizat și Catalogul electronic -Adservio 

precum și aplicațiile Whatsapp, Facebook messenger. 

 Diseminarea rezultatelor activităţilor realizate s-a făcut în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi la 

nivelul comisiei metodice. 

 

EVALUAREA 

 



Evaluarea rezultatelor şcolare a fost gândită într-o viziune integrată, s-a realizat eficient și 

sistematic, prin folosirea celor trei tipuri de evaluare (orală, scrisă, practică) și a vizat controlul și 

ameliorarea activității de predare – învățare.  

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru 

unităţi de conţinut, încât să corespundă standardelor de performanţă. S-au stabilit probe de evaluare 

conform obiectivelor. Au fost analizate și s-au formulat concluzii. S-au  stabilit modalităţi de 

ameliorare şi dezvoltare. S-au formulat observaţii şi aprecieri folositoare elevilor şi părinţilor, în ideea 

sprijinirii actului de învăţare.  

 În urma aplicării probelor de evaluare sumativă, elevii claselor întâi au dovedit că dețin 

cunoștințele, priceperile și deprinderile prevăzute de programele școlare și și-au  însuşit competenţele 

corespunzătoare perioadei de studiu. 

 Învăţarea centrată pe elev a făcut, ca fiecare dintre noi, să concepem şi să desfăşurăm activităţi 

de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat 

curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

     Deoarece obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea 

conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii 

concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu. 

            

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  

 

 La nivelul fiecărei clase au fost prezentate normele care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs și s-au întocmit documentele necesare. S-a stabilit cu elevii și părinții ,,Regulile clasei”, care 

trebuie respectate în timpul orelor de curs și s-a insistat pe cunoaşterea şi aplicarea R.O.F.U.I.P şi a 

ROF. 

S-au completat fişe de observaţie  a comportamentului elevilor şi s-a intervenit în ameliorarea 

unor situaţii conflictuale.  

Elevii au fost implicați în realizarea unor activităţi practice: amenajarea sălii de clasă,  păstrarea 

curăţeniei şi a mobilierului, expoziţii, machete, participare la activităţi în proiecte. 

     Chestionarele aplicate părinţilor au fost completate cu responsabilitate de către aceştia au 

evidențiat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivelor 

de elevi . 

Au fost desfăşurate întâlniri  cu părinţii şi elevii - săptămânale sau ori de câte ori s-a impus. 

În cadrul festivității de încheiere a anului școlar au fost evidențiați elevii cu rezultate deosebite 

la învățătură, disciplină și la unele concursuri școlare. Au primit diplome de merit, conştientizând, 

astfel, importanţa educaţiei. 

  

MANAGEMENTUL CARIEREI  ŞI AL DEZVOLTĂRII  PROFESIONALE 

 

Activitatea comisiei metodice a fost proiectată în conformitate cu documentele şcolii și în 

funcție de temele de studiu alese pentru acest an școlar: 

Învățătorii claselor întâi au participat la toate activitățile susținute în cadrul COMISIEI 

METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR I.. Acestea au fost: discutarea și aprobarea Planului managerial al 

Comisiei metodice; planificarea activităților metodice; planificarea probelor de evaluare inițială - 

septembrie 2020; analiza acestora - octombrie 2020; referat: „Metode de învățare interactivă” - înv. 

Ion Valeriu – octombrie 2020; referat - „Modalități de evaluare a elevilor din clasele I- IV, în mediul 

on-line” – prof. Stanciu Ștefana; Redactarea testelor pentru evaluarea sumativă de la sfârșitul sem.I/ 

Evaluarea sumativă de la sfârșitul sem. I – ianuarie 2021; Exemple de bune practici din activităţile 

susţinute la clasele I în semestrul I;Analiza rezultatelor testelor sumative; Referat – Ungureanu 

Andreea-„ Educația de ieri și de astăzi”- februarie 2021; Lecție demonstrativă  CLR– Găină Nicoleta 

-Mădălina„ Sunetul și literele g ,G”- martie 2021; Referat – Ungureanu Ortansa- „Instrumente on-line 



de învățare”/Organizarea si realizarea testelor pentru evaluarea finala- mai 2021; -,,Proiect de lecţie, 

clasa pregătitoare, Comunicare în limba română cu subiectul lecţiei - ,,Sunetul ț, litereleț, Ț " – 

platforma RED ISJ Buzău – Stanciu Ștefana; Analiza rezultatelor obţinute în urma evaluării finale și 

stabilirea măsurilor pentru înlăturarea deficiențelor apărute - iunie 2021 

 

   Membrii comisiei metodice au participat la activitatea Centrului Metodic 8, CLASA I, 

BUZĂU: 25.11.2020, cu tema „Şcoala on-line – elemente pentru inovarea didactică” și  

23.03.2021, organizată sub formă de webinar.  

 Fiecare coleg a realizat şi actualizat portofoliul profesional din dosarul personal, a relaţionat 

cu colegii, cu conducerea şcolii şi și-a îndeplinit integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului 

şi responsabilităţile avute; a respectat regulamentul intern, dovedind spirit de echipă în realizarea 

sarcinilor, a prezentat disponibilitate la cerinţele şcolii, colaborând cu elevii şi părinţii în realizarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 Prin limbaj, ţinută, respect, comportament cadrele didactice au  dovedit atitudini morale şi 

civice conform statutului cadrului didactic promovând respectul faţă de ceilalţi. 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma 

autoevaluării obiective. 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind 

eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

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

demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

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

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

  

➢ GĂINĂ NICOLETA – MĂDĂLINA 

- A organizat şi desfăşurat activităţi în cadrul proiectului: „Şcoala Siguranţei Tedi”; 

- Activități extracurriculare: Ziua Mondiala a Educatiei, 1 Decembrie Ziua Nationala a 

Romaniei,  Ziua lui M. Eminescu 

- A participat la  concursul „Atelierul bucuriei”; 

- A participat la expozitia concurs „Atelierul bucuriei” în cadrul proiectului interjudetean „În 

așteptarea lui Moş Crăciun-Atelierul lui Moș Crăciun - decembrie 2020/etapă locală- 

- A participat la CONFERINȚA TRANSNAȚIONALĂ – EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ 

HOTARE – 5-6 ianuarie 2021- 30 ORE - 1 CREDIT 

 

➢ STANCIU ȘTEFANA  

- Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Buzău – învățământ primar  

- Membru în Comisia de Evaluare a dosarelor de Gradație – învățământ primar – sesiunea 2021, 

ISJ Buzău 

- A organizat și participat la activitățile didactice curriculare și extracurriculare, conform 

programului școlar și a planificării în mediul școlar: activități în cadrul proiectelor 

,,ERASMUS +,  ECO-ȘCOALA”, ”Bogățiile toamnei”, ”Tedi - Școala Siguranței”, ,,Sunt 

mândru că sunt român”,  ,,Eminescu-poetul copiilor”, ,,9 Mai - Zi cu triplă semnificație 

istorică” , 1 Iunie,  ,,Buzăul citește!”, ”Ziua Mondială a Apei”, ”Salvați copiii!” - activităţi 

extraşcolare. 

- A organizat acțiuni de voluntariat - donații de alimente neperisabile la Fundatia ,,Sf. Sava” - în 

cadrul Programului Mondial ECO-ȘCOALĂ.  

 

 - A redactat articole metodico științifice: 

- Proiect de lecție - Simpozion Internațional ”Comunicarea didactică de la competență la experiențe 

și perspective” – ediția X- Ghid de bune practici- ISBN 



- articol ”Promovarea valorilor morale creștine prin activități extrașcolare” – Simpozion Județean 

”Tradiție și identitate românească – Amintiri de Crăciun” – ISBN 

- articol ”Programul Mondial ECO-ȘCOALĂ – educație pentru mediu” - Conferință Națională 

”Creativitate, inovație, performanță în școala online” 

- articol ”Sistemul de învățământ francez” în Ziarul Esențial în Educație- Partenerial Educațional 

Internațional – mai 2021 –ISSN 

-,,Proiect de lecţie, clasa pregătitoare, Comunicare în limba română cu subiectul lecţiei - ,,Sunetul 

ț, litereleț, Ț " – platforma RED ISJ Buzău 

- ”Programă de disciplină opțională „ZBORUL” COPILULUI  SPRE  BUNELE  MANIERE” - 

platforma RED ISJ Buzău  

 

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/Simpozioane: 

- PROIECT INTERNAȚIONAL ”FILE DE TRADIȚIE MULTICULTURALĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC”-Iași – aprilie 2021: 

- Concurs internațional ”Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc” –Iași 

- Simpozion Internațional ”Comunicarea didactică de la competență la experiențe și perspective” 

– ediția X- Ghid de bune practici – Iași 

- Simpozion Județean ”Tradiție și identitate românească – Amintiri de Crăciun” – Iași 

- Conferință Națională ”Creativitate, inovație, performanță în școala online” – Iași 

- Schimb de experiență transfrontalieră Iași-Chișinău – ”Dimensiuni europene ale 

multiculturalismului contemporan” 

- Seminar online ”Strategii și practici educaționale pentru prevenirea segregării în mediul școlar”-

Iași 

- Certificat de participare la Evenimentul Național ”Prevenirea traficului de persoane” organizat 

de Asociația HoltIs în Programul Appreciative Alchemy in Parenting – februarie 2021 

- Simpozion international ,,Educatie fără frontiere! “-Atelier de creatie :,,Zambet de copil”-

ZIARUL ESENȚIAL în EDUCAȚIE, EDITURA D’ART și ESENȚIAL PROIECT 

EDUCAȚIONAL; 

 

 

➢ UNGUREANU ANDREEA 

-  Face parte din Corpul Metodiştilor ISJ Buzău cf. Adeverinţei nr. 11905-18/02.10.2020); 

- A organizat şi desfăşurat activităţi în cadrul activități în cadrul proiectelor ERASMUS + ,,Water, 

Wind and Sun – Ecology can be fun”, ”Past, present, future – it is all in the sky”, ”Green Life” ”Tedi 

- Școala Siguranței”, ,,Milioane de capace, milioane de zâmbete”; activităţi extraşcolare: „Pământul şi 

prietenii lui”, „Mărul nostru în Ziua Verde”, „1 Decembrie - Ziua Naţională a României”, ”Ziua 

Internațională a Cititului Îmreună”, ”Reducem, Reutilizăm, Reciclăm”, ”Salvează educația” (cf. 

Fişelor de monitorizare a activităţilor); eveniment național ” Prevenirea traficului de persoane”. 

 

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/Simpozioane: 

- Certificat de participare la Evenimentul Național ”Prevenirea traficului de persoane” organizat 

de Asociația HoltIs în Programul Appreciative Alchemy in Parenting – februarie 2021; 

- Webinar „Aspecte complementare curriculumului în eficientizarea socială a activităților școlare 

și extrașcolare” – februarie 2021; 

- Seminarul ”Programul de educație financiară și pregătire a profesorilor din învățământul 

preuniversitar (Start 2 Teach) – martie 2021; 

- Conferința - ”Metode moderne de stimulare a lecturii” – mai 2021; 

- Conferința Națională ”Drag de Carte” – iunie 2021; 

- Seminarul ”Dezvoltarea personală – o altfel de disciplină„ – iunie 2021. 

 



➢ UNGUREANU ORTANSA 

- A organizat și participat la activitățile didactice curriculare și extracurriculare, conform programului 

școlar și a planificării în mediul școlar: activități în cadrul proiectelor: ,,ERASMUS +_,,Water, Wind 

and Sun – Ecology can be fun”,  ECO-ȘCOALA”, „Școala Siguranței - Tedi”, ,,Buzăul citește!” și 

activităţi extraşcolare: „1 Decembrie - Ziua Naţională a României”,  ,,Ziua eroilor” , 8 Martie – Ziua 

Internațională a Femeii”. 

 

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/Simpozioane: 

- A participat la Simpozionul național EDUCRATES „ STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE” 

(EDIȚIA A VII-A), TG. MUREȘ, 18 DECEMBRIE 2019 - cu lucrarea „Emoții de bază” -  PROIECT 

DE LECȚIE – DP, clasa I, activitate integrată, publicată cu ISBN nr. 978-606-9086-10-0. 

- A participat la CONFERINȚA TRANSNAȚIONALĂ – EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE – 5-

6 ianuarie 2021- 30 ORE - 1 CREDIT 

- A participat la Sesiunea de formare - „ Aspecte complementare curriculumului în eficientizarea 

socială a activităților școlare și extrașcolare”- ISJ Buzău -18 febr.2021 – webinar -2 ore. 

Conferințe: 

-„Drag de carte”- Conferința Națională - CCD București – 3 iunie 2021  

-„Metode moderne de stimulare a lecturii”- „ Buzăul citește” - 27 mai 2021 

Webinarii: 

-Webinar Training I – programul de educație digitală – „ Eroii internetului”- Module: „ Distribuie cu 

prudență” și „ Nu te lăsa păcălit” 

-Webinar Training II – programul de educație digitală – „ Eroii internetului”- Module: „ Securizează-

ți secretele” și „ E cool să fii amabil” 

-Webinar Training III – programul de educație digitală – „ Eroii internetului”- Modulul: „ Dacă ai 

îndoieli, întreabă” 

-Webinar  „Cum implementăm un proiect pas cu pas” – „ EDUCAȚIE ON-LINE ” – Chișinău - 

02.02.2021 

 

➢ PRUNĂ CIPRIAN 

- Activitati extracurriculare: 5 Octombrie-Ziua Mondiala a Educatiei,  Saptamana Educatiei Globale 

,,Lumea mea depinde de noi”, 1 Decembrie - ,,Mandri ca suntem romani!”, 5 iunie- Ziua Invatatorului, 

Serbarea școlară de Craciun. 

 

CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

  Au fost realizate acorduri de parteneriat educațional cu: 

• Editura Edu Soft Marketing SRL ; 

• CCDG –ECO ȘCOALA 

• Fundația Sf. Sava 

• Parohia „Sf. Nicolae” 

• Asociația Specialiștilor în Educație ,,Magistrum’’ Iași  

• Liceul Tehnologic Economic ,,Virgil Madgearu” Iași – 

• Școala Profesională Lungani Iași; 

• Ziarul Esenţial în educaţie, Editura  D’art  și Esenţial proiect  educaţional 

• Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău; GPP nr. 1 Slatina; 

Promovarea în comunitate a activităţii desfăşurată în şcoală a fost făcută  prin: activităţi școlare, 

extraşcolare și participarea la concursuri școlare. 



Pe parcursul anului școlar, învățătorii claselor I au susținut activități în proiecte educative, 

implicând în parteneriat părinţii, elevii, cadre didactice. Aceștia au organizat și desfășurat concursuri 

școlare: 

 

➢ GĂINĂ NICOLETA – MĂDĂLINA 

 

- Concursul Micii exploratori: 17 elevi participanți -14 elevi premiul I; 3 elevi premiul II. 

 

➢ STANCIU ȘTEFANA  

 

Concursul naţional ,,Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc”- 5 elevi: 

     - ,,Primavara-fantezie si culoare-anotimpul renasterii “: 3 elevi: locul I -1 elev; locul II -1 

elev; locul III -1 elev; 

     - Concursul Micii exploratori: 20 elevi -11 elevi premiul I; 3 elevi premiul II și 4 elevi 

mențiune; 

➢ UNGUREANU ANDREEA 

 

- ,,Primavara-fantezie si culoare-anotimpul renasterii “: 3 elevi: locul I -1 elev; locul II -1 

elev; Mențione -1 elev; 

     - Concursul Micii exploratori: 28 elevi - 9 elevi premiul I; 2 elevi premiul II,  2 elevi 

premiul III și 4 elevi mențiune; 

➢ UNGUREANU ORTANSA 

 

- Concursul Micii exploratori: 20 elevi participanți -15 elevi premiul I; 3 elevi premiul II și 1 

elev premiul III. 

 

S-au desfășurat  activități de prevenire și combatere a violenței,  de prevenire și combatere 

a comportamentelor nesănătoase.  

 S-a urmărit cunoaşterea, respectarea şi aplicarea la clasă a procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii şi de PSI prevăzute de legislația în vigoare . 

 

S-a respectat și promovat deontologia profesională prin adoptarea unei atitudini morale și civice 

față de beneficiarii direcți și indirecți ai educației oferite de școală. 

      

     ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

- Cadrele didactice, care fac parte din COMISIA METODICĂ au Gradul didactic I, Gradul 

didactic II și definitivat. 

- Au planificări întocmite corect, conform programelor școlare în vigoare. 

- Obiectivele propuse au fost realizate. 

- Fiecare utilizează TIC în demersul didactic, clasele având în dotare calculatoare și 

videoproiectoare. 

- Se realizează activităţi  de remediere a lacunelor. 

- Părinții sunt implicați în  activităţi extraşcolare. 

- Se face evaluarea ritmică, folosind metode variate de evaluare. 

- Se realizează și utilizează materiale didactice variate. 

- Fiecare aplică metode atractive de învăţare, pentru a reduce absenteismul. 

- Se implementează proiecte naționale și internaționale. 

 



PUNCTE SLABE: 

- Sunt și părinți care se implică foarte puțin în activităţile şcolii, fiind dezinteresați faţă de şcoală. 

 

OPORTUNITĂŢI:  

- Există o varietate de cursuri de formare şi perfecţionare, organizate de C.C.D.  

- Creşterea ponderii cadrelor didactice care obțin rezultate deosebite. 

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

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

- Crearea de parteneriate cu şcoli din ţară. 

 

AMENINŢĂRI: 

- Copii cu tulburări de comportament. 

- Instabilitate la nivel social, economic. 

- Resurse materiale şi financiare insuficiente. 

- Neglijarea copiilor de către părinţi, prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă. 

- Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

 

Responsabil Comisie Metodică: prof. înv. primar, UNGUREANU ORTANSA 

 

 

CM. CLASA A II-A 

 

 

Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în anul şcolar 2020 / 2021, în cadrul 

Comisiei Metodice a Învăţătorilor, clasa a II-a,  Școala Gimnazială nr. 7 Buzău. 

 

Membrii Comisiei:  

1. Prof. înv primar Popa Adrian Laurenţiu (II A) – responsabil Comisie metodică 

      2. Inst. Drăgoescu Carmen Mihaela (II B) – secretar Comisie metodică 

3. Prof. înv. primar Stere Gica Georgeta (II C) - membru 

4. Prof. înv. primar Delcea Alice Mariana (I D) – membru 

 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute pentru 

acest an școlar de către Ministerul Educației în legătură cu clasa a II-a, inclusiv în perioada de predare-

învățare online. 

În acest sens s-auîntocmit Planul managerial si Planul operational pentru organizarea activităţii în 

cadrul Comisiei metodice. (atașate în dosarul Comisiei metodice) 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 



1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.   

 

a) În portofoliile personale există planificarea anuală / semestrială a unităților de învățare 

corelată cu particularitățile claselor. 

b) S-au întocmit proiectele unităţilor de învăţare conform legislației în vigoare, fundamentate pe 

achizițiile anterioare ale elevilor. 

c) S-au predat la timp toate documentele proiectate. Acestea există în portofoliile personale. 

 

  1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

a) La claselea II-a s-a studiat disciplina opțională „Familia mea”, opțional desfășurat ȋn parteneriat 

cu JARomânia.  S-a ȋntocmit programa și planificarea calendaristică ȋn funcție de specificul disciplinei 

și de particularitățile claselor și de indicațiile date de către partenerul implicat. (conform fișelor de 

avizare a opționalului existente în dosarul Comisiei metodice, semnatede către directorul școlii ) 

S-a prezentat oferta educațională și s-a inclus aceasta în oferta educațională a școlii. 

 

1.3. Folosirea TIC  în activitatea de proiectare didactică 

 

a) S-a realizat proiectarea activităţii în format electronic. 

S-a introdus antetul unităţii şcolareîn toate documentele elaborate în acest an școlar. 

 b) S-au proiectat activități de învățare care presupun resurse TIC. 

 

1.4. Proiectarea activităţilor – suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor 

de evaluare aplicabile online,din perspectiva principiilor de proiectare didactică 

 

 a) S-au folosit materiale didactice în format digital pentru studiul elevilor (manuale, culegeri, 

tutoriale, PPT-uri etc), fișe de lucru, fișe menti, muzee virtuale etc. 

b) S-au realizat instrumente didactice digitale pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor (jocuri 

didactice, fișe de lucru, aplicații online etc). 

c) S-au proiectat instrumente digitale de evaluare (teste, chestionarea). 

 

 

1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile 

și intereselor educabililor, planul managerial al unității 

 

a) S-au elaborat documente proiective pentru activități extracurriculare ce contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare (proiect LeAF, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice). 

b) S-au elaborat documente proiective pentru proiecte de cooperare. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE: 

 

2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice. 



 

a) S-au organizat și s-au condus activitățile de predare-învățare adaptate la învățarea 

clasică/hibrid/online în funcție de scenariul aprobat de DSP și IȘJ. 

b) S-au aplicat metode contemporane activ-participative. 

 

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice inclusiv TIC. 

 

a) S-a utilizat baza materială din unitatea de învățământ (mijloace audio-video, soft-uri educaționale 

etc.) 

b) S-au utilizat manuale digitale, auxiliare și resursele TIC din sălile de clasă în desfășurarea orelor; 

astfel învățarea a fost eficientă în sistemul clasic/hibrid/online.   

  

2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea 

sesiunilor de învățare pe platforme educaționale 

 

a) S-au organizat activitățile de predare-învățare pe platforma educațională Adservio, prin 

intermediul aplicațiilor Zoom și Cisco Webex. 

b) S-au  folosit resurse educaționale deschise: Biblioteca digitală, Manuale digitale 3D, Mozaik 

Mozaweb Mozabook, tablainmultirii.ro, RED IȘJ Buzău, RED CRED etc. 

2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.  

 

a) S-a furnizat feed-back permanent elevilor privind competențele formate în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor învățării. 

b) S-au identificat și valorificat posibilitățile de învățare ale elevilor. 

 

2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare și extracurriculare, în 

mediul școlar, extrașcolar și în mediul online. 

 

         a) S-au organizat și desfășurat activitățile didactice curriculare în mediul școlar, extrașcolar și în 

mediul online. 

        b) S-au organizat/ s-a colaborat activități extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în 

mediul online: în cadrul Săptămânii Educației Globale, cu ocazia Zilei Naționale a României sau a 

poetului național Mihai Eminescu, de Ziua Eroilor, de Ziua Apei, a Pământului, în cadrul Campaniei 

Globale pentru Educație Salvați Copiii sau în proiectul Eco Școala. 

 

        2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / 

dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’.  

 

            a) S-a dezvoltat la elevi capacitatea de culegere/structurare a informațiilor prin activități de 

autoînvățare și lucru în echipă. 

            b) S-au organizat activități diferențiate cu elevi cu nevoi speciale, la clasele a II-a C și a II-a D. 

            c) S-au organizat activități diferențiate cu elevii capabili de performanță sau cu elevii cu ritm 

lent de învățare 

 

2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat 



 

   a) S-au organizat activități de voluntariat: 

- în cadrul proiectului SNAC ”Împarte-Educă-Donează”, în colaborare cu Crucea Roșie, la clasele 

a II-a A, a II-a B și a II-a D;  

- la nivelul școlii, acţiune de voluntariat – ecologizare „Tu ce vrei să laşi în urmă” în parteneriat 

cu Societatea Exploratorilor Buzău, clasa a II-a B. 

b) S-a participat la activități de voluntariat la nivelul școlii, care au constat în colectarea și donarea de 

alimente și produse de igienă personală pentru cămine de bătrâni din județ, în colaborare cu Fundația 

Sf. Sava. 

 

3. EVALUAREA  REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

   3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor 

activităților de evaluare 

 

a) S-au elaborat descriptori de performanță ca niveluri acceptabile ale realizării obiectivelor 

proiectate, în activitatea de evaluare. 

 b) S-au informat elevii referitor la instrumentele/metodele de evaluare care au fost utilizate şi 

la baremele de notare. 

c)S-a asigurat permanen feed-back-ul. 

 

3.2.  Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 

 

a)  S-au elaborat și s-au administrat teste inițiale. 

b)  S-au analizat și s-au aplicat măsuri remediale după fiecare test. 

           c)  S-a consemnat progresul școlar în fișa de progres pentru fiecare elev în parte. 

 

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online 

 

a)S-au elaborat şi s-au utilizat instrumente de evaluare formativă şi sumativă inclusiv a celor online. 

b) S-a notat ritmic, obiectiv, inclusiv în catalogul Adservio și s-au comunicat rezultatele 

elevilor; 

c) Membrii Comisiei au fost evaluatori la Examenele naționale de la finalul clasei a II-a și  

a IV-a. 

 

         3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 

 

a) S-au promovat  şi  s-au proiectat  activităţi cu caracter de autoevaluare/ interevaluare colegială în 

sistem clasic/hibrid /online (fișe/chestionare de autoevaluare).  

 3.5.Evaluareasatisfacţiei beneficiarilor educaţionali. 

 



   a)  Nu s-au aplicat instrumente de măsurare a satisfacției beneficiarilor; nu s-au organizat  

ședințeclasice cu părinții, dar s-a discutat cu acestia la toate clasele prin intermediul aplicațiilor 

WhatsApp și Zoom Adservio despre satisfacția beneficiarilor educaționali. 

 

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării 

rezulatelor învăţării.  

 

a) S-a prezentat elevilor modul de elaborare a portofoliului personal, prezentându-le conţinutul 

acestuia şi criteriile de evaluare. 

   b) S-au familiarizat elevii cu criteriile de evaluare a portofoliilor. 

     c) S-a monitorizat permanent realizarea corespunzătoare a portofoliilor educaţionale 

intervenind acolo unde a fost nevoie, inclusiv in perioada online. 

 

3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea 

rezultatelor evaluării și oferirea de feed-back fiecărui elev 

 

a) S-au realizat și s-au aplicat instrumente de evaluare a activității online/hibrid adaptate 

nivelului și specificului disciplinei doar elevilor. (ADSERVIO). 

b) S-au diversificat strategiile didactice ca urmare a rezultatelor evaluǎrii în scopul dobândirii 

cunoştinţelor, aptitudinilor şi pentru formarea atitudinii pozitive pentru învǎţare. 

c) S-a furnizat feed-back tuturor elevilor pentru teme/teste. S-au valorizat permanent rezultatele 

elevilor dezvoltându-le creativitatea și motivându-i pozitiv, intrinsec. 

 

 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

              4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

 

      a) S-au prezentat și s-au negociat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs. S-a 

prezentat elevilor dar și părinților R.O.I. și R.O.F.U.I.P. 

   b) În calitate de învățători-diriginți la clasele a II-a, s-au elaborat norme specifice de 

comportare la clasa, inclusiv măsuri anti-Covid. 

 

4.2.Monitorizarea comportamentului  elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 

 

 a) S-au îndrumat și s-au coordonat permanent colectivele de elevi ale claselor a II-a  în toate 

activitățile școlare și extrașcolare. 



 b) S-a intervenit prompt pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale ori de cȃte ori a fost 

nevoie prin consilierea elevilor implicați și înștiințarea părinților acestora. În acest an școlar, nu s-au 

înregistrat la clasele a II-a situații conflictuale deosebite. 

  

    4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

 

    a) Permanent s-au tratat în mod diferenţiat elevii, în funcție de nevoi.S-au consiliat permanent 

elvii, iar acolo unde a afost nevoie de ajutor, aceștia au fost îndrumați către Consilierul psihopedagogic 

al școlii. 

   b)Au fost monitorizate  în permanență situațiile conflictuale la clase,  darnu au fost situații 

conflictuale deosebite, la nicio clasă. 

 

 

 

4.4.Motivareaelevilorprin valorizarea exemplelor de bună practică. 

 

             a) Au fost apreciați permanent elevii cu rezultate deosebite în cadrul claselor, al şcolii și 

implicit al comunităţii. 

              Elevii au fost conștientizați de importanţa educaţiei și responsabilizați în consecință. 

 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 

           5.1. Participarea la programele de formare continuă / perfecționare și valorificarea 

competențelor științifice, didactice și metodice dobândite 

 

Clasa a II-a A – prof. Popa Adrian Laurențiu 

 

a) A participat la programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi 

internaţionale -  Conferința transnațională ”Educație online fără hotare”; Ministerul Educației, 

Cercetării și Culturii Rep. Moldova 30 ore / 1 credit - și a transmis informaţiile privind nr. de ore/credite 

dobândite prin participarea la cursurile de formare, pentru actualizatea bazei de date. 

         b) A participat la cursuri, webinarii, conferinţe online, cursuri online etc. 

           - Curs online Intensiv de Educație Digitală; Asociația Teachsoup cu sprijinul Google.org si 

SAP România;  21.09-16.12 (52ore) 

           - Webinarii Webdidactica / Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și IȘM 

București, 24.08-05.09. 2020 



          - Seminarul de educaţie financiară „Programul de educaţie financiară şi pregătire a 

profesorilor din învăţământul pre-universitar (Start 2 Teach) ” derulat de A.S.F.  05 aprilie 2021 

           - Webinarii Ed. Aramis: 

                          - ”Cum gestionăm provocările cu care ne confruntăm în noul an școlar?; 09.09.2020 

                          - ”Cum a debutat anul școlar”; 30.09.2020 

                          - ”Construiește un mediu Online sigur pentru copilul tău”; 01.10.2020 

  c) A valorificat competențele dobândite și am prezentat exemple de bună practicăprin mese rotunde 

inclusiv online în cadrul Comisiei metodice.  

                  A publicat un articol de specialitate în lucrarea colectivă ”Exemple de bună-practică în 

învățământul primar”, cu ISBN, în cadrul  Simpozionului național ”Educrates”,  ediția a VII-a Tg. 

Mureș, 18. 12. 2020, organizat de către Asociația Educrates și Universitatea Petru Maior Tg. Mureș 

 

   Clasa a II-a B – prof. Drăgoescu Mihaele Carmen 

 

a) A participat la programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi 

internaţionaleși a transmis informaţiile privind nr. de ore/credite dobândite prin participarea la cursurile 

de formare, pentru actualizatea bazei de date. 

              A obţinut Atestat de echivalare a studiilor de scurtă durată cu ciclul I de studii univrersitare 

de licenţă în domeniul Ştiinţele Educaţiei,  nr. 0005972/ nr.48/ 10.03.2021 

          b) A participat la cursuri, webinarii, conferinţe online, cursuri online etc. 

           - Curs online „Competenţe – cheie prin activităţile nonformale şi extracurriculare”, organizat 

de AGCDR Dăscălimea Română, 24.05-26.06.2021  (90ore – 24 credite) 

           - Seminarul de educaţie financiară „Programul de educaţie financiară şi pregătire a 

profesorilor din învăţământul pre-universitar (Start 2 Teach) ” derulat de A.S.F. (adev.436/05.04.2021) 

  c) A valorificat competențele dobândite și a prezentat exemple de bună practicăprin mese rotunde 

inclusiv online în cadrul Comisiei metodice.  

                  A publicat: 

- un articol de specialitate în lucrarea colectivă ”Mama, cel dintâi cuvânt”, cu ISSN, în cadrul  

Simpozionului național ”Smart Education – Mama cel dintâi cuvânt”,  08.03.2021, organizat de către 

Smart Education; 

- un articol în revista Green Life „International Bird Day in Romania” şi „World Water Day” – iunie 

2021, revistă publicată în cadrul proiectului Erasmus Green Life nr.2191/13.04.2021; 

 

Clasa a II-a C– prof. Stere Gica Georgeta 

 



a) A participat la programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi 

internaţionaleși a transmis informaţiile privind nr. de ore/credite dobândite prin participarea la cursurile 

de formare, pentru actualizatea bazei de date. 

         b) A participat la cursuri, webinarii, conferinţe online, cursuri online etc. 

           - curs online „Competenţe – cheie prin activităţile nonformale şi extracurriculare”, organizat 

de AGCDR Dăscălimea Română, 24.05-26.06.2021  (90 ore – 24 credite) 

         - curs de formare profesionala ,, Google Classroom”,  organizat de ASQ , certificat de 

participare seria JA , nr. 326480 din 20.01.2021;   

  c) A valorificat competențele dobândite și a prezentat exemple de bună practicăprin mese rotunde 

inclusiv online în cadrul Comisiei metodice.  

 

 

Clasa a II-a D – prof. Delcea Alice 

 

a) A participat la programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi 

internaţionaleși a transmis informaţiile privind nr. de ore/credite dobândite prin participarea la cursurile 

de formare, pentru actualizatea bazei de date. 

         b) A participat la cursuri, webinarii, conferinţe online, cursuri online etc. 

           - Curs online „Competenţe – cheie prin activităţile nonformale şi extracurriculare”, organizat 

de AGCDR Dăscălimea Română, 24.05-26.06.2021  (90 ore – 24 credite) 

            -Conferința online , Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul elevilor” 27-28 

mai 2021 

           - Seminarul de educaţie financiară „Programul de educaţie financiară şi pregătire a 

profesorilor din învăţământul pre-universitar (Start 2 Teach) ” derulat de A.S.F.  05 aprilie 2021 

            - Webinar : ,, Aspecte complementare curriculumului în eficientizarea socială a activităților 

școlare și extrașcolare” –ISJ Buzău, 18.02.2021 

  c) A valorificat competențele dobândite și a prezentat exemple de bună practicăprin mese rotunde 

inclusiv online în cadrul Comisiei metodice.  

                  A publicat: 

- un articol în revista online ,,EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI”NR.2/Septembrie 2020-tiltlu 

articol:,,Școala online – între necesitate și progres”(Adev. Nr.33/25.09.2020) 

-un articol în cadrul Simpozionului National Educrates ,, Strategii didactice binovative”, ediția a VII-a 

, 18 decembrie 2021 

- un articol de specialitate în lucrarea colectivă ”Mama, cel dintâi cuvânt”, cu ISSN, în cadrul  

Simpozionului național ”Smart Education – Mama cel dintâi cuvânt”,  08.03.2021, organizat de către 

Smart Education; 

 

 



5.2.Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ / 

catedrei 

 

a)  S-a participat la activităţile comisiei metodice / cerc pedagogic /centru metodic, în ambele 

semestre. 

b) S-au susținut: 

            - referat la nivelul Comisiei metodice: „Importanţa activităţilor extracurriculare  în 

dezvoltarea       personalităţii elevului şi în dezvoltarea instituţională” – Prof. Popa Adrian Laurențiu; 

            - referat la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor clasa a-II-a , la nivelul şcolii: „Violenţa 

verbală la copii, exemple de bună practică”  - prof. Drăgoescu Mihaela Carmen; 

            -referat la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor clasa a-II-a  ,,Importanța voluntariatului 

în educația elevilor“ – prof. Stere Gica Georgeta; 

            - două activități în cadrul Centrului metodic nr. 8 Buzău – învățători: ”Exemple de bună 

practică din activitatea online”, 23. 09.2021 -  Prof. Popa Adrian Laurențiu și prof. Delcea Alice 

Mariana. 

 

5.3. Realizarea/ actualizarea portofiului profesional şi dosarului personal. 

 

 a) S-au actualizat permanent  portofoliile profesionale şi dosarele personale prin depunerea 

documentelor specifice. 

 

             5.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii 

(cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –

familiile elevilor).  

 

 a) S-acomunicat eficient permanent cu colegii, cu responsabilii Comisiilor metodice, cu 

conducerea şcolii, cu părinții și cu alți factori implicați în educația elevilor. 

           b) S-au desfășurat activități online cu părinții  care au fost consultați și informați în permanență, 

cu respectarea confidențialității. 

 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE: 

 

              6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării 

instituţionale. 

 

  a) S-au realizat acorduri de parteneriate educaţionale cu diferite şcoli şi instituţii în vederea  



desfaşurării unor concursuri şi activităţi şcolare: CCDG București România, JARomânia, Editura EDU  

Tg. Mureş, Crucea Roșie,Smart Education,  Asociația Turistica Ghizii României București, Gradinita 

cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău. 

În urma derulării parteneriatelor și a proiectelor am obținut rezultate care au dus la promovarea 

imaginii școlii și implicit la dezvoltarea instituțională. (diplomele elevilor) 

 

 6.2.Promovarea ofertei educaţionale 

 

a)  S-a promovat oferta educațională a școlii în fața părinților și implicit a comunității. 

S-a promovat oferta educațională a școlii la nivel național prin intermediul site-urilor CCDG 

București,respectiv JARomânia: 

http://www.ccdg.ro/programe/leaf;  

https://www.jaromania.org/hub/user/dashboard 

6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea şi 

rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online 

 

a) Nu s-a participat cu elevi la olimpiade școlare deoarece acestea nu se organizează la acest 

nivel. 

S-a participat cu elevii la concursurile: 

 

Clasa a II-a A – prof. Popa Adrian Laurențiu 

- Lumina Math, Etapele online I, II și Națională obținând : 1loc III, 1 Mențiune și 1 diplomă participare; 

- Nomina (Comunicare si ortografie, Fii inteligent... si Micul Explorator) obținând: 14 locuri I, 8 locuri 

II, 11 locuri III si 4 Mențiuni. 

- ”Atelierul bucuriei”: 2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III. 

 

Clasa a II-a B – prof. Drăgoescu Mihaele Carmen 

- Lumina Math, Etapele online I, II și Națională obținând :  1 diplomă participare; 

- Amintiri din copilărie, etapa I şi II, obţinând : Premiul de excelenţă – 7 elevi, Premiul I –18 elevi, 

Premiul II – 14 elevi, Premiul III -9 elevi, Menţiune – 4 elevi 

- Nomina (Comunicare si ortografie, Fii inteligent... si Micul Explorator) obținând: Premiul I – 11 

elevi, Premiul II – 4 elevi, Premiul III- 5 elevi si 5 Mențiuni. 

- ”Atelierul bucuriei”: 2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III. 

-Concursul Regional de Majorete şi Gimnastică , Proiectul Educaţional „Mişcare , sport şi frumuseţe” 

(adev. 754/11.11.2020); 

http://www.ccdg.ro/programe/leaf
https://www.jaromania.org/hub/user/dashboard


                            Premiul I – Pink Buterfly (minicadeţi) şi Premiul III – Happy Girls (cadeţi) 

 

Clasa a II-a C– prof. Stere Gica Georgeta 

-Amintiri din copilărie –caeri 2019-poz.1380 

       - Etapa I:premiul I -14elevi, premiul II - 6 elevi, premiul III -3 elevi, mentiune - 5elevi 

       - Etapa a II-a: premiul I - 5 elevi, premiul II - 8 elevi, premiul III - 7 elevi, mentiune - 7 elevi 

-Comunicare si ortografie: premiul I -10 elevi, premiul II-3 elevi, premiul III-6 elevi, mentiune- 3 

elevi 

- Fii inteligent la matematica: premiul I -5 elevi, premiul III-1 elev, mentiune- 1 elev 

- Micii exploratori:  premiul I -2 elevi 

- Atelierul bucuriei- ,,În asteptarea lui Mos Craciun”: premiul I -1elev, premiul II-1 elev, premiul III-

1 elev; - ,,Primavara, fantezie si cunoastere!”:premiul I -1elev, premiul II-1 elev, premiul III-1 elev 

 

Clasa a II-a D – prof. Delcea Alice 

- Nomina (Comunicare si ortografie, Fii inteligent... si Micul Exploratori) obținând: Premiul I – 10 

elevi, Premiul II – 4 elevi, Premiul III- 7 elevi si 1 Mențiune. 

- Proiectul județean ”Atelierul bucuriei”: 2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III. 

 

             b) S-au coordonat în acest an școlar la nivelul claselor proiecte LeAF: ”Nu sunt copaci, sunt 

oameni!”- II A,”Pădurea, căsuţa vieţii”  - II B,„Prietenii padurii” - II C,”Copiii-prietenii pădurii”  -  II 

D.  

            S-a participat, la nivelul școlii, la proiectul EcoȘcoala. 

              S-au organizat şi desfaşurat tabere şcolare:  Maramureș 18-24.07.2021 – Popa Adrian; Predeal 

01-07 iulie 2021 – Delcea Alice, Stere Georgeta; Predeal 25-31.07.2021- Drăgoescu Mihaela, în 

colaborare cu Asociația Turistica Ghizii României București. 

               S-a participat cu activităţi extraşcolare şi articole la proiectul Erasmus „Green life – apa este 

viaţă” (rap.activ. nr.2013/23.03.2021) şi „Water, wind and sun – ecology can be fun” – Certificat 

participare virtual meeting in Cava dei Tirreni, Italy, 24-28.05.2021 – Drăgoescu Mihela. 

               S-au coordonat elevii în sesiunea educaţională „Introducere în Reducere-Reutilizare-

Reciclare şi Harta Reciclării” din cadrul proiectului „Eco ambasadorii reciclării”, Asociaţia Viitor 

Plus, programul naţional Harta Reciclării, adev. 1378/14.06.2021 - Drăgoescu Mihela. 

            S-a organizat şi desfaşurat excursie şcolară Buzău-Mărăşeşti-Lepşa, 3123/04.05.2021 - 

Drăgoescu Mihela 

 

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a 

violenţei şi bullyingului în mediul şcolarși  / sau în mediul online.  

 



            a) S-a participat la activități în cadrul Săptămânii Educației Globale, dar nu au existat implicări 

directe în activități de combaterea violenței sau a bullyingului, nemanifestându-se aceste fenomene la 

clasele a II-a. 

 

6.5.Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate şi securitatea muncii, de prevenire 

și stingerea incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în 

cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare 

 

     a) S-a urmărit cunoaşterea, respectarea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii 

şi de PSI / SSM prevăzute de legislatia în vigoare. S-au completat fișele individuale și colective de 

instructaj. 

 b) S-au instruit permanent elevii cu privire la măsurile de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV 2, inclusiv prin activități desfășurate împreună cu cabinetul medical, 

asistentă Ungureanu Mihaela. 

 

 6.6.Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei 

 

            a) S-a participat la procesul decizional şi la realizarea planului operaţional (PO), a proiectului 

de dezvoltare instituţională (PAS), prin responsabilul Comisiei metodice a învățătorilor , clasa a II-a. 

              S-au  propus  şi a existat implicare  în realizarea măsurilor de îmbunătăţire pentru creşterea 

calităţii educaţiei în comisii permanente, temporare și ocazionale (Comisia pentru curriculum, Comisia 

de evaluare și asigurare a calității, Comisia pentru controlul managerial intern; Comisia de 

monitorizare a notării ritmice.)  

b) S-au  pregătit suplimentar elevii pentru Examenele naționale la clasa a II-a, inclusiv prin 

rezolvarea de teste model din anii precedenți. 

 

6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente 

realizate cu ajutorul tehnologiei 

 

a)  S-au creat instrumente de învǎţare interactivă cu ajutorul tehnologiei. 

b) S-au desfǎşurat  activitǎţi de învǎţare interactivă online/ hibrid/clasic cu ajutorul tehnologiei. 

 

CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

          7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

      a) S-a adoptat o atitudine morală și civică corespunzătoare față de beneficiarii direcți și indirecți 

ai educației oferite de școală, în ceea ce privesc limbajul, ținuta, respectul și comportamentul tuturor 

cadrelor didactice. 

 



 

          7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice) 

      a) S-a dat dovadă permanent de o conduită profesională ireproșabilă, conduită recunoscută și 

respectată de către elevi, părinți, colegi, superiori. 

      Toți membrii Comisiei au fost preocupați permanent de creșterea prestigiului calității de dascăl 

prin adoptarea unei atitudini morale și civice față de beneficiarii direcți și indirecți ai educației oferite 

de școală. 

ANALIZA SWOT 

                                            - a activității desfășurate în acest an școlar – 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- elaborarea  documentelor de planificare şi 

proiectare a conţinuturilor învăţării la toate 

disciplinele de studiu cu respectarea planurilor 

cadru, a programelor şcolare în vigoare și a 

tuturor dispozițiilor date de direcțiunea școlii 

sau IȘJ Buzău; 

- existența manualelor școlare la început de an 

școlar si posibilitatea achiziționării, conform 

legii, a auxiliarelor didactice; 

- instruire eficientă prin diferite tipuri de lecții, 

strategii didactice interactive și participative; 

- pregătire foarte bună din punct de vederea 

științific si metodic a tuturor cadrelor didactice 

pentru activitate, toți membrii Comisiei avand 

gradul I și o experiență bogată la catedră; 

- toate cadrele didactice au 90 de credite 

preocupându-se permanent de propria formare 

continuă; 

-interrelaţionare pozitivă între membrii 

comisiei; 

- buna colaborare şi realizare de parteneriate  

educaţionale;  

- implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor  

didactice în realizarea obiectivelor;  

- preocupare pentru realizarea feed-back-ului 

și autoregalarea activității în funcție de 

informațiile primite; 

- colective de elevi echilibrate cantitativ şi 

calitativ; 

- derularea unor proiecte educative; 

- comunicarea în timp real a rezultatelor 

elevilor prin platforma Adservio; 

- cursuri on line o perioadă prea lungă de timp; 

- în perioada cursurilor on line a scăzut 

interesul pentru învățătură; 

- oboseala instalată din cauza timpului prea 

lung / zi de expunere în fața calculatorului; 

 - activitatea diferențiată nu este suficient 

abordată în special în perioada on line, fiecare 

clasa are elevi cu ritm lent de învatare sau care 

întâmpină greutăți în rezolvarea sarcinilor 

școlare; 

- măsurile impuse de pandemie au dus la slaba 

socializare între copii și implicit la reducerea 

până la zero a activităților în echipe; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- activităţile comune ale membrilor comisiei în 

afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

- pandemia/ cursuri desfasurate online sau 

hibrid; 



experienţei, creşterea coeziunii grupului și o 

comunicare mai bună; 

-sprijinul  specialiștilor din școală: 

psihopedagog, profesor itinerant, bibliotecar, 

asistent medical etc chiar și în perioada on 

line; 

- existența platformei Adservio pentru 

realizarea lecțiilor on line și completarea 

catalogului electronic; 

- disponibilitatea cadrelor didactice la toate 

solicitările școlii; 

- creşterea continuă a preţurilor materialelor  

didactice; 

- părinți plecați la muncă în străinătate și 

implicit, copii rămași în grija unui părinte sau 

a bunicilor / rudelor de grad I; 

- creșterea numărului de elevi care se transferă 

în străinătate; 

- creșterea numărului de elevi care se transferă 

din străinătate și care cunosc foarte puțin 

limba română; 

- creșterea numărului de elevi cu CES; 

- numărul relativ mare de elevi în clasă: 28-30 

de elevi; 

- formarea cadrelor didactice este finanțată din 

propriile buzunare; 

- investiții slabe în învățământ; 

- instabilitatea economică duce la  

discriminarea unor elevi care n-au resurse  

materiale pentru a participa la activităţi. 

 

Întocmit, responsabil Comisia Metodică a Învățătorilorclasa a II-a, prof. Popa Adrian Laurențiu                                                                                                                                                                                    

 

 

CM CLASA A III A 

 

           Activitatea desfăşurată de comisia metodica a invatatorilor de la clasa a III-a, in  anul şcolar 

2020-2021  a urmărit realizarea obiectivelor propuse in cadrul Planului managerial al comisie 

metodice: 

-Creşterea calităţii proceselor de predare – invăţare şi a serviciilor educaţionale; 

-Corelarea actului educaţional cu nevoile de dezvoltare personală, din perspectiva dezvoltării 

durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

-Asigurarea complementarităţii educaţiei formale / nonformale / informale /  invăţare 

permanentă; 

-Realizarea echităţii in educaţie şi a dreptului fundamental al copilului la educaţie; 

             Pentru realizarea acestor obiective s-au derulat activităţi diversificate care au urmărit 

eficientizarea procesului didactic, specific micului şcolar: 

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVA: 

• Efectuarea activitatiilor de predare conform planificarilor; 

Planificarea și proiectarea unităților de invățare la nivelul clasei s-au realizat în urma feed-

back-ului obținut după evaluarea inițială ( scrisa sau orala), acolo unde a fost posibil, tinand cont ca 

elevii au participat la ore in scenariul hibrid si on line in semestrul I si fizic in semestrul al II-lea, iar 

testarea initiala nu mai este obligatorie la clasele aIII-a. Planificarea este personalizata si reflecta 

specificul clasei la care se lucreaza, tinandu–se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de 

nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi. 



De asemenea, am ţinut cont de noile reglementări elaborate de MC, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate de la ISJ Buzau. 

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

procedee activ-participative la fiecare disciplină de învăţământ. Astfel, activităţile de învăţare s-au 

îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare, adaptandu-

se la tipul de scenariu in care s-au desfasurat orele de curs.  

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare cadru didactic să conceapa şi să desfăşoare 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a 

respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

• Evaluarea elevilor (orala, , chestionare, practica) 

 Un rol important in activitatea didactică este evaluarea eficientă şi sistematică, sub toate 

formele ei (orală, scrisă, practică), realizându-se astfel controlul şi ameliorarea activităţii de predare 

– învăţare.  

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra competentelor lor.  

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele şi 

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

învăţarea, astfel incat promovabilitatea la nivelul claselor a III-a a fost de 100% . Analiza 

comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni concrete  privind 

demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi 

pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 

• Utilizarea sistemului educativ informatizat; 

Toti membrii comisiei au utilizat sistemul educativ informatizat pe platforma Adservio pentru 

predarea on line si catalogul electronic, pentru realizarea de fișe de lucru / evaluare, material 

didactic, prezentări PP la diferite discipline școlare/ activitati extrascolare.  

• Respectarea graficului de pregatire suplimentara a elevilor capabili de performanta si a  

celor cu dificultati de invatare; 

 In acest an scolar , avand in vedere conditiile specifice de desfasurare a cursurilor nu s-au 

desfasurat ore de  pregătire suplimentară a elevilor pentru performanta sau a celor cu dificultăţi în 

învăţare, decat punctual unde a fost cazul (in perioada pregatirii concursurilor scolare), dar s-a  

intensificatactivitatea diferentiata in timpulorelor de curs. 

• Participarea la olimpiade si concursuri scolare (propuneri de subiecte, evaluare,  

asistenta, insotirea loturilor de elevi); 

Pe parcursul acestui an scolar invatatorii au fost implicati în organizarea si desfasurarea 

concursurilor şcolare: 

Concursul naţional ,,Magia sarbatorilor de iarna in spatial multicultural romanesc” 

            Concursul local ,,Atelierul bucuriei ,,  

             Concursul judeţean ,,In asteptarea lui Mos Craciun” 



           Concursul Național de Matematică LuminaMath 

            Concurs ,,Ascultă 5 minute de muzică clasică” 

Concurs Național –Amintiri din copilarie 

            Concurs LuminaMATH  15.05.2021(faza finala ) 

            Concurs Cangurasul matematician 

            Concursuri Editura Nomina: 

*Fii InteligenT... la Matematica 

*Comunicare.ortografie 

*Micii exploratori 

Concursul National cu participare internationala -Scoala zugravita in cuvant si culoare, Scoala Nr 11 

Buzau. 

