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Aprobat în CP din 29.09.2022 

Avizat în CA din 3.10.2022 

Nr. înreg 3103/18.08.2022 

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII  EDUCATIVE DESFĂȘURATE  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022   

 

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 2021-2022):   
În cadrul şcolii predau un număr de 60 de cadre didactice  dintre care 19 diriginţi la ciclul gimnazial. 

 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume cadru didactic Grad didactic  Clasa 

1 Oprescu Carmen  35 ani Gradul didactic I cls. a V-a A 

2 Dobre Oana  25 ani Gradul I  cls. a V-a B 

3 Demte Mihaela  26 ani Gradul didactic II cls. a V-a C 

4 Sterpu Liviu  29 ani Gradul didactic I cls. a V-a D 

5 Budea Laura  22 ani Gradul didactic I Cls.a V-a E 

6 Murgociu Luminița 22 ani  Gradul didactic II Cls. aVI-a A 

7 Bicoiu Mariana  7 ani Gradul II   Cls. aVI-a B 

8 Ene Liliana  23 ani Gradul didactic I Cls.aVI-a C 

9 Grozea Monica 13 ani Gradul II Cls. a VI-a D 

10 Tudorache Maria  29 ani Gradul didactic I Cls. a VI-a E 

11 Deleanu Eugen  26 ani Gradul didactic I Cls. a VII-a A 

12 Popescu Gratiela  22 ani Gradul didactic I  Cls.a VII-a B 

13 Zotolea Mariana  27 ani Gradul didactic I Cls.a VII-a C 
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14 Croitoru Lolica  21 ani Definitivat  Cls.a VII-a D 

15 Matei Roxana  23 ani Gradul didactic I Cls. a VII-a E 

16 Ivan Iuliana  21 ani Gradul didactic  I Cls. a VIII-a A 

17 Urmuzache Marilena   35 ani  Gradul didactic I  cls. a VIII-a B 

18 Aristotel Doinița  34 ani Gradul didactic I cls. a VIII-a C 

19 Bundă Cristina  21 ani Gradul didactic I  cls. a VIII-a D 

 

1.2. Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de învățământ (anul 2021-2022): 

Număr de elevi: 1114 

Număr de clase pe cicluri de învățământ: la învățământul primar 596 elevi – 24 clase:/ în învățământul gimanzial 518 elevi – 19 clase: 

 

Nr 

crt 

Ciclu primar  Numar clase  

1. Pregatitoare  5 

2. Clasa I  5 

3. Clasa a- II-a  5 

4. Clasa a- III-a 4 

5. Clasa a IV-a  5 

 Total  24 

 

Nr 

crt 

Ciclu gimnazial  Numar clase  

1. Clasa a V-a  5 

2. Clasa a VI-a  5 

3. Clasa a VII-a  5 

4. Clasa a VIII-a  4 

 Total  19 

 

-nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase- nu există note la purtare scăzute sub nota 7 pe semestrul I al anului scolar 2021-2022 

- nr. abandon scolar/școala/ nivel de clase: -  nu există situații de abandon  
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- nr. absențe pe nivel 

 

 

 

TOTAL  an sc 2021-2022 

 

TOTAL motivate nemotivate 

PRIMAR 10973 9881 1092 

GIMNAZIU 4787 3426 1361 

Total 15760 13307 2453 

 

 

- 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-  

În conformitate cu Ordinul nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat.  

Au fost  380 dosare din care: 

- Burse de merit: 331 dosare 

- Burse de studiu: 4 dosare 

- Burse de ajutor social: 

 lit. a) 35 dosare 

lit. c) 10 dosare 

 

- rezultate la olimpiadele și concursurile școlare: nr. elevi premiati/ nr elevi participanti/ nr total de elevi din școală-  

Olimpiadele şcolare şi dorinţa de performanţă a elevilor sunt unul din obiectivele colectivului didactic al Şcolii Gimnaziale  

Nr.7 Buzău  .  Încă de la începutul anului şcolar s-au fixat loturile de performanţă pe clase , pe baza activităţii curente şi a rezultatelor 
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la învăţătură , a talentului şi înclinaţiile elevilor şi s-a realizat direcţionarea studiului , indicarea bibliografiei şi a materialelor auxiliare 

. 

                  Pregătirea elevilor s-a realizat pe parcursul fiecărei săptămâni de cursuri , fie înainte de începerea cursurilor fie după 

finalizarea acestora . În vederea pregătirii elevilor pentru competiţiile şcolare , cadrele didactice au elaborat şi utilizat programe de 

studiu complementare, teme de concurs şi cercetare precum şi bibliografii specifice . 

                  Etapa pe şcoală a olimpiadelor şcolare a fost organizată în luna ianuarie 2019 la disciplinele limba şi literatura română şi 

matematică , în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare , elaborat de 

Ministerul Educaţiei . Datele desfăşurării etapelor pe şcoală au fost stabilite de către comisiile de organizare şi evaluare ale etapelor şi 

s-a încadrat în perioada comunicată de minister. Pentru aceste etape, nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa  

următoare şi numărul de elevi calificaţi au fost stabilite de către comisiile de organizare şi evaluare ale etapelor respective şi au fost 

comunicate la începutul semestrului II . 

                      Pentru elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 7, participarea la olimpiadele şcolare a însemnat o modalitate de a pune în valoare 

aptitudinile pe care le-au moştenit . Indiferent dacă motivaţia de a participa la olimpiade ţine de nevoia de competiţie , de cunoaştere 

mai aprofundată sau de o moştenire de familie , participarea la concursuri a îmbogăţit experienţa şi personalitatea fiecărui elev . 

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

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

muncească pentru a obţine performanţă , fapt demonstrat de următoarele   66 de premii obţinute de elevi în urma participării la 

olimpiadele şcolare  după cum urmează : 

• 9 PREMII I 

• 10 PREMII II 

• 13 PREMII III 

• 32 MENŢIUNI 

• 1 MEDALIE BRONZ 

• 1 PREMIU ECCLESIA 

ETAPA MUNICIPALĂ :  

   3 PREMII III 

   5 MENŢIUNI 

ETAPA JUDEŢEANĂ : 

 9 PREMII I 

 10 PREMII II 

 10 PREMII III 
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 27 MENŢIUNI 

 1 MEDALIE DE BRONZ 

ETAPA NAŢIONALĂ :  

  2 ELEVI CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ 

  1 PREMIU ECCLESIA 

În anul şcolar 2021-2022, în Şcoala Gimnazială Nr.7 Buzău s-au desfăşurat diferite concursuri de limba și literatura romȃnă, 

matematică,  cultură generală, ştiinţe şi sport. În urma desfăşurării acestor concursuri au fost obţinute următoarele premii: 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. I, ciclul primar: 

• Premiul de excelenţă – --- elevi 

• Premiul I –  16 elevi 

• Premiul II – 31 elevi 

• Premiul III – 13 elevi 

• Menţiune – 12 elevi 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. I, ciclul gimnazial: 

• Premiul I – 4 elevi 

• Premiul II – 2 elevi 

• Premiul III – 1 elevi 

• Menţiune – --- elevi 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. I: 79 premii 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. II, ciclul primar: 

• Premiul de excelenţă - 62 elevi  

• Premiul I –  1031 elevi 

• Premiul II – 534 elevi 

• Premiul III – 427 elevi 

• Menţiune – 247 elevi 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. II, ciclul gimnazial: 

• Premiul I – 15 elevi 

• Premiul II – 18 elevi 

• Premiul III – 21 elevi 

• Menţiune - 16 elevi 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022, sem. II:  2371premii 
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Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022: 2450 premii 

 

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 "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. 