 Concursul FORMIDABILII 

• Rezultatele obtinute de catre elevii indrumati la olimpiade si concursuri scolare: 

*Nazaru A  

 Concurs  Internațional  ,,MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ ÎN  SPAȚIUL             

MULTICULTURAL  ROMÂNESC” Iasi - premiul I – 1 elev, premiul al II-lea- 1 elev, premiul al III- 

lea- 1 elev, mentiune- 2 elevi; 

 Concursul LuminaMath etapa I si etapa a II-a : 5 elevi calificati pentru etapa finala 

 Concursul National Lumina Math ( faza finala): premiul I – 1 elev. Premiul al II-lea- 1 elev, 

premiul al III- lea- 1 elev, mentiune- 2 elevi; 

 Concursul National de matematica ,,Fii InteligenT … la matematica: premiul I – 6 elevi; 

premiul al III- lea- 7 elevi; 

 Concurs Judetean ,,Atelierul Bucuriei- Primavara, anotimpul renasterii,,- premiul I – 1 elev. 

Premiul al II-lea- 1 elev, premiul al III- lea- 1 elev; 

* Ion D.  

Participarea la Concursul judetean -Atelierul bucuriei-editia a III-a, etapa a I 

Concursul National de matematica ,,Fii InteligenT … la matematica: premiul I – 4 elevi; mentiune – 

4 elevi: 

Concursul National Comunicare.ortografie: premiul I – 9 elevi, premiul III- 1 elev; 

 

* Coroi M .  

      Concursul naţional ,,Magia sarbatorilor de iarna in spatial multicultural romanesc”- premiul I – 1 

elev. Premiul al II-lea- 1 elev, premiul al III- lea- 1 elev, mentiune- 2 elevi; 



      Concursul judeţean ,,In asteptarea lui Mos Craciun”-3 elevi 

      Concursul LuminaMath etapa I si etapa a II-a : 2 elevi calificati pentru etapa finala 

     -Concursul LuminaMath: 2 elevi -2 elevi premiul I 

     - ,,Primavara-fantezie si culoare-anotimpul renasterii “:3 elevi :locul I -1 elev ; locul II -1 elev ; 

locul III -1 elev 

 

* Buga M 

     Concursul judeţean ,,In asteptarea lui Mos Craciun”- 

Concursul FORMIDABILII:-Premiul I- 4 elevi, Premiul al II-lea -8 elevi,Premiul al III-lea – 5 elevi. 

-Mentiune – 3 elevi. 

 

*Tacu C.:  

Concursul naţional ,,Magia sarbatorilor de iarna in spatial multicultural romanesc”-5 elevi 

Concursul judeţean ,,In asteptarea lui Mos Craciun”-3 elevi 

Concursul LuminaMath etapa I si etapa a II-a : 2 elevi calificati pentru etapa finala, Premiul I- 1 elev  

Participarea la Concursul judetean -Atelierul bucuriei-editia a III-a, etapa a I 

Ascultă 5 minute de muzică clasică : Premiul special – 1 elev  

Amintiri din copilarie:  

   Etapa a II-a: Premiul I- 3 elevi, Premiul II-12 elevi, Premiul III-5elevi, M- 3 elevi 

   Etapa a III-a:Excelenta 1 elev, Premiul I-1 elev, Premiul II-6 elevi, Premiul III- 2 elevi,M-3 elevi 

FII INTELIGENT LA MATE: Premiul I- 10 elevi, M-2 elevi 

Micii exploratori:Premiul I-8 elevi, Premiul II-5 elevi, M-1 elev 

 Comunicare.ortografie: Premiul I- 4 elevi, Premiul II-8 elevi, Premiul III-8 elevi 

LuminaMath: Premiul II- 1 elev  

Cangurasul matematician: Premiul I-1 elev 

 

•  Inspectii la clasa (numar de ore la care a fost asistat, calificativ obtinut, analiza  

chestionarului de feed-back); 

 Tacu C -19.05.2021 Limba si literatura romana a fost in asistenta Dna dir.adj. Medianu Rodica 

 

Buga M.- preinspectie  la gradul didactic II asistata de  doamna inspector Boarcas Viorica  



 

Activităţi desfăşurate la nivel local / naţional 

NAZARU A.  

- activitati dedicate zilei de 1 Decembrie  si de Ziua Culturii Nationale-15 Ianuarie; 

-Activitatile din Programul Erasmus+-,,Water,wind and sun-ecology can be fan” 

-Am sponsorizat clasa cu diploma de 1 Iunie si cu jocul didactic Poveste de Paste- Proiect Educatie 

fara frontiere 

    Participare la:   

-Conferinta “Metode moderne de stimulare a lecturii in randul elevilor”- Buzaul Citeste! 

- Simpozion național ,,Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc"- 

Tg.Mureș  

- Simpozion Internațional  ,,File De Tradiție Multiculturală În Spațiul Românesc”- Iași  

- Simpozion Judetean ,,Unitate in diversitate,prin folclor,obiceiuri si traditii populare”- Buzau 

- Simpozion Internațional ,,Cartea, condiţie a demersului educaţional de calitate”- Buzau 

-Simpozion Regional„Fiecare copil are dreptul la educație”-Gheraseni,jud. Buzau cu lucrarea ,,Eu din 

perspectiva educaţiei inclusive’’ 

-Simpozion Judeţean ,,Unitate in diversitate, prin folclor, obiceiuri si traditii populare”- Buzău; 

lucrarea ,,Pastele” 

-Simpozion International ,,Educatie fără frontiere! “-Atelier de creatie :,,Zambet de copil”-ZIARUL 

ESENȚIAL în EDUCAȚIE, EDITURA D’ART și ESENȚIAL PROIECT EDUCAȚIONAL 

- ,,Magia cartilor’’, 22 iunie 2021, Amfiteatrul din Parcul Tineretului 

- membru in Consiliul de Administratie al scolii 

 - membru Comisia de urmarire a ritmicitatii notarii elevilor 

 - membru Comisia de Control Intern Managerial 

- responsabil comisie metodica 

ION D: 

-Activităţile din cadrul proiectului educativ ‘’PRIETENII LUI MICKEY MOUSE CALATORESC 

PRIN CLASA a III-a’’ 

-1 Decembrie  Ziua Nationala a Romaniei, Ziua tuturor romanilor, noiembrie 2020 

-NOI SI EMINESCU, 15 ianuarie 2021 

-Etapa 1, etapa de lucru in clasa- Program International Leaf sub titlul ECO-PRIETENII PADURII. 

-Proiectul “Portofoliul cadrului didactic-utilizarea si crearea de Soft-uri 

Educationale” EdituraEsențial Media și ziarul ESENȚIAL în EDUCAȚIE 



-Simpozion Național: "PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" / Școala online 

-Simpozion National  Educrates editia VII 

-Simpozion International „Resurse educationale folosite in procesul instructiv educativ” 

-PROIECT "EDUCAȚIA ONLINE...DE LA TEORIE LA PRACTICĂ" Simpozion National 

-Webinarii: “Cercul Povestitorilor” Atelierul de Cuvinte-septembrie 2020 

-Conferinta “Inapoi la scoala-echilibrul emotional si starea de bine in contextul pandemiei” 

-C.C.D.G. Ziua Verde a Eco-Scolilor din Romania 

-Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoala-30 ianuarie 2021 Editura Integral 

-“Inima de copil” 

- 9 Mai-Ziua Europei 

- “Portretul unui erou” 

-Finalizare - Program International Leaf sub titlul “ECO-PRIETENII PADURII”. 

- Coordonator revista scolara, Proiect “Educatia fara frontier” iunie 2021. 

-Am sponsorizat clasa cu diploma de 1 Iunie si cu jocul didactic Poveste de Paste- Proiect Educatie 

fara frontiere. 

-Simpozion International “Educatie fara frontiere” 

-Conferinta “Drag de carte” CCD Bucuresti. 

-Simpozion National “Activitatile extrascolare intre online si traditional”, ed. D Art.  

-Seminar Educatie Financiara (A.S.F./I.S.F./ISJ Buzau-start2 Teach) 

-Conferinta “Metode moderne de stimulare a lecturii in randul elevilor”- Buzaul Citeste! 

 

COROI M :   

   - Activităţile din cadrul proiectului educativ,, Bunicii mei,bunicii tăi,bunicii noștri” 

-Activitatile din Programul Erasmus+-,,Water,wind and sun-ecology can be fan” 

-Conferinta “Metode moderne de stimulare a lecturii in randul elevilor”- Buzaul Citeste! 

 -,, Sunt mândru că sunt român” , ,, Eminescu-poetul copiilor” - activităţi extraşcolare. 

  -Simpozion internațional “Comunicarea didactică de la competenţă la experienţe şi perspective” cu  

ISBN –Iaşi :Lucrarea,,Strategii de efienticizare a relaţiilor de comunicare a cadrului didactic cu 

părinţii” 

   -Simpozion internațional ” Cartea, condiţie a demersului educaţional de calitate”cu I.S.S.N-Buzău ; 

Lucrarea ,,Auxiliarul-instrument activ sau perimat de învăţare” 

   -Simpozion national- Tg.Mures:Lucrarea : Proiect  ,, Prietenia”; 



  -Simpozion judeţean ,,Unitate in diversitate,prin folclor,obiceiuri si traditii populare”- Buzău ; 

Lucrarea ,,Pastele” 

-  ,,Ziua Internationala a Cititului Impreuna” ; ,,9 Mai-Zi cu triplă semnificație istorică” activităţi 

extraşcolare. 

-Simpozion regional„Fiecare copil are dreptul la educație”-Gheraseni,jud. Buzau cu lucrarea ,,Eu din 

perspectiva educaţiei inclusive’’ 

-Simpozion international ,,Educatie fără frontiere! “-Atelier de creatie :,,Zambet de copil”-ZIARUL 

ESENȚIAL în EDUCAȚIE, EDITURA D’ART și ESENȚIAL PROIECT EDUCAȚIONAL 

-Simpozion judeţean ,,Unitate in diversitate,prin folclor,obiceiuri si traditii populare”- Buzău; 

lucrarea ,,Pastele” 

- membru în Comisia pentru întocmirea orarului si serviciului pe scoala; 

 - membru în Comisia pentru amenajarea spatiilor scolare; 

 - membru în Comisia concursuri scolare si extrascolare ; 

- membru în Comisia pentru recensamantul populatiei scolare; 

 - membru în Comisia pentru actualizare ROFUIP; 

 

 

BUGA M : 

- Ziua educatiei, Ziua Naţională a României,  

  -Ziua Culturii Nationale 

- Unirea Principatelor Române. 

-atelier de martisoare cu ocazia zilei de 1 Martie, 

- felicitari cu ocazia zilei de 8 martie, Ziua Mamei, 

- Ziua Planetei Pamant 

-Actiuni caritabile catre centrul de batrani 

-Europa suntem noi 

-Saptamana Sanatatii Emotionale 

- 1 Iunie, ziua copilului 

-Ziua Eroilor 

-Ramas bun, clasa a III-a. 

Aceste proiecte educative s-au finalizat cu expoziţii tematice 

 



TACU C. : 

- Scoala din padure –Activitate Proiect LeAF -08.10.2020 

- Ziua Alimentatiei Sanatoase -16.10.2020 

- Campania de acțiune a Voluntarilor CCDG –Certificat de voluntariat   (29.10.2020) 

- 1 Decembrie –Ziaua Nationala a Romaniei- 01.12.2020 

- Dor de Eminescu-15.01.2021 

- Casuta pasarelelor-Activitate Proiect LeAF -29.01.2021 

-   Asculta 5 minunte de muzică clasică –activitate permanentă în ziua de vineri 

- ,,Magia cartilor’’, 22 iunie 2021,Amfiteatrul din Parcul Tineretului 

- Salveaza Educatia.Lider pentru o zi, 14.06.2021 

- Cinste Eroilor Neamului,10.06.2021 

-  Eroii Internetului.Internautii , 17.05.2021 

- Global Money Week ,26.03.2021 

- Ziua Mondiala a Apei , 22.03.2021 

- ZICI 2021 , 10.02.2021 

-Conferinta Nationala Online ,,Drag de carte’’, 03.06.2021/ Nr. 716/18/06.2021 

-Seminar de Educatie Financiara,Programul de educatie financiara si pregatire a prof. din 

invatamantul pre-universitar derulat de A.S.F. /Adev 633/ 06.04.2021 

-Workshop- Managementul unui spatiu de invatare centrat pe nevoile elevului,CCD Buzau , 

25.06.2021 

-Certificat de participare -Dezbatere -Cum arata manualul scolar al viitorului? Abordare creativa a 

manualului scolar ,Editura CORINT ,02.06.2021 

 

• Colaborarea şcoală – familie s-a realizat prin: 

-  şedinţe cu părinţii online;  

- consultaţii cu părinţii (telefoic), cand a fost cazul 

- participarea părinţilor în desfăşurarea unor proiecte. 

 

II. ACTIVITATEA METODICA, STIINTIFICA SI CULTURALA: 

• Cursuri de formare (continua, master, doctorat); 

TACU C. : 

• Intensiv de educatie digitala pentru invatatori ,Indreptar Digital, 52 ore,Organizator: 

Asociatia Techsoup,21 sept.-16 dec 2020 



• Profesor real intr-o scoala virtuala-Ora de net, Salvati copiii, 3 noi.-3 dec. 2020, 6 

module.(am finalizat ,dar nu am primit inca certificatul) 

• Managementul clasei de elevi, Furnizor Asociatia PROFEDU, 20 credite 

• Evaluarea cadrelor didcatice din perspectiva contextelor profesionale didactice si a inspectiei 

scolare, 120 ore,30 credite, CCD Bacau, Acreditat OMEN nr. 4586/09.08.2017 

• Fac parte din Corpul Profesorilor Evaluatori pentru Examene si Concursuri 

Nationale(CNEECN) , nr. 139/12603/16.10.2020 

• 28 noi.2020 –Simpozion international -,,Cartea ,conditie a demersului educational de 

calitate”,Buzau, Gradinita nr .8 ,Buzau 

• 18 dec.2020-Simpozin National  ,, EDUCRATES”, Editia a VII-a ,Tg.Mures 

• Conferinta online Educatie Webformanta , CCD Galati 24-25 aug.2020  

• Integritate si etica in scoala romaneasca, Asos. ,,Dascalimea Romana”, 27 credite. 

• Conferinta ,,Global Education  Week,19.noi.2020,(2 ore) 

• WebDidactica,Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, 24.08-05.09.2020 

• Webinar-Secretele increderii in sine a cadrului didactic, Institutul de formare 

continua,Nr.certif W2509202540, 2 ore 

• Elevul tau e un geniu!,SC SELLification SRL, Adev. Seria GNU, Nr.8136,11.04.2021 (3 ore) 

• Certificat de participare Webinarii Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, 8-

26 febr. 2021 

• JOCURI DIDACTICE la scoala,in tabara si in online SC SELLification SRL, Adev.Seria 

LNJOC Nr.1387, 01.06.2021(3 ore) 

• Profesor real intr-o scoala virtuala, SALVATI COPIII  Februarie 2021 

• Campania Globala EROII FAST ,Certificat de participare ,Apr.2021 

• Webinar Povesti din sala de clasa (1h),22.04.2021 

• Diploma de participare Nr. 11845/23.04.2021, Asociatia Europeana a profesionistilor din 

educatieEDUMI 

• Evaluator de manuale  aprilie-mai 2021 CNEE cf. Adeverintei 2108/10.06.2021 

• Diploma de participare Nr. 16293/12.05.2021, Asociatia Europeana a profesionistilor din 

educatieEDUMI (1h) 

• Certificat -Conference on Digital Education, 27.05.2021, 1h:30min PRIMERA COURSES 

• Certificat -Conference on Digital Education, 24.06.2021, 1h:30min PRIMERA COURSES 

 

• Publicatii: - 

NAZARU A.-:  

-Proiect educativ ,,Prietenia”;Editura Edu si Asociatia Educrates ;Revista Educrates-cu  ISBN 

-,,Strategii de efienticizare a relatiilor de comunicare a cadrului didactic cu parintii “-cu  ISBN 

-,,Auxiliarul-instrument atractiv sau perimat de invatare ‘’- cu ISSN 

-Lucrarea ,,PAȘTELE” - cu ISSN 

- Lucrarea ,,Eu din perspectiva educatiei incluzive” cu ISBS 

- Lucrarea ,,Invatamantul on-line o provocare” in ZIARUL ESENTIAL in EDUCATIE, Ed D”ART si 

ESENTIAL PROIECT EDUCATIONAL, carte in format electronic cu ISBN 



 

COROI M.: 

-Proiect educativ ,,Prietenia”;Editura Edu si Asociatia Educrates ;Revista Educrates-cu  ISBN 

-,,Strategii de efienticizare a relatiilor de comunicare a cadrului didactic cu parintii “-cu  ISBN 

-,,Auxiliarul-instrument atractiv sau perimat de invatare ‘’- cu ISSN 

-Lucrarea ,,PAȘTELE” - cu ISSN 

- Lucrarea ,,Eu din perspectiva educatiei incluzive” cu ISBS 

-Lucrarea ,,Invățământul on-line sau tradițional “în ,,ZIARUL ESENȚIAL în EDUCAȚIE, 

EDITURA D’ART și ESENȚIAL PROIECT EDUCAȚIONAL” 

  publicarea articolului în carte în format electronic cu ISBN 

-Lucrare ,,Amintiri de Craciun “ cu ISBN 

-,,Strategii de efienticizare a relatiilor de comunicare a cadrului didactic cu parintii “-cu  ISBN 

 

• Activitate metodică 

Participare la activităţile cercului pedagogic 

Activitate Cerc Metodic ,,Exemple de buna practica in invatarea online,,- martie 2021(Tacu C si Ion 

D.) 

Metodist IȘJ Buzău – Adeverinta Nr.11905-16/ 02.10.2020 (Tacu C) 

Formator CRED -Expert formare ciclul primar in cadrul proiectului CRED- ,,Curriculum relevant, 

educatie deschisa pentru toti” / Nr. 133/BZ/ 11.10.2018 (Tacu C) 

(Activitatea Comisiei metodice a fost suspendata.) 

 

 

ANALIZA SWOT 

a activitatii desfasurate in acest an scolar scoate in evidenta urmatoarele aspecte: 

PUNCTE TARI 

-elaborarea  documentelor de planificare şi 

proiectare a conţinuturilor învăţării la toate 

disciplinele de studiu cu respectarea planurilor 

cadru şi a programelor şcolare în vigoare; 

- existenta manualelor scolare la inceput de an 

scolar si posibilitatea achizitionarii, conform legii, 

a auxiliarelor didactice; 

-instruire eficienta prin diferite tipuri de lectii, 

strategii didactice interactive si participative; 

PUNCTE SLABE 

-cursuri on line o perioada prea lunga de 

timp; 

- in perioada cursurilor on line a scazut 

interesul pentru invatatura; 

- oboseala instalata din cauza timpului prea 

lung / zi de expunere in fata calculatorului; 

-timpul liber al elevilor nesupravegheat / 

neorganizat de catre un parinte, adult; 



-pregatire buna si foarte buna din punct de vederea 

stiintific si metodic pentru activitate 

-preocupare pentru realizarea feet-back-ului si 

autoregalarea activitatii in functie de informatiile 

primite 

-interrelaţionare pozitivă între membrii comisiei; 

-experienţa profesională bogată; 

-colective de elevi echilibrate cantitativ şi 

calitativ; 

-derularea unor proiecte educative 

- platforma Adservio pentru realizarea lectiilor on 

line si catalogul electronic; 

-activitatea diferentiata nu este suficient 

abordata in special in perioada on line, 

fiecare clasa are elevi cu ritm lent de invatare 

sau care intampina greutati in rezolvarea 

sarcinilor scolare; 

 

 OPORTUNITATI 

- activităţile comune ale membrilor comisiei în 

afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, o 

comunicare mai bună; 

-sprijinul  specialistilor din scoala: psihopedagog, 

chiar si in perioada on line; 

 

AMENINTARI 

- pandemia/ cursuri desfasurate online sau 

hibrid; 

-creşterea continuă a preţurilor materialelor  

didactice; 

- parinti plecati la munca in strainatate si 

implicit, copii ramasi in grija unui parinte sau 

a bunicilor / rudelor de grad I; 

 

 

Resp. comisie metodică, prof inv primar Nazaru Anisoara 

 

 

 

CM. CLASA A IV-A 

 

Catedra este compusă din următoarele cadre didactice: 

Manole Joița – clasa aIVa A 

Corbuleac Lidia-clasa aIVa B 

Mirică Andreea-clasa aIVa C 

Capmare Alice -clasa aIVa D 

Crăciunescu Georgiana - clasa aIVa E 



 

Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în anul şcolar 2020/2021,  la clasele  a 

IV-a  

Toate documentele doveditoare sunt ȋn Portofoliul personal al fiecărui cadru didactic. 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.                                                                 

a) În portofoliul personal există planificarea anuală / semestrială a unităților de învățare corelată 

cu particularitățile clasei. 

b) Am întocmit proiectele unităţilor de învăţare conform legislației în vigoare, fundamentate pe 

achizițiile anterioare ale elevilor. 

c) Am predat la timp toate documentele proiectate. Acestea există în portofoliul personal. 

 

  1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

a) La claselea IV-a s-a studiat disciplina opțională Din tainele cuvintelor. Am ȋntocmit programa 

și planificarea calendaristică ȋn funcție de specificul disciplinei și de particularitățile clasei (conform 

fișei de avizare a opționalului existentă în dosarul Comisiei metodice, semnată de către directorul școlii 

și de către inspector de specialitate) 

 Am prezentat oferta educațională care s-a inclus în oferta educațională a școlii. 

 

1.3. Folosirea TIC  în activitatea de proiectare didactică 

 a) Am realizat proiectarea activităţii în format electronic. 

 Am introdus antetul unităţii şcolare în toate documentele elaborate în acest an școlar. 

 b) Am proiectat activități de învățare care presupun resurse TIC și am creat resurse didactice 

digitale. 

 

1.4. Proiectarea activităţilor – suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor 

de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică 

 a) Am folosit materiale didactice în format digital pentru studiul elevilor (manuale, culegeri, 

tutoriale, PPT-uri etc), fișe de lucru, muzee virtuale etc. 

 b) Am realizat instrumente didactice digitale pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor (jocuri 

didactice, fișe de lucru, aplicații online etc). 

c) Am proiectat instrumente digitale de evaluare (teste, chestionarea). 

 

1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile 

și intereselor educabililor, planul managerial al unității 

a) Am elaborat documente proiective pentru activități extracurriculare ce contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare (proiecteîn parteneriat, simpozioane, sesiuni de comunicări 

științifice, conferințe, activități în diferite campanii și programe). 



b) Am elaborat documente proiective pentru proiecte de cooperare. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice. 

a) Am organizat și condus activitățile de predare-învățare adaptate la învățarea 

clasică/hibrid/online în funcție de scenariul aprobat de DSP și IȘJ. 

b) Am aplicat metode moderne, activ-participative și inovative. 

 

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice inclusiv TIC. 

a) Am utilizat baza materială din unitatea de învățământ (mijloace audio-video, soft-uri educaționale 

etc.) 

b) Am utilizat manuale digitale, auxiliare și resursele TIC din sala de clasă în desfășurarea orelor; 

astfel învățarea a fost eficientă în sistemul clasic/hibrid/online.   

  

2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea 

sesiunilor de învățare pe platforme educaționale 

a) Am organizat activitățile de predare-învățare pe platforma educațională Adservio, prin 

intermediul aplicațiilor Zoom, dar și în Google Classroom. 

b) Am folosit resurse educaționale deschise: Manuale digitale 3D, RED CRED, KAHOOT, 

Twinkle,  etc. 

 

         2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.  

         a) Am furnizat feed-back permanent elevilor privind competențele formate în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor învățării. 

         b) Am identificat și valorificat posibilitățile de învățare ale elevilor. 

 

2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare și extracurriculare, în 

mediul școlar, extrașcolar și în mediul online. 

         a) Am organizat și desfășurat activitățile didactice curriculare în mediul școlar, extrașcolar și în 

mediul online. 

          b) Am organizat/colaborat activități extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul 

online astfel: 

 

Manole Joița-clasa  aIVa A: 

 

✓ cu ocazia Zilei Naționale a României, a poetului Mihai Eminescu, în cadrul Campaniei Globale 

pentru Educație Salvați Copiii sau în proiectul Eco Școala 

✓ activităţi în cadrul proiectului Pădurea, prietena mea, proiect care se încadrează în domeniul 

ecologie:Pădurea, prietena mea, Plantăm pomi!, Iarna în pădure, Din nou în  pădure, Povestea 

pădurii 



✓ Proiectul Buzăul citește – Magia cărților –  22 iunie 2021 

✓ Campania Ziua Mondială fără tutun 

✓  Excursie școlară Buzău – Lepșa 

✓ Festivitate de premiere – 17.06.2021 în Parcul Crâng 

Corbuleac Lidia- clasa  a IVa B: 

 

✓ Activități din cadrul proiectului clasei IV B – „ Sănătatea naturii este sănătatea mea” –   

„Economisim pentru o dezvoltare sustenabilă” – ian 2021. 

✓ „Apa – cea mai mare bogăție a Terrei” – 25 martie 2021 

✓ „Sănătatea Terrei este sănătatea noastră” – 13 mai 2021 

✓ „Reciclarea contează ! ” – 10 iunie 2021 

✓ Acțiune umanitară 24 februarie 2021  

 

 

Mirică Andreea – clasa a IVa C 

 

✓ Activităţi extracurriculare: „Ce  bine  e  să  ai  un  prieten!”, “ Daruind, suntem mai buni!”, 

“Un mărţişor pentru fiecare 

Capmare Alice Mihaela- clasa  aIVa D 

 

✓ Activități desfășurate în cadrul Proiectului Educațional de nivel local Pas cu Pas în viața de 

școlar (în parteneriat cu G.P.P. Nr.6 Buzău): Vom reuși împreună, Cadouri pentru prieteni, 

Mărțișoare pentru prieteni 

✓ Activități desfășurate în cadrul Programului Internațional Să învățăm despre pădure – Pădurea 

în patru anotimpuri (LeAF): Pădurea- comoara naturii, Pădurea în anotimpul iarna, Pădurea 

în anotimpul primăvara, Pădurea în anotimpul vara 

✓ Activitate  aplicativă în cadrul Proiectului Educațional Național Metode și tehnici de evaluare 

în învățământul online(în parteneriat cu Esențial Proiect Educațional): Activitate aplicativă: 

Draga mama 

✓ Activitate  aplicativă în cadrul Simpozionului Național Educația în familie: Cei 7 ani de acasă 

(în parteneriat cu Editurile Esențial și D Art): Activitate aplicativă: evaluare inițială. 

✓ Activități desfășurate în cadrul Campaniei Naționale Choose to BE BRAVE, it s already in you! 

(colaboratori: PATRIR, echipa ONG- Do One Brave Thing): Violența atrage violența! 

✓ Participare cu elevii la activitățile live din cadrul Proiectului inovator Educație la înălțime 

✓ Activitate extrașcolară dedicată Zilei Eroilor: Ziua Eroilor -10 iunie 2021 

✓ Activitate extrașcolară în cadrul Campaniei Globale pentru Educație Salvați copiii: Salvează 

educația! 

✓ Activitate desfășurată în cadrul Proiectului Educațional de nivelregionalArta emoțiilor(în 

parteneriat cu Școala Gim. Ștefan cel Mare Dorohoi):  Transformă emoțiile! Crează artă în 

sufletul tău! 

✓ Activitate didactică experimentală, în parteneriat cu profesor Aristotel Doinița: Happy science 



✓ Activitate în cadrul Proiectului Erasmus – Water, wind and sun- ecology can be fun : Energie 

curată 

✓ Participare la Proiectul de nivel local Buzăul citește – Magia cărților 

Crăciunescu Georgiana clasa  aIVa E 

 

✓ “ Dor de Eminescu”-activitate on-line 

✓ “O ce veste minunată!”-şezătoare on-line; 

✓ “Nu uita că eşti român!”-25 ianuarie 2021 

✓ „Rămas bun,clasa a IV-a!”-sala de clasă-22 iunie 

 

        2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / 

dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’.  

            a) Am dezvoltat la elevi capacitatea de culegere/structurare a informațiilor prin activități de 

autoînvățare și lucru în echipă. 

            b) S-au  organizat activități diferențiate cu elevi cu nevoi speciale, având astfel de elevi în 

colectivul clasei (clasa aIVa C). 

          c) Am organizat activități diferențiate cu elevii capabili de performanță sau cu elevii cu ritm lent 

de învățare 

 

2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat 

   a) S-au  organizat activități de voluntariat 

 

Manole Joițaclasa  aIVa A 

 

✓ activități de voluntariat în cadrul proiectului SNAC ”Împarte-Educă-Donează”, în 

colaborare cu Crucea Roșie  

          b) Am participat la activități de voluntariat la nivelul școlii, care au constat în colectarea și 

donarea de alimente și produse de igienă personală pentru cămine de bătrâni din județ, în colaborare 

cu Fundația Sf. Sava – clasele a IVa A, B, D.  

 

 

3. EVALUAREA  REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 

   3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor 

activităților de evaluare 



a) Am elaborat descriptori de performanță ca niveluri acceptabile ale realizării obiectivelor 

proiectate, în activitatea de evaluare. 

 b) Am informat elevii referitor la instrumentele/metodele de evaluare care au fost utilizate şi 

la baremele de notare. 

c) Am asigurat permanent feed-back-ul. 

 

3.2.  Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 

           a)  Am elaborat și am administrat teste inițiale.            

           b)  Am analizat și am aplicat măsuri remediale după fiecare test. 

           c)  Am consemnat progresul școlar în fișa de progres pentru fiecare elev în parte. 

 

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online 

            a) Am elaborat şi am utilizat instrumente de evaluare formativă şi sumativă inclusiv a celor 

online. 

b) Am notat ritmic, obiectiv și am comunicat rezultatele elevilor; 

c) Am fost evaluator la Examenele Naționale de la finalul claselor a II-a și a IV-a.  

 

         3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 

            a) Am promovat  şi am proiectat  activităţi cu caracter de autoevaluare/ interevaluare colegială 

în sistem clasic/hibrid /online (fișe/chestionare de autoevaluare).  

 

Capmare Alice Mihaela- clasa  aIVa D 

 

✓ Proiect Educativ Profesorul în școala modernă(în parteneriat cu Școala Gim. Ștefan cel Mare 

Dorohoi) – cercetare la nivel local, implicare în cercetare la nivel național, finalizată cu ISBN 

  

          3.5.Evaluareasatisfacţiei beneficiarilor educaţionali. 

   a)  Nu am aplicat instrumente de măsurare a satisfacției beneficiarilor; însă am organizat  

ședințe online cu părinții, am discutat cu acestia prin intermediul aplicației WhatsApp, Zoom despre 

satisfacția beneficiarilor educaționali. 

 

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării 

rezulatelor învăţării.  

a) Am prezentat elevilor modul de elaborare a portofoliului personal, prezentându-le conţinutul 

acestuia şi criteriile de evaluare. 

   b) Am familiarizat elevii cu criteriile de evaluare a portofoliilor. 

       c) Am  monitorizat permanent realizarea corespunzătoare a portofoliilor educaţionale 

intervenind acolo unde a fost nevoie, inclusiv in perioada online. 

 



3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea 

rezultatelor evaluării și oferirea de feed-back fiecărui elev 

a)Nu am realizat și am aplicat instrumente de evaluare a activității online/hibrid adaptate 

nivelului și specificului disciplinei elevilor sau părinților. 

b) Am diversificat strategiile didactice ca urmare a rezultatelor evaluǎrii în scopul dobândirii 

cunoştinţelor, aptitudinilor şi pentru formarea atitudinii pozitive pentru învǎţare. 

c) Am furnizat feed-back tuturor elevilor pentru teme/teste. Am valorizat permanent rezultatele 

elevilor dezvoltându-le creativitatea și motivându-i pozitiv, intrinsec. 

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

              4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

               a) Am prezentat și negociat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs. Am 

prezentat elevilor dar și părinților R.O.I. și R.O.F.U.I.P.  

   b) În calitate de învățător-diriginte la clasa a IV-a , am elaborat norme specifice de comportare 

la clasa, inclusiv măsuri anti-Covid. 

             4.2.Monitorizarea comportamentului  elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 

 a) Am îndrumat și am coordonat permanent colectivul de elevi al clasei a IV-a în toate 

activitățile școlare și extrașcolare. 

 b) Am intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale ori de cȃte ori a fost nevoie prin 

consilierea elevilor implicați și înștiințarea părinților acestora. În acest an școlar, nu am avut la clasă 

situații conflictuale deosebite. 

     4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

    a) Permanent am tratat în mod diferenţiat elevii, în funcție de nevoi. Am consiliat permanent 

elevii, iar acolo unde am avut nevoie de ajutor,  i-am îndrumat către Consilierul psihopedagogic al 

școlii. 

            b)Am monitorizat în permanență situațiile conflictuale la clasă,  atunci când a fost cazul. 

             4.4.Motivareaelevilorprin valorizarea exemplelor de bună practică. 

             a) Am apreciat permanent elevii cu rezultate deosebite în cadrul clasei, al şcolii și implicit al 

comunităţii. 

              Elevii au fost conștientizați de importanţa educaţiei și responsabilizați în consecință. 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

 

5.1.Participarea la programe de formare continuă/perfecţionare şi valorificarea 

competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite: 

 



Manole Joița- clasa aIVa A 

 

✓ Participare la Consiliile profesorale din şcoală  

✓ Participare - Cerc Metodic Nr. 8  

✓ Studierea articolelor de specialitate 

✓ Simpozion Național Educrates, Tg. Mureș, 18.12.2020 

✓ Membru în Comisia de recensământ și de pavoazare 

✓ Secretar – Consiliu Profesoral 

✓ Coordonator și evaluator al Concursului Mama, cel dintâi cuvânt 

✓ Organizator, supraveghetor, evaluator – Concursurile Nomina 

✓ Participare la Simpozionul Național Mama, cel dintâi cuvânt 

✓ Participare la Conferința online  Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor 

✓ Participare  - Lansarea Proiectului Clase finlandeze(28.05.2021) 

✓ Activitate în cadrul Proiectului Erasmus , Chain Reaction (31 mai, 1,2.06.2021) 

✓ Webinar  - Consiliere și dezvoltare personală- Aspecte complementare curriculumului în 

eficientizarea socială a activităților școlare și extrașcolare – 18.02.2021 

✓ Programul de educație financiară și pregătire a profesorilor din învățământul preuniversitar 

(Start 2 Teach) – 25.02.2021 

✓ Donație de carte – Biblioteca școlii 

✓ Coordonator al revistei clasei Copilăria 

✓ Participare Proiect  SNAC cu partener Crucea Roșie Împarte – Educă – Donează 

Corbuleac Lidia- clasa aIVa B 

✓ Participare online la activitatea Cercului pedagogic – Centrul metodic 8, 25 noiembrie 2020 

✓ Participare online la activitatea Cercului pedagogic – Centrul metodic 8, 31 martie 2021 cu titlul 

„Exemple de bune practici în învățarea online”, susținut de colegele noastre de la Liceul de Arta 

„M. Sterian”; 

✓ Participare la Simpozionul internațional „Apa – un miracol”, editia a XII-a, 27 martie 2021, cu 

lucrarea „Poluarea apei – o problema majoră a societății”, publicată in revista cu același nume cu 

ISSN 2067-8193; 

✓ Participare la Evaluarea Națională clasa a IV-a, în calitate de administrator de test la clasa a IV-a 

C și evaluator – 18-19 mai 2021; 

✓ Participare la Evaluarea Națională clasa a II-a, în calitate de evaluator – 25,26,27 mai 2021; 

✓ Participare la Consiliile profesorale din şcoală 

Mirică Andreea– clasa aIVa C 

✓ Cursul Evaluarea formativă online, cu durata de 8 ore 

Capmare Alice Mihaela– clasa aIVa D 

• 90 de credite transferabile în urma echivalării în credite profesionale a Diplomei de Master 

• Curs online Evaluarea formativă online (furnizor didactic.ro) 

• Curs certificare Formator(furnizor Atelierele ILBAH) 

• Curs online de formare Utilizarea calculatorului în vederea realizării unei cercetări științifice 



• Simpozion Național Educrates – 1 articol - Exemplu de bună practică: Proiect Educațional 

(publicație cu ISBN) 

• Simpozion Regional cu participare online Fiecare copil are dreptul la educație -1 articol 

– Jocul interactiv pentru copiii cu CES(publicație cu ISBN) 

• Simpozion Național Educația în familie: Cei 7 ani de acasă!- 1 articol de specialitate- 

Împreună creștem copii excepționali(publicație cu ISBN și ISSN –în Revistă școlară) 

• Articol publicat  în cartea electronică (ISBN)Metode și tehnici de evaluare în învățământul 

online și în revista resursă educațională Educația face diferența! (ISSN) 

• Conferință Internațională Inovații pedagogice în era digital 

• Conferința Națională OnlineDrag de carte 

• Conferință Națională și Dezbatere Rolul profesorului în școala modernă– 1 articol-

(publicație cu ISBN și ISSN) 

• Conferința locală online:Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul elevilor 

• Participare  - Lansarea Proiectului Clase de inspirație finlandeze(28.05.2021) 

• Participare- Mesele Rotunde din cadrul proiectului Do One Brave Thing, în colaborare cu 

CHAMPIONS, PATRIR 

• Sesiune de formare despre utilizarea Platformei de management educațional Adservio 

• Participare la Consiliile profesorale din şcoală  

• Participare - Cerc Metodic Nr. 8  

• Studierea articolelor de specialitate 

• Responsabil al Comisiei metodice a învățătorilor claselor a IVa 

• Responsabil GDPR în școală 

• Membru în Comisia de recensământ  

Crăciunesciu Georgiana – clasa aIVa E 

✓ Simpozionul interjudeţean “Mândru că sunt român”cu lucrarea Tradiţii şi obiceiuri 

transmise din generaţie în generație 

✓ Simpozionul Naţional cu tema  Cum transmitem copiilor, valorile poporului român? 

 

5.2.Implicarea ȋn organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. 

  a) Am participat la activităţile metodice organizate de ISJ – cercuri metodice, consfătuiri, 

întâlniri în cadrul comisiilor. 

5.3. Realizarea/Actualizarea portofiului profesional şi dosarului personal. 

 a) Am actualizarea permanent  portofoliul profesional şi dosarul personal prin depunerea 

documentelor specifice in dosarul personal. 

 5.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu 

elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile 

elevilor).  

 a) Am  comunicat eficient permanent cu colegii, cu responsabilii Comisiilor metodice, cu 

conducerea şcolii, cu părinții și cu alți factori implicați în educația elevilor. 

           b) Am desfășurat activități online cu părinții pe care i-am consultat și informat în permanență, 

cu respectarea confidențialității. 



 

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA 

PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE: 

 6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

 a) - am realizat acorduri de parteneriat educaţional cu diferite şcoli şi instituţii în vederea 

desfaşurării unor concursuri,  activităţi şcolare sau activități de dezvoltare profesională și formare 

continuă: 

➢ Manole Joița: : CCDG București,  Editura EDU  Tg. Mureş ,  SNAC 

➢ Capmare Alice Mihaela:  CCDG București,  Editura EDU Tg. Mureş, Asociația InteligenT, 

Grup Editorial Art, Școala Gim. Gherăseni Buzău, Școala Gim. Ștefan cel Mare Dorohoi, Grup 

Esențial Proiect Argeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău, 

➢ Crăciunescu Georgiana:Şcoala Gimnazială Academician Marin Voiculescu Giurgiu. 

  - am elaborat şi coordonat: 

➢ Manole Joița: : proiectul Pădurea, prietena mea. 

➢ Capmare Alice Mihaela:  proiectul Pădurea în cele 4 anotimpuri din cadrul Programului 

Educațional Internațional LeAf, Proiectul Educațional Violența atrage din cadrul Campaniei 

Choose to  Be Brave, am fost partener local în cadrul Proiectului de parteneriat educațional 

Pas cu pas în viața de școlar (în parteneriat cu GPP Nr. 6) și am participat la activitățile live 

din cadrul Proiectului inovator Educație la înălțime 

  - în urma derulării parteneriatelor, proiectelor  şi concursurilor am obţinut rezultate și 

recunoștere care au condus la promovarea imaginii şcolii şi implicit la dezvoltarea instituţională  

6.2.Promovarea ofertei educaţionale 

 a) - promovarea în comunitate a activităţii desfăşurată în şcoala a fost făcută prin participarea 

la diferite concursuri școlare, festivități şcolare, parteneriate cu diferite instituţii, menționate anterior. 

6.3.Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare şi în mediul online 

 a)am participat cu elevii clasei a IV-a la olimpiade şcolare; 

➢ Manole Joița-  Lumina Math*etapele online – 1 elev  

✓ Crăciunescu Georgiana: Concursul naţional Lumina Math-  Menţiune-1 elev. 

 b) am  promovat imaginea şcolii  prin participarea elevilor clasei la concursuri şcolare, 

concursuri cu participare directă/ online 

Manole Joița- clasa aIVa A: 

 

✓ Concursul de desene – Atelierul lui Moș Crăciun 

1 Premiul II 

1 Premiul I 



1Premiul III 

✓ Concursul de desene – Atelierul bucuriei – Primăvara, fantezie și culoare – anotimpul 

renașterii 

1 Premiul I 

1 Premiul II 

1 Premiul III 

✓ Concursul Mama, cel dintâi cuvânt – diplome de participare pentru toți copiii 

✓ Concursul Național Micul pompier 

Premiul II – 1 

Mențiune  - 1 

✓ Comunicare și ortografie 

Premiul I – 6 elevi 

 Premiul II – 9 elevi 

Premiul III – 4 elevi 

Mențiune – 3 elevi 

✓ Fii inteligent la matematică 

Premiul I – 4 elevi 

Mențiune – 1 elev 

 

 Festivitate de premiere – 17.06.în Parcul Crâng 

 Activitate extracurriculară: Tabără  școlară – Tabăra dintre munți Predeal, iulie 2021 

 Proiectul Buzăul citește – Magia cărților –  22 iunie 2021 

 Campania Ziua Mondială fără tutun 

            Excursie școlară Buzău – Lepșa 

Mirică Andreea– clasa aIVa C: 

✓ Concursul National Comunicare si Ortografie.RO- 2 premii II, 6 premii III, 2 mentiuni ; 

✓ Concursul National ,,Fii inteligent…la matematica’’- 3 premii I, 2 premii III si 1 mentiune. 

Capmare Alice Mihaela– clasa aIVa D: 

✓ Concurs Național Fii inteligent; 

Premiul I- 5 elevi 

Premiul II- 1 elev 

Premiul III- 2 elevi 

Mențiune – 1 elev 



✓ Concurs Național Comunicare și ortografie: 

Premiul I- 3 elevi 

Premiul II- 3 elev 

Premiul III- 2 elevi 

Mențiune – 4 elevi 

 

✓ Concurs Regional artistic –plastic Lumea văzută prin ochi de copil: 

Premiul  I- 1 elev 

✓ Concurs Regional de creații literare  Lumea văzută prin ochi de copil: 

Premiul  I- 1 elev 

Premiul  II- 1 elev 

✓ Concurs școlar local Atelierul bucuriei:În așteptarea lui Moș Crăciun 

Premiul  I- 1 elev 

Premiul  II- 1 elev 

Premiul  III- 1 elev 

✓ Concurs școlar local Atelierul bucuriei: Primăvara, fantezie și culoare 

Premiul  I- 1 elev 

Premiul  II- 1 elev 

Premiul  III- 1 elev 

 Activitățile extrașcolare au fost menționate anterior. 

            Festivitate de premiere – 17.06.2021 la Restaurant Curtea Domnească  (activitate realizată 

prin donații din partea părinților). 

 Activitate extracurriculară: Tabără  școlară – Tabăra dintre munți Predeal, iulie 

2021(activitate realizată prin donații din partea părinților)  

Crăciunesciu Georgiana – clasa aIVa E 

✓ Concursul- Mândru că sunt român- rezultate în aşteptare 

✓ Concursul naţional Lumina Math-  Menţiune-1 elev. 

✓ Concursul de Comunicare şi ortografie 

-Premiul I-3 elevi 

-Premiul II-5 elevi 

-Premiul III-5 elevi 

-Menţiune-2 elevi. 

✓ Concursul Fii inteligent...  la matematică 

-Premiul I-1 elev 



-Premiul II-1 elev 

-Premiul III-1 elev 

-Menţiune-1 elev. 

✓ Festivalul –Concurs online “Drag mi-e jocul românesc”din cadrul Proiectului Naţional “Pui 

de românaş”. 

Premiul III-formaţia de dans “Voinicii” 

Menţiune-formaţia de dans “Româncuţele” 

6.4.Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

bullyingului în mediul şcolar şi/sau mediul online 

            a)Am organizat  și participat la acțiuni de prevenire și combare a aviolenței și bullyingului în 

mediul școlar ți cel online: 

Capmare Alice: 

✓ Activități desfășurate în cadrul Campaniei Naționale Choose to BE BRAVE, it s already in you! 

(colaboratori: PATRIR, echipa ONG- Do One Brave Thing): Violența atrage violența! 

✓ Participare la Mesele Rotunde din cadrul proiectului Do One Brave Thing, în colaborare cu 

CHAMPIONS, PATRIR 

6.5.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a 

sarcinilor suplimentare. 

     a) Am urmărit cunoaşterea, respectarea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii 

şi de PSI / SSM prevăzute de legislatia în vigoare. Am completat fișele individuale și colective de 

instructaj. 

 b) Am instruit permanent elevii cu privire la măsurile de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV 2, inclusiv prin activități desfășurate împreună cu cabinetul medical, 

asistentă Ungureanu Mihaela. 

6.6.Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei. 

             a) Manole Joița s-a implicat în procesul decizional și la realizarea planului operațional, a 

proiectelor de dezvoltare instituțională. 

       b) Am pregătit suplimentar elevii pentru Examenele naționale la clasa a IV-a, inclusiv prin 

rezolvarea de teste model din anii precedenți. 

6.7. Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente 

realizate cu ajutorul tehnologiei  

a)  Am creat instrumente de învǎţare interactivă cu ajutorul tehnologiei. 

b) Am desfǎşurat  activitǎţi de învǎţare interactivă online/ hibrid/clasic cu ajutorul tehnologiei. 

7. CONDUITA PROFESIONALĂ 



7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

      a)Am adoptat o atitudine morală și civică corespunzătoare față de beneficiarii direcți și indirecți 

ai educației oferite de școală, în ceea ce privește limbajul, ținuta, respectul și comportamentul meu. 

          7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice) 

      a) Am dat dovadă permanent de o conduită profesională ireproșabilă, conduită recunoscută și 

respectată de către elevi, părinți, colegi, superiori. 

      M-a preocupat permanent creșterea prestigiului calității de dascăl prin adoptarea unei atitudini 

morale și civice față de beneficiarii direcți și indirecți ai educației oferite de școală 

Analiza SWOT 

Strenghts 

 

- Actualizarea strategiilor de predare la 

clasă și în mediul virtual 

- Prelucrarea materialelor didactice pentru 

predarea pe platforme educaționale 

- Utilizarea unei variete resurse 

educaționale RED 

- Implicarea cadrelor didactice în 

respectarea măsurilor  contra răspândirii 

COVID 

- Buna organizare și implicarea părinților 

în activități specifice 

 

Weaknesses 

 

-   neimplicarea activă a tuturor membrilor 

- comunicare deficitară, informație insuficient 

circulată în cadrul grupului 

 

 

 

 

Opportunities 

 

- utilizarea și imbunătățirea cunoștințelor TIC 

- aplicarea pentru proiecte și programe de 

dezvoltare a carierei și promovare a instituției 

- activități de team building pentru consolidarea 

și incurajarea grupului 

Threats 

 

- interesul scăzut pentru perfecționare și 

autoperfecționare prin proiecte/ programe 

specifice 

-    evitarea responsabilităților în  implicarea 

scăzută în activități educaționale extrașcolare 

 

 

 

  Întocmit ,  responsabil prof. înv.primar, Capmare Alice Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CM LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 

 1.Proiectarea activitatii 

În anul şcolar 2020-2021, COMISIA METODICĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

a desfăşurat activităţi complexe, în conformitate cu graficul activităţilor, întocmit la începutul anului 

şcolar. 

În cadrul primei şedinţe au fost verificate şi înregistrate toate planificările calendaristice ale 

membrilor. De asemenea, s-a aprobat graficul activităţilor pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi 

graficul detaliat al activităţilor pentru cele două semestre ale anului şcolar 2020-2021. 

 Considerăm că o analiză eficientă a activităţii diverse a profesorilor de limba şi literatura 

română, constituie premisa îmbunătăţirii activităţii pentru perioada următoare. Activitătile s-au 

desfăsurat în baza PLANULUI MANAGERIAL al COMISIEI METODICE PENTRU 

ARIACURRICULARĂ LIMBĂ SI COMUNICARE, pentru anul scolar 2020-2021 materializat în 

PROGRAMULDE ACTIVITĂŢI al Comisiei metodice, pentru anul scolar2020-2021 

 In anul scolar 2020- 2021, CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURAROMANA  a avut in 

centrul activitatii  obiective  precum  : 

                    - discutarea și respectarea NOII programe si a bibliografiei; 

                    - selectarea manualelor în mod riguros; 

                    - asigurarea unui bogat material documentar; 

                    - evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care sustin  Evaluarea 

Nationala la disciplina Limba si literatura romana (clasele a VIII-a). 

Aceste obiective  s-au concretizat în:  

• Predarea documentelor şcolare la termenele fixate (planificări, documente ale catedrei);  

• Au fost elaborate şi aplicate testele iniţiale care, după evaluare, au fost discutate într-o şedinţă a 

catedrei, stabilindu-se măsurile de remediere.;  

• Au fost realizate grafice şi planificări ale temelor pentru orele de pregătire suplimentară, în vederea 

examenelor naţionale şi a concursurilor şcolare. Activităţile s-au ţinut săptămânal, prezenţa fiind 

monitorizată prin grafice; 

 • S-a avut în vedere notarea ritmică, asigurându-se numărul corespunzător de note pentru fiecare 

clasă.; 

• La fiecare clasă, s-a realizat şi o evaluare alternativă: proiecte, studii de caz, portofolii.;  

• Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în cadrul lecţiilor, s-a folosit material didactic adecvat: 

volume cu operele literare, dicţionare, fişe, auxiliare, planşe, tablouri, prezentări PPT, 

videoproiectorul, etc. 

2.Realizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 



 

           A. Activități instructiv-educative 

Toţi membrii Comisiei metodice au demonstrat seriozitate şi promptitudine în participarea la 

activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice, prestaţia lor fiind dominant activă, luările de 

cuvânt sau materialele prezentate costituind secvenţe didactice în deplin acord cu tematica pusă în 

discuţie sau declinată practic de propunători. 

           Lecții deschise:  

- prof. Mitrea Daniela- „Textul argumentativ” – 14 iunie 2021. 

- prof.Grozea Monica-Crăciunul în literatura română(16.12.2020)şezătoare literară,clasa a V-a D. 

          Referate:  

-prof. Mitrea Daniela  - Scoala și educația, între învățământul tradițional și învățământul modern – 

16 decembrie 2021 

- prof Demte Mihaela, Educația elevilor cu nevoi speciale- 16 decembrie 2021,  

- prof Demte Mihaela Motivația în activitatea didactică – martie 2021 

- prof Murgociu Luminița „Noutăți în programa de limbă română” – 15 februarie 2021 

 B. Activități extraşcolare, extracurriculare 

1. Activități în școală 

Activități comune 

❖ „Club de lectură Arthur”, activitate lunară de promovare a lecturii în rândul elevilor de 

gimnaziu, “Lecturăm, lecturăm, împreună lumea educăm”, o dată pe lună s-adesfășurat o 

activitate de tip șezătoare literară în care s-a discutat despre  ceea ce au citit copiii în luna 

respectivă si s-au propus noi titluri. 

❖ Desfășurare activitate online -  Activitatea ZIUA MEA, ZIUA TA, ZIUA NOASTRĂ s-a 

desfășurat pe 3.12.2020. Am sărbătorit Ziua de 1 Decembrie ca Ziua Naţională a României, 

deoarece „România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a 

celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.“ Barbu Ştefănescu 

Delavrancea,  împreună cu elevii de la clasa a V-a D. Aceștia au ascultat informații referitoare 

la istoria acestei zile și au identificat câteva trăsături referitoare la patriotism, patrie, drepturi, 

responsabilități, istorie în operele literare scrise de scriitorii români.  Într-o lume plină de false 

valori, copiii au nevoie să cunoască adevăratele valori, personalităţi, care să îi inspire, educe, 

cultive. 

❖ Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, a fost omagiat şi anul acesta cu o serie de 

activităţi educative, de toate cadrele didactice din cadrul COMISIEI METODICE. În data de 

15.01.2021, elevii claselor a V-a,  a VI-a , a VII-a , a VIII-a,  au desfăşurat activitatea 

extraşcolară cu tema “-EMINESCU, IERI, AZI, MÂINE .Elevii ciclului gimnazial au marcat 

evenimentul prin o serie de acţiuni cum ar fi: Expoziţie de desene „Eminescu… în imagini”, 



Medalion literar, activitate interdisciplinară desfăşurată online; „Eminescu – o curiozitate 

permanentă” 

❖ “Buzăul citește!”, iunie 2021, proiect de promovare a lecturii, susținut de Primăria 

Municipiului Buzău, în parteneriat cu Centrul Cultural AL. Marghiloman și Școala Gimn. Nr. 

7 Buzău, participare la conferința online „Metode moderne pentru stimularea lecturii în rândul 

elevilor”  

Demte Mihaela 

❖ Prof. Demte Mihaela activitate la clasa a VIII-a C -  „Planeta la control” în cadrul proiectului 

Este lumea noastră , să acționăm împreună – 31 mai 2021-  

Grozea Monica 

❖ Prof. Grozea Monica s-a ocupat de pavoazarea panourilor special dedicate limbii române de la 

etajul I, dar şi a celorlalte panouri din şcoală, dedicate acestei comisii 

❖ Desfășurare activitate online -  Pe 11.12.2020 am desfășurat activitatea “ Bullying, un fenomen 

în plină dezvoltare? Cyberbulliynd?”, în cadrul proiectului „Împreună împotriva violenței”, 

coordonat de prof Laura Budea, cu elevii din clasa a V-a D. Copiii au realizat diverse postere 

pentru a-i face şi pe cei din jur să spună STOP BULLYING, ca toți copiii să aibă acces la o 

educație de calitate și incluzivă și, de asemenea, pentru  luarea unor măsuri care să poată 

conduce la realizarea acestui deziderat, deoarece Educaţia nu trebuie să fie percepută ca un 

privilegiu pentru câţiva oameni, ci ca un drept pentru toţi oamenii.  

❖  Desfășurare activitate online -  Pe 11.12.2020 am desfășurat activitatea  “Mandat pentru 

educație”, în Campaniei Globale pentru Educație, coordonată de prof. Tudorache Maria, cu 

elevii din clasa a V-a D. Copiii au identificat problemele generate de pandemie în domeniul 

educației, precum și oferirea de soluții pentru acestea. Au fost încântați de faptul că și părerea 

lor contează. S-au jucat cu diverse aplicații, au primit informații noi și au ăntărit ideea că școala 

online are beneficii, însă școala tradițională bucură inima fiecărui copil 

❖ Desfășurare activitate online - Elevii clasei a V-a D au desfășurat activitatea    ”Unde-i unul, 

nu-i putere”, referitoare la Ziua Unirii, au audiat povestirea Moş Ion Roată şi s-au jucat cu 

ajutorul aplicaţiei Lecturino, pătrunzând în universul textului operei patriotice. Au obţinut 

diferite punctaje şi  au apreciat această aplicaţie pentru testarea nivelului de înţelegere a unui 

text citit, apoi au identificat care sunt valorile ce pot fi asociate cu această zi importantă, 

precum: libertate, egalitate, unire, iubire, respect. Au concluzionat cu ideea că o trăsătură 

importantă a poporului român este întrajutorarea, unitatea. 

❖ Participare la intâlnirile virtuale din Lituania, in cadrul proiectului Erasmus+ KAA229- 

Ecostep in Europe, 9 -11 februarie 

❖ Desfășurare activitate – ZICI - Ziua internaționalã a cititului împreunã ZICI cu lipici: legați 

prin cititul împreună. Un eveniment național anual.”La  acestă activitate au participat toti 

elevii din clasele a V-a D, E, a VI-a B, a VIII-a B, a VIII-a D, fiind derulată de-a lungul 

întregii zile. Copiii au citit și au confecționat cărticele, promovând opera favorită.Într-o lume 

plină de false valori, copiii au nevoie să cunoască adevăratele valori, personalităţi, care să îi 

inspire, educe, cultive. Fiecare artist își înmoaie pensula în suflet și îsi pictează natura proprie 

in picturile sale. 



❖ Desfășurare activitate online  Erasmus + KA229, „PAST, PRESENT, FUTURE – IT’S ALL 

IN HEAVEN”, cu numărul de referință 2020-1-PL01-KA229-082143_2 – Această activitate a 

avut ca temă predarea legendei, având ca subiect crearea stelelor, a planetelor. Copiii de la 

clasa a V-a D au participat cu drag la activitate, chiar dacă aceasta s-a desfășurat online. 

Cunoașterea trecutului aduce cunoștințe despre realizările în domeniul astronomiei ale vechilor 

greci, sumerieni și egipteni, Copernic, Galileo și Hevelius, precum și descoperirea de legende, 

povești despre originea cosmosului, a lumii și a stelelor. Toate aceste activități își propun să 

compare patrimoniul cultural comun al Europei și să identifice diferențele și asemănările dintre 

țări și istoria lor în domeniul astronomiei. 

❖  Desfășurare activitate online -  Cei sapte ani de acasă, în parteneriat cu Esențial Proiect 

Educațional – Copiii au identificat care sunt așteptările societății de astăzi în ceea ce priveste 

adolescentul contempora, precum si ceea ce sunt ei dispusi să ofere unei societăți în continuă 

dezvoltare. 

❖ Desfășurare activitate online – Educație fără frontiere – Atelier de creație – Zâmbet de copil, 

Ediția 2021, în parteneriat cu Esențial Proiect Educațional. Copiii au identificat care sunt 

nevoile pe care le are un copil pentru a fi fericit și au concluzionat că este necesar să fii sănătos 

și să îi ai pe cei dragi alături. 

❖  Participare la  Etapa a II-a a Proiectului Internațional ,,File de Tradiție Multiculturală în 

Spațiul Românesc”, participare simpozion, concurs, adeziune la Asociatia Magistrum - -

Asociația specialiștilor în educație, noiembrie-iunie 2021, copiii au creat eseuri, planse și afise 

pe temele date in proiect 

❖ Participare la Campania Globală EROII FAST pentru conștientizarea simptomelor unui AVC- 

La activitate au participat 30 de elevi de la clasa a V-a D, care au aflat informații prețioase 

despre sănătatea bunicilor lor, dar și a părinților, a profesorilor etc. 

❖ Activitatea la care au luat parte elevii de la clasa a V-a D, “Teoriile conspirației – cum le 

recunoaștem și cum putem face să nu cădem pradă influenței lor", a fost inițiată de Centrul 

pentru Jurnalism Independent, împreună cu UNICEF în România. Elevii au parcurs setul de 

materiale pus la dispozitie de organizatori si au realizat apoi o dezbatere pe această temă, 6 

iunie 2021  

❖ Buzăul citește – participarea la sezătoarea literară “Buzăul citește”, activitate ce a avut ca scop 

popularizarea proiectului susținut de Primăria Municipiului Buzău, 19.16.2021 

Mitrea Daniela 

❖ Ziua verde a eco-școlilor din România, 29.10.2020, activitate de voluntariat, plantare de flori 

și arbuști în grădina școlii; 

❖ ÎNVIEREA LUI HRISTOS- taina unității noastre, 15.04.-22.04.2021, parteneriat școală-

biserică, parteneriat cu Biserica Ortodoxă Bălăceanu, activitate de promovare a efectelor 

benefice ale postului, prezentare referat, activitate practică de încondeiere și pictare a ouălor; 

❖ ”Nu lăsa tutunul să-ți taie respirația! Alege sănătatea”, 28.05.2021., activitate de 

conștientizare a elevilor asupra efectelor nocive ale fumatului; 

❖ ”Eroi au fost, eroi sunt încă”,10 iunie, Ziua eroilor neamului, activitate de comemorare a 

unor eroi ai neamului românesc și de conștientizare asupra importanței sacrificiului acestora 

pentru destinul României 

Murgociu Luminița 



❖ Activitate la clasa a V-a A „Bullying – un fenomen în plină dezvoltare?” în cadrul proiectului 

Împreună împotriva violenței – 8 iunie 2021; 

2. Activități în afara școlii 

❖ În perioada sărbătorilor, elevii coordonaţi de membrii CM LRO, dar şi de celelalte cadre din 

şcoală au donat produse alimentare, de îmbrăcăminte şi cosmetice pentru copiii care se 

află la Maternitatea Buzău, la Spitalul Judeţean Buzău și la azilele de bătrâni. 

C. Concursuri şi olimpiade şcolare:  

            a) Concursuri 

-  2 x Premiul I la Concursul Regional de creații literare “Lumea văzută prin ochi de 

copil”, Ediția a III-a, 2021, Gherăseni, prof Grozea Monica 

- 1x Premiul al II-lea la Concursul Regional de creații literare “Lumea văzută prin ochi 

de copil”, Ediția a III-a, 2021, Gherăseni, prof Grozea Monica 

- 30 x Premiul I – “Din suflet pentru mama”în cadrul proiectului  « Cei sapte ani de acasa 

– editia 2021 », în parteneriat cu Esential Proiect Educational, prof Grozea Monica 

- 30 x Premiul I - Atelier de creatie: "Zambet de copil" - EDITIA 2021, în cadrul 

proiectului EDUCATIE FARA FRONTIERE, în parteneriat cu Esential Proiect 

Educational, prof Grozea Monica 

- Participare la Festivalul Național  de Poezie Gellu Naum – iunie 2021, prof Grozea 

Monica 

  b) Olimpiade 

 - în acest an școlar, 2021-2021, au fost anulate din cauza pandemiei  

 

c) Proiecte: 

- ÎNVIEREA LUI HRISTOS- taina unității noastre,15.04.-22.04.2021, parteneriat școală-biserică, 

parteneriat cu Biserica Ortodoxă Bălăceanu, activitate de promovare a efectelor benefice ale postului, 

prezentare referat, activitate practică de încondeiere și pictare a ouălor – prof Mitrea Daniela 

Alte activități: 

Între 25.06-30.07. 2021, prof Demte Mihaela a participat la activitatea de voluntariat de la 

Câmpeni. La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activităţi extracurriculare judicios 

selectate şi proiectate, prin ele profesorii continuând de fapt actul de predare-învăţare început la nivel 

de clasă. Elevii claselor gimnaziale s-au putut bucura de momente deosebite. 

3. Evaluarea rezultatelor invatarii. 

 In ceea ce priveste evaluarea rezultatelor invatarii, s-a urmarit asigurarea transparentei 

criteriilor si procedurilor de evaluare, s-au aplicat teste predictive, formuland itemi obiectivi, semi-

obiectivi si subiectivi in concordanta cu obiectivele, continuturile evaluarii si standardelor de 

performanta. Dupa aplicarea  testelor s-a realizat analiza acestora, interpretarea si comunicarea 

rezultatelor precum si consemnarea progresului sau regresului scolar. De asemenea s-a urmarit ca, pe 

parcursul anului, sa se utilizeze diverse instrumente de evaluare, inclusiv modele de teste folosite la 



nivel national pentru  Evaluarea  Nationala la limba romana si limba engleza la clasa a  VI-a, respectiv 

a VIII-a.   

S-au aplicat evaluari initiale, semnalandu-se greselile frecvente, s-au propus si urmarit masuri 

de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative, s-au organizat si 

desfasurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII , precum si un program de 

pregatire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea notiunilor, in vederea sustinerii 

Evaluarii Nationale 

 S-a mai avut in vedere atat  promovarea autoevaluarii si interevaluarii, evaluarea satisfactiei 

beneficiarilor educatiei prin aplicarea de chestionare parintilor cat si coordonarea elaborarii 

portofoliului educational ca element central al evaluariirezultatelor invatarii. 

        La nivelul CM LRO s-au obținut rezultate care fac cinste școlii în ceea ce privește 

rezultatele la Evaluările Naționale. Astfel, la clasa a VI-a s-a constatat că sunt necesare ore mai multe 

de lucru pe text cu  elevii mai mici. 

Pe data de 29 MARTIE 2021 elevii de clasa a VIII-a au susţinut Simularea la limba şi literatura 

română pentru Evaluarea Naţională, domnii profesori din școală evaluând lucrările la nivel de şcoală. 

Organizarea simulării pentru elevii claselor a VIII-a a fost binevenită introducându-i în atmosfera 

examenului propriu-zis. Subiectele au avut un nivel de dificultate moderat, fiind abordabile de către 

toţi elevii; conţinutul acestora nu a depăşit nivelul informaţiilor predate până la momentul simulării, 

au fost formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programa şcolară (obiectivele de referinţă, 

activităţile de învăţare şi conţinuturile programei). Astfel subiectele Simulării Evaluării Naţionale au 

avut un nivel mediu de dificultate, vizând evaluarea unor abilităţi, deprinderi şi competenţe cu privire 

la receptarea mesajului scris (înţelegerea unui text literar dat) şi la exprimarea scrisă (scrierea 

funcţională, scrierea reflexivă, scrierea imaginativă, scrierea despre textul literar). Evaluarea lucrărilor 

s-a făcut în unitatea şcolară, fiecare teză fiind evaluată de către doi profesori evaluatori de la unitatea 

de învăţământ de la care au provenit lucrările scrise. Evaluarea s-a realizat pe baza unui punctaj pe 

scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi 10 puncte din oficiu. Fracţiunile 

de punct rezultate din împărţirea la 10 a punctajului obţinut s-au rotunjit la întreg (între 0,50-0,99) sau 

au fost anulate (0,01-0,49). 

La Simulare, mediile pe clase au fost următoarele:  

clasa a VIII-a A:7, 78;  

clasa a VIII-a B: 8.35,   

clasa a VIII-a C: 7,40  

 clasa a VIII-a D: 6,97 

 Media la simulare pe şcoală a fost: 7,56. 

 La clasa a VIII-a rezultatele de la Simularea Evaluării Naționale au fost  îmbunătățite, iar la 

examenul desfășurat în vară, elevii au obținut: 

Clasa a VIII-a A, media- 7,95 - 22 de elevi  

Clasa a VIII-a B, media- 8, 54- 24 de elevi 

Clasa a VIII-a C, media- 7,41 – 23 de elevi  



Clasa a VIII-a D, media- 7,66 – 21 elevi 

Media la Evaluarea Nationala a fost: 7,89. 

4. Managementul clasei de elevi. 

Pe parcursul  anului scolar 2021-2021 s-a stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea 

activitatilor in conformitate cu particularitatile elevilor, s-a monitorizat comportamentul acestora si s-

au gestionat situatiile conflictuale. De asemenea o prioritate a activitatii comisiei a constituit-o tratarea 

diferentiata  a elevilor, precum si motivarea acestora prin exemple de buna practica. 

Toți membrii CM LRO au participat la lecţiile desfășurate în cadrul CM Consiliere și orientare. 

Au obținut informații noi și au observat alternative de lucru cu elevii în lecţiile susţinute. 

5. Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale 

 Profesorii ce fac parte din CM LRO au  urmarit in acest an scolar sa-si actualizeze portofoliul 

profesional si sa  beneficieze de o buna comunicare si relationare cu personalul scolii, echipa 

manageriala, elevii si familiile acestora, manifestand  atitudini morale si civice conforme cu statutul 

de cadru didactic. Au realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului. Doamna prof. 

Mitrea Daniela a  publicat cartea cu titlul „Valorificarea operei lui I.L.Caragiale”, în format 

electronic.Au contribuit la respectarea regulamentului şcolar si intern, a procedurilor referitoare la 

asigurarea securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a comportamentelor 

elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin instruirea elevilor cu privire la normele de 

securitate şi protecţie personală, prin monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă.  

S-a utilizat un stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relaţiile cu elevii, părinţii, colegii 

şi conducerea şcolii şi s-a dat dovadă de disponibilitate la cerinţele şcolii. 

Membrii comisiei au  avut o strânsa colaborare cu parintii în vederea realizarii 

corespunzatoare a demersului didactic si a activitatilor extracurriculare, in vederea informarii, 

consilierii familiilor elevilor şi atragerii acestora în rezolvarea unor probleme ale şcolii.  

6.Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare. 

        Profesorii ce fac parte din CM LRO au respectat normele, procedurilor de sanatate si securitate a 

muncii si s-au implicat activ in crearea unei culturi a calitatii in nivelul organizatiei. Toţi membrii 

comisiei au participat la Consiliile Profesorale, desfăşurate în acest semestru, dovedind preocupare 

pentru munca în echipă şi în folosul şcolii. De asemenea, au menținut o strânsă legătură cu părinții, 

organizând numeroase întâlniri cu aceștia. 

      Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o prin intermediul   

părintilor ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi educaţi elevii din şcoala 

noastră.  

7. ÎMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE 

 - Sponsorizare – renovarea sălii de clasă– prof. Grozea Monica, Demte Mihaela 

8. Conduita profesionala. 

         In ceea ce priveste conduita profesionala s-au urmarit totdeauna manifestarea unei atitudini 

morale si civice, precum si respectarea si promovarea deontologiei profesionale. 

În acest sens, pot fi identificate: 

PUNCTE TARI: 



- Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului 

- toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii; 

- în cadrul catedrei există un climat bazat pe înţelegere şi armonie; 

- activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin  valorificarea 

programei de specialitate; 

- se cunosc în profunzime noile programe de limba şi literatura română; 

- s-a realizat o judicioasă prezentare a auxiliarelor didactice, avându-se în vedere câteva criterii pe care 

membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul 

manualelor, prezenţa în auxiliare a unor texte fundamentale, continuitate, modernitate, eficienţă, în 

acest sens fiind utilizate caietele de teme de la editurile Paralela 45, Delfin, Booklet şi ART. 

- s-au valorificat în teste informaţii din mai multe manuale alternative; 

- S-a efectuat testarea iniţială, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă si orală 

a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise si orale a acestora. 

Când au fost solicitaţi, profesorii din comisia metodică a ariei curriculare Limbă si comunicare au 

discutat cu părinţii elevilor despre performanţele copiilor lor si măsurile ce se impun; 

-  s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării în scris a  acestora; 

- s-au integrat în lecţii, în partea de început a orei, prevederile noului DOOM, considerându-se că este 

necesar ca elevii să cunoască modificările din ultima ediţie a DOOM-ului; 

- începând cu luna octombrie, elevii din clasele V – VIII au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, 

insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă;  

- la clasele V-VIII elevii au aderat la Clubul Naţional de Lectură, proiect iniţiat de editura Art, 

desfăşurându-se şedinţe ale clubului de lectură, la nivelul fiecărei clase; 

- s-au desfăşurat ore de pregătire pentruexamenul de Evaluare naţională la clasele a VI-a, a VIII-

a de către toţi membrii comisiei; 

-s-a observat implicarea cadrelor didactice în activităţile instructiv-educative de la nivelul instituţiei, 

demonstrând devotament şi profesionalism din partea acestora. 

PUNCTE SLABE: 

-  lipsa de coordonare eficientă a programării testelor de evaluare finală şi a diverselor proiecte, din 

cauza programului încărcat şi a orarului care nu permite timp suficient în vederea unei comunicări 

eficiente; 

- lipsa de interes a unor părinţi în relaţia cu şcoala; 

- predarea cu întârziere a materialelor comisiei; 

- dificultăți cauzate de lipsa mijloacelor tehnice potrivite in cadrul orelor online; 

- lipsa comunicării eficiente la nivelul comisiei. 



OPORTUNITĂȚI 

- prestigiul în continuă crestere de care se bucură scoala noastră în acest moment; 

- bună motivaţie din partea unor elevi  capabili de performanţă si susţinerea părinţilor acestora; 

- buna colaborare cu celelalte şcoli din oras. 

AMENINȚĂRI 

-lipsa de implicare în activităţile proiectului de la nivelul Comisiei a unui număr mare de elevi,  

-descreşterea efectivă a numărului de cititori în rândul elevilor  

-săderea prestigiului profesiei didactice, funcţionând selecţia negativă a personalului pentru 

învăţământ.Educaţia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială. 

Măsuri ameliorative: 

1. Urmărirea progresului şcolar al elevilor, realizarea unor analize comparative: note testare 

iniţiala - medie semestrială/ medie anuală, medie semestrul I- medie sem. al II-lea, medie 

anuală -  nota obţinută la Examenul de Evaluare Naţională 

2. Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor. 

3. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen. 

4. Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul 

prezintă lacune. 

5. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri. 

6. Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie 

de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor. 

7. Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice. 

8. Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. 

9. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire 

suplimentară. 

10. Stabilirea unor responsabilităţi la nivelul catedrei şi a unor sancţiuni în cazul nerespectării 

acestor responsabilităţi. 

11. Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi 

didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-

participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – 

sancţiuni pozitive 

12. Participarea la cursuri de perfectionare 

Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate 

Responsabil comisie metodică, profesor Grozea Monica 

 

 

  

 



 

 

 

CM LIMBI STRAINE 

 

I. Activitatea instructiv –educativă  

Toti membrii comisiei metodice Limbi Straine s-au remarcat prin :  

 

Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei 

Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică 

Proiectarea activităţilor suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare 

aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică 

Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele 

educabililor, planul managerial al unităţii 

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor 

didactice- inclusiv resurse TIC. 

Utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare 

pe platforme educaţionale. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, currriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, 

extraşcolar şi în mediul online. 

Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare. 

Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online 

Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor 

evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev. 

Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul 

tehnologiei. 

 Publicatii – 

 

Prof. Ivan Iuliana -  Articol in revista EDICT https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-

cer-proiecte-erasmus/ 

Prof Medianu Rodica - Articol in revista profesorilor de limba engleza din judetul Buzau, BUZZ 

ENGLISH MAGAZINE, si membru in echipa de redactie a revistei. 

 

 

                          Activitatea metodica, stiintifica si culturală  

https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-cer-proiecte-erasmus/
https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-cer-proiecte-erasmus/


 

Toti membrii comisiei au participat la programe de formare continuă/perfecţionare şi au valorificat 

competenţele ştiinţifice, didactice si metodice dobândite. 

 

Prof . Medianu Rodica  

Realizarea si coordonarea proiectului de educatie rutiera: Prietenul meu, politistul si desfasurarea 

unei activitati in luna octombrie. 

Participarea la simpozionul national cu participare international Scoala intre traditie si 

modernitate, Buzau, iulie 2021, cu lucrarile Profesor online si Cum evaluez competentele 

lingvistice in orele online. 

Participarea la concursul National Scoala zugravita in cuvant si culoare, iulie 2021, cu lucrarile 

elevilor Pascu Andrei si Tabac Alexandra, clasa a V-a A. 

Participarea la PROIECTUl SNAC CU PARTENER CRUCEA ROȘIE "Împarte-Educă-Donează" 

– Ediția a II-a, iulie 2021 

Participarea la Proiectul „Salvati copiii 2021”, cu lucrarile elevilor clasei a V-a A. 

    “ Sunt cetatean European” -  Workshop- activitate practica  pe grupe–formule de salut si expresii      

uzuale in limbile europene de circulatie – franceza, engleza, italiana, spaniola, germane. 

    “Concurs interdisciplinar „ Pot să recunosc mai multe!” Recunoasterea elementelor de cultura si    

civilizatie ale limbilor europene 

      Navighez prin Europa - navigarea pe site-uri specializate în învăţarea limbilor străine 

(www.babbel.com) 

      Realizarea si coordonarea proiectului de educatie rutiera: Prietenul meu, politistul si desfasurarea 

unei activitati in luna octombrie. 

 

 

 

Prof. Ivan Iuliana  

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 

intitulată Playing with European languages : 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/ro-

RO/Default.aspx?EventID=220566 

- organizarea Erasmus Day pe data de 16-17.10.2020 : https://www.erasmusdays.eu/event/a-four-

country-road-map-of-a-green-europe/ - online photo exhibition   

- organizarea Concursului Regional de Majorete si Festivalului Balcanic Femi-Sport", în 1-6 

noiembrie 2020  

- Susținerea activității short-film festival We stand together! – 18.11.2020 în cadrul programului 

Săptămâna Educației Globale 

http://www.babbel.com/
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/ro-RO/Default.aspx?EventID=220566
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/ro-RO/Default.aspx?EventID=220566
https://www.erasmusdays.eu/event/a-four-country-road-map-of-a-green-europe/
https://www.erasmusdays.eu/event/a-four-country-road-map-of-a-green-europe/


- participarea la Cea mai mare lecție din lume  pe tema schimbărilor climatice,organizată de UNICEF 

România împreună cu elevii clasei a IV-a D– 22 noiembrie 2020 

-  participarea la Campania Salvați copii! – Mandat pentru educație – 15.12.2020 cu elevii clasei a 

VIII-a C  

- ZICI (Ziua Internațională a Cititului Împreună)- 10.02.2021 – clasa a VII-a A, Micul print 

https://www.facebook.com/groups/zici2021cucir/?multi_permalinks=204959828030636 

- Participarea la Evenimentul Național Traficul de persoane umane, organizat de Asociația HoltIS, 

15.02.2021, clasa  a VIII-a C  

- Drepturile Copilului, în cooperare cu UNICEF, -09.06.2021, clasa a VII-a A 

- Ziua Pământului – acțiune de ecologizare în Parcul Crâng, coordonată de Asociația  Exploratorilor 

Buzău, clasa a VII-a A  

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-

gimnaziale-nr-7-din-buzau/ 

https://cleanup.earthday.org/pages/find-a-cleanup 

Prof. Popescu Gratiela  

Coordonator proiecte ERASMUS + ECOSTEP IN EUROPE/ CHAIN REACTION si MIGRATS UR 

HOPE.  

09.02.2021-11.02. 2021 WE RECYCLE organizata de taracoordonatoare LITUANIA 

22-24.03.2021 RencontreVirtuelle  MIGRANTS U R HOPE  

24-28. 05.2021 WWW Ecology can be fun !(incadrulproiectului ERASMUS+ coordonat de dna prof. 

Ivan Iuliana) 

31.05-02.06. 2021 Chain Reaction (organizat de tara coordonatoare POLONIA) 

 Simpozionul internațional ”Împreună în Europa”, -ColegiulEconomic Buzău în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău 

Activitati in :  

FINAL ECOSTEP IN EUROPE in perioadamartieaprilie 2021 

MIGRANTS U R HOPE( nr 3060/ 24.05.2021) 

CLUBUL  DE BICICLETE AL SCOLII GIMNAZIALE NR 7 Buzau- 23 IUNIE ParculTineretului 

ACTIVITATI ETWINNING 

Partener in Proiectul etwinning  Differences are our richness  

 

Prof. Tudose Alice  

Webinarul  cu tema “Teaching grammar with Team Together” desfasurat pe data de 15.04. 2021 

https://www.facebook.com/groups/zici2021cucir/?multi_permalinks=204959828030636
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://cleanup.earthday.org/pages/find-a-cleanup


Curs  online “Evaluarea Elevilor in Online”in data de 19.08.2020, cu durata de 2 ore,furnizat de SC 

SELLification SRL-D; 

 

Curs online “Secretele Google Meeet”in data de 29.11.2020 cu durata de 3 ore, furnizat de SC 

SELLification SRL-D 

 

Participarea la Cercul Metodic desfasurat online pe data de 22.12.2020 cu titlul “Keep students 

engaged online” sustinut de doamna profesoara Nicoleta Nechita de la Liceul de Arte “Margareta 

Sterian” 

 

Participarea la Cercul Metodic judetean organizat in sistem online la Scoala Gimnaziala Vadu Pasii, 

in data de 12.05.2021 

 

Prof. Budea Laura 

Activitati in cadrul proiectului scolar Impreuna impotriva violentei, in cadrul proiectului de educatie 

globala Este lumea noastra, sa actionamimpreuna !, in cadrul proiectului Prietenul meu politistul. 

 

Participare intre 12.12 –30.12.2020, OMECnr.5767/15.10.2020 la programul de formare continuă 

,,Competențe -cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare”, acreditat de Ministerul 

Educației Naționale, prin OMENnr.3019/8.01.2018( categoria2 tipuri de competențe b)  24 credite 

profesionale transferabile, 

Activitati specifice in cadrul Comisiei Limbi Straine din Scoala Gimnaziala nr 7. 

Toti membrii comisiei limbi straine s-au remarcat prin : 

Manifestarea atitudinii morale şi civice in scoala. 

Respectarea şi promovarea deontologiei didactice precum si normelor deontologice. 

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare. 

ANALIZĂ SWOT  

 

PUNCTE TARI  

-Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii.  

-Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin 

valorificarea programei de specialitate. 

 -Toate cadrele didactice au parcurs materia la limba franceza si la limba engleza, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

-Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului;  

-Se cunosc în profunzime programele şcolare. 



 -S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor şcolare, avându-se în vedere câteva criterii pe care 

membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul 

manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă. 

 -Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială. 

 -S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă şi 

orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise şi orale a 

acestora.  

-În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ-participative, 

şi folosesc tehnologia modernă (calculator, videoproiector) 

-Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative desfăşurate în şcoală şi 

online. 

 -Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la  cercuri pedagogice desfasurate online 

precum si la sesiuni de comunicări şi la stagii de formare continuă acreditate  

-Profesorii au realizat, în decursul anului şcoar, numeroase proiecte educaţionale  şi au stabilit 

parteneriate .  

-La nivelul comisiei metodice există o bună colaborare şi comunicare între membrii acesteia.  

 

 

PUNCTE SLABE   

-Interesul scăzut al elevilor pentru participarea la olimpiade şi concursuri şcolare, avand in vedere 

contextul pandemic  

-Rezultate scăzute la testările iniţiale; 

- Procent mic de progres la testele de revenire; 

-Lipsa activităţilor opţionale sau de cerc la nivelul catedrei de limbi străine nu permite stimularea 

suficientă a elevilor talentaţi şi o mai bună pregătire a lor în vederea obţinerii unor performanţe 

şcolare superioare; 

OPORTUNITATI  

-Prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră în acest moment;  

-O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor acestora; 

 -Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de 

performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe; 

AMENINTARI 

-Exodul elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli din oraş; 



 -Autosuficienţa şi automulţumirea cadrelor didactice; 

 -Demotivarea financiară a cadrelor didactice;  

-Lipsa resurselor financiare. 

- Lipsa manualelor la inceputul semestrului; 

-Numărul mic de ore în comparaţie cu volumul mare de cunoştinţe de acumulat; 

 

Responsabil Comisie Metodica. prof. Budea Laura 

 

 

CM MATEMATICA SI STIINTE 

 

         

1. Proiectarea didactică (curriculum) 

Obiective strategice: 

1. Asigurarea calitǎţii procesului de predare – învǎţare printr- o planificare mai eficientǎ a orelor 

de curs şi prin organizarea de activitǎţi care sǎ satisfacǎ aşteptǎrile elevilor şi ale pǎrinţilor 

precum şi standardele de calitate. 

2. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politicǎ educaţionalǎ şi a finalitǎţilor pe niveluri de 

clase, urmǎrind modificǎrile legislative şi metodologice recente. 

3. Stabilirea ofertei curriculare. 

4. Colaborarea eficientǎ între membrii comisiei şi totodatǎ cu conducerea școlii, cu consiliul de 

administraţie, consiliul pentru curriculum şi cu membrii celorlalte comisii. 

5. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare moderne a competenţelor elevilor şi a 

conţinuturilor vizate de curriculum-ul şcolar 

▪ În concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale curriculumului naţional, programele şcolare ce stau 

la baza proiectării materiei în cazul disciplinelor din cadrul Comisiei „Matematică şi Ştiinţe” au în 

vedere următoarele aspecte:  

- conceptualizarea şi transpunerea competenţelor – cheie în curriculum, în abordarea unitară a 

investigaţiei de tip ştiinţific, atât pe parcursul fiecărui an de studiu, cât şi pe întreg ciclul gimnazial; 

- definirea unui set de competenţe generale şi specifice care vor fi formate la elevi prin selecţia 

structurată a conţinuturilor, dar şi prin metodologia didactică folosită, care vizează echilibrul între 

dimensiunile conceptuală factuală şi procedurală ale cunoaşterii; 

- abordarea interdisciplinară a conceptelor şi a metodelor experimentale din fizică și chimie, în 

vederea asigurării transferului achiziţiilor în situaţii nonformale; 

- dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme a elevului, privită nu numai în sensul restrâns 

de rezolvare algoritmică sau cantitativă a problemelor cât mai ales prin luarea deciziilor în urma 

derulării demersului investigativ pentru soluţionarea unei situaţii problemă.  

▪ S-a realizat o judicioasă prezentare a manualelor opţionale şi auxiliare, avându- se în vedere 

câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile 



programei şi conţinutul manualelor, prezenţa în manual a unor seturi fundamentale de exerciţii, 

continuitate, modernitate, eficienţă în pregatirea elevilor. Alegerea manualelor s-a realizat în cadrul 

şedinţei de catedră de la începutul anului şcolar, respectându-se opiniile membrilor catedrei şi 

specificul claselor de elevi. 

▪ S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe evidențiate în 

raportul privind testarea iniţială; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea acestora;  

▪ S-a efectuat testarea sumativă, prilej cu care s-au constatat progresul/regresul elevilor la 

disciplinele matematică, fizică, chimie și biologie;  

▪ În această perioadă au fost îmbinate în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilităţile elevii din toate clasele în măsura în care activitățile s-au desfășurat față în față, hibrid sau 

de acasă, în sistem online.  

▪ În semestrul I, din 9 noiembrie 2020, din cauza deciziei de la nivel național, prin care atât cadrele 

didactice, cât și elevii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi susținute 

online, utilizând aplicația ZOOM din Adservio pentru conferințe video. S-au mai folosit Whatsapp, 

Messenger și Classroom.În cadrul orelor de curs față în față au fost folosite metode tradiționale și 

activ-participative, adaptate condițiilor de distanțare socială, iar în activitățile online au fost folosite 

table și tablete grafice. 

▪ În semestrul al II-lea elevii claselor a VIII-a au fost prezenți fizic la școală, iar elevii claselor V-

VII au fost nevoiți să rămână la domiciliu în online până în luna mai 2021. Activitățile susținute online 

s-au realizat utilizând aplicația ZOOM din Adservio pentru conferințe video. S-au mai folosit 

Whatsapp și Classroom.În cadrul orelor de curs față în față au fost folosite metode tradiționale și activ-

participative, adaptate condițiilor de distanțare socială, iar în activitățile online au fost folosite table și 

tablete grafice. 

▪ Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor 

dar şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului școlar. În privinţa metodelor şi tehnicilor 

de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu 

metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii) sau teste online. 

▪ A fost promovată autoevaluarea și interevaluarea. S-a explicat modul în care se realizează 

evaluarea unei lucrări pe baza unui barem și a fost oferită elevilor posibilitatea de a-și autoevalua 

lucrările pe baza baremului indicat.   

În activitatea online s-au folosit platformele Adservio ,WhatsApp, Google Classroom, ASQ, 

Messenger- aplicații precum Google Forms, Quizziz, Socrative, Lecturino, LearnigApps sau au fost 

date teste clasice, elevii trimitând pozele cu rezolvările pe Adservio sau WhatsApp. 

▪ În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de 

evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele obținute reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii 

elevilor. Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrei privind 

evaluarea şi progresul elevilor. În toată această perioadă atât elevii, cât și cadrele didactice au dat 

dovadă de flexibilitate.    

▪ Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:  

✓ Pregătire specifică pentru examenul de evaluare naţională- clasele a VI-a; 

✓ Pregătire specifică pentru examenele de evaluare naţională- clasele a VIII-a; 

▪ În timpul orelor de curs s-a acordat o atenție deosebită elevilor capabili de performanță, 

precum și elevilor cu dificultăți de învățare prin activitate diferențiată. 

▪ Utilizarea sistemului educativ informatizat s-a folosit pentru notarea elevilor -catalogul 

electronic existent pe platforma ADSERVIO, dar și Classroom, Zoom, Messenger, WhatsApp.. 



Analizând rezultatele pentru fiecare disciplină din cadrul comisiei, putem constata că la 

matematică, procentul de promovabilitate este mai mic în comparație cu celelalte discipline din 

Comisie, ceea ce impune realizarea în continuare a programelor de pregătire a elevilor pentru a se 

putea atinge nivelul minimal necesar promovării și de asemenea în cadrul orelor trebuie lucrat 

diferențiat pentru a se atinge obiectivele propuse.  

 

 

 2. Activităţi (Acţiuni) 

a) Activităţi proiectate/desfăşurate 

Competenţele şi conţinuturile prevăzute de programele şcolare pentru disciplinele din cadrul 

comisiei au fost parcurse prin susţinerea lecţiilor şi activităţilor de învăţare şi evaluare care au căutat 

să împletească armonios dezvoltarea bazei cognitive a elevilor cu creerea de abilităţi în utilizarea noilor 

cunoştinţe şi în rezolvarea de probleme. S-a folosit o gamă variată de metode activ- formative de 

evaluare a cunoştinţelor (teste, chestionare, susţineri de referate, portofolii, etc.) în afara metodelor 

clasice. 

Astfel, dezbaterile realizate în cadrul catedrei conform planului managerial propus, au condus 

către decizii ce au reuşit să îmbunătăţească calitatea actului educaţional, prin aplicarea unor metode 

moderne de predare- evaluare adaptate sistemul hibrid și online. 

În urma analizării rezultatelor testelor finale aplicate s-a putut evalua corect progresul în pregătirea 

elevilor. Astfel, pentru realizarea unei parcurgeri optime a conținuturilor, dar și pentru atingerea 

obiectivelor propuse s-au realizat programe de sprijin pentru elevii cu ritm lent de învățare și pentru 

elevii ce urmau să susțină examenele naționale. 

b) Activităţi metodice 

În anul şcolar 2020- 2021, toți profesorii din cadrul comisiei au participat la Cercurile 

Pedagogice pe specialităţi, desfășurate Conform Calendarului activităților metodice la începutul anului 

şcolar.  

Activitățile au oferit posibilitatea unui schimb de experienţă, dar şi modele de activități didactice. 

De asemenea conform planului managerial s-au desfășurat activitățile de tip dezbatere, prezentare de 

referate, lecţii deschise, în cadrul Comisiei, ca de exemplu: 

În semestrul I ,d-nele profesoare Aristotel Doinița și Tudorache Maria au desfășurat în perioada 4-10  

octombrie 2020 activitatea cu tema ,,Sateliții îmbunătățesc viața” în cadrul Săptămânii Mondiale a 

Spațiului Cosmic; 

 

În decembrie 2020 d-na prof. Tudorache Maria a prezentat în cadrul comisiei referatul cu tema 

,,Aplicarea interdisciplinarității în lecțiile de chimie” iar în luna ianuarie 2021 la Cercul Metodic 

Nr.1 activitatea ,,Metode complementare de evaluare. Jurnalul reflexiv”;  

 

În semestrul al II-lea, d-na profesoară Tănase Iohana a susținut în 20.05.2021 lecţia 

demonstrativă online– matematică (cls. a VI– a A), iar d-na profesoară Bunea Diana a susținut în 



04.06.2021 - Lecţia demonstrativă online– matematică ,,Măsura unui unghi. Calcule cu măsuri de 

unghiuri”, la clasa a V– a E.  

Toate activitățile au fost apreciate atât de elevi, cât și de cadrele didactice. 

c) Activităţi extracurriculare/Parteneriate/Proiecte 

✓ Dnele profesoare Aristotel Doinița și Tudorache Maria au încheiat Acorduri pentru 

implementarea programelor Junior Achievement în anul școlar 2020-2021; 

✓ D-na prof. Aristotel Doinița a derulat activităţi în proiectele Erasmus+,în perioada 09-11 

noiembrie 2020 și a participat on-line la activitățile proiectului ECOSTEP IN EUROPE; 

✓ D-na prof. Bunea Diana a încheiat Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Meserii și 

Servicii, Buzău; 

✓ D-nele prof. Tudorache Maria și Tănase Iohana au încheiat acorduri de parteneriat cu Școala 

Gimnazială  Nr.1 Vlad Țepeș, jud. Călărași în vederea desfășurării activității de voluntariat. 

 

 3. Concursuri şi olimpiade şcolare 

▪ În acest an școlar, au fost pregătiți 20 de elevi ai claselor a a VI-a care au fost selectați pentru 

Concursul Interdisciplinar ,, Aurel Vlaicu,, ediția a VIII a, desfășurat online, în data de 

23.01.2021, la disciplina Matematică (prof. Tănase I., prof. Oprescu C. , prof.Zotolea M.), Biologie 

(prof. Pușcă Balan Mihaela, prof.Urmuzache M.), Fizică(prof. Aristotel D, prof. Tudorache M), 

obținând următoare punctaje: 

La clasa  a VI a A : 1. L.B. – 740/1000  puncte 

                2. P.L. – 610/1000  puncte 

           3. M.R.-  590/1000  puncte 

           4. N.R. – 590/1000  puncte 

           5. H.Ș. – 510/1000  puncte 

           6. D.M. – 470/1000  puncte 

           7. I.M. – 450/1000  puncte 

           8. P.A. – 400/1000  puncte 

La clasa a VI a B : 1.  A.A. -790/1000 puncte 

                                2.  A.T. – 760/1000 puncte 

        3.  N.I. – 740/1000  puncte 

        4.  B.R. – 700/1000  

        5.  S.M. – 680/1000  puncte 

        6.  M.C. – 620/1000  puncte 

        7.  A.A. – 610/1000  puncte 

        8.  J.C. – 580/1000  puncte 



        9. N.V. – 550/1000  puncte 

                10. M.M. – 530/1000  puncte 

La clasa  a VI a E : 1. D.S. – 490/1000  puncte 

Elevii  din clasa a VI-a A: M.R. ,H.Ș. și D.M. au participant la concursul online de fizică PHI. 

La clasa a V-a B elevii A.B.A. și M.M. sub îndrumarea d-nei prof. Zotolea Mariana s-au calificat în 

etapa a II-a a Olimpiadei Naționale a Gazetei Matematice, iar de la clasa a VII-a D elevul N.M., care 

a obținut premiul al II-lea. Deasemenea elevul Necula Marian Viorel s-a calificat și în etapa a III-a. 

La clasele a VII a elevii au participat la concursul interdisciplinar ,,ZIRCON” desfășurat în 27 

martie 2021având ca probe disciplinele Biologie- prof.Urmuzache M., Fizică-prof. Aristotel D., 

Chimie- prof. Tudorache M. Rezultate obținute: 

1. G.M., 14 chimie+10 fizică, diploma de participare 

2. N.M., 28 chimie+22 fizică, diploma de participare + diploma mențiune 

3. I.D.,27 puncte, diploma de participare 

4. C.A., 31 chimie+ 34 biologie, diploma de participare + diploma mențiune 

5. M.S., 21 chimie+ 28 biologie, diploma de participare 

6. D.A., 21 chimie+ 34 biologie, diploma de participare + diploma mențiune 

7. S.A., 21 puncte, diploma de participare 

8. D.I., diploma de participare 

9. I.E., 27 chimie+1 fizică, diploma de participare. 

-d-na prof. Zotolea M. l-a îndrumat pe elevul N.M. (clasa a VII-a D) pentru a participa la Concursul 

Național Lumina Math, unde a obținut premiul al II-lea. 

- d-na prof. Tudorache M. a pregătit 3 elevi de la clasele a VIII-a pentru a participa la Concursul județean 

,,ABC-ul Ştiinţelor”, unde au obținut un premiu II și două mențiuni, iar d-na Bunea Diana a obținut premiul 

I cu eleva B.A. – cls a V-a C. 

Datorită perioadei de pandemie nu s-au mai organizat multe concursuri și nici olimpiade pe 

discipline. 

4. Formare profesională continuă/perfecţionare 

Toți membrii comisiei au participat la Cercurile pedagogice, la activităţile comisiei metodice, 

la simpozioane, mese rotunde, la desfăşurarea unor parteneriate educaţionale care au constituit 

mijloace eficiente de formare continuă. 

Pușcă Balan Mihaela 

- a absolvit cursul ,,Învățarea integrată - Pregătiți pentru viață, autocunoaștere. Aplicații practice 

pentru dirigenție și disciplinele opționale” ; 

- Cursul  ,,Platforme Wordwall și Quizizz”; 

- Cursul ,,Aplicațiile GSuite”; 

- Cursul  ,,Google Classroom”; 

- membru în comisia pentru olimpiade şcolare la nivelul şcolii; 

- activitate ca formator județean, CCD Vaslui încă din anul 2013 - prezent; 



- activitate ca metodist al ISJ Buzău; 

- formator al cursului de formare continuă ,,Educație pentru sănătate și prim ajutor”; 

Urmuzache Marilena a participat la Programul de formare continuă ,,Integritate și etică în școala 

românescă,,- 27 credite profesionale transferabile; 

Activități complexe desfășurate în calitate de DIRECTOR/PROFESOR: 

-activități organizatorice, administrative, didactice, audiențe, activități în proiecte, responsabilități în 

diverse comisii, activități vizând relația școală – comunitatea locală; 

- Simpozion internațional “Repere  educationale  in spatiul european intercultural”cu  ISBN –Iasi: 

Lucrarea ,,Magia activitatilor fără... catalog” 

- Simpozion național- Tg.Mureș: Lucrarea ,, Proiectarea didactică şi management european în spaţiul 

românesc”-proiect didactic;          

 

Zotolea M. a absolvit Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori 

pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN)- 15 credite; 

- membru al SSMR filiala Buzău și a participat la ședințele organizate. 

 

Tudorache Maria a absolvit:  

- cursul organizat de CCD Buzău - Utilizarea platformei G-Suite în desfășurarea lecțiilor online 

(26,27,28 august 2020); 

- am urmat cursurile ,,CRED” chimie- 30 credite 

A participat la webinariile: 

,,Cum te prezinți. Cum începi povestea”- AtelieR de Cuvinte 

 Cercul Povestitorilor-AtelieR de Cuvinte 

,,Cum devenim mentori pentru elevii noștri”-SC SELLification SRL-D,,REZILIENȚA: Cum să 

rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri”-SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore,,Inteligența Emoțională în Actul de Predare” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore,,Starea de bine a educatorului” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,,Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,,JOCURI DIDACTICE la Scoala, în Tabara și în Online” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Obiceiurile Educatorilor de Succes” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Leadership în Educatie” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Educatia Viitorului” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Sustine Lectii Online aproape fără Efort” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Curs Interactiv & Lansare Carte „Captivează-ti elevii în Online mai ceva ca în clasă” 

SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Elevul tău este un Geniu!” SC SELLification SRL-D 

Curs 3 ore ,, Excelența în Cariera de Dascăl” SC SELLification SRL-D 

,,Webinar-ul introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi” 

Webinar training I, Webinar training II și Webinar training III ,,Eroii internetului-siguranță online 

pentru elevi” 

Webinar AtelieR de Cuvinte 90 min,,Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru” 

Webinar AtelieR de Cuvinte 90 min,,Cum Integrezi Improvizația în Activitatea Didactică” 



Webinar AtelieR de Cuvinte 90 min,, Partea Văzută și Nevăzută a Profesiei de Artist” 

Webinar AtelieR de Cuvinte 90 min,,3 Idei de Activități de Ziua Copilului” 

Webinar AtelieR de Cuvinte 90 min,,Cum pui în scenă un spectacol de povești” 

Am susținut cursul de educație parentală,,Cum ne antrenăm parentingul apreciativ","QIE – 

Appreciative Parenting at National Level"cu un grup de părinți ai clasei pe care o conduc; 

Am participat la ,,Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021? “- Asociația Pro ADC. 

În perioada 15-16 iulie 2021 a participat la Conferința Internaţională online „ZILELE 

EUROPENE: Familia şi copilăria în perioada pandemiei” organizată de Asociația HoltIS şi 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul proiectului „GIFT” finanţat prin Programul 

ERASMUS+. 

-Membru CEAC,membru CA, consilier etică, membru al asociației ,,Punți între generații”; 

-Am întocmit documentele necesare pentru dosarul Comisiei pentru Programe de Susținere 

Educațională- elevi cu CES, Comisia Metodică Matematică și Științe ; 

- activitate în Consiliul consultativ disciplina chimie. 

Aristotel Doinița 

-a participat la webinariile  JA Romania - Educația Stem; 

- Responsabil CEAC la nivelul școlii 

- Președintele asociației ,,PUNȚI ÎNTRE GENERAȚII”. 

Bunea Diana a absolvit: 

Denumire curs Instituƫia 

furnizoare 

Data 

desfǎşurǎrii 

Dovada 

Expert în egalitate de şanse EDU ZECE 

PLUS 

15.12.2020- 

25.01.2021 

180 ore 

Certificat de absolvire 

Seria N. nr. 00188784 

Dezvoltare personală pemtru copii şi 

adolescenţi 

Asociaţia 

CATHARSIS 

11.12.2020- 

17.01.2021 

15 credite 

Adeverinţă 

45/6/DARE/ 

08.02.2021  

Masterclass ZOOM Profesorul 

Digital 

06.10.2020 Diploma de participare 

COD: 8e8b3 

Cum pui în scenă un spectacol de 

poveşti 

AtelieR de 

cuvinte 

17.06.2021 Adeverinţă 

Nr. 110/17.06.2021 

Programul de formare pentru 

constituirea Corpului de profesori 

Ministerul 

Educaţiei 

22.02.2021- 

29.03.2021 

Adeverinţă 

Nr. 2261/23.06.2021 



evaluatori pentru examenele şi 

concursurile naţionale (CPEECN) 

15 credite 

 

Tănase Iohana  

- a absolvit Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele şi concursurile naţionale (CPEECN)- 15 credite 

 -membru al “Comisiei de întocmire a orarului” 

- responsabil al “Programului de creștere a procentului de promovabilitate la examenul Evaluare 

Națională”; 

Activități complexe desfășurate în calitate de DIRECTOR/PROFESOR: 

-activități organizatorice, administrative, didactice, audiențe, activități în proiecte, responsabilități în 

diverse comisii, activități vizând relația școală – comunitatea locală. 

Oprescu Carmen 

- a urmat cursul ,,Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de elevi” 24 cdt /98 

ore- 3.08.2020-18.08.2020. 

 

Verificarea parcurgerii integrale a materiei  

Materia a fost parcursă integral la toate disciplinele, asigurându-se la final de semestru și an școlar 

recapitularea materiei, pentru fixarea cunştinţelor. 

6. Gradul de atingere a obiectivelor propuse în Planul managerial 

 Obiectivele propuse în planul managerial au fost atinse în procent de 100 %  

Punctele tari: 

• Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative;  

• Nivelul de predare a disciplinelor are scopul de ridica nivelul pregătirii elevului în permanenţă. 

• Rezultate bune obţinute de elevi la diverse concursuri şcolare, la care aceștia au participat în 

anii anteriori; 

• Exactitatea şi coerenţa informaţiei este aceeaşi indiferent de nivelul clasei. 

• Se aplică strategii adecvate colectivelor mixte de elevi, utilizându– se materiale auxiliare (fișe 

de lucru, culegeri) adaptate nivelului claselor, diferențiat pentru elevii cu nevoi speciale de 

învățare (cei cu certificate CES), utilizându– se strategii diverse. 

• Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională. 

• Este încurajată învățarea autonomă, centrată pe elev. Stilul orei de predare permite colaborarea 

cu majoritatea elevilor, chiar și în online,forţând menţinerea trează a atenţiei. 

• Comunicarea se face pe un ton adecvat pentru a se reuși captarea atenției întregului colectiv de 

elevi 



• Limbajul folosit lucrează în sensul demonstraţiei că noţiunile matematice pentru a fi folosite 

eficient trebuie înainte de toate să devină familiare. 

• Evaluarea permanentă prin teste scurte sau lucrări cu timp redus sau simulări de examen, 

permite pregătirea continuă pentru situaţii complexe de examinare. 

• Evaluarea permanentă a modului de gândire în abordarea unei probleme, cât şi lupta 

permanentă împotriva agramatismului matematic produc în timp canalizarea corectă în evoluţia 

matematică a elevului. 

• Utilizarea mijloacelor computerizate de comunicare are efecte pozitive în creşterea încrederii 

în sine a elevului. 

• Îmbinarea evaluării teoretice cu întrebări cu variante de răspuns pe calculator cu evaluarea 

practică „cu creionul pe hârtie”. 

• Membrii comisiei au participat periodic la şedinţele cu părinţii, le-au aplicat acestora scurte 

chestionare pentru a-și da seama dacă părinţii şi copiii lor sunt mulţumiţi de munca noastră, 

de rezultatele obţinute şi pentru a ne face o părere despre ceea ce am putea face în plus pentru 

ca aceştia să fie pe deplin mulţumiţi.  Regulile stabilite împreună cu elevii, pentru a fi 

respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la începutul anului şcolar, dar şi amintite 

de-a lungul semestrului, fiind vizualizate prin imaginile şi textele postate pe peretele clasei. 

Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea de şanse.  Regulamentul şcolii şi al clasei a 

fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă cu părinţii. 

• Toți membrii comisiei au avut o atitudine profesionistă/obiectivă faţă de întreaga activitate pe 

care au desfăşurat-o, manifestând de asemenea responsabilitate şi curajul asumării 

răspunderii,au dat dovada de o bună cunoaștere a principalelor cerințe pedagogice de natură 

teoretică şi practică. 

 

Punctele slabe: 

• Nivelul slab al unor elevi datorită dezinteresului manifestat față de pregătirea individuală; 

• Lipsa temelor masive pentru capitolele de formarea deprinderilor și abilităților de calcul. 

• Lipsa motivației (toți sunt admiși la liceu); 

• Tratamentul diferenţiat al elevilor permite „salvarea” incorectă în unele cazuri de inconsistenţă 

evolutivă. 

• Evaluarea finală în situaţia posibililor corigenţi este mult prea blândă în condiția în care în 

ultimul moment se vede o evoluţie pozitivă a elevului. 

• Obiectivele lecţiei deşi clar formulate nu sunt transmise suficient de apăsat pentru ca elevii să 

le poată urmări pe parcurs. 

7. Măsuri de ameliorare propuse ca rezultat al punctelor slabe identificate 

- Pregătirea elevilor pentru Examenelor Naționale este obiectivul ce trebuie realizat printr-o 

pregătire permanentă, și aplicării simulărilor la nivel intern. 

- În continuare, este necesară monitorizarea parcurgerii integrale a materiei și evaluarea corectă 

a tuturor elevilor 

- -Identificarea elevilor care nu și-au însușit noțiunile științifice din perioada de studiu online 

prin testări la clasă 



- Adaptarea conținuturilor la nivelul fiecărei clase de elevi, facilitarea înțelegerii prin exemple 

și aplicații care să vizeze fixarea noțiunilor și a deprinderilor în strictă concordanță cu 

programele școlare în vigoare 

- Alocarea de sarcini diferențiate de învățare/individualizarea actului învățării/identificarea și 

exploatarea potențialului fiecărui elev 

- Structurarea informatiilor si comprimarea lor în vederea obținerii de materiale atractive, ușor 

de înțeles și memorat. 

- Implicarea consilierului școlar și a părinților elevilor pentru atragerea elevilor spre a aloca un 

interes mai  mare pentru studiu. 

- Diversificarea metodelor de evaluare, urmărindu-se corelarea notelor cu standardele 

disciplinei, dar și a necesităților elevilor din cadrul colectivelor de elevi. 

- Centrarea pregătirii suplimentare pentru Examenele Naționale pe subiecte conform modelelor 

postate pe site – ul M.E.N, în general pe subiectele ce necesită aplicarea directă a noțiunilor / 

deprinderilor materiei de examen. 

- Monitorizarea elevilor în clasă, în timpul luării notițelor 

- Motivarea suplimentară a elevilor prin organizarea de concursuri și activități interactive; 

- Pregătirea Concursurilor Școlare ce sunt în Calendarul agreat de I.S.J. și Minister. 

- Necesitatea dezvoltării materialelor din portofoliul personal pentru utilizarea acestora în 

procesul educativ,  

- Continuarea perfecționării metodico-științifice prin examene de grad și participarea la cursuri 

CCD.. 

 

Responsabil comisie metodica, prof. Tudorache Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM OM SI SOCIETATE 

 

                             În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia 

metodică „Om si societate” și-a propus în anul şcolar : 2020 – 2021 atingerea urmatoarelor 

obiective :  



*o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri ale 

profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, partener sau 

evaluator  ; 

*identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă ; 

*dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune încadrări a 

elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate 

societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe raportate la 

un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal  ;  

*cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare, tipuri 

de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi) atât în forma sa clasică dar 

şi în cea complementară ; 

*creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup  ; 

* imparțialitatea și promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevi . 

Activitățile desfășurate în cadrul Comisiei metodice în anul școlar 2020-2021 au avut drept scop 

implementarea unui învățământ modern, care să se bazeze pe dezvoltarea gândirii, formarea 

atitudinii și comportamentului, promovarea personalității elevului, instruire și educație în același 

timp.  

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV - EDUCATIVĂ 

                    Toți membrii Comisiei Om și Societate au proiectat activitățile de învățare conform 

planificărilor calendaristice în concordanță cu programele școlare în vigoare, au utilizat strategii 

didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea de competențe specifice, au aplicat 

teste predictive, de progres și finale în scopul eficientizării activității de  predare-învățare.  

Astfel , în luna septembrie 2020 în cadrul primei şedinţe a Comisiei , a fost prezentat planul 

managerial pentru anul şcolar 2020-2021 , au fost planificate activităţile în cadrul comisiei precum şi 

responsabilităţile care revin fiecărui  membru al comisiei metodice . 

                   De asemenea , au fost discutate şi verificate planificările semestriale şi anuale şi au fost 

aprobate testele iniţiale predictive şi baremele de corectare şi notare la disciplinele ce fac parte din 

aria curriculară “Om si Societate”. 

                    În luna octombrie a avut loc o analiză a rezultatelor obţinute de către elevi la testele 

predictive şi a fost elaborat un raport privind problemele identificate şi modalităţile de abordare a 

acestora ; au fost stabilite măsurile ce se impun la fiecare disciplină din aria noastră curriculară în 

vederea optimizării procesului didactic. 

                    Din luna noiembrie şi până în luna mai , datorită situaţiei epidemiologice provocată de 

infecţia cu Coronavirusşi a creşterii numarului de îmbolnăviri ,  toţi membrii comisiei metodice au 

desfăşurat activităţi de predare şi evaluare a elevilor online , cu excepţia elevilor de clasa a VIII a , 

prezenţi fizic la şcoală , folosind platforme educaţionale diverse : Adservio , Zoom , Google Mite , 

Classroom , etc . 

 

 II. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE: 

          Și în anul școlar 2020 -2021 ,  membrii Comisiei  metodice Om și Societate au fost interesați 

de perfecționare . În acest sens s-au întreprins următoarele activități: 

-participarea la consfătuirile organizate de ISJ Buzău ; 

-participarea la cercurile metodice şi pedagogice ; 

-participare la cursuri de perfecţionare , după cum urmează : 

 

D-na prof. Ene Liliana a participat la : 

-formarea profesională ,, Cum începem lucrul în G Suite pentru educaţie ,, ( în septembrie 2020) , 

organizat de Institutul de Formare Continuă , Chişinău , Republica Moldova ; 

-Cursurile în format eLearning şi Webinar : 



 ,, Creează şi planifică lecţii interactive digitale . Soluţii inovatoare pentru învăţarea la clasă şi la 

distanţă , 

- ,, Evaluează elevii eficient ,, ; 

- ,, Predă magic şi captează atenţia elevilor ,, ( noiembrie 2020 ) 

D-na prof. Matei Roxana a participat  la : 

Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/ Webinar, cum ar fi : 

30.09.2020 „Cercul Povestitorilor” participare la atelier/ seminar, pe Meet; 

9.10.2020 -cursul ,,Optimism, Stres, Reziliență- abilități dobândite prin ora de religie"; 

12.10.2020 –  cursul ,,Motivația școlară. Plăcerea de a învăța. Evitarea plictiselii elevilor la oră"; 

19.10.2020 -cursul ,,Strategii eficiente de comunicare cu părinții și elevii. Cum să avem succes în 

activitățile pe care le facem. Relațiile cu ceilalți."; 

05-06. 01. 2021 – Participare la Conferința Transnațională Educația online fără hotare, 1 credit ( 30 

de ore), eveniment  organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău 

.  

26 februarie – 29 martie 2021 a parcurs și absolvit Programul de formare pentru constituirea 

Corpului de profesori evaluatori pentru examene și concursurile naționale 

A participat la cursurile CRED Religie – mai 2021 . 

D-l prof. Sterpu Liviu : 

-a participat in data  de 8 septembrie 2020 la cursul online intitulat”Cum gestionam provocarile cu 

care ne confruntam in noul anul  scoar 2020-2021”     

A participat  la cursuri de   formare onlineWebinar in data  de 6 Aprilie  2021cu titlul “Curriculumul 

centrat  pe competente.Consecinte in managementul  invatarii  si evaluarii”curs sustinut de  

conferentiardr Cristian Petre de  la Facultatea   de Psihologie si stiintele Educatiei Constanta-

Departamentul  pentru  pregatireaPersonalului Didactic. 

In prezent  participă la un  curs de  educatie financiara perioada  mai  2021 –iulie 2021 organizat  de 

ISF Bucuresti finalizat  cu15 credite  si evaluare. 

 

III. ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE   

EXTRACURRICULARE 

 

                  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea 

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

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

preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 

             La nivel de comisie metodica ,, Om și Societate ,,s-au desfașurat următoarele activități :                 

  Octombrie 2020 : activitatea cu tema : ,, Ziua Internaţională a Mării Negre ,,  , desfăşurată de d-

na prof. Croitoru Lolica 

             In data  de 6 noiembrie 2020 d-l prof.Sterpu Liviu a organizat in cadrul clasei a VII-a A 

activitatea  intitulata”Ziua  de lupta impotriva fascismului si antisemitismului” 

  De asemenea , membrii comisiei metodice s-au implicat în desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare după cum urmează : 

D-l prof. Sterpu Liviu : 

            In data  de 19 noiembrie  2020, a organizat  activitatea dedicata  Saptamana Educatiei 

Globale “Este lumea noastra sa  actionam impreuna”cu tema Lumea viitorului.Activitatea s-a  

derulat online la clasele a VI-a D si a VI-E . 

D-l prof.Sterpu Liviu a organizat activitatea online pe teme de   educatie  rutiera  intitulata”Cum 

trecem  strada?”  cu elevii claseor  a V-a  în data  de 14 martie  2021. 

 Martie – aprilie 2021,ÎNVIEREA LUI HRISTOS- taina unității noastre, parteneriat școală-biserică , 

încheiat de d-na prof. Mitrea Daniela . 



D-na prof. Ene Liliana : 

A desfăşurat activităţi în Cadrul proiectului Erasmus + 

In luna mai 2021 a defăşurat activitate cu elevii clasei a VI a A , cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun; 

24-28 mai 2021 virtual meeting „Water, Wind And Sun- Ecology can be fun” 

Activități desfăsurate în proiectul  „PAST, PRESENT AND FUTURE- IT SALL IN THE SKY”: 

D-na prof.Croitoru Lolica : 

-2 februarie – “Ziua mondială a zonelor umede” – activitate cu elevii clasei a VI-a D în cadrul 

proiectului ECO – ȘCOALA; 

-februarie 2020 -finalizarea proiectului ERASMUS + “ECO STEP IN EUROPE”; 

-24 – 28 mai 2020 – am participat la întâlnirile virtuale din cadrul proiectului  “Water,wind and sun”; 

-activitate cu tema “Să exmatriculăm violența” în cadrul proiectului „Împreună împotriva violenței”; 

D-na prof. Matei Roxana : 

 Este Coordonator eTwinning în proiectul: Welcome to WEB2  Perioada de derulare a proiectului: 

noiembrie 2020 – ianuarie 2021, online. Activitați desfășurate cu 8 elevi de la clasa a VI E în  

platforma eTwinning.  

18.01.2021 A participat la SEMINARUL DE VALORIZARE ERASMUS + organizat de 

Compartimentul Proiecte Educationale al ISJ Buzau la care am diseminat proiectul Welcome to 

WEB2.  

A desfăşurat activităti cu elevii în cadrul proiectelor ERASMUS + :  

În octombrie 2020- în proiectul Green life și  Past, Present and Future- it is all in the sky;-  elevii 

clasei a VI –E au realizat logouri; 

În noiembrie 2020- în proiectul Green life- clasa a VI –a E a desfășurat activitatea Reciclarea 

deșeurilor alimentare. 

A  participat cu clasa a VI –a E la proiectul propus de Radio România Muzical: "Ascultă 5 minute de 

muzică clasică";  

Activități desfășurate în parteneriatul cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanti:  

01 noiembrie-01 decembrie 2020, s-a desfășurat proiectul școlar intitulat: Din dragoste de Țară, 

coordonat de prof. Stoica Costel și prof. Matei Roxana. Peste 50 de copii talentați la muzică s-au 

filmat cântând imnul național al României. Produsul final a fost realizarea unui videoclip care a fost 

încărcat pe site-ul școlii: https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-

nationala-a-romaniei/ . 

25 decembrie 2020- 20 de elevi (clasele II-V) au participat și au cântat colinde la sărbătoarea 

Nașterii Domnului în Biserica Sf. Nicolae -Dorobanți 1. 

aprilie2020- a făcut parte din Grupul de lucru al Platformei e-learning Resurse Educaționale 

Deschise Religie www.red-religie.ro, în calitate de  autor și creator de resurse educaționale digitale: 

fișe de evaluare, exerciții de consolidare, responsabil exerciții de consolidare, evaluator în Google 

Forms al fișelor de evaluare realizate pentru unitățile de învățare. 

13 aprilie 2021 participare la sesiunea de formare online „Orele de religie online – provocări și 

oportunități” 

2.06. 2021 - a participat la  Dezbaterea Cum arată manualul școlar al viitorului; 

iunie 2021 - participare la SIMPOZION NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

,,Școala între tradiție și modernitate - Comunicarea didactică în mediul real și virtual’’, Ediția a II-a, 

Buzău, 2020-2021; 

Iulie 2021- Resurse digitale în activitatea didactică desfăşurată online (exemple de bună practică) - 

secțiune finalizată cu publicarea unui auxiliar didactic în format digital, înregistrată cu ISBN/ISSN – 

în curs de apariție: resursa-MĂRTURISIREA SFINTEI TREIMI ÎN SIMBOLUL DE CREDINȚĂ; 

A realizat activităţi extracurriculare în proiectele ERASMUS + : 

9-11 februarie 2021 short-team virtual în proiectul „ECOSTEOP IN EUROPE”; 

31 mai- 2 iunie 2021 Participare la întâlnirea online în proiectul Chain Reaction; 

24-28 mai 2021 virtual meeting „Water, Wind And Sun- Ecology can be fun” 



Activități desfăsurate în proiectul  „PAST, PRESENT AND FUTURE- IT SALL IN THE SKY”: 

ASTRONOMICAL DICTIONARY. 

Activități desfășurate în parteneriatul cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanti:  

10 iunie 2021 activitate prilejuită de ZIUA EROILOR, activitate desfășurată in parteneriat 

educațional cu biserica Sf. Nicolae. 

24 iunie 2021- La biserica Sf. Nicolae s-a desfășurat  premierea celor 150 de elevi ai Școlii 

Gimnaziale  Nr. 7 Buzău, care au obținut rezultate deosebite în cadrul Concursului Internațional 

,,Împreună cu Hristos prin lume, la început de mileniu III”,desfășurat în cadrul Proiectului E-

twinning „Limbă, Cultură și Spiritualitate românească”, ediția a V-a 

Acorduri de parteneriat:  

- În Proiectul Național – Resurse Educaționale Deschise Religie  http/red-religie.ro cu 

Inspectoratul Județean Buzău; Școala Gimnazială „George Emil Palade”; 

- In cadrul Proiectului E-twinning „Limbă, Cultură și Spiritualitate românească” cu Episcopia 

Ortodoxa Română a Italiei.  

Activitați de voluntariat: 

- personal și împreună cu colectivul clasei a VI –a E a donat alimente, legume, ș.a. Fundației pentru 

copii „Sf. Sava” de la Buzău. 

- 17 aprilie 2021- acțiune de ecologizare în Parcul Crâng cu elevii clasei VI E, acțiune organizată de 

Societatea Exploratorilor. 

Asistent la Evaluările II- IV-VI și la Examenul de Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, în anul  

2021. 

De asemenea , d-na prof. Matei Roxana a participat şi la o serie de concursuri , cum ar fi : 

CONCURSUL  JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ – În așteptarea lui Moş 

Crăciun -decembrie 2020. La concurs au participat 3 elevi de la clasa a VI-E, la secțiunea Fotografie. 

Nu au sosit rezultatele. 

CONCURSUL  INTERNAȚIONAL ¬- „ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN EUROPA SECOLULUI 

XXI". 

REZULTATE: Premiul I (100 puncte) următorii elevi: 

• Clasa IB: B.M., C.Ș., C.T., C.I.,  D.D., G.M., I.D.P.; 

• Clasa IA: V.D., R.A., T.D.; 

• Clasa a II-a B: T.M.; Clasa a II-a D: P.B.; 

• Clasa a III-a C: B.I.; 

• Cls. a IV-a B: R.L.; 

• Cls a V-a D: L.I.;  

• Cls. a VI-a E: N.B.; Clasa a VI-a B: J.C.; 

• Cls. a VII-a A: R.L.; 

• Cls. a VIII-a B: M.A.; 

Premiul II: 

• Clasa a III-a C: E.M.  

• Cls. a VIII-a B: C.A., M.A.. 

• 29.05.2021- Concursul Internațional ,,Împreună cu Hristos prin lume, la început de mileniu 

III”, desfășurat în cadrul Proiectului E-twinning „Limbă, Cultură și Spiritualitate românească”. Au 

fost premiați 136 de elevi de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a, după cum urmează:  

Premiul I : 122 de elevi ; 

Premiul II: 7 elevi ; 

Premiul III : 6 elevi ; 

Mențiune : 1 elev 

• Concurs Județean „Troița, Biserica în miniatură” - ediția IV –mai  2021- CONCURS DE 

CREAȚIE PLASTICĂ ȘI FOTOGRAFIE 

-La secțiunea Fotografie au fost premiați următorii elevi: 



1. R.A., clasa a VI a E - premiul I; 

2. N.B., clasa a VI a E -premiul II; 

3. S.S., clasa a VI a E- premiul III 

-La  secțiunea Lucrări plastice au fost premiați următorii elevi: 

1. T.D., clasa I A- Mențiune; 

2. M.D.I., clasa 3C - premiul I; 

3. E.O.A., clasa a 3A- premiul I 

                       Toţi membrii comisiei metodice au discutat impreună cu  elevii şcolii ,criteriile de 

evaluare,aplicarea testelor predictive,interpretarea si comunicarea  rezultatelor  On line in perioada  

noiembrie 2020 – mai 2021, au coordonat  elaborarea temelor si schiţelor de lecţie  la disciplinele, 

Istorie,  Educatie sociala,Cultura Civică , Geografie şi Religie in on line pe platform Adservio la 

secţiunea teme si Lecţii interactive, pe Zoom şi Google Meet ,  Classroom , au  utilizat diverse 

instrumente de evaluareşi teme on line pe platforma Adservio dar şi pe alte platforme educaţionale . 

 

IV.   ALTE ACTIVITĂŢI                  

                          Toți membrii Comisiei și-au îndeplinit responsabilitățile ca diriginți realizând un bun 

management al clasei de elevi.  

                          În cadrul grupului de elevi membrii Comisiei au desfășurat  o activitate bazată pe 

respect, încredere, explicându-le elevilor încă de la începutul anului normele de conduită pe 

parcursul orelor de curs, fiind în concordanță cu regulamentul intern al școlii. 

                       De asemenea, profesorii din aria curriculară Om și Societate  s-au preocupat de buna 

desfășurare a activității, intervenind ori de câte ori era nevoie în rezolvarea situațiilor conflictuale şi 

au indeplinit următoarele responsabilităţi la nivel de şcoală : 

ISTORIE : 

*   responsabilul comisiei metodice ,, Om şi societate ” ;  

*  membru în CEAC şi în echipa de coordonare proiect ERASMUS , 

* responsabilul Programului de pregătire suplimentară a elevilor pentru Olimpiadele şcolare         

* preşedintele Comisiei de Etică 

GEOGRAFIE :  

*Responsabil în “Comisia de actualizare ROI”; 

 *Membru în „Comisia de redactare a revistei şcolare”; 

  Responsabil “Program consultaţii cu părinţii”. 

RELIGIE : 

Responsabil CERC METODIC 3 RELIGIE am organizat pe Meet întâlnirea din 18 ianuarie 2021, 

ora 18.00,  cu tema "Dificultăți întâlnite în proiectarea și desfășurarea activităților de predare 

evaluare în online” & Prezentarea Platformei Resurse Educaționale Deschise Religie. 

Responsabil - Comisia Consiliere si Orientare și activități extrașcolare  

Membru în Consiliul de Administratie; 

Responsabil- Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

/programul„Părinții de la școală”;  

01.10.2020-31.08.2023 –profesor metodist Religie- parte din Corpul metodiștilor ISJ. Buzău; 

16. 10. 2020 - Admis ca membru în Corpul Profesorilor Evaluatori pentru Examenele și Concursurile 

Naționale la disciplina RELIGIE; 

Membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Religie - I.S.J. Buzau. 

Lucrări de specialitate/ manuale/ auxiliare/ alte cărți în domeniul educațional în care sunteți 

autor/coautor (titlul, ISBN/ISSN):  

Am solicitat ISBN 978-973-0-33244-5 în calitate de coautor al lucrării: „GHID METODIC de 

utilizare a resurselor educaționale deschise în lecțiile de religie” 

http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160616816094850571.pdf 

Coautor, Suport didactic Religie- cultul ortodox, ISBN 978-973-0-33233-9. 



http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160614725356488354.pdf 

 

EDUCAŢIE SOCIALĂ : 

Membru în Comisia de Etică 

Membru în Comisia de inventariere anuală a patriminiului şcolar . 

Diriginte la clasa a VIII a A 

 

 ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

•Proiectarea documentelor şcolare conform curriculumului şcolar 

•Corelarea conţinuturilor disciplinelor de învăţământ şi a activităţilor de predare-învăţare-evaluare cu 

competenţele generale şi specifice urmărite 

•Organizarea şi desfăşurarea unor lecţii demonstrative şi dezbateri precum şi comemorarea unor 

evenimente istorice si religioase 

• Organizarea pregătirilor suplimentare cu elevii în vederea participării lor la concursurile 

şcolare. 

• 164 de premii obţinute la concursurile şcolare :  

• Premiul I : 144 

• Premiul II : 11 

• Premiul III : 7 

• Menţiuni : 2 

• Preocuparea permanentă pentru diminuarea absenteismului,abandonului şcolar şi a 

indisciplinei şcolare. 

• Realizarea unor activităţi interdisciplinare. 

• Colaborarea cu Politia comunitară,cu ISU şi cu biserica. 

• Realizarea unor programe cu caracter cultural sau religios dedicate diferitelor evenimente. 

• Participarea activă a elevilor la acţiuni destinate conservării şi protecţiei mediului 

înconjurător. 

• Participarea cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare. 

 

PUNCTE SLABE 

• Neutilizarea cabinetelor pe discipline din cauza utilizării lor ca săli de clasă 

• Slaba motivaţie a unor elevi pentru participarea la procesul educaţional din cauza contextului 

socio-economic al familiei. 

• Implicarea redusă a familiei în desfăşurarea de activităţi şcolare şi extraşcolare. 

OPORTUNITĂŢI 

 

• Surse de informare multiple:internet,biblioteca şcolară dotată cu cărţi şi reviste de specialitate 

etc. 

• Existenţa laboratoarelor de informatică şi a sălii AEL. 

• Participarea la programe şi proiecte locale,naţionale şi internaţionale. 

• Implicarea familiei în creşterea nivelului de pregătire al elevilor precum şi în educarea lor. 

 

AMENINŢĂRI 

• Numărul prea mare de ore pe zi şi programa incărcată şi dificil de parcurs (la geografie si 

istorie). 

• Starea economică şi socială modestă a unor familii din care provin unii elevi determină o 

slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160614725356488354.pdf


• Plecarea unor părinti la muncă în afara graniţelor ţării şi lăsarea copiilor în grija bunicilor sau 

a vecinilor. 

•            Violenţa şi agresivitatea în rândul elevilor. 

 RESPONSABIL  COMISIE METODICĂ :  PROF. ENE LILIANA 

 

 

 

 

 

 

CM ARTE, TEHNOLOGII, EDUCATIE FIZICA 

 

 În anul școlar 2020-2021, comisia metodică ” Arte, tehnologii, ed. fizică și sport” și-a 

desfășurat activitatea în următoarea componență: 

                                  ARTE : 

  1. DOBRE OANA- prof. de educație muzicală( începând cu luna martie 2021), gr.               didactic 

I 

  2.ALEXANDRU IONUT - prof.  educație muzicala 

           3.NICOLAE RAZVAN  -prof. educație plastică, gr. did. I 

EDUCATIE TEHNOLOGICA SI T.I.C. 

      4.BICOIU MARIANA-prof. educatie tehnologica , gr.didactic definitivat( 2017)   

5.LUPASCU VERONICA - prof. T.I.C.,suplinitor calificat  

           6. DAȘU NARCISA- prof. TIC și informatică, gr. didactic I 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

7.SUDITU ADRIAN IONEL –prof.  educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           8. DELEANU EUGEN – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           9.  ZAHARIA HORATIO – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           10. BUNDA CRISTINA- prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

I. OBIECTIVE 

 În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică și-a 

propus atingerea următoarelor obiective: 

- o proiectare didactică în care relația profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri 

ale profesorului: creator de curriculum, creator de situații de învățare, consilier, moderator, 

partener sau evaluator 

- identivifarea și aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-și însușească temeinic 

cunoștințele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învățare activă 

- dezvoltarea competențelpr prevazute în programele școlare și a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viața socială: comunicare, gândire critică, dezv. unor valori și atitudini 

adecvate societății contemporane, prelucrarea și utilizarea contextuală a unor informații 

complexe raportate la un eveniment sau fenomen național, european sau universal 



- formarea capacității elevilor de a reflecta asupra modelelor și valorilor culturale, a capacității 

de a formula opinii și judecăți de valoare proprii, de a manifesta discernamânt în argumentarea 

acestor opțiuni, în exprimarea sensibilității etice și estetice 

- creșterea ponderii activităților independente, diferențiate sau de grup 

- monitorizarea progresului școlar 

- educarea spiritului de disciplină  și colaborare 

- imparțialitatea și promovarea șanselor egale de afirmare la oră pentru toți elevii 

- organiarea de activități extracurriculare 

- cunoașterea și aplicarea de către toți profesorii a componentelor evaluării( tipuri de evaluare, 

tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi) atât în forma sa 

clasică dar și în cea complementară: proiect, portofoliu, investigație, autoevaluare 

- realizarea de schimb de experiență cu alte instituții școlare 

- perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice 

lII.  CURSURI  DE  PERFECTIONARE 

 

1.D-na prof. Bunda Cristina 

- “Strategii de management educational si practice la nivelul clasei de elevi”/ 24 CPT 

- Dezvoltarea abilitatilor functionale de baza necesare pentru utilizarea dispozitivelor digitale si a 

aplicatiilor online/ 8 ore 

- ” Voluntariat în comunitate”/ 24 ore 

- ” Adordări interdisciplinare ale domeniului psihomotric, activităților de joc și mișcare și educației 

fizice în învățământul preuniversitar”/ 24 ore 

- workshop “ Integrare sustenabila sociala si educationala prin activitati sportive” 

 

2. D-ul prof. Deleanu Eugen 

- “Strategii de management educational si practice la nivelul clasei de elevi”/ 24 CP 

 

3. Prof. Zaharia Horațio Carol 

- ” Incluziune școlară de la teorie la practică”/ 24 ore 

- ” Strategii de prevenire a discrimonării și violenței asupra copiilor” / 24 ore 

 

4. Prof. Dașu Narcisa 

 



Stagii de formare continuă Furnizorul cursului de formare 

peri

oad

a 

Nr 

ore 

Webinare WebDidactica: Brandingul Personal 

pentru profesori, în predarea la clasă și online 

Predarea online și motivarea elevilor - 

Managementul atenției elevilor, 

cum îi fac pe elevii mei sa învețe atunci când 

suntem online și nu în clasă 

Bune practici în predarea online de la școală și 

de acasă 

Bullying-ul în spațiile destinate învățământului, 

fie în mediul online, fie în școală 

Evaluarea PISA pentru școli 

Fundația Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea României în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București, 

Centrul de Carte Străina Fischer 

International și Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație 

24 

augu

st - 5 

sept

emb

rie 

2020 

 

Introducere în Scratch pentru profesori de 

gimnaziu 
Asociatia TechSoup 

21 

sept

emb

rie - 

13 

dece

mbri

e 

52 ore 

Platforma Powtoon pentru crearea de animații 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

sept

emb

rie 

2020 

3 ore 

Utilizarea tablei interactive Zoom Whiteboard 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Noie

mbri

e 

2020 

4 ore 

Elaborarea testelor docimologice cu 

Classmaker 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

dece

mbri

e 

2020 

4 ore 

Crearea activităților de evaluare online cu 

Quizziz și Quizalize 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

dece

mbri

e 

2020 

4 ore 

Blended learning environment Microsoft - Educator Center 

Dece

mbri

e 

2020 

5 ore 

Learning from Best Practice SKUPINA PRIMERA 

17.1

2.20

20 

1,5 

ore 



Blended approaches for a modern learning 

environment 
Microsoft - Educator Center 

12/1

2/20

20 

5 ore 

10th Online Pan-European Conference on 

Digital Education: Learning from Best Practice 
SKUPINA PRIMERA 

28 

Janu

ary 

2021 

1,5 

ore 

Profesorul eficient Învățătorul modern 

ianu

arie 

2021 

10 ore 

REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și 

Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri 
SC SELLification SRL-D 

14.1.

2021 
3 ore 

Atestare fără stres AGIRoMd 

31.0

1.20

21 

8 ore 

Crearea colecțiilor virtuale cu platforma 

Pearltrees 
AISE  

Ianu

arie 

2021 

4 ore 

Conferința Educație online fără hotare AISE, Primăria Chișinău 

Ianu

arie 

2021 

30 ore 

GO CIRCULAR WEBINAR SKUPINA PRIMERA 

5 

Febr

uary 

2021 

2 ore 

Utilizarea tablei interactive MIRO AISE 

Febr

uarie 

2021 

4 ore 

Conferința online pentru cadrele didactice cu 

tematica 

„Tehnologia face diferența”  

Centrului Național de Inovații 

Digitale în Educație "Clasa 

Viitorului" 

5 

mart

ie 

2021 

6 ore 

Bune practici în școala proactivă AGIRoMd 

19 

mart

ie 

2021 

6 ore 

12th Pan-European Conference on Digital 

Education 
SKUPINA PRIMERA 

25th 

of 

Mar

1,5 

ore 



ch 

2021 

Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP SC SELLification SRL-D 
17.3.

2021 
3 ore 

Elevul tău este un GENIU SC SELLification SRL-D 
10.4.

2021 
3 ore 

Utilizarea platformei Classroom Screen AISE 

april

ie 

2021 

4 ore 

Utilizarea tablei interactive IdeaBoardz AISE 

april

ie 

2021 

4 ore 

Crearea lecțiilor video memorabile și 

captivante 
AISE 

april

ie 

2021 

4 ore 

Strategii practice de predare la distanță AISE 

april

ie 

2021 

4 ore 

Imaginea coerentă despre sine AGIRoMd 

30.0

4.20

21 

4 ore 

13th Pan-European Conference on Digital 

Education 
SKUPINA PRIMERA 

22nd 

of 

Apri

l 

2021 

1,5 

ore 

Profesori cu stil AGIRoMd 

27.0

4.20

21 

4 ore 

Crearea jocurilor interactive cu platforma 

QuizzWhizzer 
AISE 

mai 

2021 
4 ore 

Resursele pentru cadrele didactice de pe 

platforma Siguranța online 
AISE 

mai 

2021 
4 ore 

Cum putem crea fișe interactive cu platforma 

Quizlet 
AISE 

mai 

2021 
4 ore 

Utilizarea platformei Animaker AISE 
mai 

2021 
4 ore 



 

5. Prof. Alexandru Ionuț 

- a finalizat studiile de master în cadrul Universității Naționale de Muzică București 

 

 

6. BICOIU MARIANA 

- a finalizat masterful, echivalat cu 90 CPT, în septembrie 2020 

- cursul CRED- ed. tehnologică, 30 CPT 

- webinarul ” Cum a debutat anul școlar” 

- webinarul ” Ora de educație rutieră” 

 

III.   ACTIVITATI  LA NIVELUL  CATEDREI /scolii 

 

STAREA DE BINE A EDUCATORULUI SC SELLification SRL-D 
12.5.

2021 
3 ore 

JOCURI DIDACTICE la Scoala, in Tabara si 

in Online 
SC SELLification SRL-D 

01.0

6.20

21 

3 ore 

Crearea revistelor digitale cu platforma Smore AISE 
iunie 

2021 
4 ore 

Utilizarea platformei Plickers pentru evaluarea 

la distanță 
AISE 

iunie 

2021 
4 ore 

Crearea unui website gratuit cu platforma 

Weebly 
AISE 

iunie 

2021 
4 ore 

Utilizarea tablei interactive iDroo AISE 
iunie 

2021 
4 ore 

Master Management Educațional 

UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei 

Direcţia Învăţământ la Distanţă şi 

Frecvenţă Redusă 

2008

-

2010

, 

diser

tația 

susți

nută 

în 

iunie 

2021 

10 

credit

e 

Conferința Educație online fără hotare AISE, Primăria Chișinău 

22-

24.0

6.20

21 

30 ore 



 Prof. Alexandru Ionuț 

- întocmirea planificarilor in conformitate cu prevederile M.E.N. 

- a participat la activitatile comisiei metodice, a consiliilor profesorale 

 - a îmbinat în mod cât mai riguros cerințele planificării cu nevoile și cu posibilitățile copiilor 

pe care i-a îndrumat 

               - a căutat să fie mereu informat în ceea ce privește noutățile legate de specualitate și să fie         

mereu bine documentat și pregătit 

                - a realizat evaluări inițiale, periodice și finale, consemnând datele în  fișele de observație 

existente 

               - după testele de evaluare inițială a ținut evidența copiilor cu nevoi speciale și a celor capabili 

de performanță 

             - nu au fost sesizate abateri de disciplină şi comportament în cadrul orelor   

              - in decembrie a susținut inspecția pentru obinerea definitivatului în învățământ 

             - a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

 

Prof. Nicolae Răzvan 

-  întocmirea planificarilor în conformitate cu prevederile M.E.N. 

-  a participat la activitatile comisiei metodice, a consiliilor profesorale 

-  expozitie în școală cu lucrările elevilor  

 - implicare în activități extracurriculare 

                 -  a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                 - a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și 

simularea eval. Nați.) la clasele a II, a VI, a VIII a. 

 

Prof. Bicoiu Mariana 

• a întocmit planificările anuale şi semestriale, conform programelor şcolare în vigoare, au 

fost discutate la nivel de comisie şi centraliate  

• în primele două săptămâni ale semestrului a recapitulat materia din anul anterior şi au urmat 

evaluări iniţiale practice, iar pentru elevii claselor a V-a a prezentat coţinuturile disciplinei 

într-un mod atractiv, utilizând mijloace moderne IT; 

• a aplicat tuturor claselor procese verbale cu privire la respectarea regulilor, a normelor de 

igiena si protectia muncii, PSI si asigurarea unui climat de securitate a elevilor in sala de 

clasa la ore 

• pe parcurul semestrului I elevii au fost evaluaţi atât oral, cât şi prin aplicarea de teste 

practice,portofolii şi fişe de lucru; 

• a urmărit şi respectat graficul de pregătire a elevilor cu CES şi a celor cu dificultaţi de 

învăţare; 

• nu au fost sesizate abateri de disciplină şi comportament în cadrul orelor 

• predarea disciplinei  pentru semestrul I s-a realizat conform planificărilor aprobate. 

• a amenajat panoul de educație tehnologică 

• în cadrul serviciului pe etajul II, a intervenit pentru prevenirea sau rezolvarea de conflicte 

• a utilizat toate instrumentele TIC în cadrul lecțiilor dar și în redactarea documentelor 

necesare; elevii au vizionat clipuri video educative, prezentări ppt, imagini 

• este diriginte la clasa a V-a B și a realizat portofoliul clasei dar și diverse sarcini specifice 

activitații de diriginte. A discutat cu părinții diverse probleme. A ținut sedințele cu părinții, 

online. 

• a aplicat diversemetode de evaluare: teste, portofolii, proiecte 



• are responsabilitatea comisiei de perfectionare și formare continuă. A realizat cateva sarcini 

din cadrul comisiei, echivalare grade cu credite, cereri de cursuri la CCD Buzău. 

• a coordonat activitatea proiectului școlar de economisire a energiei și de reducere a 

emisiilor de carbon (proiectul BEACON).  

•  a desfăşurat orele on-line, pe platforma Adservio 

• a susținut lecții demonstrative ( la nivelul CM. cât și pentru gr. Did. II), 25.02.2021 

• a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și 

simularea eval. Nați.) la clasele a II, a VI, a VIII a. 

 

Prof. Lupascu Veronica 

   •  a întocmit planificările anuale şi semestriale, conform programelor şcolare în vigoare, au 

fost discutate la nivel de comisie şi centralizate de către responsabilul comisiei metodice, 

doamna Bunda Cristina 

• în primele două săptămâni ale semestrului a recapitulat materia din anul anterior şi au urmat 

evaluări iniţiale practice, iar pentru elevii claselor a VI -a   si a VII-a prezentat coţinuturile 

disciplinei într-un mod atractiv, utilizând mijloace moderne IT; 

• în perioada 14-18.09.2020 a prelucrat elevilor Protecţia muncii la intrarea în laboratorul de 

informatică şi au semnat de luare la cunoştinţă şi a discutat Probleme de ergonomie privind 

lucrul la calculator; 

• pe parcurul semestrului I elevii au fost evaluaţi atât oral, cât şi prin aplicarea de teste 

practice şi fişe de lucru; 

• a urmărit şi respectat graficul de pregătire a elevilor cu CES şi a celor cu dificultaţi de 

învăţare; 

• nu au fost sesizate abateri de disciplină şi comportament în cadrul orelor 

• predarea disciplinei TIC pentru semestrul I s-a realizat conform planificărilor aprobate. 

• a facut parte din diferite comisii de organizare a examenelor scolare , atat la nivelul scolii 

cat si la nivel judetean 

•     a colaborat cu asociatia “ Punti intre generatii” 

•   sept. 2020- dec. 2020  a actualizat siteul  www.scoalagimnaziala7buzau.ro 

* oct.- ian. 2021 a colaborat cu mediatorul școlar privind integrarea elevilor rromi,  

             •  din data de 11 martie 2020 a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

 

                    Prof. Dașu Narcisa 

 

  *   a întocmit planificările anuale şi semestriale, conform programelor şcolare în vigoare, au 

fost discutate la nivel de comisie şi centralizate de către responsabilul comisiei metodice 

* a realizat fișe de lucru care conțin o sinteză a teoriei pe fiecare temă din programa școlară, 

exemple rezolvate integral cu capture de ecran detaliate și exerciții de rezolvat-teme 

* a creat tutorial video pentru aplicația Scratch 

* a lucrat direct/ în timp real/pe/ în aplicații prevăzute în programa școlară: Scratch, Word, 

Google Sites, Excel, etc. 

* testele au fost detaliate în fiecare fișă de lucru 

 

 

Prof. Suditu Adrian Ionel 

 

http://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/


* realizarea si predarea planificarilor la data stabilita 

* la inceputul anului scolar a verificat baza sportiva si a aflat nivelul de cunostinte 

practice(deprinderi motrice) dobandite de elevi in anii anteriori si unde a fost cazul a luat 

masurile necesare pentru ameliorarea rezultatelor; 

* partciparea la activitatile comisiei metodice si la consiliile profesorale 

* s-a preocupar sa asigure un caracter aplicativ al cunostitelor predate, legand notiunile 

predate de practica 

* elevii au fost evaluati atat pe parcursul semestrului cat si la finalul acestuia 

                *  a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                 * a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și 

simularea eval. Nați.) la clasele a II, a VI, a VIII a. 

 

 

 

Prof. Deleanu Eugen 

 

-  realizarea si predarea planificarilor la data stabilita 

     - la inceputul anului scolar a verificat baza sportiva si a aflat nivelul de cunostinte 

practice(deprinderi motrice) dobandite de elevi in anii anteriori si unde a fost cazul a luat 

masurile necesare pentru ameliorarea rezultatelor; 

-  partciparea la activitatile comisiei metodice si la consiliile profesorale 

-  s-a preocupar sa asigure un caracter aplicativ al cunostitelor predate, legand notiunile 

predate de practica 

-  a diseminat, evaluat si valorizat activitatile realizate 

-  in cadrul orelor de curs pentru a creste atractivitatea a incercat sa introduca lucruri noi 

care sa creasca dorinta elevilor de a face miscare 

-  a introdus fondul muzical in veriga de influentare selectiva a aparatului locomotor din 

cadrul lectiilor. 

      - a amenajat sala de sport cu resurse bugetare proprii 

             - a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                  - a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și              

simularea eval. Nați.) la clasele a II, a VI, a VIII a. 

 

Prof. Zaharia Horațio Carol 

 

* a întocmit planificările semestriale conform programei școlare în vigoare 

* la inceputul anului scolar a verificat baza sportiva si a aflat nivelul de cunostinte 

practice(deprinderi motrice) dobandite de elevi in anii anteriori si unde a fost cazul a luat 

masurile necesare pentru ameliorarea rezultatelor; 

* a realizat evaluarea initiala a elevilor 

* elevii au fost evaluati initial, pe parcursul semestrului și la final 

* la elevii cu CES a realizat activitati care ăa ajute la integrarea acestora în colectivul clasei 

( clasa II, clasa a IV-a) 

*a prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs, a ibtervenit pentru 

ameliorarea unor situații conflictuale, a întocmit preocese-verbale cu normele de securitate 

și comportament în sala de sport și pe teren 

* a adaptat conținutul lecțiilor astfel încât să poată fi realizate online 

                  *  a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                  * a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și 



simularea Eval. Nați.) la clasele a II a , a IV a, VI, a VIII a. 

 

 

Prof. Bundă Cristina 

•      pentru anul şcolar a întocmit planificările anuale şi semestriale, conform programelor 

şcolare   în vigoare, au fost discutate si aprobate la nivelul comisiei  metodice; 

•      a întocmit planul managerial al comisiei metodice pentru anul scolar 2020-2021 si graficul 

activitatilor din cadrul comisiei metodice pentru anul scolar in curs; 

• la inceputul anului scolar a verificat baza sportiva si a aflat nivelul de cunostinte 

practice(deprinderi motrice) dobandite de elevi in anii anteriori si unde a fost cazul a luat 

masurile necesare pentru ameliorarea rezultatelor; 

• în vederea realizarii curriculumului a utilizat metode activ-participative in functie de 

competentele propuse si de particularitatile individuale si de grup, elevii aflandu-se de 

multe ori in fata unor situatii problema pe care  au trebuit sa le rezolve, a folosit 

materialele/resursele puse la dispozitie de unitatea scolara.Avand in vedere ca majoritatea 

orelor au fost la clasele primare, activitatea principala a fost de invatare/dezvoltare a 

deprinderilor si priceperilor motrice, implicit si a calitatilor motrice. Pentru realizarea 

acestora a folosit metode bazate pe joc si jocuri sportive; jocurile au fost dinamice, atractive 

pentru elevii, astfel ca lectia de educatie fizica a fost una dinamica, originala. 

• în luna septembrie a prelucrat elevilor Protecţia muncii la intrarea în sala de sport, cat si 

regulile ce trebuiesc respectate in timpul orelor, in sala, pe terenul de sport si in vestiare şi 

au semnat de luare la cunoştinţă; 

• pe parcurul semestrului I elevii au fost evaluati utilizand probele practice de evaluare care 

au confirmat atingerea obiectivelor curriculare, informand elevii despre nivelul dobandit 

dupa fiecare unitate de invatare.Elevii au fost informati cu privire la criteriile de evaluare 

si notare.Rezultatele evaluarilor au fost consemnate in caietul profesorului de educatie 

fizica si sport; 

• nu au fost sesizate abateri de disciplină şi comportament în cadrul orelor 

• predarea disciplinei  pentru semestrul I s-a realizat conform planificărilor aprobate. 

• a amenajat sala de sport  si cu resurse bugetare proprii 

• a desfășurat o serie de activități extrașcolare și extracurriculare care au contribuit la atingerea 

obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituționale și comunitare,  în accord cu 

nevoile elevilor. 

            • a desfășurat acțiuni de voluntariat în cadrul strategiei naționale de acțiuni comunitară 

            •  a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

            • a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naționale( și 

simularea Eval. Nați.) la clasele a II, a VI, a VIII a. 

 

IV.   ACTIVITATI  LA  NIVEL JUDETEAN  

 

Prof. BICOIU MARIANA 

* colaboreaza cu elevii si parintii pe grupul “ Fii creative la ora de Tehno.” 

* a participat cu diverse lucrări- desene, afișe la expoziții și concursuri tematice organizate în 

școală 

 

Prof. DAȘU NARCISA 

- a participat la proiectul educațional ” Școala – factor activ în dezvoltarea tânărului de mâine” 

 



Prof. LUPASCU VERONICA 

* a participat la consfătuirea județeană T.I.C.- 21.09.2020 

* în perioada septembrie- octombrie 2020 a fost membru în Comisia de Acordare Euro 200 la 

nivelul ISJ și operator pentru introducerea achizitiilor de calculatoare pentru anul 2020 

* martie 2020 a participat la Olompiada de ed. Tehnologică, etapa județeană, în calitate de ecretar 

al Comisiei 

 

Prof. ZAHARIA HORATIO CAROL 

* are o colaborare permanenta cu cluburile sportive CSS Buzau si SCM Gloria Buzau  

 

Prof. BUNDA CRISTINA 

* a participat la  consfatuirea profesorilor de educatie fizica( online)  

* a participat la sedinta Asociatiei Sportul pentru Toti in calitate de membru 

*a participat la sedinta Asociatiei Judetene de majorete in calitate de membru 

* inspecție metodist cf. planificării ISJ, 18.11.2020 

* publicare articol în revista județeană ” Studiu EDU”, NR. 3, ISSN 

* creare soft educational ” Sportul individual și de echipă”, ISBN 

* membru în asociația profesională ” Dascăli emeriți” 

* simpozionul județean ” Parteneriate școală-comunitate în cadrul diverselor proiecte de 

sărbători” 

 

Prof. DOBRE OANA 

 

- membru al Corpului de Experți al Corpului de Control MEN 

- responsabil Cerc Pedagogic al Prof. de muzică din județul Buzău 

- secretar al Consiliului Consultativ la disciplinele di Aria Curriculară Arte  

- metodist al ISJ 

- membru în comisia de evaluare a lucrărilor pentru disciplina ed. muzicală în cadrul concursului 

județean e ocupare a posturilor vacante 

 

 

V.  ACTIVITATI  LA NIVEL NATIONAL SI  INTERNATIONAL  

  Prof. DAȘU NARCISA 

-  proiectul national ” File de tradiție multiculturală în spațiul românesc”, 25.11.2020- 25.01.2021 

- a participat la simpozionul regional ” Școala- furnizor de calitate în educație”, 13.02.2021, obținând  

premii cu elevii: 

                    * B.R., N.M.- 7D 

                      * J.L., T.K.- 8 D 

- a participat la concursul national ” Magia sărbătorilor în spațiul multicultural românesc” obținând 

premii cu elevii 

                 * B.R. și N.M. -7 D 

- a participat la conferința științifică națională ” Educație special în pandemie” 

- simpozion- concurs international ” Be the voice of your generation!” 

- conferința multidisciplinară internațională ” online school from innovation and creativity to 

performance” 

- simpozionul international ” Apa un miracol” 

- conferința internțională ” O șansă pentru copiii cu CES” 

- concursul national ” Educație digital” 

- simpozionul international ” Împreună în Europa” 



- conferința națională cu participare internațională ” Mentorat durabil în sprijinul cadrelor didactice” 

- simpozion științific international ” Învățăm, construim, ne dezvoltăm împreună” 

 

 

Prof. DELEANU EUGEN  

- coordonarea activităților în cadrul proiectului “ Ziua Europeană a sportului școlar”, 27.09.2020 

- participare la workshop-ul ” Integrare sustenabilă social și eduațională prin activități sportive”, 

23.10.2020 

- seminarul international ” Promovarea sportului pentru dezvoltare și pace” 

- concursul international ” The joy of friendship” 

- proiectul internațional ”Sports open school” 

 

 

 

 

Prof. BUNDA CRISTINA 

* a participat la Festivalul Balcanic “ Femi – Sport”, în calitate de organizator( membru în juriu) 

-  a participat la proiectul national “ Ziua Europeana a Sportului Scolar”/  27 septembrie 2020 

- a coordonat activitățile specific în cadrul proiectului ” Săptămâna Europeană a sportului școlar”- 

BEACTIVE, 23-27 sept. 2020 

- a organizat și participat la concursul regional de majorete, obtinând locul III, nivel primar, gimnazial 

, 1-6 NOV. 2020 ( ONLINE) 

- publicare resursa RED pe platform www.revistaeducatie.ro 

- participare la proiectul SNAC ” Educație pentru voluntariat”, oct.2020 

- publicare articol în revista naționala ” Resurse educaționale deschise”, ISSN 

- participare simpozion international ” Educație pentru voluntariat” 

- publicare articol in revista internaționala ” Constructivismul în educație”, nr. 3, ISBN 

- participare la proiectul national ” Implicarea face diferența! Fii vocea generației tale!” 

- participare la workshop-ul ” Integrare sustenabilă social și eduațională prin activități sportive”, 

23.10.2020 

- conferința națională ” Strategii de predare-învățare-evaluare în context contemporan” 

- schimb de experiență ” Sănătate și performanță prin activități sportive” 

- seminarul international ” Promovarea sportului pentru dezvoltare și pace” 

- concursul national ” File de tradiție multiculturală în spațiul românesc” 

- concursul international ” The joy of friendship” 

- proiectul ” Împreună pentru educație” 

- proiectul internațional ”Sports open school” 

- proiectele Erasmus ” Chain reaction”, ” Ecostep in Europe”, ” Water, wind and sun- ecology can be 

fun” 

 

Prof. DOBRE OANA 

 

- concursul national ” Ascultă 5 minute de muzică clasică” 

- festivalul- concurs ” Drag mi-e jocul românesc” 

Premiul I: M. S. M, clasa a I 

                           D. ȘT, clasa a V a 

                           T. B., clasa a VI a A, și premiul special pentru originalitatea interpretării 

Premiul II: P. T., clasa a V a B 

                            M. M., clasa a VI a A 

 

http://www.revistaeducatie.ro/


VI.  ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI: 

• Toti profesorii din cadrul comisiei metodice sunt oameni profesionisi, respectând normele 

deontologice potrivit statutului cadrului didactic, având un comportament decent; sunt 

receptivi la nou si bine intentionati in demersul lor didactic .    

 •   Promovarea pe site-ul scolii si  www.didactic.ro a unor cadre didactice  si a unor activitati      

desfasurate 

 •   Publicarea de articole în reviste de specialitate 

• Existenta  laboratoarelor  de informatica conectate la internet performant .    

• Implicarea majoritatii cadrelor didactice in activitati metodice la nivelul scolii si respectiv pe 

judet .  

•  Parcurgerea materiei conform programei si planificarilor calendaristice; 

• Implicarea unor elevi in derularea anumitor proiecte a generat cresterea motivatiei lor pentru 

studiu; 

•  Cadrele didactice au competente de specialitate , metodice , de comunicare , de munca in 

echipa  

• Participarea la concursuri locale si nationale de profil, cu rezultate notabile; 

• Repertoriu bogat, adaptat tuturor evenimentelor . 

• Buna comunicare între conducerea școlii și alte elemente ale procesului educațional ( elevi, 

profesori, părinți, personal did. auxiliat, comunitatea locală). 

 

PUNCTE SLABE 

• Programul încarcat al elevilor . 

• Lipsa motivației elevilor  pentru a învățare 

• Familia nu este implicate sufficient în activitatea de educare a copiilor 

• Starea material precară a unor familii 

 

OPORTUNITATI 

 •   Participarea  cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare  

     • Imbinarea metodelor clasice cu cele moderne  

•Copii cu real talent muzical 

•Disponibilitatea scolii pentru sprijinirea activitatii artistice, sportive, a activitățior extra scolare, 

extracurriculare  și a tuturor proiectelor 

• Încurajarea dialogului și sprijinului reciproc în cadrul comisiei metodice, cât și la 

nivelul școlii  

• Participarea la simpozioane și sesiuni de referate și comunicari știintifice atât pentru 

profesori cât si pentru elevi  

 

 

   AMENINȚĂRI 

 

 

* Inexistența unor repere morale, solide în viața elevilor 

* Criza de timp a părinților datorită situației economice, conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor și la o redusă implicare în viața școlii 

 

http://www.didactic.ro/


 

 

                                  Responsabil comisie metodica:  Prof. BUNDĂ CRISTINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM CONSILIERE, ORIENTARE SI ACTIVITATI EXTRASCOLARE 

 

I. Activitatea educativă 

 

Proiectarea activităţilor educative s-a realizat conform ghidului metodologic în vigoare. 

Activităţile educative s-au grupat pe domenii specifice în funcţie de priorităţile înregistrate la nivel 

naţional, în scopul consolidării unui set de valori stabile şi coerente care să determine conduite 

favorabile unui stil de viaţă sănătos – mintal, emoţional, fizic şi socio-moral. 

În şcoală exista materialele difuzate prin MEC, ghiduri, repere metodologice, PPT-uri şi 

suporturi de curs, materiale primite la cursurile de perfecționare, de la psihopedagogul școlar, la care 

fac apel diriginţii pentru pregătirea şi abordarea mai competentă şi mai pertinentă a  unor teme la ora 

de dirigenţie.  

În data de 25. IX. 2020, am avut prima întâlnire cu domnii profesori diriginţi pentru analiza 

activităţii din anul școlar anterior și pentru a stabili tematica pentru anul şcolar 2020-2021, a fost 

întocmit  graficul desfășurării activităților propuse de fiecare profesor diriginte. În semestrul I, din anul 

şcolar 2020-2021, au susținut lecții în cadrul Comisiei Consiliere şi orientare, după cum urmează: 

 

➢ În lunile septembrie-octombrie-2020 profesorii diriginți de la fiecare clasă au realizat activități 

de informare despre virusul Covid 19 și răspandirea sa. Materialele diriginților  au fost de pe 

youtube dar și recomandate de dna asistentă a școlii Ungureanu Mihaela. 

Elevii au înțeles importanța  prevenției în viața lor si riscurile la care se supun ei și pe cei din 

jur prin îmbolnăvirea cu SARSCOV2.  

➢ În data de18.11.2020 doamna dirigintă prof. Ivan Iuliana a susținut la clasa a VII-a A 

activitatea: ”Cyberbullying”. Elevii au purtat discuții despre activitățile pe care le fac pe 

internet, cât timp stau pe internet (excluzând orele de curs online), etc. Au vizionat filmulețul 

de pe https://oradenet.ro/viata-ta-online/prietenii/ce-este-cyberbullying-ul. Activitatea a 

urmărit cunoașterea măsurile de siguranța pe internet și educarea elevilor în acest sens. 

➢ În data de 02. XII. 2020  doamna dirigintă prof. Matei Roxana a susținut la clasa a VI-a E 

activitatea:  „Din dragoste de țară”.  Ziua Națională a României  a fost sărbătorită  de elevii 

clasei prin realizarea unor postere  în  aplicații moderne și interactive: Word Art, Canva, 

Jambord. Elevii au creat conținuturi digitale moderne și colaborative. 

 

II. Activitatea extraşcolară 

Educaţia extraşcolară completează activitatea şcolară şi educaţia familială. Ca activitate 

https://oradenet.ro/viata-ta-online/prietenii/ce-este-cyberbullying-ul


intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară / nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 

dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 

înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a 

timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 

de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive 

de caracter.  

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 

specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. 

Se constată un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de 

activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, dar şi o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă 

a potenţialului educativ al activităţilor extraşcolare, tratarea educaţiei informale într-un plan secundar 

şi tendinţa de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor 

factori situaţi, evident, în afara şcolii.  

 

Tipuri de activităţi. Programe, proiecte şi acţiuni: 

 

• Activități desfășurate în parteneriatul cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanti:  

➢ 01 noiembrie-01 decembrie 2020, s-a desfășurat proiectul școlar intitulat:                 Din 

dragoste de Țară, coordonat de prof. Stoica Costel și prof. Matei Roxana. Peste 50 de copii 

talentați la muzică s-au filmat cântând imnul național al României.Produsul final a fost 

realizarea unui videoclip care a fost încărcat pe site-ul școlii: 

https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-

romaniei/ . 

➢ 25 decembrie 2020- 20 de elevi (clasele II-V) au participat și au cântat colinde la 

sărbătoarea Nașterii Domnului în Biserica Sf. Nicolae -Dorobanți 1. 

 

III. Formarea si perfecționarea resurselor umane: 

Activitatea de perfecționare s-a realizat intens, mai ales din momentul trecerii Școlii în online. 

➢ În semestrul I atât profesorii cât și elevii au fost nevoiți să-se perfecționeze în online și de aceea 

mulți profesori au accesat cursuri de specialitate de tip Profesor în ONELINE și au participat 

la diverse ateliere, Webinarii, grupuri de lucru metodice (locale, județene și naționale); 

➢ la nivelul școlii în cadrul comisiilor metodice ale diriginților, comisiile pe discipline fiind 

alcătuite la nivelul școlii; 

➢ profesorilor le-au fost recomandate o serie de instrumente și aplicații în online 

https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-

educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-

UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y; http://alem.aice.md/ 

➢ prin  implicarea elevilor în Programul International ECO-ŞCOALA; 

➢ Participarea la proiectele internationale Erasmus+: Water, Wind, Sun-Ecology Can Be 

Fun;EcoStep in Europe; Chain Reaction ( cu program prelungit datorită pandemiei din 

lunile martie-iunie 2020). 

➢ Participarea la noi proiecte internaționale Erasmus+: Green life;Past, Present and Future- 

it is all in the sky; Migrant Sur Hope. 

➢  Proiectul eTwinning: Welcome to Web2- utilizarea eficientă a TIC și a aplicaților 

/instrumentelor în învățarea online și hibrid. 

Toate activitățile din proiecte internaționale s-au realizat în online. 

 

 Recomandările vizează conjugarea eforturilor pentru optimizarea procesului instructiv-

educativ din şcoli şi asigurarea calităţii în educaţie  pentru redobândirea valorilor şcolii, a 

https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-romaniei/
https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-romaniei/
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
http://alem.aice.md/


rolului şi locului său în comunitate şi implicarea cadrelor didactice  cu mai multă dăruire  

în viaţa şcolii.  

ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE  

 

I. UNITATEA DE INVATAMANT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 BUZĂU 

Adresa email, tel.: Privighetorilor, nr 5, 0238715426 

Director, date de contact: Tănase Iohana Magdalena , tel : 0722607715 

Prof. coordonator educativ – Ivan Iuliana, tel : 0762290577,adresa e-mail : relaxedalittle@gmail.com 

1.1. Nr.cadre didactice, nr. diriginti (anul 2020-2021):   

În cadrul şcolii predau un număr de 57 de cadre didactice, dintre care 18 diriginţi la ciclul gimnazial. 

 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume cadru didactic Grad didactic  Clasa 

1 Murgociu Luminița 21 ani  Gradul didactic II cls. a V-a A 

2 Bicoiu Mariana  6 ani  Definitivat  cls. a V-a B 

3 Ene Liliana  22 ani Gradul didactic I cls. a V-a C 

4 Grozea Monica 12 ani Gradul II cls. a V-a D 

5 Tudorache Maria  28 ani Gradul didactic I Cls. a V-a D 

6 Deleanu Eugen  25 ani Gradul didactic I Cls. A VI-a A 

7 Popescu Gratiela  21 ani Gradul didactic I  Cls. A VI-a B 

8 Zotolea Mariana  26 ani Gradul didactic I Cls.a  VI-a C 

9 Croitoru Lolica  20 ani Definitivat  Cls. A VI-a D 

10 Matei Roxana  22 ani Gradul didactic I Cls. A VI-a E 

11 Ivan Iuliana  20 ani Gradul didactic  I Cls. A VI-a A 

12 Urmuzache Marilena   34 ani  Gradul didactic I  Cls.a VII-a B 

13 Aristotel Doinița  33 ani Gradul didactic I Cls.a VII-a C 

14 Bundă Cristina  20 ani Gradul didactic I  Cls.a VII-a D 

15 Sterpu Liviu   28 ani Gradul didactic I Cls. a VIII-a A 

16 Oprescu Carmen  34 ani Gradul didactic I cls. a VIII-a B 

17 Demte Mihaela  25 ani Gradul didactic II cls. a VIII-a C 

18 Budea Laura  21 ani Gradul didactic I cls. a VIII-a D 

 

1.2. Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de învățământ (anul 2020-2021): 

Număr de elevi: 1090 

Număr de clase pe cicluri de învățământ: la învățământul primar 602 elevi – 24 clase:/în învățământul 

gimanzial 488 elevi – 18 clase: 

 

Nr 

crt 

Ciclu primar  Numar clase  

1. Pregatitoare  5 

2. Clasa I  5 

3. Clasa a- II-a  4 

4. Clasa a- III-a 5 

5. Clasa a IV-a  5 

 Total  24 

 

Nr 

crt 

Ciclu gimnazial  Numar clase  

1. Clasa a V-a  5 

mailto:relaxedalittle@gmail.com


2. Clasa a VI-a  5 

3. Clasa a VII-a  4 

4. Clasa a VIII-a  4 

 Total  18 

-nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase- nu există note la purtare scăzute sub nota 7 pe 

semestrul I al anului scolar 2020-2021 

- nr. abandon scolar/școala/ nivel de clase: -  nu există situații de abandon  

- nr. absențe pe nivel/ clasa / scoală 

  Nr. Elevi Total 

absente 

Din care motivate  

CLS. PREG. 
96 

472 299 

CLS. I 
117 

152 135 

CLS. II 118 
602 337 

CLS. III 145 
119 119 

CLS. IV 126 
198 30 

CLS. V 146 
594 257 

CLS. VI 145 
1166 298 

CLS. VII 107 
374 53 

CLS. VIII 90 
1029 731 

Total 1090 3086 2259 

- nr. elevi exmatriculati si motivul exmatricularii- nu exista  

- elevi aflati in situatii de risc: nu exista  

1.3. Alte aspecte: 

- nr. elevi cu burse sociale / nr. solicitari de burse sociale / nr. total de elevi 

- rezultate la olimpiadele și concursurile școlare: nr. elevi premiati/ nr elevi participanti/ nr total 

de elevi din școală- aplicarea prevederilor  Ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a 

activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare se prorogă pentru anul 

școlar 2020-2021.  

 

 

II. NUMĂR ACTIUNI DE PREVENIRE IMPOTRIVA FACTORILOR DE RISC ; 

GRAD DE PARTICIPARE (ELEVI, CADRE DIDACTICE) / ACTIUNE 

 

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. 

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. 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. 

 

2.PROIECTUL„SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” care se derulează în 36 de ţări, în a 

treia săptămână din noiembrie şi se continuă prin proiectul  educational: Este lumea noastră! Să 

acționăm împreună!-coordonator prof. Budea Laura.  

Activitãţile propuse se inscriu in linia eforturilor scolii de a promova o conduitã decentã si 

profesionalã in scoalã  si incearcã sã diminueze efectele nedorite ale poluarii si distrugerii planetei . 

Am propus aceste activitati  elevilor pentru a face o schimbare acum, si pentru ca salvarea planetei 

reprezintă un efort comun. Impreunã ne-am propus sa ii facem pe elevi sa constientizeze pericolele 

actuale cu care se confrunta omenirea,problemele care sunt cât se poate de reale precum si faptul ca   

planeta este în dezechilibru. Activitatile s-au desfasurat online. 

We stand together- short movie festival, activitate sustinutã de prof Ivan Iuliana alãturi de 

elevii clasei a VII a A Obiectivele acestei activitati au fost : creșterea gradului de stimulare a 

solidarității , creșterea gradului de conștientizare a pericolului nerespectării siguranței sanitare, 

consolidarea relațiilor interumane. 

Eleviiaudiscutatdespresolidaritate,despremetodedeaîncuraja/stimulasolidaritatea,dialogulșiînv

ățarea de la egal la egal. Consolidarea și extinderea solidarității sunt esențiale pentru a 

contracaraefectele negative ale individualismului. Fiecare elev a sugerat cel puțin un slogan care a fost 

scris petablă. Elevii au creat filme animate de scurt metraj care au conținut aceste slogane pentru a 

consolidacooperareaputernică,bazatăpeînvățareadesprerelațiileinterumane,careconsolideazăcomplem

entaritățile și hrănesc nevoile sociale prin îmbogățirea și sprijinul reciproc. 

Lumea Viitorului, activitate sustinutã de prof.  Liviu Sterpu alaturi de elevii clasei a VI E si 

VI D. Obiectivele acestei activitati au fost : stimularea gandirii si imaginatiei elevilor astfel incat 

sãvadã tehnologia ca  o unealtă și sa raspunda la întrebarea cum o va folosi omenirea? Dezvoltarea tot 

mai rapidă a noilor tehnologii este deja un drum fără întoarcere, dareste o cale presărată cu potențiale 

încă nedescoperite și ține de noi, de oameni, să alegem ce este mai bine 

pentru întreaga lume. De exemplu, putem folosi noile tehnologii să eradicăm sărăcia, să călătorim 

mairepede sau să construim armate și să ridicăm ziduri de putere între națiuni. 

Este lumea noastra , activitate sustinutã de prof Tudorache Maria alãturi de elevii clasei a Va 

E. Obiectivele activitatii au fost : identificarea bunelor practici în abordări pedagogice care să dezvolte 

creativitatea  elevilor, valorificarea potenţialului creativ al elevilor,  dezvoltarea conexiunilor 

interdisciplinare prin participarea elevilor la activități extrașcolare. In acelasi timp elevii au invatat 

despre  atitudinea de respect pentru diversitate și abilități de comunicare intercultural, ințelegerea 

cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea precum si oportunități de a concepe si 

a lua măsuri pentru a face lumea un loc echitabil și durabil.Elevii au primit sarcină de lucru pe grupul 

clasei să se gândească la sfaturi pentru o lume mai bună. 

Ambaleaza-ti orasul in curatenie , activitate sustinutã de prof Medianu Rodica alaturi de 

elevii clasei a VIII a A. Obiectivele activitatii au fost cunoasterea de cãtre elevi afaptuluicã,numai 

gestionandcorectdeseurile deambalajegeneratede locuitoriiorasului Buzãu, se poate pastra sanatatea 

mediului in care trãim.Au fost vizualizate si interpretate cele mai des intalnite simboluri pe care le 

intalnimpe ambalajele produselor si s-a prezentat impactul deseurilor reciclabile de ambalaje 

asupramediuluiinconjurator.Eleviiauluatlacunostintademodulincaretrebuiedepozitateambalajele in 

raport cu alte tipuri de deseuri si tipurile de recipiente existente pentru ele.La 

final,aufoststabilitipasiideurmatpentruareduceconsumuldeprodusesiimplicit cantitatile de deseuri de 

ambalaje generate si au fost realizate colaje care sa cuprindãelementele cheie ale dezbaterilor purtate. 



Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”, activitate sustinuta de prof. Institutor Popa 

Adrian alaturi de elevii clasei a II a A. Obiectivele activitatii au fost conștientizarea importanței acestui 

eveniment pentru scoala noastra si elevii acesteia, implicarea elevilor în activități privind educația 

global, identificarea unor situații de acțiune comunitară pentru protejarea mediului. Elevii au fost 

incurajati sa participe la identificarea unor probleme ale lumii actuale și a unor soluții viabile de acțiune 

comunitară si sa realizeze lucrări AVAP prin care să semnaleze problemele identificate. Datorita 

acestei activitati elevii s-au simtit implicati în acțiuni comunitare de protejarea mediului 

 

 

3. PROIECTUL "ÎMPREUNA ÎMPOTRIVA VIOLENTEI" - coordonator prof. Budea Laura  

 Activitãţile propuse in acest proiect se inscriu in linia eforturilor scolii de a promova o conduitã 

decentã si profesionala in scoalã  si incearcã sã diminueze efectele nedorite pe care actele de violentã 

le-ar putea cauza integritãţii fizice sau psihice a elevilor. 

Bullying, un fenomen în plină dezvoltare? 11.11. 2020 Activitatedesfasurata alaturi de elevii 

clasei a VIII a D , prof . Budea Laura. Elevii au participat la o serie de activități anti-bullying, în urma 

cărora au aflat ce efecte dezastruoase pot avea jignirile, poreclele sau amenințările în rândul 

tinerilor.“Jocul cu inimioare” și ”pubela relațională” sunt două dintre provocări Concluzia noastră a 

fost că este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și 

deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor, într-o lume mai bună, mai tolerantă 

Întâlnirea non-formală, de educare anti-bullying, a pornit de lao povestepersonala , cu un mesaj 

moralizator care a acaparat atenția și interesul elevilor . Prin jocuri educative și strategii bine gândite, 

copiii au fost îndrumați să înțeleagă postura în care se expune fiecare parte a acțiunii de bullying și să 

conștientizeze consecințele grave pe care aceasta le poate avea. 

Bullying, un fenomen în plină dezvoltare? Cyber bulliyng? Activitate desfasurata alaturi 

de elevii clasei a V a si prof Grozea Monica. Elevii au vizionat Cuerdas, un film emoționant despre 

prietenia extraordinară dintre doi copii, un băietel cu paralizie cerebrală și colega lui de clasă, Maria. 

Acesta vorbește despre bullying, despre excludere, despre răutate şi ostilitate în mediul școlar.   

Elevii au pus sub lupă diverse comportamente ale colegilor din şcoală sau ale persoanelor din 

jurul lor şi au jucat diverse jocuri de rol. Elevii au discutat despre fenomenul “bullying-ul”, material 

relizate de cei de la Salvați copiii şi au concluzionat că jignirile, batjocura, ironia pe seama anumitor 

defecte, şi nu numai, pot afecta psihicul celor din jur, iar cuvintele spuse dor şi nu mai pot fi luate 

înapoi. La final, aceştia au realizat diverse postere pentru a-i face şi pe cei din jur să spună STOP 

BULLYING, ca toți copiii să aibă accesul la o educație de calitate și incluzivă și, de asemenea, pentru 

luarea unor măsuri care să poată conduce la realizarea acestui deziderat, deoarece Educaţia nu trebuie 

să fie percepută ca un privilegiu pentru câţiva oameni, ci ca un drept pentru toţi oamenii.  

 

5. Programul PĂRINŢII DE LA ŞCOALĂvizează 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. 

Programul vizează monitorizarea şi intervenţia specializată a elevilor din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr.7, Buzău, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. La începutul anului şcolar 

a avut loc identificarea elevilor cu părinti plecati la munca în străinătate prin chestionarele realizate de 

profesorul responsabil. 

https://forms.gle/hgCLMz9GdfDzEuYcA 

https://forms.gle/3opZy6SdZPA4JeKQ9 

https://forms.gle/EFmL5Ups6cngrYCA7 

 

Planul de măsuri prevede: 

https://forms.gle/hgCLMz9GdfDzEuYcA
https://forms.gle/3opZy6SdZPA4JeKQ9
https://forms.gle/EFmL5Ups6cngrYCA7


• 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. 

• Mediator școlar - TIȚA TATIANA 

Evidenţa numerică arată că există în școala:  

• 6 elevi au ambii parinti plecati  la muncă în strainatate; 

• 2- elevi au mama parintele unic sustinator plecat la muncă în strainătate; 

• 3- elevi au doar mama  plecata la muncă în strainatate; 

• 37-elevi au doar tatal plecat la muncă în strainatate; 

   Nu avem situații de copii au revenit în țara în acest an, ei au experimentat o perioada de ședere în 

strainatate alaturi de parinți mai mare de un an. 

Programul a mai urmărit: 

• identificarea elevilor de alte etnii- 2elevi sunt de etnie turcă;  

• identificarea elevilor  care provin din familii monoparentale - 88  elevi;  

• identificarea elevilor aflaţi în plasament – 3 elevi. 

 

III.NUMĂR ACTIVITATI METODICE IN COMISIA DIRIGINTILOR SI TEMATICA 

ACESTORA ; NR PARTICIPANTI/ ACTIVITATE 

Proiectarea activităţilor educative s-a realizat conform ghidului metodologic în vigoare. 

Activităţile educative s-au grupat pe domenii specifice în funcţie de priorităţile înregistrate la nivel 

naţional, în scopul consolidării unui set de valori stabile şi coerente care să determine conduite 

favorabile unui stil de viaţă sănătos – mintal, emoţional, fizic şi socio-moral. 

În şcoală exista materialele difuzate prin MEC, ghiduri, repere metodologice, PPT-uri şi 

suporturi de curs, materiale primite la cursurile de perfecționare, de la psihopedagogul școlar, la care 

fac apel diriginţii pentru pregătirea şi abordarea mai competentă şi mai pertinentă a  unor teme la ora 

de dirigenţie. 

În data de 25. IX. 2020,am avut prima întâlnire cu domnii profesori diriginţi pentru analiza 

activităţii din anul școlar anteriorși pentru a stabili tematica pentru anul şcolar 2020-2021, a fost 

întocmit  graficul desfășurării activităților propuse de fiecare profesor diriginte.În semestrul I, din anul 

şcolar 2020-2021 , au susținut lecții în cadrul Comisiei Consiliere şi orientare, după cum urmează: 

➢ În lunile septembrie-octombrie-2020 profesorii diriginți de la fiecare clasă au realizat activități 

de informare despre virusul Covid 19 și răspandirea sa. Materialele diriginților  au fost de pe 

youtube dar și recomandate de dna asistentă a școlii Ungureanu Mihaela. 

Elevii au înțeles importanța  prevenției în viața lor si riscurile la care se supun ei și pe cei din 

jur prin îmbolnăvirea cu SARSCOV2. 



➢ În data de18.11.2020 doamna dirigintă prof. Ivan Iuliana a susținut la clasa a VII-a A 

activitatea: ”Cyberbullying”. Elevii au purtat discuții despre activitățile pe care le fac pe 

internet, cât timp stau pe internet, excluzând orele de curs online.  Activitatea a 

urmăritcunoașterea măsurile de siguranța pe internet și educarea elevilor în acest sens. 

➢ În data de 02. XII. 2020  doamna dirigintă prof. Matei Roxana a susținut la clasa a VI-a E 

activitatea:  „Din dragoste de țară”.  Ziua Națională a României  a fost sărbătorită  de elevii 

clasei prin realizarea unor postere  în  aplicații moderne și interactive: Word Art, Canva, 

Jamboard. Elevii au creat conținuturi digitale moderne și colaborative. 

IV. Activitatea extraşcolară 

Educaţia extraşcolară completează activitatea şcolară şi educaţia familială. Ca activitate 

intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară/nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 

dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 

înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a 

timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 

de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive 

de caracter.  

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 

specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. 

Se constată un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de 

activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, dar şi o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă 

a potenţialului educativ al activităţilor extraşcolare, tratarea educaţiei informale într-un plan secundar 

şi tendinţa de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor 

factori situaţi, evident, în afara şcolii.  

1. Tipuri de activităţi. Programe, proiecte şi acţiuni: 

• Activități desfășurate în parteneriatul cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanti:  

➢ 01 noiembrie-01 decembrie 2020, s-a desfășurat proiectul școlar intitulat:Din dragoste de 

Țară, coordonat de prof. Stoica Costel și prof. Matei Roxana. Peste 50 de copii talentați la 

muzică s-au filmat cântând imnul național al României.Produsul final a fost realizarea unui 

videoclip care a fost încărcat pe site-ul școlii: https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-

12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-romaniei/ . 

➢ 25 decembrie 2020- 20 de elevi (clasele II-V) au participat și au cântat colinde la 

sărbătoarea Nașterii Domnului în Biserica Sf. Nicolae -Dorobanți 1. 

V. Formarea si perfecționarea resurselor umane: 

Activitatea de perfecționare s-a realizat intens, mai ales din momentul trecerii Școlii în online. 

➢ În semestrul I atât profesorii cât și elevii au fost nevoiți să-se perfecționeze în online și de aceea 

mulți profesori au accesat cursuri de specialitate de tip Profesor în ONLINE și au participat 

la diverse ateliere, Webinarii, grupuri de lucru metodice (locale, județene și naționale); 

➢ la nivelul școlii în cadrul comisiilor metodice ale diriginților, comisiile pe discipline fiind 

alcătuite la nivelul școlii; 

➢ profesorilor le-au fost recomandate o serie de instrumente și aplicații în online 

https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-

educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-

UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y; http://alem.aice.md/ 

➢ prin  implicarea elevilor în Programul International ECO-ŞCOALA; 

➢ Participarea la proiectele internationale Erasmus+: Water, Wind, Sun-Ecology Can Be 

Fun;EcoStep in Europe; Chain Reaction ( cu program prelungit datorită pandemiei până 

în anul 2021). 

➢ Participarea la noi proiecte internaționale Erasmus+: Green life;Past, Present and Future- 

it is all in the sky; Migrants U R Hope. 

https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-romaniei/
https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/01-12-2020-activitati-de-ziua-nationala-a-romaniei/
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
http://alem.aice.md/


➢  Proiectul eTwinning: Welcome to Web2- utilizarea eficientă a TIC și a aplicaților 

/instrumentelor în învățarea online și hibrid. 

Toate activitățile din proiecte internaționale s-au realizat în online. 

 Recomandările vizează conjugarea eforturilor pentru optimizarea procesului instructiv-

educativ din şcoli şi asigurarea calităţii în educaţie  pentru redobândirea valorilor şcolii, a 

rolului şi locului său în comunitate şi implicarea cadrelor didactice  cu mai multă dăruire  

în viaţa şcolii.  

 

IV.PROIECTE EDUCATIVE - În anul școlar 2020- 2021 sunt 24 de proiecte pe următoarele 

domenii: 

• cultural artistic: 2 proiecte  

• educatie ecologică: 12 proiecte 

• educatie civică și pentru voluntariat: 5 proiecte 

• educatie prin sport: 1 proiecte 

• educatie stiințifică: 2 proiecte 

• educatie rutieră: 2 proiecte  

 

1. DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC  

 

NR. 

CRT.  

NUME SI 

PRENUME 

COORDONATOR  

Clasa  Titlul proiectului  NIVELUL  

1 Dragoescu Mihaela II B Atelierul bucuriei  Județean  

2 Delcea Alice  II D Atelierul bucuriei  Județean  

3 Tacu Cristina  III E Atelierul bucuriei Județean  

   Ascultă 5 minute de muzică clasică  Național  

 

2. DOMENIUL ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI: 5 proiecte LeaF , 3 proiecte 

Erasmus +, 1 proiect Eco-scoala, 1 proiect BEACON , 1 proiect Ed. Globală  

 

Nr 

crt 

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  

1 Rosu Mihaela  Preg. E Un om, un pom – proiect LeaF 

2 Moraru Simona Preg. D Pădurea este prietena noastră -proiect LeaF 

3 Tacu Cristina  III E  Să învățăm despre pădure  (proiect LeaF) 

4 Capmare Alice  IV D Pădurea, comoara naturii  (proiect LeaF) 

5 Manole Joița  IV A Pădurea, prietena mea  – proiect LeaF 

6 Stanciu Stefana  Elevii școlii Eco- Scoala  

7 Ivan Iuliana  VII A Water, wind and sun -ecology can be fun  

8 Popescu Gratiela  VI B Eco -steps in Europe  

9 Bicoiu Mariana  Clasele a VI-a BEACON  

10 Ivan Iuliana  VII A Green life  

11 Budea Laura  Elevi școlii  Este lumea noastră! Să acționăm împreună!-ed. Globală  

12. Ungureanu Andreea I D „Milioane de capace, milioane de zâmbete” 

 

3. DOMENIUL EDUCAŢIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR 

CLASA TITLUL PROIECTULUI 

1. Coroi Mariea III C Bunicii mei, bunicii tai, bunicii nostri  



2. Urmuzache Marilena  elevii scolii Iti pasa? Implica-te ! – proiect SNAC  

3. Budea Laura  elevii scolii Impreuna impotriva violentei  

4. Roșu Mihaela  Clasa pregătitoare E Să fim prieteni  

5. Popescu Grațiela  VI B Migrant’s U R Hope  

 

4.DOMENIUL SPORTIV (INCLUSIV MAJORETE ȘI GIMNASTICĂ AEROBICĂ) 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  

1. Bundă Cristina  echipa de majorete Mișcare, sport și frumusețe  

 

5.  DOMENIUL TEHNIC SI ŞTIINŢIFIC 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  NIVELUL  

1.  Popescu Gratiela  VI B  Chain Reaction  International- Erasmus + 

2. Ivan Iuliana  VII A Present, past, future- it is all in the sky  International- Erasmus + 

 

 

6. DOMENIUL EDUCATIE RUTIERA  

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  

1. Medianu Rodica  Elevii școlii Prietenul meu, politistul  

2. Găina Nicoleta, Stanciu 

Ștefana , Ungureanu 

Andreea, Ungureanu 

Ortansa   

Clasele I  ,,Şcoala Siguranţei Tedi" 

 

V.ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ  

Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2020-2021, începând cu data de 9.11.2020, s-

au impus măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, prin 

suspendarea cursurilor și a tuturor activităților extrașcolare care se desfășoară fizic în toate unitățile de 

învățământ, până când nu va mai fi pusă în pericol sănătatea elevilor. 

 

1. Ziua limbilor Europene– 25.09.2020 - Sărbătorită cu scopul de a atrage atenția elevilor cu privire 

la importanța învățării limbilor străine și diversificarea gamei de limbi învățate pentru a spori 

plurilingvismul și înțelegerea interculturală, precum și încurajarea învățării lingvistice pe tot parcursul 

vieții în școală și în afara școlii, fie în scop de studiu, pentru nevoi profesionale, în scopuri de mobilitate 

sau schimburi internaționale, Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită și de elevii clasei a VII-a 

A, coordonați de prof. Ivan Iuliana, elevii clasei a VI-a B și a VII-a D , coordonați de prof. Popescu 

Grațiela  și elevii claselor a IV-a C, a V-a A  și a VIII-a D, coordonați de prof. Medianu Rodica.    

 



2. Săptămâna Europeană a Sportului– Săptămâna Europeană a Sportului (23- 30 septembrie 2020) 

este o inițiațivă a Comisiei Europene de promovare a sportului și a activității fizice în întreaga Europă. 

Tema generală a campaniei rămâne „#BeActive” și ar trebui să încurajeze orice persoană să fie activă 

pe durata unei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an. 

În școala noastră Săptămâna Europeană a Sportului a fost coordonată de prof. Bundă Cristina și prof. 

Deleanu Eugen și a implicat elevi din ciclul primar și gimnazial. Activitățile au fost structurate în 

trasee applicative-utilitare, jocuri sportive și jocuri dinamice și de ștafetă. Obiectivele acestor activități 

au fost următoarele:  

1. promovarea participării la activități sportive și fizice și sensibilizarea cu privire la numeroasele 

beneficii ale acestor activități; 

2. săptămâna îi va inspira pe elevi să fie activi în mod regulat și va crea oportunități în viața de zi 

cu zi de a face mai multă mișcare.  

Partenerii alături de care s-au desfășurat aceste activități au fost: Federația Română Sportul pentru 

Toți, DJTS, AJSPT Buzău. 

 

3. Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic - 4-10 octombrie 2020-Activitatea a fost coordonată 

de prof. Tudorache Maria și prof. Aristotel Doinița. Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău au participat 

și în acest an la Proiectul Săptămâna Mondială a Spațiului,ce s-a desfășurat în perioada 4-10 octombrie. 

În acest an tema a fost ,, Sateliții ne îmbunătățesc viața"  și a urmărit încurajarea elevilor şi a publicului 

să se informeze despre utilităţile sateliţilor, mai ales despre numeroasele moduri prin care aceștia 

îmbunătăţesc viaţa pe Pământ. Elevii au realizat desene, afișe și prezentări PowerPoint cu tematica 

dată.Am realizat o expoziție cu câteva din desenele realizate. 

 

4. Erasmus Days -15, 16 și 17 octombrie 2020- 3zile de sărbătoare a programului Erasmus + în 

Europa și nu numai. A fost o ocazie unică de a organiza un eveniment, de a împărtăși experiența 

Erasmus sau de a răspândi vestea despre proiectele Erasmus + din școala noastră.  

La baza acestei sărbători internaționale se află o idee simplă: să punem în centrul atenției valorile 

europene, beneficiile mobilității și rezultatele proiectelor Erasmus +.Anul acesta, datorită pandemiei 

COVID-19, #ErasmusDays 2020 au constat în cea mai mare parte din evenimente online. Acestea au 

putut fi conferințe și seminarii online, teste online, mărturii video, evenimente live, podcasturi sau 

altele. A depins de fiecare organizator să aleagă formatul cel mai potrivit. În școala noastră 

ErasmusDays 2020 au fost marcate prin prezentări online ale proiectelor Erasmus+  în care școala 

noastră este partener Coordonatorii activității la nivelul instituției școlare Popescu Grațiela și Iuliana 

Ivan.  

 

5. Ziua Alimentației- 16.10.2020- realizarea unei expoziții virtuale ,”Călătorie în lumea alimentelor 

”,Alimentație sănătoasă – discuţie liberă despre alimentație și de  a mânca sănătos., Prezentarea și 

descrierea fructelor și legumelor folosite la realizarea ,,obiectelor comestibile” elevii clasei a III-a E, 

coordonați de prof. Tacu Cristina.  

 

6 . Ziua Verde- 29.10.2020 - Activități de plantare a unui pom sau a unui arbust fructifer în grădina 

școlii/ parc. Activitatea a fost coordonată la nivelul instituției de cadrele didactice implicate în 

campanie.  

 

7. Ziua  internationala de lupta  impotriva fascismului si  antisemitismului- 6.11.2020  - prof. 

Sterpu Liviu a coordonat elevii într-o campanie la nivelul Europei pentru comemorarea trecutului şi 

pentru a protesta faţă de formele contemporane de fascism şi antisemitism 

 

8. Săptamâna Educației Globale- 16-20.11.2020 - Activitãţile propuse se inscriu in linia eforturilor 

scolii de a promova o conduitã decentã si profesionalã in scoalã  si incearcã sã diminueze efectele 



nedorite ale poluarii si distrugerii planetei . Am propus aceste activitati  elevilor pentru a face o 

schimbare acum, si pentru ca salvarea planetei reprezintă un efort comun. Impreunã ne-am propus sa 

ii facem pe elevi sa constientizeze pericolele actuale cu care se confrunta omenirea, problemele care  

sunt  cât se poate de reale precum si faptul ca   planeta este în dezechilibru. Activitatile s-au desfasurat  

online: We stand together- short movie festival , activitate sustinutã de prof Ivan Iuliana alãturi de 

elevii clasei a VII a A, Lumea Viitorului, activitate sustinutã de prof  Liviu Sterpu alaturi de elevii 

clasei a VI E si VI D, Este lumea noastra , activitate sustinutã de prof Tudorache Maria alãturi de 

elevii clasei a Va E, Ambaleaza-ti orasul in curatenie , activitate sustinutã de prof Medianu Rodica 

alaturi de elevii clasei a VIII a A, Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”, activitate sustinuta 

de prof. Institutor Popa Adrian alaturi de elevii clasei a II a A.  

 

9. Cea mare lecție din lume- UNICEF a  invitat profesorii și elevii din România să ia parte la cea mai 

mare lecție din lume pe tema drepturilor copiilor între 11-29noiembrie 2020 .Obiective propuse au 

fost o oră de educație despre acțiunile colective pe care le putem realiza pentru diminuarea 

schimbărilor climatice. Tema aceasta este de foarte mare interes pentru tineri, care și-au manifestat de 

nenumărate ori preocuparea cu privire la viitorul planetei și al generațiilor din care ei fac 

parte.Tematica protecției mediului din acest an vine ca răspuns și la cererea globală din partea cadrelor 

didactice de a avea materiale de predare adaptate pentru acest subiect, dar și ca urmare a interesului 

crescând al autorităților de a include în programa școlară educația pentru dezvoltare durabilă.La 

această activitate au participat elevii clasei a IV-a D și a V-a E coordonați de prof. Ivan Iuliana  și prof. 

Tudorache Maria.  

 

10. Ziua Națională a României  - 2.12. 2020 - au fost desfasurate activitati cu scopul dedezvoltarea 

şi consolidarea sentimentului patriotic , îmbogăţirea cunoştinţelor istorice, stimularea creativităţii şi a 

expresivităţii prin desene. Elevii claselor elevii clasei  a III-a  E, elevii claselor I, elevii clasei V-a D, 

elevii clasei a VI-a E coordonați de Prof. Stanciu Ștefana, prof. Ungureanu Andreea, prof. Găină 

Nicoleta,prof. Ungureanu Ortansa,prof. Tacu Cristina, prof. Matei Roxana, prof. Grozea Monica au 

desfășurat activități cu scopul de cultivarea respectului pentru tradițiile strămoșești, obiceiuri, cultura, 

limba română, lucruri care definesc  portretul spiritual al poporului român. 

 

11. Campania Salvați copii!- 07-13.12.2020 – Activitățile au fost desfășurate de profesorii diriginți 

cu elevii claselor a V-a D, a V-a E, a VI-a B, a VII-a A, a VII-a C și a VII-a D. Activitățile desfășurate 

în acest an în cadrul Campaniei Globale pentru Educație s-au desfășurat sub sloganul ”Mandat pentru 

educație”, și și-au propus să atragă atenția factorilor de decizie din România, mai ales celor aflați la 

început de mandat, asupra nevoii de a plasa drepturile copilului, în general, și dreptul la educație în 

mod special, în centrul preocupărilor și acțiunilor strategice asupra cărora urmează să decidă în 

următorii ani. 

 

12. Dor de Eminescu – 15.01.2021 – au fost desfășurate activități deinformarea elevilor despre viata 

si activitatea poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale și  antrenarea 

elevilor clasei a II-a A, elevii claselor a III-a, clasei a IV-a A și E, a V-a  D și E, a VI-a B, a VIII-a B 

și D, coordonați de Prof. Grozea Monica, Prof. Nazaru Anisoara, prof. Ion Daniela, prof. Coroi Mariea, 

prof. Buga Mirela, prof. Tacu Cristina, prof. Popa Adrian, prof. Manole J., prof. Crăciunescu G., prof. 

Mitrea  în activitǎţi educaţionale în vederea cunoaşterii şi respectǎrii valorilor culturale naţionale.  

 

13. Ziua Unirii- 22- 25.01.2021 -  Sub titlul”Unde-i unul, nu-i putere”, prof. Grozea Monica și ,,Unirea 

văzută prin ochi de copil” , prof. Crăciunescu Georgiana  au organizat activități online de  cultivarea 

sentimentelor de dragoste faţă de patrie şi trecutul ei istoric, dezvoltarea sentimentului de mândrie 

patriotică și dezvoltarea capacităţii de a exprima propriile opinii şi trăiri emoţionale în legătură cu 

evenimentul istoric  sărbătorit, Mica Unire. 



 

VI.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 6 proiecte Erasmus+, concomitent desfășurate 

pe perioada 2018-2020/ 2020-2022. 

 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.  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenta la nivelul școlii a unor proiecteinternaționale -

ERASMUS +: 

 WATER, WIND, SUN-ECOLOGY CAN BE FUN;  

 ECOSTEP IN EUROPE; 

  CHAIN REACTION 

 MIGRANT’S U R HOPE  

 GREEN LIFE  

 PAST, PRESENT, FUTURE- IT IS ALL IN THE SKY , 

 desfășurate cu sprijinul financiar alComisiei Europene 

 Proiectul -ECO –Scoala în cooperare cu CCDG 

 Proiectul BEACON 

 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; 

 Riscul creșterii numărului de elevi aflați in situați de risc 

(familii monoparentale și cu părinți plecați la muncă in 

străinătate); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA ELEVILOR CU CES ȘI CU RITM LENT DE ÎNVĂȚARE 

 

Accesul copiilor cu CES și cu ritm lent de învățare în învăţământul de masă nu trebuie privit 

ca fiind rodul unor acte de caritate, ci ca un drept legitim, întrucât societatea aparţine tuturor cetăţenilor 

şi nu există niciun argument de discriminare. Procesul de integrare, fiind un proces dificil, depinde 

foarte mult de atitudinea celor care sunt chemaţi să-i dea viaţă şi de profesionalismul lor. 

Elevul cu CES și cu ritm lent de învățare trebuie sprijinit, ajutat şi încurajat să înveţe în clasă 

cu ceilalţi. Sprijinul, ajutorul vine de la profesor, profesorul de sprijin sau de la un alt elev. În afara 

şcolii sprijinul trebuie să vină şi din partea familiei şi a altor specialişti. 

Cele mai utilizate metode şi tehnici de sprijinire a învăţării în clasă sunt: climatul social 

favorabil, cunoaşterea ritmului de învăţare şi a posibilităţilor fiecărui elev, învăţarea în perechi, echipa 

de profesori în predare, părinţii ca parteneri, îmbunătăţirea formelor de întâlnire cu părinţii.  

La începutul semestrului I, responsabilul comisiei, prof. psihopedagog de sprijin și consilier 

psihopedagog au realizat un plan managerial al comisiei și au stabilit strategiile de abordare . 

În Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău au fost înregistrați la începutul anului școlar 2020-2021, 15 

elevi cu CES: 

❖ P.O.M.- preg A 

❖ V.Ș.C.- preg.B 

❖ T.T.A.- preg B 

❖ P.A.F.- cls.II C 

❖ I.A.M.- cls. II D 

❖ G.D.- cls. IV C 

❖ N.I.O.-cls. IV C 

❖ B.Ș., cls a V-a B 

❖ B.I., cls a V-a C 

❖ R.M.V. cls a V-a D 

❖ P.G., cls a VI-a A 

❖ G.I.C., cls a VI-a C 

❖ B.E., cls a VI-a C  

❖ B.R., cls a VII-a D 

❖ J.L.M., cls. a VIII-a D 

 

Comisia formată din prof. psihopedagog Mititelu Sanda, consilier psihopedagog Câmpeanu 

Mihaela, responsabilul comisiei Tudorache Maria și profesorii care predau la clasele în care sunt elevii 

cu cerinte educative speciale și cu ritm lent de învățare au realizat împreună planurile de intervenție 

individualizate pentru aceștia și programele de remediere școlară, în urma evaluării primite de la 

comisia specializată. PIP-urile au fost completate astfel încât elevii să poată efectua progrese. 

Proiectarea activităţii în cadrul învăţământului integrat s-a realizat prin: 

➢ Adaptarea procesului instructiv-educativ la posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, la 

ritmul si stilul de învățare al elevului s-a realizat în parteneriat cu cadrele didactice de la clasa 

în care sunt elevi cu CES și cu ritm lent de învățare. 



➢ Adaptarea conținuturilor de învățare având în vedere atât aspectul cantitativ (volumul de 

cunoștințe ) cât și aspectul calitativ (procesele cognitive implicate, stilul și ritmul de învățare 

al fiecărui elev).  

➢ S-a realizat o colaborare eficientă între prof. de sprijin şi întregul corpul profesoral al unității 

de învățământ în vederea realizării unei integrări reuşite a acestora în întregul colectiv al școlii;  

➢ S-a întocmit planificarea activităților în anul școlar 2018-2019 respectând Metodologia privind 

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale integrați în învățământul de masă.  

➢ La început de an şcolar s-au identificat dificultățile pe care elevii le au, precum și nivelul 

cunoștințelor școlare (evaluarea curricular inițială) al deprinderilor, aplicând o serie de teste de 

evaluare iniţială, apoi teste de evaluare formativă, continuă pe parcursul anului, în vederea 

verificării modului de însuşire a acestora şi la sfârşitul anului teste de evaluare finală, toate 

acestea fiind cuprinse în portofoliul fişelor de evaluare.  

➢ În urma analizei evaluărilor inițiale, s-a stabilit un plan de intervenție personalizat sau 

adaptarea curriculară (după caz) pentru fiecare copil în parte, lucru realizat de fiecare cadru 

didactic în parteneriat cu profesorul de sprijin şi după potențialul fiecărui copil. 

➢ S-a realizat colaborea cadru didactic – prof. de sprijin – părinte acolo unde sunt elevi cu cerințe 

educative speciale în vederea stabilirii modalitaților de lucru pentru fiecare unitate de învățare.  

➢ S-au motivat copiii prin încurajări, recompense, etc.  

➢ Proiectarea activităților s-a realizat ținând cont de curriculum adaptat/PIP stabilit. 

 

2. Realizarea activităților didactice s-a bazat pe:  

➢ încurajarea creativității copiilor prin folosirea metodelor active în desfășurarea activităților;  

➢ realizarea unor activități integrate în conformitate cu actualele cerințe; 

➢ adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al copiilor;  

➢ confectionarea de material individual ce asigură suportul concret-intuitiv în procesul de 

predare-învățare;  

➢ utilizarea diferitelor materiale didactice în activitate, în scopul facilitării învăţării copiilor;  

➢ utilizarea a diferite fișe de lucru; 

➢ realizarea observațiilor periodice pentru cunoaşterea copilului;  

➢ proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, în vederea formării 

deprinderilor; 

➢ Realizarea obiectivelor fixate. 

Copiii au fost permanent orientați si ghidați spre atingerea obiectivelor instructiv-educative devenind 

conștienți de comportamentele și capacitățile lor. 

 

3. În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor învăţării criteriiile de evaluare au fost în concordanță 

cu nivelul psihoindividual al copilului și fixate în parteneriat prof. de sprijin – consilier psihopedagog- 

cadre didactice . Prezentând rezultatele obținute părinților, aceștia au avut ocazia de a observa nivelul 

de cunoștințe pe care îl dețin copiii lor, dar și progresul acestora. Constatările prezentate în 

centralizatoarele de evaluare arată ușoare progrese la mulți dintre elevi în ceea ce priveşte nivelul de 

cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce 

priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor. 

 

4. Managementul clasei de elevi.  

În această privinţă au fost asigurate condiţiile materiale, de confort acţional. 

 Din punct de vedere psihologic, s-au urmărit modalităţile de antrenare și stimulare a particularităţilor 

individuale ale copilului, a capacităţilor de joc şi învăţăre (distribuirea raţională a sarcinilor de învăţare, 

a timpului, stimularea şi atribuirea de responsabilităţi, utilizarea relaţiilor de cooperare în rezolvarea 

sarcinilor).  



Cunoaşterea asigură caracterul diferenţiat al instruirii şi educării personalităţii copilului, proiectând 

metodele cele mai potrivite în raport cu particularităţile dezvoltării fizice şi psihice individuale.  

În ceea ce privește socializarea copilului cu CES și cu ritm lent, în unele cazuri s-au întâmpinat 

dificultăți de integrare în grup - realizarea comunicării; s-a recurs la o serie de proceduri de intervenţie: 

recompensă sau sancţiune, conduită de dominare, de negociere-înţelegere, terapia ocupaţională, 

susţinerea morală. Toate acestea au redus situaţiile de criză normativă, de inadaptare si au prevenit 

stările tensionale; s-au mediat stările conflictuale în care erau implicați și copii cu CES urmărind buna 

integrare a acestora în colectivul de elevi și buna relaționare cu aceștia.  

Profesorul de sprijin a centralizat în cadrul unui dosar datele personale ale copiilor (copii Certificate 

de orientare școlară și profesională, fișa de observație), a completat în Registrul de evidență a 

întâlnirilor cu părinții și consilierea acestora; a desfăşurat activități personalizate (la cabinet) dar și în 

comun (frontal – la clasă). 

 

 5. Managementul carierei și al dezvoltării personale.  

Activitatea comisiei metodice pentru integrarea şcolară a elevilor cu CES și ritm lent s-a desfăşurat 

după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice, care a cuprins:  

• Luna septembrie: 

➢ Şedinţa de comisii metodice în vederea stabilirii planului managerial anual şi semestrial; 

➢ Şedinţa comisiilor pentru analiza manualelor alternative pentru clasa a V-a, a VI-a și a VII-a; 

➢ Şedinţa comisiilor pentru conceperea testelor iniţiale; 

➢ Administrarea de teste la începutul anului şcolar. Raportarea şi analizarea rezultatelor; 

➢ Participarea la consfătuirile anuale. 

• Luna octombrie:  

➢ Şedinţa comisiilor pentru analiza rezultatelor  la testul iniţial;  

➢ Întocmirea unui grafic de pregătire săptămânală. 

• Luna noiembrie:  

➢ centralizarea şi vizarea PIP-urilor;  

➢ Întâlniri ale colectivului metodic privind stabilirea subiectelor pentru teze, a punctajului şi a 

baremului de corectare conform Ghidului Metodologic. 

• Luna decembrie:  

➢ Proiectarea unor strategii didactice eficiente pentru diferite tipuri de lecţii. 

➢ Administrarea de teste la sfârşitul semestrului. Raportarea şi analizarea rezultatelor. Îndrumări 

privind revizuirea planurilor de interventie personalizată/adaptărilor curriculare. 

De asemenea, la sfârșitul fiecărei unităţi de învăţare s-au administrat teste şi lucrări însoţite de 

observaţii şi concluzii, precum şi de măsuri operative în vederea remedierii lipsurilor. Săptămânal 

fiecare cadru didactic s-a pregătit corespunzător și a proiectat lecţiile în concordanţă cu cerinţele noului 

curriculum şcolar, a tratat diferenţiat fiecare colectiv de elevi, a proiectat judicios volumul şi 

conţinutului temelor date în clasă şi acasă. 

Pentru folosirea mijloacelor audio-vizuale în procesul de învăţământ, permanent  s-au achiziţionat cărţi 

(din bibliografie) prin biblioteca şcolii. În ceea ce privește perfecţionarea procesului de învăţământ s-

au stabilit relaţii  interdisciplinare între obiectele de studiu, au avut loc schimburi de experienţă prin 

asistențele la orele  de clasă şi alte activităţi metodice cu elevii(consultaţii, program de recuperare, 

concursuri). Pentru eficientizarea procesului de învățământ s-au luat măsuri compensatorii care să 

conducă la eliminarea fenomenului „corigenţă” şi teme corespunzătoare prin aplicarea noii 

metodologii de evaluare. 

6. Relaţiile cu familiile elevilor şi reprezentanţii comunităţii.  

Consilierea familiilor copiilor care beneficiază de serviciile de sprijin și colaborarea cu acestea a fost 

în general bună. 

7. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 



S-au îndeplinit demersurile necesare orientării către comisia internă de expertiză complexă a tuturor 

acelor copii care au cerințe educative speciale și nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în 

raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu 

CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de 

achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau 

categorizaţi ca atare. Oportunitatea stimulării concomitente este o dovadă a măiestriei pedagogice şi a 

adaptării instruirii şcolare conform necesităţilor individuale. 

La începutul semestrului II, în urma evaluării initiale a elevilor cu CES integraţi, s-au analizat 

strategiile de acţiune integrată şi s-au revizuit planurile de intervenţie personalizată precum şi 

adaptările curriculare necesare educaţiei elevilor cu CES, în parteneriat educaţional (cadre didactice 

de la clasele integratoare, părinţi, cadrul didactic de sprijin). Ulterior, întreg demersul educaţional 

adresat acestor elevi cu cerinţe educative speciale a fost dimensionat în conformitate cu obiectivele 

stabilite în cadrul acestor documente personalizate. 

Astfel, ca urmare a terapiei educaţionale integrate şi a livrării serviciilor de sprijin individualizate, la 

finalul semestrului II se constată următoarele rezultate: 

• P.G.,clasa a VI-a A, a înregistrat progrese constante în procesul de adaptare şcolară. La 

evaluarea Nationala a obtinut 100 de puncte si calificativul F.B. 

• Elevul P.A.F., clasa aII-a, a realizat la nivel bun unele obiective personalizate stabilite pentru 

semestrul II. La evaluare a obtinut 100 de puncte si calificativul F.B. 

• Elevul B.R., clasa a VII-a a  înregistrat progrese constante în procesul terapeutic, instructiv-

educativ, realizând la nivel f bun obiectivele din cadrul Planurilor de Intervenţie Personalizate.  

• Elevul R.M., clasa a V-a,  a realizat la nivel bine spre foarte bine obiectivele individualizate 

stabilite pentru semestrul II al acestui an şcolar.  

• Elevul V.Ș., clasa a Pregatitoare B, a înregistrat  progrese  în sfera achiziţiilor şcolare cu toate 

dificultăţile majore ale tulburărilor sale complexe de dezvoltare.  

• Elevul B.Ș., clasa a V-aB,  denotă un ritm foarte lent în procesul achiziţiilor şcolare iar nivelul 

de realizare a obiectivelor individualizate este minim.  

• Eleva B.I.A., clasa a V-a C,provine din cadrul unei familii defavorizate din punct de vedere 

social, economic şi cultural. Eleva  are dislexie si discalculie,si, din aceasta cauza, are unele 

dificultati la Lb. Romana si Matematica,dar, isi da silinta si asta se reflecta in progresele 

inregistrate si  in cursul acestui semestru. 

• Elevul T.T., PregatitoareB, a  înregistrat  progrese minime în sfera achiziţiilor şcolare date 

fiind dificultăţile majore ale tulburărilor sale complexe de dezvoltare si a  lipsei de interes fata 

de procesul instructiv-educativ si a starii de sanatate.  

• Eleva G.I.C., din cls. A VI-a, are probleme de auz. Datorita implicarii in procesul 

instructiv_educativ, eleva a reusit sa obtina 97,5 puncte si calificativul F.B. la Evaluarea 

Nationala. 

• Eleva P.O. ,Pregatitoare A,a  inregistrat progrese minimale in sfera achizitiilor scolare date de 

tulburarile de limbaj precum si de alte afectiuni care au dus la absente sporadice de la clasa si 

de la orele de sprijin 

• J.L., cls. A VIII-aD . Eleva a inregistrat progrese medii in sfera achizitiilor scolare, datorita 

interesului manifestat fata de procesul instructiv-educativ. 

• G.D. este elev in clasa a IV-a.A inregistrat progrese semnificative comparativ cu anul scolar 

anterior, atat in plan cognitiv cat si comportamental. La Evaluarea Nationala a obtinut un 

punctaj de 87,5 puncte si calificativul B. 



• Eleva I.A. din clasa a II-a,este un copil cu handicap grav dar, a inceput sa-si centreze atentia 

pe sarcinile de lucru, manifestand interes pt procesul de invatare. La Evaluarea Nationala a 

obtinut un punctaj de 85 de puncte si calificativul B. 

• Elevul B.E.C. a frecventat pana la sfarsitul clasei a IV-a, cursurile C.S.E.I. Buzau. Pe parcursul 

anului scolar trecut, elevul a lipsit f mult de la scoala. Desi este in clasa a VI-a, elevul intampina 

dificultati la citire, scriere si matematica. Datorita absenteismului,inclusiv in acest semestru, 

progresele elevului sunt tot nesemnificative. La Evaluarea Nationala a obtinut calificativul 

Insuficient atat la Lb Romana cat si la Matematica( 10 puncte-romana, 23 puncte-matematica). 

• Elevul N.I., clasa a IV-a, intampina dificultati in citit si socotit. Calificativul obtinut la 

Evaluarea Nationala a fost B(80 de puncte). 

Comisia formată din prof. 

psihopedagogMititeluSanda,consilierpsihopedagogCâmpeanuMihaela, 

responsabilulcomisieiTudorache Maria șiprofesorii care predau la claseleîn care suntelevii cu cerinte 

educative speciale și cu ritm lent de învățare au realizatîmpreunăplanurile de 

intervențieindividualizatepentruaceștiașiprogramele de remediereșcolară, înurmaevaluăriiprimite de la 

comisiaspecializată. PIP-urile au fostcompletateastfelîncâteleviisăpoatăefectuaprogrese. 

Proiectarea activităţii în cadrul învăţământului integrat s-a realizat prin: 

➢ Adaptarea procesului instructiv-educativ la posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, la 

ritmul si stilul de învățare al elevului s-a realizat în parteneriat cu cadrele didactice de la clasa 

în care sunt elevi cu CES și cu ritm lent de învățare. 

➢ Adaptarea conținuturilor de învățare având în vedere atât aspectul cantitativ (volumul de 

cunoștințe ) cât și aspectul calitativ (procesele cognitive implicate,stilul și ritmul de învățare al 

fiecărui elev).  

➢ S-a realizat o colaborare eficientă între prof. de sprijin şi întregul corpul profesoral al unității 

de învățământ în vederea realizării unei integrări reuşite a acestora în întregul colectiv al școlii;  

➢ S-a întocmit planificarea activităților în anul școlar 2020-2021 respectând Metodologia privind 

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale integrați în învățământul de masă.  

➢ La început de an şcolar s-au identificat dificultățile pe care elevii le au, precum și nivelul 

cunoștințelor școlare (evaluarea curricular inițială) al deprinderilor, aplicând o serie de teste de 

evaluare iniţială, apoi teste de evaluare formativă, continuă pe parcursul anului, în vederea 

verificării modului de însuşire a acestora şi la sfârşitul anului teste de evaluare finală, toate 

acestea fiind cuprinse în portofoliul fişelor de evaluare.  

➢ În urma analizei evaluărilor inițiale, s-a stabilit un plan de intervenție personalizat sau 

adaptarea curriculară (după caz) pentru fiecare copil în parte, lucru realizat de fiecare cadru 

didactic în parteneriat cu profesorul de sprijin şi după potențialul fiecărui copil. 

➢ S-a realizat colaborea cadru didactic – prof. de sprijin – părinte acolo unde sunt elevi cu cerințe 

educative speciale în vederea stabilirii modalitaților de lucru pentru fiecare unitate de învățare.  

➢ S-au motivat copiii prin încurajări, recompense, etc.  

➢ Proiectarea activităților s-a realizat ținând cont de curriculum adaptat/PIP stabilit. 

 

2. Realizarea activităților didactice s-a bazat pe:  

➢ încurajarea creativității copiilor prin folosirea metodelor active în desfășurarea activităților;  

➢ realizarea unor activități integrate în conformitate cu actualele cerințe; 

➢ adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al copiilor;  

➢ confectionarea de material individual ce asigură suportul concret-intuitiv în procesul de 

predare-învățare;  

➢ utilizarea diferitelor materiale didactice în activitate, în scopul facilitării învăţării copiilor;  

➢ utilizarea a diferite fișe de lucru; 



➢ realizarea observațiilor periodice pentru cunoaşterea copilului;  

➢ proiectarea unor activităţi ce presupun aplicarea practică a cunoştinţelor, în vederea formării 

deprinderilor; 

➢ Realizarea obiectivelor fixate. 

Copiii au fost permanent orientați si ghidați spre atingerea obiectivelor instructiv-educative devenind 

conștienți de comportamentele și capacitățile lor. 

 

3. În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor învăţării criteriiile de evaluare au fost în concordanță 

cu nivelul psihoindividual al copilului și fixate în parteneriat prof. de sprijin –consilier psihopedagog- 

cadre didactice . Prezentând rezultatele obținute părinților, aceștia au avut ocazia de a observa nivelul 

de cunoștințe pe care îl dețin copiii lor, dar și progresul acestora. Constatările prezentate în 

centralizatoarele de evaluare aratăușoare progrese la mulți dintre elevi în ceea ce priveşte nivelul de 

cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce 

priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor. 

 

4. Managementul clasei de elevi.  

În această privinţă au fost asigurate condiţiile materiale, de confort acţional. 

 Din punct de vedere psihologic,s-au urmărit modalităţile de antrenare și stimulare a particularităţilor 

individuale ale copilului, a capacităţilor de joc şi învăţăre (distribuirea raţională a sarcinilor de învăţare, 

a timpului, stimularea şi atribuirea de responsabilităţi, utilizarea relaţiilor de cooperare în rezolvarea 

sarcinilor).  

Cunoaşterea asigură caracterul diferenţiat al instruirii şi educării personalităţii copilului, proiectând 

metodele cele mai potrivite în raport cu particularităţile dezvoltării fizice şi psihice individuale.  

În ceea ce privește socializarea copilului cu CES și cu ritm lent, în unele cazuri s-au întâmpinat 

dificultăți de integrare în grup - realizarea comunicării; s-a recurs la o serie de proceduri de intervenţie: 

recompensă sau sancţiune, conduită de dominare, de negociere-înţelegere, terapia ocupaţională, 

susţinerea morală. Toate acestea au redus situaţiile de criză normativă, de inadaptare si au prevenit 

stările tensionale; s-au mediat stările conflictuale în care erau implicați și copii cu CES urmărind buna 

integrare a acestora în colectivul de elevi și buna relaționare cu aceștia.  

Profesorul de sprijin a centralizat în cadrul unui dosar datele personale ale copiilor (copii Certificate 

de orientare școlară și profesională, fișa de observație), a completat în Registrul de evidență a 

întâlnirilor cu părinții și consilierea acestora; a desfăşurat activități personalizate (la cabinet) dar și în 

comun (frontal – la clasă). 

 

 5. Managementul carierei și al dezvoltării personale.  

Activitatea comisiei metodice pentru integrarea şcolară a elevilor cu CES și ritm lent s-a desfăşurat 

după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice, care a cuprins:  

Luna ianuarie: 

➢ Pregătirea de specialitate şi metodică a cadrelor didactice prin realizarea şi experimentarea 

unor proiecte didactice model; 

Luna februarie: 

➢ Schimburi de experienţă prin asistentele la ore de clasă şi alte activităţi metodice cu elevii        

(consultaţii, program de recuperare, concursuri) 

➢ Stabilirea relaţiilor interdisciplinare între obiectele de studiu 

➢ Programe utilitare şi interdisciplinare în atenţia colectivului didactic 

➢ Măsuri compensatorii care să conducă la eliminarea fenomenului „corigenţă” şi teme 

corespunzătoare 

Lunile martie, aprilie, mai și iunie : 



Dat fiind faptul că toate activitățile s-au desfășurat online, s-au putut realiza: 

➢ Program de recuperare al elevilor din grupul țintă 

➢ Consultaţii pentru sprijinirea elevilor cu ritm lent de însuşire a noţiunilor; clarificarea unor 

probleme mai dificile 

➢ Prelucrarea regulamentului de desfăşurare a Evaluării Naționale 2021 la clasa a VIII-a 

➢ Stabilirea relaţiilor interdisciplinare între obiectele de studiu 

➢ Programe utilitare şi interdisciplinare în atenţia colectivului didactic 

➢ Măsuri compensatorii care să conducă la eliminarea fenomenului „corigenţă” şi teme 

corespunzătoare. 

➢ Administrarea de teste la sfârşitul semestrului. Raportarea şi analizarea rezultatelor 

➢ Centralizarea şi vizarea PIP-urilor. 

De asemenea, la sfârșitul fiecărei unităţi de învăţare s-au administrat teste şi lucrări însoţite de 

observaţii şi concluzii, precum şi de măsuri operative în vederea remedierii lipsurilor. Săptămânal 

fiecare cadru didactic s-a pregătit corespunzător și a proiectat lecţiile în concordanţă cu cerinţele 

noului curriculum şcolar, a tratat diferenţiat fiecare colectiv de elevi, a proiectat judicios volumul şi 

conţinutului temelor date în clasă şi acasă. 

În ceea ce privește perfecţionarea procesului de învăţământs-au stabilit relaţii  interdisciplinare între 

obiectele de studiu, au avut loc activităţi metodice cu elevii(consultaţii,concursuri). Pentru 

eficientizarea procesului de învățământ s-au luat măsuri compensatorii care să conducă la eliminarea 

fenomenului „corigenţă” şi teme corespunzătoare prin aplicarea noii metodologii de evaluare. 

6. Relaţiile cu familiile elevilor şi reprezentanţii comunităţii.  

Consilierea familiilor copiilor care beneficiază de serviciile de sprijin și colaborarea cu acestea a fost 

în general bună. 

7. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

S-au îndeplinit demersurile necesare orientării către comisia internă de expertiză complexă a tuturor 

acelor copii care au cerințe educative speciale și nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în 

raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu 

CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de 

achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau 

categorizaţi ca atare. Oportunitatea stimulării concomitente este o dovadă a măiestriei pedagogice şi a 

adaptării instruirii şcolare conform necesităţilor individuale. 

Resp. comisie prof. Tudorache Maria 

 

 

COMISIA METODICA A SPORTULUI ŞCOLAR 

 

 I. COMPONENTA  CATEDREI  

 

 

1.  SUDITU ADRIAN IONEL –prof.  educatie fizica si sport, gr. didactic I 

             2. DELEANU EUGEN – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

             3. ZAHARIA HORATIO – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

             4. BUNDA CRISTINA- prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

 

  II.     Obiectivele urmarite: 

     • sportul scolar asigura forme si modalitati specifice in realizarea urmatoarelor obiective: 

    * stimularea proceselor de crestere; 



    *intarirea starii de sanatate, cresterea capacitatii de rezistenta a organismului; 

    * initierea si aprofundarea in anumite ramuri sportive; 

    *stimularea interesului pentru practicarea sportului, dezvoltarea spiritului de echipa si cresterea 

capacitatii de adaptare la conditii variate; 

    *participarea la programe competitionale sportive; 

 

 

III.   ACTIVITATI  LA NIVELUL  CATEDREI /scolii 

 

- la începutul anului şcolar a fost verificată baza sportivă a şcolii, s-a verificat baza material şi toate 

materialele didactice sportive existente 

- s-a întocmit un necesar de material sportive  pentru buna desfăşurare a activitaţilor sportive 

 

  IV.   ACTIVITATI  LA  NIVEL NAȚIONAL   

 

Prof. DELEANU EUGEN 

- a coordonat și desfășurat activități specifice în cadrul proiectului ” Ziua Europeană a Sportului 

Școlar”, 27.09.2020 

 

Prof. BUNDA CRISTINA 

- coordonarea activităților sportive în cadrul proiectului ” Ziua Europeană a Sportului Școlar”/ 27 

septembrie 2020 

- coordonarea activităților în cadrul proiectului ” Săptămâna Europeană a Sportului Școlar- 

BEACTIVE” / 23-27 septembrie 2020 

 

 Datorită contextului pandemic actual toate activitățile și concursurile sportive au fost 

anulate. 

 

 VI.  ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI: 

- personal didactic calificat; 

- cadre didactice interesate pentru perfectionare continua; 

- existenta infrastructurii: sala de sport, teren de sport; 

- atmosfera de buna dispozitie in timpul lectiilor de educatie fizica si pregatire sportiva suplimentara; 

- un numar destul de mic de scutiti la educatie fizica; 

- un nivel ridicat al interesului elevilor pentru jocurile sportive; 

- echiparea corespunzatoare a elevilor pentru desfasurarea orelor de educatie fizica si pregatire sportiva 

suplimentara; 

- copii legitimati la cluburi sportive care practica sportul de performanta; 

- preocupari permanente privind participarea la competitii; 

- un nivel ridicat al interesului elevilor pentru participarea la competitiile organizate in cadrul 

Olimpiadei Nationale a Gimnaziilor si la alte competitii 

 

 

PUNCTE SLABE 

- insuficienta motivare a elevilor pentru a-i determina sa participe mai activ la competitiile sportive; 

- elevi dezinteresati de sport; 

- lipsa unor premii la diferite competitii sportive; 

- utilizarea mai redusa a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector,etc) 



- nevalorificarea bagajului motric al unor copii care ar putea avea rezultate de performanta din cauza 

starii materiale precare a familiilor acestora; 

  

 

  OPORTUNITATI     

- derularea unor activitati sportive, parteneriate, in colaborare cu I.S.J. si D.J.T.S., federații, cluburi 

asociații sportive 

- posibilitatea de a creste motivatia elevilor pentru participarea la lectiile de educatie fizica si sport; 

- dezvoltarea campionatelor inter - scoli 

 

 

AMENINTARI 

 

-violenta verbala si fizica; 

- scaderea interesului atat pentru „sportul pentru toti” cat si pentru sportul la nivel de performanta; 

- slaba motivare a cadrelor didactice; 

- parinti cu situatie materiala precara; 

- alocarea insuficenta de fonduri pentru baza materiala conduce la o diminuare a calitatii actului 

instructiv-educativ; 

- dezvoltarea insuficienta a muncii in echipa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 

 



      Formarea continuă, prin diferite forme și programe, constituie un drept al personalului didactic și 

didactic auxiliar, precizat în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare. Această importantă activitate este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării și se 

realizează în unități de învăţământ, în centre de examen pentru acordarea definitivării în învățământ 

sau a gradelor didactice și prin furnizorii de formare (inspectorate școlare, case ale corpului didactic, 

instituții de învățământ superior și alte instituții abilitate pentru pregătirea și perfecționarea 

personalului didactic).  

      Activitatea de formare continuă trebuie să fie centrată pe obiective specifice dezvoltării 

competențelor psihopedagogice și metodice în specialitate și psihorelationale, teoreticometodologice, 

practic- acționale și constructiv- creatoare. Formele de realizare a formării continue, în conformitate 

cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, sunt următoarele:  

✓ perfectionarea curentă prin activități metodico-științifice și psihopedagogice realizate la  

nivelul unității de învățământ sau pe grupe de unități, în catedre și/sau comisii metodice și în  

activități ale cercului pedagogic.  

✓ perfectionare curentă prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicări , stagii 

periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației, forme de 

perfecționare prin corespondența, cursuri fără frecvență organizate de instituții de  

învățământ superior sau cursuri organizate de societăți științifice și de alte organizații 

profesionale ale personalului didactic.  

✓ perfectionarea prin definitivare în învățământ și acordarea gradelor didactice.  

✓ perfectionarea periodică (organizată o data la cinci ani ).  

✓ perfectionarea prin burse și stagii în țara și/sau străinătate, prin cursuri postuniversitare și 

doctorate.  

✓ programe de conversie profesională.  

      Perfecționarea la nivelul unităților de învățământ trebuie să indeplinesca funcția de reglare-

autoreglare a activității instructiv – educative, didactice și extradidactice, de dezvoltare profesională 

personalizată, de inovare a practicii școlare într-un anumit spațiu de instruire și situații educative, de 

stimulare a creativității cadrelor didactice și a elevilor, de investigare a activității școlare.  

       Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 s-a axat pe orientarea demersul didactic și 

educațional pe următoarele priorităti strategice:   

 •   responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-invătare-evaluare  

 •   implicarea cadrelor cu experientă în activităti demonstrative  

 •   implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat  

 •   susținerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experientă în desfăsurarea în bune condiții a 

activitătii la catedră.  

 •   creșterea calitătii și menținerea actualitătii activitătii cadrelor didactice;     

 •   participarea cadrelor didactice- invătători și profesori- la acțiunile metodice și de  

 •   perfecționare la nivelul zonei sau județului, prin înscrierea cadrelor didactice la programe de 

formare și dezvoltare continuă.  

 

      Ținându-se cont de aceste priorităti, dar și de faptul că formarea și perfecționarea reprezintă un 

proces continuu și cumulativ de actualizare și de  dezvoltare a competențelor, cadrele didactice din 

școală noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităti unele în concordantă cu evoluțiile 

din planul nevoilor de educație și al curriculum-ului educațional, altele în funcție de exigențele privind 

adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educație.   

 

 

SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE 

LA ACTIVIȚĂTI DE PERFECȚIONARE 

 



 

CATEDRA ÎNVAŢÃMÂNT PRIMAR 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

- curs online Beneficiile evaluării 

online  (furnizor didactic.ro) 

-„Utilizarea platformei G-Suite în 

desfășurarea lecțiilor online”, CCD 

Buzău, 6 ore, 2-4 septembrie 2020 

- Conferinƫa Transnaƫionalǎ Educaƫie 

Online Fǎrǎ Hotare(30 de ore) 

1. Curs online Intensiv de Educație 

Digitală; Asociația Teachsoup cu 

sprijinul Google.org si SAP România; 

21.09-16.12 (52ore) 

2.Conferința transnațională ”Educație 

online fără hotare”;Ministerul 

Educației, Cercetării și Culturii Rep. 

Moldova, 30 ore / 1 credit 

Intensiv de educatie digitala pentru 

invatatori ,Indreptar Digital, 52 

ore,Organizator: Asociatia 

Techsoup,21 sept.-16 dec 2020 

Profesor real intr-o scoala virtuala-

Ora de net, Salvati copiii, 3 noi.-3 

dec. 2020, 6 module.(am finalizat ,dar 

nu am primit inca certificatul) 

Managementul clasei de elevi, 

Furnizor Asociatia PROFEDU, 20 

credite 

Evaluarea cadrelor didcatice din 

perspectiva contextelor profesionale 

didactice si a inspectiei scolare, 120 

ore,30 credite, CCD Bacau, Acreditat 

OMEN nr. 4586/09.08.2017 

Fac parte din Corpul Profesorilor 

Evaluatori pentru Examene si 

Concursuri Nationale(CNEECN) , nr. 

139/12603/16.10.2020 

CONFERINȚA TRANSNAȚIONALĂ – 

EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ 

HOTARE – 5-6 ianuarie 2021- 30 

ORE - 1 CREDIT 

Capmare Alice 

 

Corbuleac Carmen 

 

 

Găină Nicoleta 

 

Popa Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Ortansa 

 

 

 

 

 

 

   



 

2.  Perfecţionare 

prin grade 

didactice 

(preinsp/ 

inspecţii pt.Def.,  

gr. II sau gr. I) 

Colocviu februarie 2021 

 

Ion Daniela 

3. Manifestări 

științifice 

Webinarii 

-Conferință Internațională Inovații 

pedagogice în era digital 

-,,Proiectarea didactică și 

management european în spațiul 

românesc"-Simpozion 

național(Tg.Mureș)  

-,,File De Tradiție Multiculturală În 

Spațiul Românesc”-Simpozion 

internațional (Iași)  

-,,Unitate in diversitate,prin 

folclor,obiceiuri si traditii populare”-

Simpozion judetean (Buzau) 

- ,,Cartea, condiţie a demersului 

educaţional de calitate”- Simpozion 

internațional(Buzau) 

1. Simpozion internațional „Cartea, 

conditie a demersului educațional de 

calitate” – editia a IX-a – cu lucrarea 

„Auxiliarele didactice –necesitate in 

procesul de predare invatare” 

2. Simpozion județean cu participare 

internațională „Unitate în diversitate 

prin folclor, obiceiuri și tradiții 

populare” -cu lucrarea „Obiceiuri si 

traditii de Paste” 

1. Simpozion național Educrates, 

Ediția a VII-a, Tg. Mureș, 18.12.2020 

2. Webinare Webdidactica / Fundația 

dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României și IȘM București, 24.08-

05.09. 2020 

3. Webinare Ed. Aramis: 

    - Cum gestionăm provocările cu 

care ne confruntăm în noul an școlar?; 

09.09.2020 

    - Cum a debutat anul școlar; 

30.09.2020 

    - Construiește un mediu Online 

sigur pentru copilul tău; 01.10.2020 

1. Simpozion internațional „Cartea, 

conditie a demersului educațional de 

calitate” – editia a IX-a – cu lucrarea 

Capmare Alice 

 

Coroi Mariea, Nazâru 

Anișoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popa Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosu Mihaela 

 



„Să îndrumi lectura elevilor, nu-i 

lucru ușor!” 

2. Simpozion județean cu participare 

internațională „Unitate în diversitate 

prin folclor, obiceiuri și tradiții 

populare” -cu lucrarea „Ciuleandra, 

dans străvechi cu strigături” 

3. Simpozion național EDUCRATES 

– ediția a VII-a-  

cu proiectul educațional „Să fim 

prieteni!” 

28 noi.2020 –Simpozion international 

-,,Cartea ,conditie a demersului 

educational de calitate”,Buzau, 

Gradinita nr .8 ,Buzau 

18 dec.2020-Simpozin National  ,, 

EDUCRATES”, Editia a VII-a 

,Tg.Mures 

Conferinta online Educatie 

Webformanta , CCD Galati 24-25 

aug.2020  

Integritate si etica in scoala 

romaneasca, Asos. ,,Dascalimea 

Romana”, 27 credite. 

Conferinta ,,Global Education  

Week,19.noi.2020,(2 ore) 

WebDidactica,Fundatia Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea 

Romaniei, 24.08-05.09.2020Webinar-

Secretele increderii in sne a cadrului 

didactic, Institutul de formare 

continua,Nr.certif W2509202540, 2 

ore 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

EDUCRATES –  TG MUREȘ - 18 

decembrie 2020  

Webinar Training I – programul de 

educație digitală – „ Eroii 

internetului”- Module: „ Distribuie 

cu prudență” și „ Nu te lăsa păcălit” 

Webinar Training II – programul de 

educație digitală – „ Eroii 

internetului”- Module: „ 

Securizează-ți secretele” și „ E cool 

să fii amabil” 

Webinar Training III – programul 

de educație digitală – „ Eroii 

internetului”- Modulul: „ Dacă ai 

îndoieli, întreabă” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Ortansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adeverință utilizare Platforma 

educațională academiaabc.ro 

Articol Simpozion național EDU ,, 

Școala online – între necesitate și 

progres” 

Creator Soft Educational, Editura 

Arabela 

-Webinar Atelierul de cuvinte „ 

Cercul Povestitorilor” 

-Simpozion National Educates editia 

VII 

-Simpozion International „ Resurse 

educationale utilizate in procesul 

instructiv-educativ”, decembrie 2020 

-Proiect educational „Promovarea 

imaginii scolii”, Editura Esential  

-Proiect educational „Scoala online- 

de la teorie la practica” 

-Simpozion Judetean ”Unitate in 

diversitate, prin folclor, obiceiuri si 

traditii populare 

 

Delcea Mariana 

 

 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Andreea 

4. Masterat 

 

cursurile de Master - Management 

Educational, an 1 . 

Rosu Mihaela 

5. Articole/ studii 

de 

specialitate în 

publicaţii cu 

ISSN/ ISBN 

 

-Simpozion Național Educrates – 1 

articol - Exemplu de bună practică: 

Proiect Educațional (publicație cu 

ISBN) 

✓ -Articole publicate în cartea 

(ISBN) Metode și tehnici de 

evaluare în învățământ online 

și revista resursă educațională 

(ISSN): Educația face 

diferența! 

- Articolul va fi  publicat în volumul 

colectiv cu ISBN și în Revista 

Educrates – ISSN nr. 2285-8466 

(Proiectul clasei - Pădurea, prietena 

mea) 

-Proiect educativ ,,Prietenia”;Editura 

Edu si Asociatia Educrates ;Revista 

Educrates-cu  ISBN 

-,,Strategii de efienticizare a relatiilor 

de comunicare a cadrului didactic cu 

parintii “-cu  ISBN 

-,,Auxiliarul-instrument atractiv sau 

perimat de invatare ‘’- cu ISSN 

-Lucrarea ,,PAȘTELE” - cu ISSN 

Articol ”Proiect educațional” în 

Revista Educrates cu ISBN, în cadrul  

Capmare Alice 

 

 

 

Capmare Alice 

 

 

 

 

Manole Joița 

 

 

 

 

 

Coroi Mariea,  Nazâru 

Anișoara 

 

 

 

 

 

 

 

Popa Adrian 

 

 



Simpozionului național Educrates, 

Ediția a VII-a, Tg. Mureș, 18.12.2020 

Articol ”Aspecte privind evaluarea 

online la ciclul primar” – revista 

online –”Esențial în educație” – ediția 

2020, Carte în format electronic (on-

line) METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ONLINE VOL. II ISBN GENERAL : 

978-606-8842-80-6 ISBN VOL. II 

978-606-8842-82-0 

„Emoții de bază” - PROIECT DE 

LECȚIE – DP, clasa I, - activitate 

integrată, volum - SIMPOZIONUL 

NAȚIONAL EDUCRATES –  TG 

MUREȘ - 18 decembrie 2020 - cu 

ISBN 

Articol publicat în revista online 

,,EDUCAȚIE ȘI NOI 

ORIZONTURI”NR.2/Septembrie 

2020-cod ISSN 2734-5491și ISSN-L 

2734-5491 

-tiltlu articol:,,Școala online – între 

necesitate și progres” 

Soft educational  „Invatamantul 

primar si educatia pentru mediu”, 

Editura Arabela-adeverinta 

-articol Proiect educational „Mama 

draga, te iubesc!” 

-articol Simpozion National Educrates 

editia VII, ISBN 978-606-9086-10-0 

Incondeierea oualor in revista scolara 

”primii pasi spre carte ISSN 2359-

8573, ISSN-L 2359-8573 

 

Stanciu Stefana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Ortansa 

 

 

 

 

 

Delcea Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

 

Ungureanu Andreea 

6. Activitate 

Comisia 

metodică/ Cerc 

pedagogic 

Participare cerc pedagogic 

-Referat-,, Jocul didactic, modalitate 

eficientă de ȋnvăţare si educare la 

limba si literatura română”- 

14.01.2021 

- Referat comisia metodica a 

învăţătorilor cls. a-II-a : 

„Violenţa verbala la copii, exemple de 

activităţi practice” 

Organizarea activitatilor comisiei 

metodice a invatatorilor la clasele 

pregatitoare si realizarea 

documentelor specifice ca responsabil 

de comisie. 

Capmare Alice 

 

Dumitru Lidia 

 

 

 

Drăgoescu Carmen 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

 

Stanciu Stefana 

 



 

 

CATEDRA LIMBÃ ŞI COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: ”Aspecte privind evaluarea 

on-line la ciclul primar” – noiembrie 

2020 

Referat Comisie metodică clasa a II-a-

octombrie 2020 

,,Învățământ online,  învățământ 

hibrid” 

        (experiențe personale) 

 

Delcea Mariana 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

Webinar 

- curs organizat de CCD Buzău - 

Utilizarea platformei G-Suite în 

desfășurarea lecțiilor online (26,27,28 

august 2020) 

- webinar organizat de Atelierele 

Kinderpedia “Educație conectată 

pentru școală și grădiniță” (26,27,28 

august 2020) 

- webinar organizat de Editura Aramis 

“Cum a început școala” (30 

septembrie 2020) 

- webinar organizat de PRO arta, 

dezvoltare, cunoaștere, susținut de 

rețeauaEDU.ro “Cum poți face 

evaluarea cu instrumente digitale în 

2021” (8.01.2021) 

- webinar organizat de Mozaik 

Education - MozaBook pentru orele 

de Limba și Literatura Română 

(4.02.2021) 

- webinar susținut de Wacom for 

Creatives Romania, alături de Cristina 

Hornoiu - Talente de Năzdrăvani 

Tableta grafică, instrument de lucru 

pentru profesori 

-cursul online Srategii de management 

și practici incluzive la nivelul clasei de 

elevi. 

Grozea Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murgociu Luminita 



CATEDRA LIMBI MODERNE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

-Cursul online „Evaluarea Elevilor in 

Online” in data de 19.08.2020 cu 

durata de 2 ore., furnizat de SC 

SELLification SRL-D 

-Cursul online „Secretele Google 

Meet”in data de 29.11.2020 cu durata 

de 3 ore, furnizat de SC SELLification 

SRL-D 

1.Organizarea mediului educațional al 

profesorului în Gsuite – webinar, 

furnizor: Institutul de Formare 

Continuă, nr ore: 2 , 02.10.2020  

2. HALF MARATHON FOR 

LANGUAGE EDUCATORS- webinar 

, furnizor : Efficient Language 

Coaching, 06.11.2020  

3. The 2020 Educator Survival Guide- 

course, furnizor : Ditch That Textbook 

Digital Summit,14.12.2020- 

08.01.2021  

4. Let’s  Power up Together !-

webinar, furnizor : Cambridge 

Assessment English,  15.12.2020 

12.12 –30.12.2020, 

OMECnr.5767/15.10.2020 Programul 

de formare continuă ,,Competențe -

cheie prin activitățile nonformale și 

extracurriculare”, acreditat de 

Ministerul Educației Naționale, prin 

OMENnr.3019/8.01.2018( categoria2 

tipuri de competențe b)  

24 credite profesionale 

transferabile, 

Completat conform Adresei nr. 

3402/02.05.2018 (aprobare extindere 

locaţii și echipa de formatori în 

ședința CSA/ 23.04.2018, reorganizat 

în sistem online(online meeting și 

online e –learning), conform 

AvizuluiCSA nr. 3072/DGIP/CSA. 

4/13/15/15.07.2020, 

Tudose Alice 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Iuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budea Laura 

2.  Manifestări 

științifice 

1) Online conference on Education 

begins with language - a 

comprehensive- 28.09.2020  

approach to the teaching and learning 

of languages 

Ivan Iuliana 

 

 

 

 



 

 

C 

 

CATEDRA MATEMATICÃ ŞI ŞTIINŢE 

2)IATEFL World Teachers' Day web 

conference 2020- 3.10.2020  

3)7th Online Pan-European 

Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice- 

29.10.2020  

4) 8th Online Pan-European 

Conference on Digital Education: 

Global Education- 19.11.2020 

5) Global School Festival- 24-

26.11.2020  

6) GFTE Free International Parenting 

Conference – 5.12.2020  

25.11.2020 Activites dynamisantes 

pour la classe de FLE en présentiel et 

à distance „  

26.11. 2020 webinaire "Le plaisir  et 

le bonheur d’enseigner le français 

dans un contexte motivant et 

dynamisant »  

22.10.2020 Webinaire European Film 

Factory – Jeu didactique  

17.12.2020 Online Conference on 

Digital Education : Learning from the 

beste practice .  

08.01.2021 “Cum poti face evaluarea 

online” organizat de PROEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popescu Gratiela 

3. Articole/ studii 

de 

specialitate în 

publicaţii cu 

ISSN 

-Teste online pe platforma didactic.ro: 

Evaluation test, publicat pe data de 

18.01.2021 

https://www.didactic.ro/q/3qdjha 

Evaluation test units3-4 , publicat pe 

data de 11.01.2021 

https://www.didactic.ro/q/j1w8eh 

1.Articol in revista EDICT 

https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-

totul-este-scris-pe-cer-proiecte-

erasmus/ 

 

Tudose Alice 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Iuliana 

4. Activitate 

metodică 

-Participarea la cercul didactic 

desfasurat online din data de 

22.12.2020 cu titlul „Keep students 

engaged online” 

 

Tudose Alice 

https://www.didactic.ro/q/3qdjha
https://www.didactic.ro/q/j1w8eh
https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-cer-proiecte-erasmus/
https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-cer-proiecte-erasmus/
https://edict.ro/trecut-prezent-viitor-totul-este-scris-pe-cer-proiecte-erasmus/


 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

Curs CRED, 30 CPT 

 

Program de formare CRED Chimie- 

30 credite 

1. Învățare integrată – Pregătiți 

pentru viață. Adolescență și 

autocunoaștere ( 11-21.12.2020 - 

evaluare finală, 12.01.2021) –  

Asociația Life Learning Education - 

15 CPT 

 

2.Curs online – Google Classroom, 

Centrul de Cursuri și Meditații Online 

,, Dl.Trandafir Teach-ital,,-

10.12.2020 -5 ore 

 

3.Curs online -Aplicațiile  Gsuite, 

Centrul de Cursuri și Meditații Online 

,, Dl.Trandafir Teach-ital,,-

17.12.2020 – 4 ore 

 

4. Curs online – Platformele 

Wordwall, Quizizz, Centrul de 

Cursuri și Meditații Online ,, 

Dl.Trandafir Teach-ital,,-19.12.2020 

– 4 ore 

 

Tănase Iohana, Zotolea 

Mariana 

Tudorache Maria 

 

Pusca-Balan Mihaela 

2.  Manifestări 

științifice 

 

Săptămâna Mondială a Spațiului 

cosmic(4-10 octombrie)-sesiune de 

informare 

Webinar JARomânia-15,17 octombrie 

2020 –  J A Educație Stem 

Activitate UNICEF-22-11 -2020-

cls.VII C 

Activitate on-line în cadrul proiectului 

ECOSTEP FOR EUROPE 09-11.11 

2020 

,,Cum te prezinți. Cum începi 

povestea”- 

Cercul Povestitorilor-AtelieR de 

Cuvinte 

,,Cum devenim mentori pentru elevii 

noștri”-SC SELLification SRL-D 

,,REZILIENȚA: Cum să rămânem 

Puternici și 

Echilibrați Emoțional în aceste 

Vremuri”-SC 

Aristotel Doinita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudorache Maria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELLification SRL-D 

Susținut curs educație parentală,,Cum 

ne antrenăm parentingul 

apreciativ","QIE – Appreciative 

Parenting at National Level" 

Activitate Unicef -,,For participating 

in the Worlds largest Lesson and 

supporting the Global Goals for 

Sustainable Development”22 

noiembrie 2020 

,,Cum poți face evaluarea cu 

instrumente digitale în 2021? “- 

Asociația Pro ADC 

 

3. Articole/ studii 

de 

specialitate în 

publicaţii cu 

ISSN 

,,Modelarea utilizată în învățarea 

conceptului de legătură covalentă”, 

ISSN, Revista iTeach 

 

Tudorache Maria 

4. Activitate 

Comisia 

metodică/ Cerc 

pedagogic 

Activitate ,, Sateliții ne îmbunătățesc 

viața” în Săptămâna Mondială a 

Cosmosului,4- 10 octombrie 2020 

Referat ,,Abordarea 

interdisciplinarității în lecțiile de 

chimie” 

Metode complementare de evaluare. 

Jurnalul reflexiv 

Ianuarie 2020 

 

Tudorache Maria 



 

CATEDRA OM ŞI SOCIETATE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

Cum incepem lucrul in G-Suite pentru 

educatie, 2 ore 

Cred Istorie, 30 CPT 

Ene Liliana 

 

Sterpu Liviu 

2.  Manifestări 

științifice 

Solutii innovative pt invatarea la clasa 

si la distanta. Evalueaza elevii 

efficient. Preda magic si capteaza 

atentia elevilor. (Cursuri e-Learning) 

in data  de 8 septembrie 2020 la cursul 

online intitulat”Cum gestionam 

provocarile cu care ne confruntam in 

noul an  scoar 2020-2021”      

Am solicitat ISBN 978-973-0-33244-

5 în calitate de coautor al lucrării: 

„GHID METODIC de utilizare a 

resurselor educaționale deschise în 

lecțiile de religie” 

http://www.bibnat.ro/documente/dynf

orms/doc_160616816094850571.pdf 

Coautor, Suport didactic Religie- 

cultul ortodox, ISBN 978-973-0-

33233-9. 

http://www.bibnat.ro/documente/dynf

orms/doc_160614725356488354.pdf 

30.09.2020 „Cercul Povestitorilor” 

participare la atelier/ seminar, pe 

Meet; 

9.10.2020 -am participat la cursul 

,,Optimism, Stres, Reziliență- 

abilități dobândite prin ora de 

religie"; 

12.10.2020 – am participat la cursul 

,,Motivația școlară. Plăcerea de a 

învăța. Evitarea plictiselii elevilor la 

oră"; 

19.10.2020 -am participat la cursul 

,,Strategii eficiente de comunicare cu 

părinții și elevii. Cum să avem succes 

în activitățile pe care le facem. 

Relațiile cu ceilalți."; 

05-06. 01. 2021 – Participare la 

Conferința Transnațională Educația 

online fără hotare, 1 credit ( 30 de 

ore), eveniment  organizat de Direcția 

Ene Liliana 

 

 

 

Sterpu Liviu 

 

 

 

 

Matei Roxana 

http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160616816094850571.pdf
http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160616816094850571.pdf
http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160614725356488354.pdf
http://www.bibnat.ro/documente/dynforms/doc_160614725356488354.pdf


Generală Educație, Tineret și Sport a 

municipiului Chișinău; 

01. 02. 2021 Training Adservio. 

➢ Fac parte din echipa de 

proiect a Platformei Resurse 

Educaționale Deschise 

Religie.https://red-

religie.ro/red/ 

➢ Creator și autora unor resurse 

deschise pentru  disciplina 

Religie la diferite clase, unele 

desfășurate în parteneriat cu 

AISE, din Republica 

Moldova și încărcate pe 

Platforma Resurse 

Educaționale Deschise 

Religie.https://red-

religie.ro/red/.  

3. Activitate 

Comisia 

metodică/ Cerc 

pedagogic 

            In data  de 6 noiembrie 2020 

am organizat in cadrul clasei a VII-a A 

activitatea  intitulata”Ziua  de lupta 

impotriva fascismului si 

antisemitismului”conform fisei  de 

activiatea nr 729/6 noiembrie 

2020.Mentionez ca aceasta activitate a 

fost programata in cadrul Comisiei 

“Om si societate”.Un raport-copie al 

activitatii a fost  prezentat 

Comisiei”Om si societate”,repectiv 

doamnei profesor,Ene Liliana prin  e-

mail si doamnei consilier 

educative,profesor,Ivan  Iuliana.        

            In data  de 19 noiembrie  2020 

am organizat  activitatea dedicata  

Saptamana Educatiei Globale “Este 

lumea noastra sa  actionam 

impreuna”cu tema Lumea 

viitorului.Activitatea s-a  derulat 

online la clasele a VI-a D si a VI-

E.Mentionez ca am intocmit  un raport 

de activitate cu fotografii ale activitatii 

elevilor pe care l-am trimis doamnei 

profesor, Budea Laura ,responsabilul 

activitatii in cadrul  scolii cu numarul  

868/19 noiembrie 2020.Alte activitaţi-

La inceputul anului scolar am 

participat in data  de 8 septembrie 

2020 la cursul online intitulat”Cum 

gestionam provocarile cu care ne 

Sterpu Liviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matei Roxana 

 

 

 

 

 

https://red-religie.ro/red/
https://red-religie.ro/red/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confruntam in noul an  scoar 2020-

2021”      

- COMISIA METODICĂ 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE  

02. XII. 2020 „Din dragoste de țară” - 

Ziua Națională a României sărbătorită 

prin realizarea unor aplicații moderne 

și interactive la clasa a VI-a E 

- 01.10.2020-31.08.2023 –profesor 

metodist Religie- parte din Corpul 

metodiștilor ISJ. Buzău; 

- 16. 10. 2020 - Admis ca membru în 

Corpul Profesorilor Evaluatori pentru 

Examenele și Concursurile Naționale 

la disciplina RELIGIE; 

-membru al Consiliului Consultativ al 

profesorilor de Religie 

 

-Responsabil CERC METODIC 3 

RELIGIE am organizat pe Meet 

întâlnirea din 18 ianuarie 2021, ora 

18.00,  cu tema "Dificultăți întâlnite în 

proiectarea și desfășurarea 

activităților de predare evaluare în 

online”. Prezentarea 

PlatformeiResurse Educaționale 

Deschise Religie. 

 



CATEDRA ARTE, TEHNOLOGII, EDUCAŢIE FIZICÃ 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre didactice 

participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

Curs de perfectionare  „Strategii de 

management si practici incluzive la 

nivelul clasei de elevi „ ( 24 credite, 

98 ore )  

Curs de formator cu durata de 60 ore 

1. Dezvoltarea abilităților funcționale 

de bază necesare pentru utilizarea 

dispozitivelor digitale și a aplicațiilor 

online/ Acocoația Dascăli Emeriți- 

Bacău/ 8 ore 

2. Strategii de management și practici 

incluzive la nivelul clasei de elevi/ 

Asociația Start pentru Formare- 

Craiova/ 24 CPT 

1. Incluziunea școlară de la teorie la 

practică. - 24 ore 

2. Strategii de prevenire a 

discriminării și violenței asupra 

copiilor. - 24 ore 

Introducere în Scratch pentru 

profesori de gimnaziu, 52 ore 

Platforma Powtoon pentru crearea de 

animații, 3 ore 

Crearea planurilor de lecții și a 

portofoliilor interactive cu Genially, 3 

ore 

Platforme Web pentru evaluarea orală 

la distanță, 3 ore 

Utilizarea tablei interactive Jamboard, 

3 ore 

Utilizarea platformei Plickers pentru 

evaluarea la distanță, 3 ore 

Utilizarea tablei interactive Zoom 

Whiteboard, 4 ore 

Extensiile Google Chrome pentru 

animarea și facilitarea instruirii la 

distanță, 4 ore 

Elaborarea testelor docimologice cu 

Classmaker, 4 ore 

Crearea activităților de evaluare 

online cu Quizziz și Quizalize, 4 ore 

Blended learning environment, 5 ore 

Cum poți face evaluarea cu 

instrumente digitale în 2021 

Profesorul eficient, 10 ore 

Deleanu Eugen 

 

 

 

 

Bunda Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaharia Horatio 

 

 

 

 

Dasu Narcisa 



 

 

 

 

 

 

2.  Perfecţionare 

prin grade 

didactice 

(preinspecţii/ 

inspecţii pt. 

definitivat, gr. II 

sau gr. I) 

- inspecție tematică( verificare 

activitate online)- 26.11.2020 

Inspecție oră  pt. examenul de  

definitivat semestrul I :  

- Metodist : Dobre Oana  ( în clasă ) 

- Inspector : Voicu Adriana ( online )  

 

 

Bunda Cristina 

 

Alexandru Ionut 

3. Manifestări 

științifice 

 

Simpozionul SNAC „ EDUCATIE 

PENTRU VOLUNTARIAT „ 

1. ”Sportul individual și de echipă”- 

soft educațional, ISBN 978-973-0-

33215-5 

2. Resursă RED, pe platforma 

www.revistaeducatie.ro 

1. Educație pentru viitor- simpozion 

internațional 

2. Integrare sustenabilă socială și 

educațională prin activități sportive- 

webinar 

 Webinar 

"CUM A DEBUTAT ANUL 

ȘCOLAR"  

webinarul Ora de educație rutieră. 

Proiect  National ,,File De Tradiție 

Multiculturală În Spațiul Românesc”  

Editia  IV-A , Avizat în  CAEJ  2020   

Simpozion  Regional "Şcoala – 

Furnizor De Calitate În Educaţie"  

Ediţia A XI-a 

Deleanu Eugen  

 

Bunda Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicoiu Mariana 

 

 

Dasu Narcisa 

4. Articole/ studii 

de 

specialitate în 

publicaţii cu 

ISSN 

Valoarea voluntariatului – de ce 

merita practicat si sprijinit 

voluntariatul / Revista Inovatie in 

educatie / ISBN 978-973-0-33223-0 

1. Voluntariatul- metodă de 

responsabilitate, ISBN 

2. Comunicarea în sport, ISSN 

3. Învățare diferențiată, ISSN 

4. Resurse educaționale deschise, 

ISBN 

Deleanu Eugen 

 

 

 

Bunda Cristina 

5. Activitate 

Comisia 

metodică/ Cerc 

pedagogic 

  

http://www.revistaeducatie.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzionând, în primul semestru al anului școlar 2020-2021 formarea și perfecţionarea continuă a 

cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

- prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

- prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice, online; 

- prin schimburi de experienţă profesională, online; 

- prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe, traininguri, online. 

- prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau 

colaboratori; 

- prin cursuri de master; 

- prin participarea la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEC, alte asociații 

acreditate), online. 

           Întreaga activitate a personalui școlii în semestrul I a fost orientata spre  îmbunătațirea 

managementului școlar, eficientizarea stilului didactic, informarea asupra noilor programe, studiul și 

cercetarea desfășurată la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei sau pe modalitati de 

evaluare. 

 

 

COMISIA ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 

Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 

civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2020-2021, începând cu data de 9.11.2020, s-

au impus măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, prin 

suspendarea cursurilor și a tuturor activităților extrașcolare care se desfășoară fizic în toate unitățile de 

învățământ, până când nu va mai fi pusă în pericol sănătatea elevilor. 



 

1. Ziua limbilor Europene – 25.09.2020 - Sărbătorită cu scopul de a atrage atenția elevilor cu privire 

la importanța învățării limbilor străine și diversificarea gamei de limbi învățate pentru a spori 

plurilingvismul și înțelegerea interculturală, precum și încurajarea învățării lingvistice pe tot parcursul 

vieții în școală și în afara școlii, fie în scop de studiu, pentru nevoi profesionale, în scopuri de mobilitate 

sau schimburi internaționale, Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită și de elevii clasei a VII-a 

A, coordonați de prof. Ivan Iuliana, elevii  clasei a VI-a B și a VII-a D , coordonați de prof. Popescu 

Grațiela  și elevii claselor a IV-a C, a V-a A  și a VIII-a D, coordonați de prof. Medianu Rodica.    

2. Săptămâna Europeană a Sportului – Săptămâna Europeană a Sportului (23- 30 septembrie 2020) 

este o inițiațivă a Comisiei Europene de promovare a sportului și a activității fizice în întreaga Europă. 

Tema generală a campaniei rămâne „#BeActive” și ar trebui să încurajeze orice persoană să fie activă 

pe durata unei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an. 

În școala noastră Săptămâna Europeană a Sportului a fost coordonată de prof. Bundă Cristina și prof. 

Deleanu Eugen și a implicat elevi din ciclul primar și gimnazial. Activitățile au fost structurate în 

trasee applicative-utilitare, jocuri sportive și jocuri dinamice și de ștafetă. Obiectivele acestor activități 

au fost următoarele:  

1. promovarea participării la activități sportive și fizice și sensibilizarea cu privire la numeroasele 

beneficii ale acestor activități; 

2. săptămâna îi va inspira pe elevi să fie activi în mod regulat și va crea oportunități în viața de zi 

cu zi de a face mai multă mișcare.  

Partenerii alături de care s-au desfășurat aceste activități au fost: Federația Română Sportul pentru 

Toți, DJTS, AJSPT Buzău. 

3.  Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic - 4-10 octombrie 2020-Activitatea a fost coordonată 

de prof. Tudorache Maria și prof. Aristotel Doinița. Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău au participat 

și în acest an la Proiectul Săptămâna Mondială a Spațiului,ce s-a desfășurat în perioada 4-10 octombrie. 

În acest an tema a fost ,, Sateliții ne îmbunătățesc viața"  și a urmărit încurajarea elevilor şi a publicului 

să se informeze despre utilităţile sateliţilor, mai ales despre numeroasele moduri prin care aceștia 

îmbunătăţesc viaţa pe Pământ. Elevii au realizat desene, afișe și prezentări PowerPoint cu tematica 

dată.Am realizat o expoziție cu câteva din desenele realizate. 

 

4. Erasmus Days -15, 16 și 17 octombrie 2020- 3zile de sărbătoare a programului Erasmus + în 

Europa și nu numai. A fost o ocazie unică de a organiza un eveniment, de a împărtăși experiența 

Erasmus sau de a răspândi vestea despre proiectele Erasmus + din școala noastră.  

La baza acestei sărbători internaționale se află o idee simplă: să punem în centrul atenției valorile 

europene, beneficiile mobilității și rezultatele proiectelor Erasmus +. Anul acesta, datorită pandemiei 

COVID-19, #ErasmusDays 2020 au constat în cea mai mare parte din evenimente online. Acestea au 

putut fi conferințe și seminarii online, teste online, mărturii video, evenimente live, podcasturi sau 

altele. A depins de fiecare organizator să aleagă formatul cel mai potrivit. În școala noastră 

ErasmusDays 2020 au fost marcate prin prezentări online ale proiectelor Erasmus+  în care școala 

noastră este partener Coordonatorii activității la nivelul instituției școlare Popescu Grațiela și Iuliana 

Ivan.   

5. Ziua Alimentației- 16.10.2020- realizarea unei expoziții virtuale ,”Călătorie în lumea alimentelor 

”,Alimentație sănătoasă – discuţie liberă despre alimentație și de  a mânca sănătos., Prezentarea și 

descrierea fructelor și legumelor folosite la realizarea ,,obiectelor comestibile” elevii clasei a III-a E, 

coordonați de prof. Tacu Cristina.  

6 . Ziua Verde- 29.10.2020 - Activități de plantare a unui pom sau a unui arbust fructifer în grădina 

școlii/ parc. Activitatea a fost coordonată la nivelul instituției de cadrele didactice implicate în 

campanie.  



7. Ziua  internationala de lupta  impotriva fascismului si  antisemitismului- 6.11.2020  - prof. 

Sterpu Liviu a coordonat elevii într-o campanie la nivelul Europei pentru comemorarea trecutului şi 

pentru a protesta faţă de formele contemporane de fascism şi antisemitism 

8. Săptamâna Educației Globale- 16-20.11.2020 - Activitãţile propuse se inscriu in linia eforturilor 

scolii de a promova o conduitã decentã si profesionalã in scoalã  si incearcã sã diminueze efectele 

nedorite ale poluarii si distrugerii planetei . Am propus aceste activitati  elevilor pentru a face o 

schimbare acum, si pentru ca salvarea planetei reprezintă un efort comun. Impreunã ne-am propus sa 

ii facem pe elevi sa constientizeze pericolele actuale cu care se confrunta omenirea, problemele care  

sunt  cât se poate de reale precum si faptul ca   planeta este în dezechilibru. Activitatile s-au desfasurat  

online: We stand together- short movie festival , activitate sustinutã de prof Ivan Iuliana alãturi de 

elevii clasei a VII a A, Lumea Viitorului, activitate sustinutã de prof  Liviu Sterpu alaturi de elevii 

clasei a VI E si VI D, Este lumea noastra , activitate sustinutã de prof Tudorache Maria alãturi de 

elevii clasei a Va E, Ambaleaza-ti orasul in curatenie , activitate sustinutã de prof Medianu Rodica 

alaturi de elevii clasei a VIII a A, Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”, activitate sustinuta 

de prof. Institutor Popa Adrian alaturi de elevii clasei a II a A.  

 

9. Cea mare lecție din lume- UNICEF a  invitat profesorii și elevii din România să ia parte la cea mai 

mare lecție din lume pe tema drepturilor copiilor între 11-29 noiembrie 2020 .Obiective propuse au 

fost o oră de educație despre acțiunile colective pe care le putem realiza pentru diminuarea 

schimbărilor climatice. Tema aceasta este de foarte mare interes pentru tineri, care și-au manifestat de 

nenumărate ori preocuparea cu privire la viitorul planetei și al generațiilor din care ei fac parte. 

Tematica protecției mediului din acest an vine ca răspuns și la cererea globală din partea cadrelor 

didactice de a avea materiale de predare adaptate pentru acest subiect, dar și ca urmare a interesului 

crescând al autorităților de a include în programa școlară educația pentru dezvoltare durabilă. La 

această activitate au participat elevii clasei a IV-a D și a V-a E coordonați de prof. Ivan Iuliana  și prof. 

Tudorache Maria.  

10. Ziua Națională a României  - 2.12. 2020 - au fost desfasurate activitati cu scopul de dezvoltarea 

şi consolidarea sentimentului patriotic , îmbogăţirea cunoştinţelor istorice, stimularea creativităţii şi a 

expresivităţii prin desene. Elevii claselor elevii clasei  a III-a  E, elevii claselor I, elevii clasei V-a D, 

elevii clasei a VI-a E coordonați de Prof. Stanciu Ștefana, prof. Ungureanu Andreea, prof. Găină 

Nicoleta, prof. Ungureanu Ortansa, prof. Tacu Cristina, prof. Matei Roxana, prof. Grozea Monica au 

desfășurat activități cu scopul de cultivarea respectului pentru tradițiile strămoșești, obiceiuri, cultura, 

limba română, lucruri care definesc  portretul spiritual al poporului român. 

11. Campania Salvați copii!- 07-13.12.2020 – Activitățile au fost desfășurate de profesorii diriginți 

cu elevii claselor a V-a D, a V-a E, a VI-a B, a VII-a A, a VII-a C și a VII-a D. Activitățile desfășurate 

în acest an în cadrul Campaniei Globale pentru Educație s-au desfășurat sub sloganul ”Mandat pentru 

educație”, și și-au propus să atragă atenția factorilor de decizie din România, mai ales celor aflați la 

început de mandat, asupra nevoii de a plasa drepturile copilului, în general, și dreptul la educație în 

mod special, în centrul preocupărilor și acțiunilor strategice asupra cărora urmează să decidă în 

următorii ani. 

12. Dor de Eminescu – 15.01.2021 – au fost desfășurate activități deinformare a elevilor despre viata 

si activitatea poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale și  antrenarea 

elevilor clasei a II-a A, elevii claselor a III-a, clasei a IV-a A și E, a V-a  D și E, a VI-a B, a VIII-a B 

și D, coordonați de Prof. Grozea Monica, Prof. Nazaru Anisoara, prof. Ion Daniela, prof. Coroi Mariea, 

prof. Buga Mirela, prof. Tacu Cristina , prof. Popa Adrian, prof. Manole J., prof. Crăciunescu G., prof. 

Mitrea   în activitǎţi educaţionale în vederea cunoaşterii şi respectǎrii valorilor culturale naţionale.  

13. Ziua Unirii- 22- 25.01.2021 -  Sub titlul”Unde-i unul, nu-i putere”, prof. Grozea Monica și ,,Unirea 

văzută prin ochi de copil” , prof. Crăciunescu Georgiana  au organizat activități online de  cultivarea 

sentimentelor de dragoste faţă de patrie şi trecutul ei istoric, dezvoltarea sentimentului de mândrie 



patriotică și dezvoltarea capacităţii de a exprima propriile opinii şi trăiri emoţionale în legătură cu 

evenimentul istoric  sărbătorit, Mica Unire. 

 

ANALIZA SWOT  

A ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 

PUNCTE TARI 

- colective de catedră echilibrate ca nivel deexperienţă– majoritatea profesorilor fiind calificaţi, 

cu gradul didactic I sau II. 

-  interesul cadrelor didactice față de activitatea de perfecționare prin participare la cursuri într-

un număr foarte mare, in format online. 

- suportul direcțiunii școlii în vederea participarii la cursuri de formare/perfectionare.  

- perfecționarea tinerilor profesori cu grade didactice. 

- Participarea la activitati, webinarii, online. 

 

PUNCTE SLABE 

- existenţa tendinţelor de conservatorism și inerţie la schimbare, tendinţe de minimalizare a 

importanţeiactului de formare/ perfecţionare manifestate la unelecadre didactice. 

 

OPORTUNITĂȚI 

- existenţa surselor de informare și formare externă pentru cadre didactice; 

- existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, naţionale și internaţionale; 

- posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning, Erasmus + sau alte programe; 

- vizite de studiu în proiecte Erasmus + sau europene. 

- oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de 

învăţământ superior; 

 

AMENINȚĂRI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  în raport cu nevoile cadrelor 

didactice. 

- tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite transferabile și minimalizarea nevoilor 

punctuale de formare; 

- suprasolicitarea cadrelor didactice cu multă documentaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programul vizează monitorizarea şi intervenţia specializată a elevilor din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr.7, Buzău, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

La începutul  anului şcolar a avut loc identificarea elevilor cu părinti plecati la munca în 

străinătate prin chestionarele realizate de profesorul responsabil. 

1. https://forms.gle/hgCLMz9GdfDzEuYcA 

2. https://forms.gle/3opZy6SdZPA4JeKQ9 

3. https://forms.gle/EFmL5Ups6cngrYCA7 

 

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. 

• Mediator școlar - TIȚA TATIANA 

 

Evidenţa numerică arată  că există în școala:  

1.   6 elevi au ambii parinti plecati  la muncă în strainatate; 

2.   2- elevi au mama parintele unic sustinator plecat la muncă în strainătate; 

3.    3- elevi au doar mama  plecata la muncă în strainatate; 

4.    37-elevi au doar tatal plecat la muncă în strainatate; 

5.    Nu avem situații de copii au revenit în țara în acest an, ei  au experimentat o perioada de ședere 

în strainatate alaturi de parinți mai mare de un an. 

 

 

Programul a  mai urmărit: 

➢ identificarea elevilor de alte etnii- 2elevi sunt de etnie turcă;  

➢ identificarea elevilor  care provin din familii monoparentale - 88  elevi;  

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

https://forms.gle/hgCLMz9GdfDzEuYcA
https://forms.gle/3opZy6SdZPA4JeKQ9
https://forms.gle/EFmL5Ups6cngrYCA7


➢ identificarea  elevilor aflaţi în plasament – 3 elevi. 

 

 

Raport de progres privind elevii cu CES 

integraţi individual în Şcoala cu clasele I-VIII Nr 7 Buzău 

       În anul şcolar 2020-2021, conform documentelelor eliberate de Serviciul de Evaluare Complexă 

a Copilului (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Buzău) în cadrul Şcolii cu 

clasele I-VIII Nr 7 Buzău, sunt integraţi individual următorii elevi cu Cerinţe Educative Speciale: 

 La începutul semestrului I, în urma evaluării initiale a elevilor cu CES integraţi, s-au analizat 

strategiile de acţiune integrată şi s-au intocmit planurile de intervenţie personalizată precum şi 

adaptările curriculare necesare educaţiei elevilor cu CES, în parteneriat educaţional (cadre didactice 

de la clasele integratoare, părinţi, cadrul didactic de sprijin). Ulterior, întreg demersul educaţional 

adresat acestor elevi cu cerinţe educative speciale a fost dimensionat în conformitate cu obiectivele 

stabilite în cadrul acestor documente personalizate. 

Nr 

crt 
Numele şi prenumele  Clasa Învaţător/ Diriginte 

Documente 

integrare 

1 P.A.F. a II-aC Stere Georgeta 
COS 

nr.2367/02.10.2018 

2 I.A.M. aII-a.D Delcea Alice 
COS 

nr.2474/13.11.2018 

3 B.Ș.M.A. a V-aB Bicoiu Mariana 
COS 

nr.3217/10.09.2020 

4 R.M. a V-a  D Grozea Monica 
COS nr.3346 

/03.11.2020 

5 B.A.I. a V-a C Ene Liliana 
COS 

nr.3244/22.09.2020 

6 P.G.      aVI-a A Deleanu Eugen 
COS nr. 

2694/10.09.2019 

7 G.I.C. aVI-aC Zotolea Mariana 
COS 

nr.2690/10.09.2019 

8 B.R.      aVII-aD Bunda Cristina 
COS 

nr.2490/27.11.2018 

9 B.I.C.  a VI-a C Zotolea Mariana 
COS 

nr.3337/20.10.2020 

10 J.L.M. aVIII-aD |Budea Laura 
COS 

nr.1886/14.11.2017 

11 P.O. 
Pregatitoare 

A 
Dumitru Lidia 

COS 

nr.3192/10.09.2020 

12 V.Ș.C. 
Pregatitoare 

B 
Negoita Ionela 

COS 

nr.3056/10.03.2020 

13 T.T.A. 
Pregatitoare 

B 
Negoita Ionela 

COS 

nr.3242/22.09.2020 

14 G.D.I. a IV-a C Mirica Andreea 
COS 

nr2763/08.10.2019 

15 N.I.O. A IV-a C  Mirica Andreea 
COS 

nr.3380/03.11.2020 



Astfel, ca urmare a terapie educaţionale integrate şi a livrării serviciilor de sprijin 

individualizate, la finalul semestrului I se constată următoarele rezultate: 

• P.G.,clasa a VI-a A, a înregistrat progrese constante în procesul de adaptare şcolară. A depăşit 

parţial dificultaţile emoţionale cu care se confruntă şi a realizat la nivel mediu spre maxim 

obiectivele individualizate specificate în Planul de Intervenţie Personalizat pentru semestrul I. 

Un element pozitiv semnificativ pentru educaţia acestui elev îl constituie sprijinul şi interesul 

constant manifestat din partea familiei, atât în relaţia de colaborare cu cadrele didactice de la 

clasă cât şi în aceea cu cadrul didactic de sprijin. A participat la toate orele desfarurate in online. 

• Elevul P.A.F., clasa aII-a, a realizat la nivel bun unele obiective personalizate stabilite pentru 

semestrul I. A progresat semnificativ din perspectiva formativ- educativă ca urmare a 

identificării unei strategii educaţionale unitare de abordare individualizată, atât în context 

şcolar cât şi în cel familial. Ca urmare a acestor progrese, elevul şi-a îmbunătăţit semnificativ 

imaginea de sine şi a evoluat şi în sensul interelaţionării active şi pozitive cu colegii clasei. Un 

rol important in progresul elevului il are implicarea parintilor.  

• Elevul B.R., clasa a VII-a a  înregistrat progrese constante în procesul terapeutic, instructiv-

educativ, realizând la nivel f bun obiectivele din cadrul Planurilor de Intervenţie Personalizate. 

Aceast elev are un potenţial ridicat de dezvoltare (raportat la dificultăţile intelectuale cu care 

se confruntă), manifestă interes pentru procesul educaţional în cadrul activităţilor desfăşurate 

atat în şcoală cat si in online (atât la clasă cât şi în activităţile individualizate de sprijin) ceea 

ce duce la diminuarea dificultăţilor de achiziţie şcolară.  

• Elevul R.M., clasa a V-a  a realizat la nivel mediu spre bine obiectivele individualizate stabilite 

pentru primul semestru al acestui an şcolar. Nivelul său general de dezvoltare permite o 

abordare educaţională personalizată în contextul mediu al programei şcolare iar ritmul său de 

realizare a achiziţiilor şcolare este bun. Cu toate ca elevul are tulburari de limbaj si este timid, 

incurajarile profesorilor, acceptul colegilor si orele de terapie cu profesorul de sprijin, au dus 

la o imbunatatire semnificativa a relatiilor cu colegii si cu cadrele didactice, precum si la 

implicarea lui in procesul de invatare.  In semestrul I, a inregistrat progrese notabile, obtinand 

note destul de mari la materiile principale. Mama se implica foarte mult in relatia cu scoala si 

cu profesorul itinerant 

•  Elevul V.Ș., clasa a Pregatitoare B, a înregistrat  progrese  în sfera achiziţiilor şcolare cu toate 

dificultăţile majore ale tulburărilor sale complexe de dezvoltare. Deşi din punct de vedere 

instructiv, evoluţia este buna, din perspectiva interacţiunii şcolare şi sociale elevul se situează 

pe linia unui progres constant. Manifestă un comportament adecvat în relaţie cu cadrele 

didactice şi colegii, demonstrează deschidere şi interes în abordarea sarcinilor didactice 

individualizate.. 

• Elevul B.Ș.,  denotă un ritm foarte lent în procesul achiziţiilor şcolare iar nivelul de realizare a 

obiectivelor individualizate este minim. Din punct de vedere comportamental,  elevul are 

manifestări inadaptate contextului şcolar( de multe ori refuza sa scrie sau sa citeasca atunci 

cand este solicitat),iar nivelul de interacţiune socială şi iniţiativă în relaţionarea cu colegii este 

scăzut. Nu manifesta un interes deosebit pentru activitatile instructiv educative sau terapeutice 

datorita lipsei de concentrare a atentiei precum si a memoriei de scurta durata. Prezinta si 

tulburari de limbaj –balbaiala. 

•  Eleva B.I.A.,provine din cadrul unei familii defavorizate din punct de vedere social, economic 

şi cultural. Părinţii acesteia, deşi nu au suportul educativ-cultural care să le permită un sprijin 

educaţional activ, manifestă interes pentru activităţile recuperativ educative, colaborează şi 

răspund, în măsura posibilităţilor, solicitărilor cadrului didactic de la clasă şi de sprijin. Eleva  

are dislexie si discalculie,si, din aceasta cauza, are unele dificultati la Lb. Romana si 

Matematica,dar, isi da silinta si asta se reflecta in progresele inregistrate in cursul acestui 

semestru. 



• Elevul T.T., a  înregistrat  progrese minime în sfera achiziţiilor şcolare date fiind dificultăţile 

majore ale tulburărilor sale complexe de dezvoltare si a  lipsei de interes fata de procesul 

instructiv-educativ.. Deşi din punct de vedere instructiv, evoluţia este minima, din perspectiva 

interacţiunii şcolare şi sociale elevul se situează pe linia unui progres constant.  

• Eleva G.I.C., din cls. A VI-a, are probleme de auz. In sem I, a fost plecata in Germania pentru 

tratament de specialitate, reluand cursurile doar din semestrul II.  

• Eleva P.O. a intrat in programul de sprijin din luna octombrie 2020. A inregistrat progrese 

minimale in sfera achizitiilor scolare date de tulburarile de limbaj precum si de alte afectiuni 

care au dus la absente sporadice de la clasa si de la orele de sprijin. Eleva manifesta interes fata 

de procesul instructiv- educativ iar familia mentine permanent legatura cu scoala.  Relatiile cu 

colegii si cadrele didactice de la clasa sunt optime. Este pregnanta disgrafia si dislexia. 

•     J.L., cls. A VIII-a D . Eleva a inregistrat progrese medii in sfera achizitiilor scolare, datorita 

interesului manifestat fata de procesul instructiv-educativ. Relatiile cu colegii si cadrele 

didactice de la clasa sunt optime. Participa la ore atat in cadrul scolii cat si in online. 

• G.D. este elev in clasa a IV-a.A inregistrat progrese semnificative comparativ cu anul scolar 

anterior, atat in plan cognitiv cat si comportamental. Interesul lui pentru achizitiile scolare, 

implicarea parintilor in relatia cu scoala,  au dus la obtinerea unui progres constant pe parcursul 

sem. I.  

• Eleva I.A. din clasa a II-a,este un copil cu handicap grav dar, a inceput sa-si centreze atentia 

pe sarcinile de lucru, manifestand interes pt procesul de invatare. Manifesta relatii optime cu 

colegii de clasa si cu dna invatatoare. Parintii mentin legatura permanenta cu scoala, astfel 

incat, putem spune ca elava a inregistrat un progres mediu. 

• Elevul B.E.C. a frecventat pana la sfarsitul clasei a IV-a, cursurile C.S.E.I. Buzau. A obtinut 

C.O.S. pentru anul scolar 2019-2020. Pe parcursul anului scolar trecut, elevul a lipsit f mult de 

la scoala. La inceputul semestrului I, a obtinut un nou certificat de integrare pt scoala 7 Buzau. 

Desi este in clasa a VI-a, elevul intampina dificultati la citire, scriere si matematica. Datorita 

absenteismului, progresele elevului sunt nesemnificative. 

• Elevul N.I., clasa a IV-a, intampina dificultati in citit si socotit. Manifesta un interes scazut 

fata de procesul instructiv-educativ si,de aceea, progresele sunt minimale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMUL “CONSULTAȚII CU PĂRINȚII” 

 

 În anul școlar 2020-2021, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 7 a fost numită o comisie privind 

activitatea cu părinții, ce are ca scop colaborarea cu familia, consilierea părinților în problemele școlii, 

discutarea problemelor de ordin social ale elevilor, posibilități de spijinire ale acestora, cunoașterea de 

către părinți a colectivului de cadre, precum și realizarea unor întâlniri cu părinții. 

 În primul semestru al acestui an școlar, s-au organizat, la începutul anului, întâlniri pe școală 

cu părinții, în cadrul cărora, cadrele didactice au constituit comitetele de părinți pe clase, apoi 

constituindu-se comitetul reprezentativ de părinți pe școală. Întâlnirile s-au desfășurat în mediul online, 

folosindu-se platforme precum Adservio, Zoom sau Google meet. 

 Tot la începutul anului școlar s-au semnat și înregistrat Contracte de parteneriat Școală-

Familie. De asemenea s-a semnat și un Protocol cu părinții prin care aceștia au luat la cunoștință de 

normele impuse de pandemia cu virusul Covid 19. 

 S-a stabilit un program de consultații cu părinții, fiecare învățător, respectiv diriginte fixând o 

oră pe săptămână în care părinții au putut discuta telefonic cu aceștia diverse probleme sau pentru a 

cunoaște șituația școlară sau la disciplină a elevilor.  

Pentru o comunicare eficientă a situației școlare, la nivelul școlii s-a folosit și catalogul 

electronic al platformei Adservio. 

 

Nr. crt. Obiective Acțiuni Termen Cine răspunde Indicatori 

1. Monitorizarea situației 

la învățătură/disciplină a 

elevilor. 

Consultații 

cu părinții. 

Săptămânal Diriginte Procese 

verbale de 

prezență a 

părinților. 

2. Întărirea relației școală-

elev-familie. 

Consultații 

cu părinții. 

Săptămânal Diriginte Procese 

verbale de 

prezență a 

părinților. 

NR.CR

T 

PROFESOR DIRIGINTE CLASA ZIUA ORA 

1. MURGOCIU LUMINIȚA V A VINERI 18:00 

2. BICOIU MARIANA V B JOI 18:00 

3. ENE LILIANA V C MARȚI 18:00 

4. GROZEA MONICA V D LUNI 18:00 

5. TUDORACHE MARIA V E VINERI 16:00 

6. DELEANU EUGEN VI A LUNI 19:00 



7. POPESCU GRAȚIELA VI B MARȚI 19:00 

8. ZOTOLEA MARIANA VI C JOI 17:00 

9. CROITORU LOLICA VI D MARȚI 16:00 

10. MATEI ROXANA VI E JOI 19:00 

11. IVAN IULIANA VII A JOI 18:00 

12. URMUZACHE MARILENA VII B JOI 15:00 

13. ARISTOTEL DOINIȚA VII C MIERCURI 18:00 

14. BUNDĂ CRISTINA VII D LUNI 19:00 

15. STERPU LIVIU VIII A MARȚI 17:00 

16. OPRESCU CARMEN VIII B MARȚI 18:00 

17. DEMTE MIHAELA VIII C JOI 18:00 

18. BUDEA LAURA VIII D MARȚI 18:00 

 

 

COMISIA DE NOTARE RITMICĂ 

 

În semestrul I din anul școlar 2020-2021, Comisia de ritmicitate a întocmit un program de activitate 

al comisiei, conform căruia membrii comisiei își desfasoară activitatea. 

Conform programului stabilit s-a verificat și stabilit situația elevilor corigenți și repetenți pe clase, 

înregistrați în anul scolar trecut și s-au purtat discuții pe marginea cauzelor care au determinat 

rezultatele slabe la învățătură întâlnite la anumiți elevi.  

Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a 

urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs 

Verificarea cataloagelor școlare a avut în vedere următoarele aspecte: verificarea modului de 

completare a catalogului de către fiecare professor și verificarea ritmicitatii notării elevilor. 

S-a constatat că, la majoritatea disciplinelor de invatamant, notare elevilor este realizată ritmic, ceea 

ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare ( care reprezintă o component importantă a procesului 

de învățământ) este efectuată conform programei școlare. Numărul de note la fiecare disciplinăde 

învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de învățământ . 

 Notele au fost corect completate în cataloagele școlare. Profesorii au folosit numai cerneală 

albastră sau pix de culoare albastră. Nu au existat ștersături sau corecturi. 

 Învățătorii și diriginți au completat fișele de progres pentru fiecare elev, conform procedurii 

specific. 

S-a verificat corectitudinea încheierii mediilor, completarea proceselor verbale de la sfarsitul 

cataloagelor, precum și numărul de absente, și nu s-au înregistrat greșeli sau abateri. Absențele 

monitorizate au fost transmise lunar către ISJ iar profesorii diriginții  și învățătorii au înștiințat familiile 

celor care se confruntă cu un număr de absențe. 

 

 

 



Consiliul pentru curriculum 

 

 În semestrul I al anului școlar 2020-2021 Consiliul pentru curriculum și-a propus următoarele 

obiective și activități: 

O1. Aplicarea la clasă conformprevederilor legale în vigoare a Curriculum-ului Național 

(planuri cadru învățământ, programe școlare, manuale școlare) 

O2. Proiectarea  și aplicarea curriculum-ului la decizia școlii  conforme  prevederilor legale 

în vigoare și resursele existente, pe baza consultării elevilor 

• Activități :  

- Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare și a comisiei pentru curriculum; au fost 

întocmite dosarele comisiilor; 

- Componența comisiilor de lucru în anul scolar 2020/2021; funcționarea corespunzătoare a 

comisiilor; 

- Cadrele didactice au dezbătut probleme legate de aplicarea curriculum-ului la clasă în cadrul  

ședințelor comisiilor / catedrelor metodice (procese verbale);  

- Au fost elaborate planificările calendaristice conform termenelor;  

- Au fost asigurate manuale școlare gratuite pentru toți elevii școlii – an scolar 2020 – 2021; 

- Comanda de manuale pentru elevii claselor -  ,,Comisia pentru manuale școlare’’– Consiliul 

pentru curriculum; 

- Au fost elaborate și aplicate testările inițiale, precum și monitorizarea acestora și monitorizarea 

testărilor pe parcurs pentru urmărirea progresului școlar- au fost întocmite rapoartele comisiilor 

de catedra privind progresul; 

- Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare și extracurriculare conform calendarului; 

- Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice, a comisiilor pentru organizarea 

examenelor de evaluare națională și admitere; 

- Elaborarea graficului de desfășurare a pregătirii examenelor de evaluare și concursuri școlare; 

- Promovarea inspecțiilor de grad de către toate cadrele didactice; 

- Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC și CDS - Grafic de asistențe la ore; 

- Monitorizarea respectării planificărilor calendaristice și a programei școlare s-a realizat prin 

asistențe:  director, director adjunct, responsabilii comisiilor metodice, membrii CEAC;  

- Elaborarea Curriculumu-lui la decizia școlii (CDS) – Consiliul pentru curriculum -  ținând 

seama de propunerile cadrelor didactice, optiunile elevilor și părinților acestora, resursele 

materiale existente în școală; a fost avizat în Consiliul profesoral – 15  ianuarie 2020 și aprobat 

in Consiliul de administratie (17 ianuarie 2020); astfel, au fost propuse  opționale la 

disciplinele:  

• Cls. pregatitoare:”Creionul magic” – opíonal integrat 

• Cla a I-a:Dezvoltarea abilităților pentru viață – ”Noi înșine” – JA ROMANIA 

• Cls. aII-a: ”Tehnici de învățare eficientă” – opțíonal de aprofundare – MEM 

• Cls. aIII-a: ”Educație financiară”- Opțional ca nouă disciplină 

• Cls. aIVa: ”Tehnici de învățare eficientă” – opțíonal de aprofundare – Matematică 

• Cls. aV-a - Informatică și TIC - opțíonal de aprofundare – prof. Dașu Narcisa 

• Cls.aVI-a - Educatie ecologica si protectia mediului– opțional integrat -prof. Bicoiu 

Mariana 

• Cls. aVII-a - Lumea magică a chimiei – opțional integrat - prof. Tudorache Maria 

• Catedra de Matematică: optional cls. aVIII-a:  

- Complemente de algebra – prof. Oprescu Carmen 

- Matematica pentru toti: -  prof. Gheorghe Iohana 

- Matematica aplicată – prof. Zotolea Mariana 

• Informarea părinților/elevilor – învățătorii/dirigintii, Consiliul pentru curriculum  

• Exprimarea opțiunilor elevilor și prelucrarea datelor – învățătorii/diriginții – directorii.  



”Comisia pentru prevenirea și reducerea fenomenului de violență în unitatea școlară” 

(Comisia de disciplină) 

 

Conform ”Planului managerial” al comisiei privind prevenirea și combaterea violenței în 

școala noastră au fost stabilite și desfășurate următoarele activități/măsuri: 

• identificarea principalelor forme și cauze ale violenței în mediul școlar; 

• accesul persoanelor străine în incinta și în interiorul școlii s-arealizat respectând procedurile 

ân vigoare; 

• respectarea semnelor distinctive pentru elevii școlii: UNIFORMA PERSONALIZATĂ și 

carnetul de elev cu poza aplicată; 

• asigurarea pazei și securității prin agenți ai firmei de pază WMC GUARD SRL (pe timp de 

noapte) și Poliția Locală (pe timp de zi);  

• realizarea unui sistem de depistare și informare cu privire la cazurile de agresivitate/violență 

din preajma, incinta și interiorul unității școlare – depistarea și informarea cu privire la cazurile 

de agresivitate/violență în incinta școlii – prin agenții Poliției locale, prin agenți ai firmei de 

pază, învățători, diriginți, cadre didactice, elevii care fac de serviciu, personal auxiliar și 

nedidactic - sistemul de supraveghere video și sistemul antiefracție; 

• în cadrul orelor de consiliere și orientare au fost stabilite teme – dezbateri care au vizat 

problema violenței între elevi și a relațiilor dintre elevi-cadre didactice-personal didactic 

auxiliar și nedidactic; 

• în cadrul ședințelor cu părinții a fost dezbătută problema violenței în mediul familial, a 

violenței între elevi, a relațiilor dintre elevi-cadre didactice, personal didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și a comportamentului părinților în școală;  

• consilierea elevilor problemă de către consilierul psihopedagogic al şcolii; 

• solicitarea opiniei elevilor cu privire la calitatea activităților desfășurate în școală – în cadrul 

acțiunii ,,Cutia cu idei - Părerea ta contează’’;  

• iniţierea proiectului intitulat „Impreuna impotriva violentei” – coordonator, prof. Budea 

Laura; proiectul are drept scop desfăşurarea unor acţiuni care să pună în valoare elevii – să 

prevină abandonul şi violenţa în şcoala noastră; la activitățile proiectului au participat și 

reprezentanți ai comunității locale: poliția;  

• discuții cu părinții elevilor care manifestă tendință de abandon școlar, dar și înștiințarea lor 

prin platforma ADSERVIO – cadrele didactice, directorii școlii, în colaborare cu 

reprezentanții poliției; 

• monitorizarea situațiilor disciplinare s-a realizat prin membrii comisiei în colaborare cu 

directorii, învațătorii/profesorii diriginți, alte cadre didactice și părinții elevilor implicați; 

îmbucurător este faptul că nu s-au înregistrat abateri disciplinare deosebite., iar începând  cu luna 

noiembrie activitatea didactică s-a desfășurat online.  

 

                   Proiect Scolar  “Impreuna impotriva violentei”  

Activitãţile propuse in acest proiect se inscriu in linia eforturilor scolii de a promova o conduitã decentã 

si profesionala in scoalã  si incearcã sã diminueze efectele nedorite pe care actele de violentã le-ar 

putea cauza integritãţii fizice sau psihice a elevilor. 

Bullying, un fenomen în plină dezvoltare? 11.11. 2020 Activitatedesfasurata alaturi de elevii clasei 

a VIII a D , prof . Budea Laura .Elevii au participat la o serie de activități anti-bullying, în urma cărora 

au aflat ce efecte dezastruoase pot avea jignirile, poreclele sau amenințările în rândul tinerilor . Jocul 

cu inimioare și ”pubela relațională” sunt două dintre provocări Concluzia noastră a fost că este necesar 

ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi esențiale și 

dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor, într-o lume mai bună, mai tolerantă 



Întâlnirea non-formală, de educare anti-bullying, a pornit de lao povestepersonala , cu un mesaj 

moralizator care a acaparat atenția și interesul elevilor . Prin jocuri educative și strategii bine gândite, 

copiii au fost îndrumați să înțeleagă postura în care se expune fiecare parte a acțiunii de bullying și să 

conștientizeze consecințele grave pe care aceasta le poate avea. 

Bullying, un fenomen în plină dezvoltare? Cyber bulliyng? Activitate desfasurata alaturi 

de elevii clasei a V a  si prof Grozea Monica. Elevii  au vizionat Cuerdas, un film emoționant despre 

prietenia extraordinară dintre doi copii, un băietel cu paralizie cerebrală și colega lui de clasă, Maria. 

Acesta vorbește despre bullying, despre excludere, despre răutate şi ostilitate în mediul școlar.   

Elevii au pus sub lupă diverse comportamente ale colegilor din şcoală sau ale persoanelor din 

jurul lor şi au jucat diverse jocuri de rol.  

Elevii au discutat despre fenomenul “bullying-ul”, material relizate de cei de la Salvați copiii 

şi au concluzionat că jignirile, batjocura, ironia pe seama anumitor defecte, şi nu numai, pot afecta 

psihicul celor din jur, iar cuvintele spuse dor şi nu mai pot fi luate înapoi.  

La final, aceştia au realizat diverse postere pentru a-i face şi pe cei din jur să spună STOP 

BULLYING, ca toți copiii să aibă accesul la o educație de calitate și incluzivă și, de asemenea, pentru  

luarea unor măsuri care să poată conduce la realizarea acestui deziderat, deoarece Educaţia nu trebuie 

să fie percepută ca un privilegiu pentru câţiva oameni, ci ca un drept pentru toţi oamenii.  

 

Responsabil comisie: prof. Stanciu Stefana 

 

 

REZULTATELE OBŢINUTE LA 

CONCURSURILE ŞCOLARE 

 

În semestrul I, an şcolar 2020-2021, în Şcoala  Gimnazială Nr.7 Buzău s-au desfăşurat diferite 

concursuri de cultură generală, ştiinţe şi sport. În urma desfăşurării acestor concursuri au fost obţinute 

următoarele premii: 

 

Concursul “Amintiri din copilărie” 

(83 elevi participanţi, coordonaţi de prof. Tacu Cristina, Stere Georgeta, Drăgoescu Mihaela) 

• Premiul de excelenţă – 12 elevi 

• Premiul I – 33 elevi 

• Premiul II – 20 elevi 

• Premiul III – 11 elevi 

• Menţiune – 5 elevi 

 

AMINTIRI DIN COPILĂRIE – clasa a-II-a B 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele elevului 

Amintiri din copilărie 

Punctaj Premiu 

1. A.M.Ș. 96 I 

2. B.R.C. 92 I 

3. B.G. 100 Excelenţă  

4. B.C.M. 92 I 

5.  B.G.M.C. 92 I 

6. B.S. 72 III 

7. C.D.I. 92 I 

8. C.M.T. 96 I 

9. C.A.C. 96 I 

10. D.D.C. 100 Excelenţă  



11. D. Ș. 100 Excelenţă  

12. E.R.. - - 

13. G.E.I. 100 Excelenţă  

14. G.A.M. 92 I 

15. I.A.F. 88 II 

16. I.M.A.M. 100 Excelenţă  

17. I.A. 96 I 

18. L.A.D. 92 I 

19. L.A.A. 88 II 

20. L.I.M. 100 Excelenţă  

21. M.A.M. 84 II 

22. M.B.A. 96 I 

23. P.R.A. 96 I 

24. P.M. 92 I 

25. P.S.E. 96 I 

26. R.N. 100 Excelenţă  

27. R.D.A. 76 III 

28. S.D.M. 92 I 

29. T.M.M. 96 I 

Premiul de Excelenţă – 7 elevi, Premiul I – 16 elevi, Premiul II – 3  elevi, Premiul III- 2 elevi, 

Menţiune – --- elevi 

                                                                                                       Învăţător,                                                                                      

                                                                                     Drăgoescu Carmen Mihaela                                                                          

 

CLASA a II-a  C 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele elevului Punctajul Premiul 

1 A.D. 100 EXCELENTA 

2 A.M.M. 60 MENTIUNE 

3 A.T.M. 72 III 

4 A.K.M. 92 I 

5 A.A.E. 80 II 

6 B.D.E. 60 MENTIUNE 

7 B.D.M. 88 II 

8 C.A.Ș. 100 EXCELENTA 

9 C.M.C. 16 PARTICIPARE 

10 C.B.M. 92 I 

11 C.M.G. 72 III 

12 D.L.M. 84 II 

13 D.I.M. 76 III 

14 G.N. 96 I 

15 G.M. 68 MENTIUNE 

16 M.D.A. 92 I 

17 M.D.S.A. 76 III 

18 M.V.A. 72 III 

19 O.A.M. 96 I 

20 O.M. 96 I 

21 P.A.M. 100  EXCELENTA 



 

PREMIUL DE EXCELENTA- 3 elevi, PREMIUL I     -   8 elevi, PREMIUL II   -   7 elevi 

PREMIUL III  -   6 elevi, MENTIUNE    -   3elevi, PARTICIPARE -2 elevi                                        

PROF. INV.PRIMAR  

                                                                                                         STERE GEORGETA 

 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI I E 

Concurs National Amintiri din copilarie 

EDIȚIA I ~ AN ȘCOLAR 2020/2021 

Nr. crt.  

Numele şi prenumele elevului 

 

Punctaj Premiu 

1 A.S.M.         80          II 

2 A.A.         88          II 

3 B.D.M.         92           I 

4 B.M.C.         80          II 

5 B.T.A.         76          III 

6 C.A.          60          M 

7 C.A.I.         80          II 

8 C.F.O.         84          II 

9 D.E.M.         88          II 

10 D.V.A.         92           I 

11 G.A.S.         76         III 

12 G.L.Ș.       100 EXCELENTA 

13 G.O.         96           I 

14 H.I.A.         92           I 

15 M.M.L.         72          III 

16 P.E.M.          92           I 

17 P.A.M.         92           I 

18 R.R.V.         80          II 

19 R.P.C.         96           I 

20 S.R.Ș.         80          II 

21 U.A.A.         96           I 

22 U.C.G.         92           I 

23 Z.S.I.         84          II 

24. C.C.        100 EXCELENTA 

25. C.E.          88           II 

26. M.A.          64          M 

 

22 P.R.D. 96 I 

23 P.A.F. 80 II 

24 P.I.D.P. 56 PARTICIPARE 

25 R.M.A. 84 II 

26 T.A.D. 92 I 

27 U.D.A. 88 II 

28 V.E.G. 84 II 

29 Z.B.M. 72 III 



 EXCELENTA-2 ELEVI  ,I- 9 ELEVI,   II- 10 ELEVI,  III- 3 ELEVI,  M-2 ELEVI 

                                                                                                               Profesor coordonator, 

                                                                                                                                Tacu Cristina 

 

Concursul Lumina Math 

- La acest concurs s-au desfăşurat două etape online, la care au participat 17 elevi , 

din care 12 s-au calificat în etapa a treia, etapa scrisă. 

Clasa I E – prof.coord. Tacu Cristina 

Concurs LuminaMath Faza I ,7 Noi. 2020 

   Certificat de participare – C.C.A. ( s-a calificat pentru proba scrisa) 

Clasa a II-a A 

Nr. crt. Elev Faza I online Faza II online Calificare 

1. N.A. 77 94 DA 

2. B.E. 88 76 DA 

3. J.A.E. 91 76 DA 

4. I.T.A. 85,5 85 DA 

5. T.A. 86,5 88 Da 

 

Clasa a-IV-a A – prof.coord. Manole Joiţa  

                Zota Miruna Elena – Etapa I – 64 puncte, Etapa a-II-a – 91 puncte ( calificată pentru Etapa 

a-III-a, proba scrisă); 

Clasa a II-a A 

Nr. crt. Elev Faza I online Faza II online Calificare 

1.  M.R. 97 97 Da 

2.  N.I.I. 88,5 85,5 Da 

3.  C.I. 88 94 Da 

4.  N.L.A. 85 91 Da 

5.  P.I.  70 82 Nu 

6.  F.R.A. 70 79 Nu 

7.  P.S.  82 - Nu 

8.  S.A.C. 55 - Nu 

9.  N.M. 34,5 - Nu 

10.  F.L. 34 - Nu 

11.  T.R. 32 - Nu 

 

                                                  Prof. Popa Adrian Laurentiu 

1. Concurs International de Matematica Aplicata –Cangurul Matematician,Ed SIGMA  

Premiul I -  C.C.A., clasa I E, Prof.coord.Tacu Cristina 

 

 

 

 

Concursuri ciclul gimnazial 

▪ În acest semestru, au fost pregătiți 20 de elevi ai claselor a a VI-a care au fost selectați 

pentru Concursul Interdisciplinar Matematică(prof. Tănase I.,prof. Oprescu C. 

,prof.Zotolea M.), Biologie(prof. Pușcă Balan Mihaela, prof.Urmuzache M.), Fizică(prof. 

Aristotel D, prof. Tudorache M) ,, Aurel Vlaicu,, ediția a VIII a, desfășurat online, în data de 

23.01.2021, obținând următoare punctaje: 

La clasa  a VI a A : 



1. L.B. – 740/1000  puncte 

2. P.L. – 610/1000  puncte 

3. M.R. -  590/1000  puncte 

4. N.R. – 590/1000  puncte 

5. H.Ș. – 510/1000  puncte 

6. D.M. – 470/1000  puncte 

7. I.M. – 450/1000  puncte 

8 P.A. – 400/1000  puncte 

La clasa a VI a B :  

1.  A.A. -790/1000 puncte 

2.  A.T. – 760/1000 puncte 

3.  N.I. – 740/1000  puncte 

4.  B.R. – 700/1000  

5.  S.M. – 680/1000  puncte 

6.  M.C. – 620/1000  puncte 

7.  A.A. – 610/1000  puncte 

8.  J.C. – 580/1000  puncte 

9.N.V. – 550/1000  puncte 

    10. M.M. – 530/1000  puncte  

 

La clasa a VI a C : 1. P.A.- 600/1000 puncte 

La clasa  a VI a E : 1. D.S. – 490/1000  puncte  

-d-na prof. Zotolea M. a înscris elevi la Concursul Național LuminaMath. S-au calificat la etapa 

finală următorii elevi: D.S. (clasa a VI-a E) și N.M.V. (clasa a VII-a D) 

 

Total premii obţinute în anul şcolar 2019-2020, sem. I, ciclul primar: 

• Premiul de excelenţă – 12 elevi 

• Premiul I – 34 elevi 

• Premiul II – 20 elevi 

• Premiul III – 11 elevi 

• Menţiune – 5 elevi 

 

Resp. Comisie Concursuri: Înv. Drăgoescu Mihaela 

 

 

 

 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

 

Situația concursurilor extrașcolare pe cicluri 

 

Număr elevi P-IV Număr elevi V-VIII Total 

73 elevi  +  1 echipă 12 elevi  +  1 echipă 85 elevi  +  2 echipe 

 

Situația concursurilor extrașcolare pe tipul de concurs 

 

Concurs judetean Concurs 

regional 

Concurs 

național 

Concurs 

international 

Total 



51 elevi 2 echipe 3 elevi 31 elevi 85 elevi  +  2 

echipe 

 

Rezultatele parțiale la concursurilor extrașcolare (P-IV) 

 

Număr elevi P-IV Premiul I Premiul II Premiul III 

73 elevi  +  1 echipă 28 elevi 14 elevi 12 elevi +1 echipă 

*se așteaptă rezultatul pentru 19 elevi 

 

Rezultatele finale la concursurilor extrașcolare (V-VIII) 

 

Număr elevi  

V-VIII 

Premiul I Premiul II Premiul III 

12 elevi  +  1 echipă 7 elevi 4 elevi 1elev+1 echipă 

 

Rezultatele concursurilor extrașcolare pe tipul de concurs 

Județean Premiul I Premiul II Premiul III 

51 elevi   17 elevi 15 elevi 13 elevi 

*se așteaptă rezultatul pentru 6 elevi 

 

Național Premiul I Premiul II Premiul III 

3 elevi   elevi elevi elevi 

*se așteaptă rezultatul pentru 3 elevi 

 

Regional Premiul I Premiul II Premiul III 

2 echipe - - 2 echipe 

 

Internațional Premiul I Premiul II Premiul III 

31 elevi 18 elevi 3 elevi elevi 

*se așteaptă rezultatul pentru 10 elevi 

 

 

 

 

SITUAȚIA ABSENȚELOR  

 

 Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii: urmăreşte 

aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are ca 

scop, de asemenea cunoaşterea de către elevi şi profesori a ROFUIP (articolele referitoare la frecvenţa 

elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi 

aplicarea regulamentelor în vigoare. Pe parcursul semestrului I s-au verificat cu atenţie dosarele cu 

scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate prin Regulamentul de Ordine Interioară 

al scolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi 

profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. Instrumentele de lucru 

au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii, cataloagele, mapele 

diriginţilor,dosarele cu scutiri si învoiri pentru fiecare elev în parte. 

 

  Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie 



clasa total 

absent

e 

din care 

motivate 

total 

absen

te 

din 

care 

motiv

ate 

total 

absen

te 

din 

care 

motiv

ate 

total 

absen

te 

din 

care 

motiv

ate 

total 

absen

te 

din 

care 

motiv

ate 

a V-a 164 69 164 69 164 69 166 41 86 9 

a VI-a 75 23 324 92 324 92 282 47 161 44 

a VII-

a 

21 7 133 20 133 20 61 4 26 2 

a 

VIII-a 

287 229 287 229 287 229 157 23 112 21 

Total 547 328 908 410 908 410 666 115 385 76 
           

           

Total sem. I gimnaziu 
        

Total 

absent

e 

din 

care 

motiva

te 

din care 

nemotiva

te 

        

3414 1339 2075 
        

           

 

 

 

 

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 

 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: Şcoala Gimnazială nr. 7 Buzău 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. TĂNASE IOHANA MAGDALENA 

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: prof. MEDIANU RODICA ALEXANDRA 

 

NUMELE COORDONATORULUI/COORDONATORILOR  

(+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

1. Prof. URMUZACHE MARILENA 

urmuzachemarilena@yahoo.com, tel: 0720524166 ; 03 noiembrie 1960 

2. Prof. STANCIU ȘTEFANA 

stefana_stanciu@yahoo.com , tel: 0722627409; 17 septembrie 1966 

 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 1072 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 58 

PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII (număr, exemple) 

Reprezentanţi ai părinţilor 

1. Grigore Mădălina – preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 

mailto:urmuzachemarilena@yahoo.com
mailto:stefana_stanciu@yahoo.com


2. Paraschiv Gina - părinte 

3. Olteanu Rodica – părinte 

4. Spînu Claudia - părinte 

 

Reprezentanţi ai autorităţii locale 

1. Carmen Pavăl – ing., consilier, Agenţia de Protecţia Mediului Buzău; 

2. Dinu Serenella – prof., inspector de biologie, fizică, chimie I.S.J. Buzău 

3. Gîdei Nicoleta – economist la Consiliul Judeţean Buzău 

4. Irimia Denisa – reporter TV Buzău 

5. Toader Nicolae – reprezentant Rompet International Recycling SRL BUZAU  

6. Popa Carmen – reprezentant RER ECOLOGIC Buzău 

6. Ristea Oana – reprezentant Administraţia Bazinală de Apă Buzău 

7. Claudia Ștefan – asistent principal DSP Buzău – compartimentul de Ed. ptr. sănătate 

 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE (dintre cele 12 + altele, dacă este cazul) 

 

TEMELE  ANULUI:  

I. NATURA ȘI BIODIVERSITATEA 

II. DEȘEURI 

 

 

 

 

CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 

 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1. Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 41 

2. Nr. profesori: 58 

3. Nr. părinţi: 41 

4. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 

 

Alte observaţii:  

PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU 

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco pentru 

soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1. -nerespectarea colectării selective a deşeurilor; -activități de colectare selectivă a 

deșeurilor (existența coșurilor de 

colectare selectivă în fiecare clasă) 

și valorificarea acestora; 

2. -insuficiența spațiilor verzi; 

 

-implicarea elevilor în activități 

extrașcolare de plantare de flori, 



arbori, arbuști; realizarea unui colț 

verde în fiecare sală de clasă; 

3. -încălcarea regulilor de întreținere a spaţiului verde 

al şcolii; 

 

-activități de întreținere a spațiului 

verde al școlii; 

4. -informarea corectă a elevilor cu privire la influența 

noastră asupra mediului înconjurător; 

- introducerea temelor de protecţie şi 

conservare a mediului  în orele de 

dirigenţie, la disciplinele de studiu, 

opţionale, alte activităţi; 

5. -implicarea tuturor elevilor în activitățile eco -amenajarea colţului Eco al clasei, 

amenajarea şi întreţinerea spaţiului 

verde al şcolii (întreţinerea stării de 

curăţenie a şcolii); 

 

Alte observaţii: 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2019/2020) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 10 

Nr. activităţi realizate 10 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 30 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 400 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 1072 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

5 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţiişcolare 

 

- Agenţia de Protecţia Mediului Buzău 

- I.S.J. Buzău 

- Consiliul Judeţean Buzău 

- TV Buzău 

- Rompet International Recycling SRL 

BUZAU 

- RER ECOLOGIC Buzău 

- Administraţia Bazinală de Apă Buzău 

- DSP Buzău 

- Asociaţia de locatari PT 5 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 

Buzău 

Notă: Pentru corectitudine, dar şi pentru uşurarea muncii, fiecare membru al comitetului eco va 

raporta situaţia din clasa/grupa sa, iar totalul va fi înscris în acest tabel. În  acest fel, întregul 

comitet participă la elaborarea Raportului Eco. 

 

 

2. Exemplificaţi  pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

29.10.2020 Ziua Verde 7 clase au sărbatorit ZIUA VERDE prin 

plantarea de pomi fructiferi și flori în 

grădina școlii. 

 



Martie 2021 Acțiunile 

umanitare 

În luna decembrie profesorii, elevii și 

părinții acestora s-au implicat în 

acțiunile de donare de alimente către 

Așezămintele pentru bătrânii 

defavorizați de la Câmpeni, Ulmeni, 

Năeni și Moșești, dar și Căminului 

pentru persoane vârstnice Smeeni, 

bătrâni ce au nevoie de mai mult ajutor 

din partea comunităţii. 

 

17.04.2021 Ziua Pământului Cu ocazia sărbătorii Zilei Internaționale 

a Pământului, un număr de 25 de elevi 

și 5 cadre didactice au participat la 

acţiunea de ecologizare în Parcul 

Crâng. Scopul acestei acţiuni este 

ecologizarea unor zone din natură, 

sensibilizarea oamenilor cu privire la 

protejarea mediului, de a demonstra 

sprijinul pentru protejarea mediului 

înconjurător.  

Sub sloganul „Tu ce vrei să laşi în 

urmă?” , iubitorii de natură, încearcă să 

dea un exemplu demn de urmat. 

 

 

 

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-

gimnaziale-nr-7-din-buzau/ 

 

Alte observaţii:  

 

 

PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor a fost realizată de echipe mixte (elevi şi cadre 

didactice) ce au  urmărit ca direcţii principale: 

a. întreţinerea curăţeniei claselor şi a holurilor şcolii (s-a urmărit zilnic şi s-a afişat la panou 

bilunar rezultatul de către responsabili); 

b. păstrarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii; 

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/


c. colectarea deşeurilor (hârtie, carton, pet-uri) şi valorificarea acestora (s-au întocmit grafice 

cu cantitatea de deşeuri colectată / săptămână / clasă şi s-a afişat la panou lunar de către 

responsabili); 

d. economisirea apei, evitarea pierderilor de apă – folosirea corectă a robinetelor şi 

monitorizarea defecţiunilor la instalaţiilor sanitare; 

Aceste echipe: 

1. au urmărit zilnic modul în care au fost desfăşurate activităţile din planul de acţiune și au 

aplicat sancțiuni pentru cei ce au avut atitudine necorespunzătoare faţă de mediul în care 

învaţă; 

2. au popularizat rezultatele obţinute la panoul Eco–Şcoala şi site-ul şcolii; 

3. au informat comunitatea locală şi alţi parteneri asupra realizării obiectivelor propuse. 

 

Evaluarea financiară prin care se dovedeşte programul viabil. 

- S-a realizat bilanţul de venituri şi cheltuieli al programului „Eco–Şcoala” şi s-a prezentat la 

panoul Eco–Şcoala, în Consiliul Profesoral, în cadrul întâlnirilor cu elevii ECO-responsabili. 

 

Alte observaţii:  

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

 

În orele de abilități practice au fost realizate diferite obiecte din materiale refolosibile 

În orele de științe ale naturii s-au abordat teme privind: 

- poluarea apei, solului şi aerului prin aruncarea deşeurilor la întâmplare. 

- circuitul apei în natură 

- ploile care ucid, ploile acide 

În orele de geografie au fost prezentate: 

- lumea vie (elemente primare) 

- lumea vie ( elemente derivate-apariţia vieţii pe Terra, plante şi animale) 

-lumea creată de om (elemente antropice-aşezările omeneşti, culturile agricole, creşterea 

animalelor, industrializarea,etc.) 

În orele de chimie s-au purtat discuții despre: 

-creşterea concentraţiei de CO2 

-distrugerea stratului de ozon şi efectele acestui proces 

În orele de ed.tehnologică: 

-informaţii despre alimente naturale 

-realizarea unor produse din ingrediente naturale 

 

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

 



      -  pentru comunitatea şcolară: informaţiile au fost diseminate prin intermediul panoului Eco-

Şcoala, a graficelor cu activităţi existente în fiecare clasă, a revistei şcolii şi a activităţilor de la orele 

de dirigenţie. 

       -  pentru comunitatea locală:  au fost distribuite prin intermediul copiilor materiale informative 

(fluturaşi, foi volante, eco-apeluri). 

      De exemplu: - conştientizarea comunităţii de importanţa colectării deşeurilor şi economisirea 

resurselor naturale: 

- participarea la “Marea debarasare”; 

- participarea elevilor la ecologizarea Parcului Crâng; 

- participarea tuturor elevilor la acțiunea umanitară desfășurată la nivelul școlii. 

 

Explicaţi cum aţi diseminat activităţileşi pe cine aţi implicat. 

Eventual, link spre materialul diseminat în presă. 

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-

gimnaziale-nr-7-din-buzau/ 

 

Alte observaţii:  

 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

ECO – CODUL 

“COLECTĂM, VALORIFICĂM, 

NATURA ŞI VIAŢA RESPECTĂM 

ŞI PROTEJĂM!” 

 

Cum s-a ales acest cod? 

Alegerea ECO-CODULUI s-a realizat prin implicarea tuturor elevilor din școală. Fiecare 

clasă a ales un eco-cod cu care s-a prezentat la întâlnirea pe școală. În cadrul acestei 

întâlniri s-a votat ECO-CODUL final. 

 

Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent. 

100% 

 

Câţicopii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia?Număr sau procent. 

100% 

Alte observaţii:  

CAPITOLUL II. 

BENEFICIILE PROGRAMULUI 

 

1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din 

comunitatea şcolară şi locală. 

 

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/


Programul Eco-Şcoala îşi propune învăţarea unei atitudini responsabile, de la cele mai  

aparent nesemnificative gesturi, cum e de exemplu, păstrarea curăţeniei ambientului 

prin depozitarea corectă a deşeurilor, până la implicarea în acţiuni de amploare ale 

societăţii la care elevii de azi, viitorii cetăţeni europeni de mâine să se implice. Eco –

Şcoala îşi propune aşadar să îi înveţe pe elevi ABC-ul dragostei protejării şi conservării 

mediului.  

 

2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

 

Cantitatea de energie 

consumată în 2018/2019 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2019/2020 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 

22524 kwh 19998 kwh 2526 kwh 

Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii:  

 

II. ECONIMISIRE APĂ 

 

Cantitatea de apă consumată 

în 2018/2019(sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  

consumată în 2019/2020 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de apă 

economisită 

1349 mc 1007,75 mc 341,25 mc 

 Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii:  

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (acest aspect va fi luat in considerare pentru 

concurs, daca trimiteti toate documentele – vezi mai jos conditii de participare) 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 

Fără venit pentru 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton 2350 kg 1740 kg 610 kg=122 lei 

Plastic  167 kg 167 kg  

Aluminiu (doze) 6 kg 6 kg  

Altele (care?) 

Baterii 

DEEE -URI 

 

1532 bucăți 

9 bucăți 

 

1532 bucăți 

9 bucăți 

 

Alte observaţii:  

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

3- în școală 



Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi Vișin, măr, păr 

Nr. arbuştiplantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

1-în școală 

Specii de arbuştiplantaţi tuia 

20- în școală  

Specii de flori plantate trandafiri, flori de piatră 

Alte observaţii:  

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

 

Data la care a avut loc activitatea 17.04.2021 

Denumirea acţiunii Ziua Pământului  

Cine a organizat acţiunea Societetea exploratorilor  

Scurtă descriere a acţiunii https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-

curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-

gimnaziale-nr-7-din-buzau/ 

Cu ocazia sărbătorii Zilei Internaționale a 

Pământului, un număr de 25 de elevi și 5 cadre 

didactice au participat la acţiunea de ecologizare 

în Parcul Crâng. Scopul acestei acţiuni este 

ecologizarea unor zone din natură, sensibilizarea 

oamenilor cu privire la protejarea mediului, de a 

demonstra sprijinul pentru protejarea mediului 

înconjurător.  

Sub sloganul „Tu ce vrei să laşi în urmă?” , 

iubitorii de natură, încearcă să dea un exemplu 

demn de urmat. 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 25  participanți 

Suprafaţa igienizată 2 ha 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Hărtii, pet-uri, ambalaje 

 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

1. Ce spaţii au fost amenajate? Din unitatea şcolară? Din afara unităţii şcolare? 

În unitatea școlară a fost amenajat parcul școlii și o grădină ”Mica mea grădină” realizată 

de elevii claselor V-VIII coordonați de prof. de ed. tehnologică Bicoiu Mariana. 

2. Suprafaţa acestora. 

Aproximativ 60 m2 

3. Ce lucrări s-au efectuat? 

Au fost efectuate activități de curățare a spațiilor, de plantare și de îngrijire a acestora. 

4. Care a fost rezultatul? 

- înfrumusețarea parcului școlii, schimbarea aspectului acestuia,  

Alte observaţii:  

https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/
https://opiniabuzau.ro/foto-exploratorii-au-facut-curatenie-in-crang-impreuna-cu-elevi-ai-scolii-gimnaziale-nr-7-din-buzau/


CONCLUZII FINALE 

 

Programul ECO-ŞCOALA  reprezintă un mijloc ideal de realizare a educaţiei pentru o dezvoltare 

durabilă şi oferă elevilor o gamă largă de preocupări: de la activităţile de creaţie tehnico-ştiinţifice şi 

aplicative, până la activităţile gospodăreşti ce vizează înfrumuseţarea şcolii, a cartierului, a casei. 

 Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor oferă posibilitatea introducerii temelor privind 

protecţia mediului atât  la disciplinele de studiu, în conformitate cu programa şcolară, dar şi la 

disciplinele opţionale, la orele de consiliere şi activităţile extraşcolare. 

Activităţile propuse în acest program (amenajarea spaţiilor verzi şi a „colţului verde„ al clasei, 

colectarea deşeurilor refolosibile, plantarea de pomi şi flori, etc.) contribuie din plin la dezvoltarea 

simţului estetic şi a abilităţilor practice ale elevilor. 

Eficienţa abordării conţinuturilor va fi apreciată prin aplicaţiile practice, prin intervenţia elevului 

în situaţii concrete imediate. 

Pe termen lung, demersurile realizate trebuie să se obiectiveze în formarea unor comportamente 

ecologice. 

 

ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU UNITATEA ŞCOLARĂ 

(dacă este cazul) 

Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare 

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume): PREDA ALEXANDRU 

Profesor coordonator (nume, prenume): prof. URMUZACHE MARILENA 

              prof. STANCIU ȘTEFANA 

 

COMISIA  DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău este o instituţie de învăţământ preuniversitar ce îşi 

propune să asigure dezvoltarea şi afirmarea profesională a elevilor, cadrelor didactice, personalului 

nedidactic şi auxiliar, în condiţiile respectării statului de drept, a legislatiei în vigoare şi a drepturilor 

fundamentale ale omului. 

O valoare cheie fundamentală a culturii Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Buzău o constituie respectarea 

demnităţii fiecărui angajat şi elev, precum şi promovarea integrităţii , transparenţei, egalităţii în 

drepturi, a parteneriatului intelectual şi cooperării, indiferent de opiniile politice sau de credinţele 

religioase. 

Pentru asigurarea promovării acestor valori fundamentale ale culturii instituţionale, cadrele 

didactice, personalul nedidactic şi auxiliar, elevii şi părinţii au participat nemijlocit în acest an şcolar 

la dezvoltarea pe baze juste a instituţiei şi a societăţii în ansamblul său . 

Comisia de Etică a Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Buzău  are următoarele atribuţii : 

- analizează şi soluţionează abaterile de la etica şcolară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, 

conform Codului de etică şi deontologie profesională; 

- realizeaza un raport anual referitor la situaţia respectării eticii şcolare şi a eticii activităţilor 

educative, care se prezintă Directorului, Consiliului de Administraţie şi constituie un document public; 

- contribuie la elaborarea şi amendarea Codului de etică şi deontologie profesională, care se 

propune Consiliului de Administraţie  pentru aprobare; 

Orice persoană din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Buzău sau din afara ei poate sesiza Comisiei de 

etică abateri săvârşite de membri ai comunităţii şcolare, păstrând confidenţială identitatea autorului 

sesizării; 

În urma unei sesizări, Comisia de etică demarează procedurile stabilite de Codul de etică 



şi deontologie profesională, Legea educaţiei nr. 1/2011 şi Legea nr. 206/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea 

sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea lor. 

În activitatea sa , Comisia  de Etică a avut in vedere valorile promovate prin Codul de etică si 

deontologie profesională preuniversitară , respectiv : integritatea morală, autonomia personală, 

dreptatea si echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, datoria, respectul, transparenta si 

responsabilitatea. 

Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și deontologie preuniversitară, comisia apreciază 

că, in perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, reușind să promoveze 

ansamblul principiilor ce fundamentează etica preuniversitară . 

În acest an şcolar , Comisia de etică a urmărit respectarea Codului de etică , astfel încât să se formeze 

şi să se întărească un climat  bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe profesionalism, competenţă 

şi exigenţă, care să ducă în timp la întărirea şi creşterea prestigiului Şcolii Gimnaziale Nr. 7. 

Prevederile “Codului de etică şi deontologie profesională al cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar ”au fost aduse la cunoştință atât în cadrul consiliului profesoral , cât şi în cadrul 

comisiilor metodice. 

În cadrul orelor de consiliere şi suport educațional au fost reamintite elevilor şi părinților , 

prevederile” Codului de etică”, diseminarea conținutului acestuia realizându-se prin aplicarea unor 

chestionare la nivelul fiecarei clase. 

În activitatea sa, Comisia de etică şi integritate a plecat de la următoarele premise, stipulate în 

propriul Statut de organizare şi funcționare: 

a) Comisia dă curs şi soluționeză doar sesizările sau reclamațiile care contravin prevederilor Codului 

de 

etică ; 

b) Nu sunt acceptate pentru analiză anonimele şi reclamațiile din partea altor persoane decât a celor 

direct implicate ; 

c)Încălcările normelor Codului de etică se sancționează proportional cu gravitatea abaterilor . 

Comisia de etică si integritate în evaluarea stării morale pe durata anului şcolar încheiat a avut în 

vedere raportarea la următorii indicatori operaționali cu valoare informațională si explicativă: 

 optimizarea cadrului organizatoric si a managementului institutional propice afirmării unui 

climat moral; 

 performanțele în domeniul învățământului obținute de către elevi si cadre didactice; 

  volumul de abateri, de încălcări individuale si colective a normelor Codului de etică si 

sancțiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate; 

 numărul de contestații si reclamații formulate si înaintate conducerii scolii 

 calitatea  relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice din scoală 

 relațiile intercomunitare si cu autoritățile locale. 

Dezvoltarea cunoaşterii şi comunicarea adevărului ştiinţific, puse în practică de activitatea de 

cercetare, de asemenea profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală au fost valori pivot 

ale preocupărilor membrilor comunităţii noastre. 

Fiecare cadru didactic s-a implicat în cresterea calității activității didactice si a prestigiului unității prin 

autoexigență în exercitarea profesiei si respingerea conduitelor didactice inadecvate. De asemenea s-a 

respectat demnitatea fiecărui elev , recunoscându-i-se meritul personal al acestuia. 

De asemenea, niciun cadru didactic al scolii nu a impus dobândirea/ primirea de bunuri materiale sau 

sume de bani pentru serviciile educaționale oferite. 

Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, 

toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, evitându-se lezarea 

libertății de opinie.  Privitor la situațiile de conflicte de interese si incompatibilități, așa cum sunt 

prevăzute in Codul de etică si deontologie preuniversitară, nu au fost raportate sau constatate abateri 



în cursul perioadei de raportare. Pentru evitarea acestora, cadrele didactice care participă la concursuri 

au completat declarații speciale, privind situația referitoare la conflicte de interese și incompatibilități. 

A existat o preocupare permanentă și pentru respectarea celorlalte norme de etică preuniversitară, 

precum dreptatea și echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, respectul ori transparența, în special 

în legătură cu activitatea personalului didactic și a celui de conducere. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia de etică a Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Buzău,  apreciază 

că, în anul şcolar : 2020 -2021, a reușit să-si îndeplinească atribuțiile stabilite de Codul de etică si 

deontologie preuniversitară , asigurând o realizare corespunzătoare a activității de promovare a 

regulilor si principiilor eticii preuniversitare . 

În această perioadă, nu au fost sesizate încălcări ale eticii şi deontologiei preuniversitare, nu au fost 

semnalate sesizări, trimise de către cadre didactice ,elevi sau părinţi care să impună analiza Comisiei 

de Etică , personalul didactic şi cel auxiliar respectând normele în vigoare, ceea ce arată o mai mare 

implicare a întregului colectiv la realizarea unui climat deontologic optimizat. 

În concluziemembrii Comisiei de etică si integritate si-au îndeplinit la timp si cu profesionalism 

atribuțiile, conform Regulamentului si Codului de etică, dând dovadă de obiectivitate si corectitudine. 

Ca urmare a aplicarii planului de masuri in vederea informarii, prevenirii si combaterii actelor de 

coruptie ce pot sa apara in Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău , putem afirma urmatoarele : 

-realizarea unei comisii si implementarea unui plan de integritate la nivelul scolii; 

-implicarea elevilor,cadrelor didactice in activitati de prevenire si combatere a fenomenului de coruptie 

in scoala; 

-cultivarea in randul elevilor, cadrelor didactice a intolerantei fata de fenomenul coruptiei ; 

-elevii au evaluat activitatile desfasurate ca fiind utile,manifestandu-si dorinta de a aprofunda subiectul 

coruptiei si a prevenirii acestuia; 

-activitatile desfasurate au avut un caracter interactiv. 

Comisia de etică  se va asigura în continuare de respectarea principiilor etice şi deontologice, precum 

şi a normelor europene privind desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare şi îşi propune, ca şi pe 

viitor, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău  să reprezinte aceeaşi instituţie onorabilă în cadrul 

învăţământului preuniversitar naţional. 

 

PREŞEDINTE COMISIE  ETICĂ :   ENE LILIANA 

 

 

Raport cu privire la activităţile desfăşurate în vederea pregătirii elevilor pentru susţinerea 

evaluării naţionale 

 

 Pe parcursul semestrului al II-lea elevii au primit permanent informaţii cu privire la 

metodologia şi calendarul evaluării naţionale atât în cadrul orelor de consiliere şi orientare cât şi prin 

intermediul panoului de informare care a fost reactualizat de către consilierul educativ.  

 În cadrul şedinţelor desfășurate online dar şi a orelor de consultaţii săptămânale părinţii au 

primit informaţii de la profesorii diriginţi şi profesorii de limba şi literatura română şi cei de 

matematică cu privire la situaţia la învăţătură, progresul sau regresul şcolar şi măsuri de ameliorare.  

 Profesorii de limba şi literatura română şi cei de matematică au realizat pregătirea suplimentară 

la materiile respective în cadrul unor ore de consultaţii săptămânale. În perioada 12-29.04.2021, orele 

de pregătire pentru examenul de evaluare națională s-au desfășurat online.  

Simularea examenului Evaluare Națională 2021 s-a desfășurat în zilele de 29 și 30 martie 2021. 

S-au simulat condiţii de examen şi au fost aplicate subiecte unice pe țară. În urma corectării s-a realizat 

o analiză statistică a rezultatelor şi fiecare profesor a conceput măsuri de ameliorare. La şedinţele cu 

părinţii și în orele de consultații aceştia au fost informaţi cu privire la nivelul de pregătire al elevilor şi 

la măsurile necesare pentru îmbunătăţirea rezultatului-acolo unde era cazul. 

În perioada februarie – iunie fiecare profesor de matematică şi limba română a aplicat la clasă 



mai multe pretestări ale căror rezultate au fost utilizate pentru alcătuirea unor planuri de măsuri de 

remediere. Recapitularea cunoştinţelor s-a realizat și prin rezolvarea testelor de antrenament publicate 

de CPEECN (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație). 

 Rezultatele obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale nr. 7 la examenul de Evaluare Națională 

desfășurat în perioada 22-24.06.2021 au fost bune. Toți cei 90 elevi înscriși s-au prezentat la examen 

iar 83 au avut medii mai mari sau egale cu 5 procentul acestora fiind de 92,22%, cu mult superior 

procentului județean care este de 75,82% și național care este 76,9%. 

(sursa:http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=6430&catid=6

6&m=0&Itemid=101) 

https://www.edu.ro/sites/default/files/2021-07-04%20Dosar%20EN%20VIII%202021%20-

%20rezultate%20dup%C4%83%20contestatii.pdf 

 

Situația pe medii la evaluarea  națională a elevilor Școlii Gimnaziale nr. 7 Buzău 

 Medii 

între 3-

4,99 

Medii 

între 5-

5,99 

Medii 

între 6-

6,99 

Medii 

între 7-

7,99 

Medii 

între 8-

8,99 

Medii 

între 9-

9,99 

Medii de 

10 

Număr medii 7 9 13 23 24 14 - 

Procent 7,77% 10% 14,44% 25,55% 26,66% 15,55% - 

 

Note mai mari decât 5 la limba română au obţinut 88 dintre elevii noştri ceea ce reprezintă 

97,77% în timp ce procentul județean este de 86,29 % iar procentul național este de 84,0%.  

 

La matematică 85,55% dintre elevii Şcolii Gimnaziale nr. 7 au obţinut note mai mari sau egale 

cu 5 (77 de elevi) în timp ce procentul de promovabilitate înregistrat la nivel județean este de 65,22 % 

iar procentul național este de 67,4%. Un singur elev au obținut nota 10: Marin Andra Nicoleta (clasa 

a VIII-a B).  

Top 10 al școlilor din orașul Buzău în funcție de media obținută la examenul de Evaluare Națională 

este următorul:  

Loc Judeţ Denumire instituţie 

Număr 

elevi 

înscrişi 

Nota 

Română 

2021 

Nota 

Matematică 

2021 

Medie 

Evaluare 

Naţională 

2021 

Medie 

Absolvire 

2021 

Medie 

Admitere 

2021 

1 Buzau 
COLEGIUL NAŢIONAL B. P. 

HASDEU MUNICIPIUL BUZĂU 
23 9.07 9.22 9.15 9.81 9.28 

2 Buzau 

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI 

EMINESCU MUNICIPIUL 

BUZĂU 

54 8.71 8.04 8.37 9.69 8.63 

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=6430&catid=66&m=0&Itemid=101
http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=6430&catid=66&m=0&Itemid=101
https://www.edu.ro/sites/default/files/2021-07-04%20Dosar%20EN%20VIII%202021%20-%20rezultate%20dup%C4%83%20contestatii.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/2021-07-04%20Dosar%20EN%20VIII%202021%20-%20rezultate%20dup%C4%83%20contestatii.pdf


Loc Judeţ Denumire instituţie 

Număr 

elevi 

înscrişi 

Nota 

Română 

2021 

Nota 

Matematică 

2021 

Medie 

Evaluare 

Naţională 

2021 

Medie 

Absolvire 

2021 

Medie 

Admitere 

2021 

3 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 

MUNICIPIUL BUZĂU 
165 8.23 7.54 7.88 9.30 8.16 

4 Buzau 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC SPIRU HARET 

MUNICIPIUL BUZĂU 

86 7.98 7.69 7.83 9.36 8.13 

5 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

GEORGE EMIL PALADE 

MUNICIPIUL BUZĂU 

96 8.17 7.45 7.81 9.23 8.09 

6 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CAPITAN AVIATORMIRCEA T. 

BĂDULESCU MUNICIPIUL 

BUZĂU 

84 7.75 7.54 7.64 9.09 7.93 

7 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 

MUNICIPIUL BUZĂU 
90 7.90 7.11 7.50 9.14 7.83 

8 Buzau 

LICEUL TEHNOLOGIC 

DIMITRIE FILIPESCU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

10 7.74 7.15 7.44 9.16 7.78 

9 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICU 

CONSTANTINESCUMUNICIPIUL 

BUZĂU 

15 8.07 6.74 7.40 8.78 7.67 

10 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ P.H. 

ZANGOPOL MUNICIPIUL 

BUZĂU 

19 7.94 6.79 7.36 9.32 7.75 

 

 

 

 

 

 

 



 

Top 20 al școlilor din județul Buzău în funcție de media obținută la examenul de Evaluare Națională 

este următorul: 

Loc Judeţ Denumire instituţie 

Număr 

elevi 

înscrişi 

Nota 

Română 

2021 

Nota 

Matematică 

2021 

Medie 

Evaluare 

Naţională 

2021 

Medie 

Absolvire 

2021 

Medie 

Admitere 

2021 

1 Buzau 
COLEGIUL NAŢIONAL B. P. 

HASDEU MUNICIPIUL BUZĂU 
23 9.07 9.22 9.15 9.81 9.28 

2 Buzau 

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI 

EMINESCU MUNICIPIUL 

BUZĂU 

54 8.71 8.04 8.37 9.69 8.63 

3 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 

MUNICIPIUL BUZĂU 
165 8.23 7.54 7.88 9.30 8.16 

4 Buzau 
LICEUL TEORETIC NICOLAE 

IORGA ORAŞ NEHOIU 
40 8.13 7.61 7.87 9.04 8.10 

5 Buzau 

COLEGIUL NAȚIONAL 

PEDAGOGIC SPIRU HARET 

MUNICIPIUL BUZĂU 

86 7.98 7.69 7.83 9.36 8.13 

6 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

GEORGE EMIL PALADE 

MUNICIPIUL BUZĂU 

96 8.17 7.45 7.81 9.23 8.09 

7 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

GĂVĂNEŞTI COMUNA 

SĂGEATA 

4 8.26 7.06 7.66 9.62 8.05 

8 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

CAPITAN AVIATORMIRCEA T. 

BĂDULESCU MUNICIPIUL 

BUZĂU 

84 7.75 7.54 7.64 9.09 7.93 

9 Buzau 

COLEGIUL NAŢIONAL 

ALEXANDRU VLAHUŢĂ 

MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 

29 7.77 7.48 7.62 9.36 7.96 

10 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT 

ŞTIUBEI COMUNA RÂMNICELU 
6 8.38 6.84 7.61 9.77 8.03 



Loc Judeţ Denumire instituţie 

Număr 

elevi 

înscrişi 

Nota 

Română 

2021 

Nota 

Matematică 

2021 

Medie 

Evaluare 

Naţională 

2021 

Medie 

Absolvire 

2021 

Medie 

Admitere 

2021 

11 Buzau 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAMFIL 

GEORGIAN COMUNA GURA 

TEGHII 

13 7.62 7.38 7.50 9.21 7.84 

12 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 

MUNICIPIUL BUZĂU 
90 7.90 7.11 7.50 9.14 7.83 

13 Buzau 

LICEUL TEORETIC RADU 

VLĂDESCU ORAŞ 

PĂTÂRLAGELE 

45 7.94 7.04 7.49 9.40 7.87 

14 Buzau 

LICEUL TEHNOLOGIC 

DIMITRIE FILIPESCU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

10 7.74 7.15 7.44 9.16 7.78 

15 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICU 

CONSTANTINESCUMUNICIPIUL 

BUZĂU 

15 8.07 6.74 7.40 8.78 7.67 

16 Buzau 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ P.H. 

ZANGOPOL MUNICIPIUL 

BUZĂU 

19 7.94 6.79 7.36 9.32 7.75 

17 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT 
93 7.36 7.21 7.28 9.25 7.67 

18 Buzau 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT 

SCĂRIŞOARA COMUNA 

CISLĂU 

11 7.05 7.30 7.17 9.06 7.55 

19 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION 

CREANGĂ MUNICIPIUL BUZĂU 
42 7.82 6.50 7.16 8.97 7.52 

20 Buzau 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT 

LIPIA COMUNA MEREI 
4 7.74 6.58 7.16 9.14 7.55 

Clasamentul a fost preluat de pe https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-

generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_

mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max

=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%8

3+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C

5%9Feaz%C4%83+topul&page=2 

Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de la Evaluarea Naţională ale 

tuturor elevilor din şcolile respective. 

 

https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2021?county_id=11&nota_ro_min=de+la&nota_ro_max=p%C3%A2n%C4%83+la&nota_mate_min=de+la&nota_mate_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_tsu_min=de+la&med_tsu_max=p%C3%A2n%C4%83+la&med_absolvire_min=de+la&med_absolvire_max=p%C3%A2n%C4%83+la&score_min=de+la&score_max=p%C3%A2n%C4%83+la&exams=med_tsu&doSearch=Afi%C5%9Feaz%C4%83+topul&page=2


 

 COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

                                                
 
Comisia  pentru  Evaluarea  și  Asigurarea  Calității, înființată prin Decizia Nr.35/20.09.2019, a  avut  

pe  parcursul  anului școlar 2020-2021  următoarea componență: 

 

Coordonator:    URMUZACHE  MARILENA-DIRECTOR  (semestrul I) și TĂNASE IOHANA     

MAGDALENA( semestrul II) 

   

responsabil-prof. Doinița Aristotel 

membri: Popa Adrian 

 

              Ene Liliana 

              Tudorache Maria 

              Moraru Simona 

              Deleanu Eugen-reprezentant sindicat 

              Pîrvu Mioara-reprezentant părinți 

             George Aurelian Vlad-reprezentant Consiliu local 

 
Atribuțiile generale ale C.E.A.C. pentru anul școlar 2020- 2021 

 
-    Actualizează     permanent     datele     și     documentele     școlii,     atât     pe     platforma 

 
www.calitate.aracip.eu, cât și în dosarele de lucru ; 

 
-    Gestionează dovezile; 

 
-    Elaborează, revizuiește și aplică procedurile de monitorizare internă; 

 
-    Păstrează legătura cu ARACIP; 

 
-    Informează permanent cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a calității; 

 
-    Se întrunește ori de câte ori este nevoie în ședințe de lucru; 

 
-    Desfășoară actvități de asistență la orele de curs; 

 
-    Identifică punctele slabe și punctele tari, amenințările și oportunitățile existente; 

 
-    Elaborează planuri de îmbunătățire în funcție de aspectele mai puțin satisfăcătoare; 

 
-    Planifică și desfășoară activități de evaluare și îmbunătățire; 

-    Întocmește rapoarte pe activități, chestionare, fiind într- o strânsă și permanentă legătură cu 
 

celelalte comisii de lucru. 
 

În  anul școlar 2020-2021, semestrul  I,  echipa managerială a Școlii  Gimnaziale Nr.7 Buzău  

a asigurat permanența și coerența autoevaluării activității școlii prin numirea unei Comisii de 

Evaluare și Asigurare a calității și prin crearea unui cadru formal în care să se desfășoare acțiuni 

de autoevaluare. 

http://www.calitate.aracip.eu/


Conform  R.A.E.I.  2019- 2020  au  fost  supuse  procesului  de  autoevaluare  toate  aspectele 
 
referitoare la organizație. 

 
Echipa managerială, șefii de catedre au realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându- 

se pe feed-back- ul permanent realizat cu toți factorii implicați în acest proces și ținând cont de 

opiniile personalului școlii, astfel că, autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conștient și 

responsabil. 

Activitatea  comisiei,    aceasta  s-a desfăşurat  conform  planului  operațional  si  planului 
 
managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate. 

 

In luna octombrie 2020  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 
 

· Stabilirea graficului intalnirilor  de lucru. 
 

· Stabilirea    responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. 
 

· Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii. 
 

De asemenea, au fost elaborate Strategia de evaluare și Regulamentul de oranizare și 

funcționare, au fost planificate activitățile pentru asigurarea calității, precum și elaborarea graficului 

de asistențe la ore. 

A  fost  actualizat  profilul  unității  de  învățământ  pe  platforma  ARACIP,  respectiv  a 
 
membrilor C.E.A.C. și a personalului didactic. A fost întocmit dosarul declarațiilor- angajament. 

 
In luna octombrie 2020 a fost realizat Portofoliul comisiei si s-a elaborat Planul 

managerial al comisiei, precum și Planul de îmbunătățire. De asemenea a fost finalizat RAEI 

2019-2020, prin solicitatea acestei   acțiuni   pe   platforma   ARACIP,   conform   HOTĂRÂRII   

C.E.A.C.   Nr.   40 din 09.10.2020. 

În aceeași zi a fost inițializat RAEI pentru anul școlar în curs. 



 

A fost întocmit dosarul cu declarațiile- angajament ale cadrelor didactice, au fost verificate 

activitățile de aplicare a testelor de evaluare inițială în cadrul comisiilor, conform fișei de 

monitorizare atașată dosarului de lucru al comisiei, precum și aplicarea testelor de identificare a 

stilului de învățare al elevilor din ciclul gimnazial. 

În luna octombrie 2020 au fost stabilite activitățile pentru anul școlar 2020- 2021 prin 
 
HOTĂRÂREA C.E.A.C. Nr. 20, din 30.10.2020 .  

S-au aplicat chestionare atât elevilor, cât și părinților în vederea identificării cauzelor care 

duc la înregistrarea unor situații de absenteism în rândul elevilor. În urma interpretării acestora, a 

fost întocmit un raport. 

De asemenea, în perioada octombrie-  noiembrie 2020, membrii C.E.A.C. au colectat și 
 
datele personale ale cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice de la nivelul unității de 

învățământ, în vederea întocmirii documentelor actualizate de încărcat pe platformă, datele 

referitoare la studiile și formarea profesională. 

Tot pe parcursul semestrului I s-au mai realizat: 
 

-     monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia 
 

în vigoare; 
 

- verificarea  periodică  a  documentelor  şcolii  şi  valorificarea  informaţiilor  în  planul  de 

îmbunătăţire; 

- întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării 

programelor de învăţare, de performanţă şi remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul 

catedrelor; 

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

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

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

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

lucru; 
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- desfăşurarea de intalniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / 

arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică; 

- evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi 

centralizare a datelor privind progresul şcolar; 

- monitorizarea programelor de pregătire suplimentară, a graficelor asistențelor la ore la nivelul comisiei și a comisiilor metodice; 

-     evidența aplicării și a interpretării rezultatelor evaluării inițiale; 
 

-     monitorizarea aplicării și stabilirii stilului de învățare; 
 

-     evidența nivelului educațional al beneficiarilor indirecți ai educației; 
 

-     evidența elevilor cu C.E.S. și monitorizarea întocmirii documentației specifice; 

 

 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2020-2021 pe baza documentelor proiective 

ale echipei manageriale având ca obiective strategice: 

 

1.   Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal (cadre 
 

didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor; 
 

2.   Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor; 
 

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

participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare; 
 

4.   Monitorizarea  si   autoevaluarea  calitătii   procesului   educativ   prin   urmărirea   realizării 
 

standardelor; 

 

5.  Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si dezvoltarea culturii parteneriatului; 
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6. Perfectionarea  sistemului  de  formare  continua  a  personalului  didactic  din  scoala  pentru asigurarea calitatii invatamantului in vederea 

intregrarii socioprofesionale a tinerilor; 

7. Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor 

elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la 

activitatile scolii; 

8. Dezvoltarea capacitații institutionale. 
 

Pe parcursul acestui semestru, obiectivele comisiei au fost: 
 

1.   Identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor; 
 

2.   Monitorizarea performanţelor şcolare ale elevilor la concursuri; 
 

3.   Continuarea încărcării pe platforma ARACIP a documentelor solicitate. 
 

Desfăşurarea activităţii CEAC în conformitate cu legislaţia în vigoare 
 
1. Reorganizarea C.E.A.C; 

 
2. Cuprinderea C.E.A.C. în organigramă; 

 
3. Proiectarea strategiei/ regulamentului de funcţionare/planului de acțiune C.E.A.C; 

 
4. Elaborarea raportului de evaluare internă pe anul şcolar 2019- 2020 şi prezentarea în CP; 

 
5. Întocmirea planului operaţional al C.E.A.C. pentru anul şcolar 2020-2021; 

 
6. Întocmirea planului de îmbunătățire pentru anul școlar 2020- 2021. 

 

7. Aplicarea procedurilor de monitorizare internă. 
 

Concordanța activităţii şcolii cu principiile calităţii 
 
1. Analiza rapoartelor de monitorizare cu proiectarea unor planuri de îmbunătăţire ( fişele de observare a lecţiilor, portofolii). 

2. Dinamizarea activităţii C.E.A.C. 
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Eficientizarea performantei organizatiei.  Măsurare şi analiză 

 
1.    Realizarea modelului de raport de activitate pentru cadre didactice, având la dispoziţie şi fişa de autoevaluare pentru calificativul anual, 

puse la dipoziţie online tuturor prin email dar şi prin afişare; 

2. Optimizarea accesului la resursele educaţionale; 

 

3. Monitorizarea participării în cadrul programelor de formare continuă si dezvoltare profesionala 
 
prin intermediul gradelor didactice și a cursurilor de formare profesională; 

 
4. Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe; 

 
5. Diseminarea bunelor practici prin prezentarea noilor achiziţii dobandite în urma participării la 

 
cursuri; 

 
6.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării. Monitorizarea activităţii de evaluare; 

 
7.Monitorizarea completării corecte şi în timp a cataloagelor și pe platforma Adservio; 

 

8.Diseminarea activităților din mobilitățile ERASMUS+. 

 

9.Folosirea instrumentelor de predare on-line. 
 
 

Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională 

1.Realizarea graficelor de monitorizare şi evaluare la nivelul fiecărei catedre; 
 
2. Elaborarea monitorizărilor interne conform graficului; 

 
3. Constituirea şi actualizarea bazei de date C.E.A.C.; 

 
4. Asigurarea accesului la informaţie. 

 
 

Asistențe la ore desfășurate pe parcursul semestrului I 

S-au desfășurat activități de asistențe la ore conform graficului, după cum rezultă și din fișele de observare a lecțiilor și proiectele atașate 
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în dosarul C.E.A.C. 

 
Activități desfășurate/inițiate pe parcursul anului școlar conform planificării acestora  

1.   Implementarea de proiecte educaționale naționale și   internaționale(5 proiecte  ERASMUS+-”MIGRANT,S UR HOPE” ,,,GREEN 

LIFE ,PAST,PRESENT,FUTURE-IT IS ALL IN THE SKY”,  ,,CHAIN REACTION”,  ,,WATER,WIND and SAN-Ecology can be fun”,  

,,ECO STEP in EUROPE”. 

2.   Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională; 
 

3.   Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ; 
 

4.   Sprijin personalizat acordat elevilor cu CES; 
 

5.   Îmbunătăţirea calităţii activităţilor educative; 

 

        6.   Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice ; 

 

        7.   Implicarea familiei în viața școlară. 
 

ANALIZA SWOT 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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-Reactualizarea avizierului CEAC; 

- Realizarea regulamentului de funcţionare; 
 
-   Stabilirea   sarcinilor   pentru   fiecare   membru   al 

comisiei; 

- Realizarea de noi proceduri; 
 
- Realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a 

Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar anterior; 
 
-  Realizarea Raportului Procesului de Autoevaluare; 

 
-   Realizarea   Planului   de   îmbunătăţire   a   calităţii 

educaţiei pentru anul şcolar 20189-2020; 
 
- Realizarea unui program de întâlnire săptămânală cu 

membrii CEAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Slaba  promovare  a  comisiei  în  rândul 

elevilor, părinţilor, partenerilor; 
 
- Unele activităţi din cadrul planului de 

îmbunătăţire sunt în întârziere conform 

graficului stabilit anterior; 

-  Aplicarea  chestionarelor  de  evaluare  a 

satisfacţiei beneficiarilor; 
 
 
- Slaba comunicare între cadrele didactice; 

 
- Nerespectarea de către cadrele didactice a 

termenelor stabilite de comisie; 

 

 

 

 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- site-ul ARACIP şi al ISJ-ului pentru consultare şi 
 
informare; 

 
- Colaborarea dintre membrii comisiei; 

 
- Dorinţa de perfecţionare a competenţelor impuse de 

legea asigurării şi evaluării calităţii. 

- Acces informaţional ; 
 
- Existenţa resurselor materiale. 

-   lipsa  propunerilor  şi  iniţiativelor 

personale ale cadrelor didactice pentru 

optimizarea  procesului  instructiv  – 

educativ, privind calitatea în educaţie; 

-  lipsa  timpului  –  toţi  membrii  comisiei 

sunt implicaţi şi în alte activităţi sau au şi 

alte sarcini. 

 
 

                                                         Semestrul al II-lea 
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         I.Scurtă prezentare descriptivă a activităţii  

 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării 

instituţionale şi profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a şcolii. Pe parcursul semestrului al II-lea membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind 

documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău , de A.R.A.C.I.P. şi de cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri 

pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 

        II. Lista activităţilor desfăşurate în semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021 

 

 - Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare în semestrul al II-lea; 

 - Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei (în perioada 13 ianuarie -10 martie 2021 ); 

 - Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând 

cadrul calităţii-Hotărîrea Nr.5/24.10.2020 privind intensificarea consilierii elevilor claselor a-VIII-a.  

 - S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii;  

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor);  

- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter permanent în vederea realizării Raportului 

de monitorizare semestrial; 

 - S-au aplicat chestionarele selectate; 

 - S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor, Fişe de monitorizare a cataloagelor, Chestionare pentru profesori, roluri şi eficienţa în 

comisii, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor;  

- Pe parcursul perioadei s-au ţinut trei şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul comisiei.  

-Când a fost cazul ,datorită stării de urgență determinată de virusul Covid 19,activitățile de predare-consolidare-evaluare s-au desfășurat pe 

diferite platforme și folosind diverse instrumente online; 

-cadrele didactice au participat la webinare pe platforme online pentru a-și perfecționa metodele de predare-consolidare-evaluare. 

-În lunile mai-iunie elevii claselor a-VIII-a au participat la activități de pregătire pentru EN la română și matematică,în condiții de maximă 

siguranță; 

-Examenele EN la clasele a-VIII-a s-au desfășurat ,de asemeni,la timp ,în condiții de siguranță sanitară,atît pentru elevi cît și pentru cadrele 

didactice. 
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PUNCTE TARI  

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară ,la timp;  

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoală; 

 - întocmirea raportului semestrial şi anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2020-2021 la termenul stabilit;  

 

PUNCTE SLABE  

- slabă motivare datorită lipsei timpului-mai ales în perioada cursurilor online;  

- lipsa de dezinteres a unor părinţi faţă de evoluţia la învăţătură şi purtare a elevilor; 

 

 AMENINŢĂRI  

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există 

posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile la termenul stabilit;  

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât 

în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;  

-dezinteresul unor elevi față de activitatea online. 

 

OPORTUNITĂŢI - întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul 

clasei / şcolii, consultaţiile); 

 

 IV. Soluţii posibile  

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai 

corectă; 

 - o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza 

munca acestei comisii;  

- aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile 

oferite de şcoală; 

 - centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora. 

 

 Responsabil CEAC  Prof.Aristotel Doinița 
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