 Ca urmare a activitatilor desfasurate consideram ca urmatoarele obiectivele propuse au fost atinse: 

 Diminuarea abaterilor comportamentale la nivelul scolii si adoptarea unui comportament adecvat,civilizat, precum si 

inlaturarea conflictelor; 

 Comunicarea eficienta si folosirea unui limbaj asertiv; 

 Dezvoltarea personala; 

 Creerea de noi prietenii; 

 Imbunatatirea relatiilor si eficientizarea acestora intre elevi, şcoală si politie; 

 Elaborarea unui portofoliu al proiectului; 

 Impact pozitiv asupra elevilor; 
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 Sensibilizarea parintilor si a comunitatii locale fata de violenta in scoli; 

 Imbunatatirea relatiilor triadei :Elevi-Familie-Scoala 

Nr. 

crt 

Denumire activitate Clasa  Data  Cadru didactic  

1 Bullying, un fenomen ingrijorator  a Va C 23.11.2021 Demte Mihaela  

2 Bullying, un fenomen în plină desfasurare ? A Va D 10.12. 2021 Sterpu Liviu  

3 Bullying si Cyber bulliyng a Va E 21.10.2021 Budea Laura  

4 Bullying-ul si intoleranta in scoala A Va D 19.02.2022 Sterpu Liviu  

5 Bullying-ul si intoleranta in scoala A VIa D 24.02.2022 Grozea Monica  

6 Violenta domestica, influente asupra dezvoltarii copiilor A Va C 21.03.2022 Demte Mihaela  

7 Violenta nu rezolva problemele A VIIa E 30.03.2022  Matei Roxana  

8 De la violenta in scoala la violenta in societate A VIII a C 17.04.2022   Aristotel Doinita  

9 Violenta in scoala , intre neglijenta si nepasare A V a E 20.05.2022   Budea Laura  

10 Pace si non violenta in scoala mea A VI a C  07.06.2022 Ene Liliana 

 

 

3. Programul PĂRINŢII DE LA ŞCOALĂ  vizează Identificarea, monitorizarea elevilor cu părinti plecați la munca în străinătate, a 

elevilor care trăiesc în familii monoparentale, a elevilor care se află în plasament și sunt elevi ai Școlii Gimnaziale Nr.7, Buzău. Pentru 

aceasta am realizat  următoarele chestionare: 

 

1. https://forms.gle/9xbh7gJKqYtkzuEt9  

2. https://forms.gle/6FLv7cRQGyXwGdpA6  

3. https://forms.gle/H9bAeUMaS4XHGAneA  

Planul de măsuri prevede: 

• Colaborare permanentă cu școala - cel puțin 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 . 

https://forms.gle/9xbh7gJKqYtkzuEt9
https://forms.gle/6FLv7cRQGyXwGdpA6
https://forms.gle/H9bAeUMaS4XHGAneA
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• Consultarea directorului şcolii în situaţii extreme. 

 

• Discuții cu elevii pe probleme care-i interesează și implicarea lor în activități școlare si extrașcolare (proiectele clasei/ 

proiectele școlii). 

• 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 și sancționarea cuvenită atunci când este cazul. 

• 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:  

 4 elevi au ambii parinți plecati  la muncă în strainatate; 

 2 elevi au mama parintele unic sustinator plecat la muncă în strainătate; 

 1 elev are doar mama  plecata la muncă în strainatate; 

 23 elevi au doar tatăl plecat la muncă în strainatate; 

 4 copii au revenit în țara în acest an și au experimentat o perioada de ședere în strainătate alaturi de părinți mai mare de un an. 
Programul a  mai urmărit: 

 identificarea elevilor de alte etnii- 1 elev de etnie turcă; 2 elevi de etnie romă declarați. 

 identificarea elevilor  care provin din familii monoparentale – 79 elevi;  

 identificarea  elevilor aflaţi în plasament –9 elevi. 
 

 

III.NUMĂR ACTIVITATI METODICE IN COMISIA DIRIGINTILOR SI TEMATICA ACESTORA ; NR PARTICIPANTI/ 

ACTIVITATE 

 
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la 

începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior, vacanța impusă de doua săptămâni care 

în context pandemic a dus o modificare în  structura anului școlar. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea  noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor.  
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 Preluarea dosarelor pentru BURSE.  

 Organizarea unui grup de WhatsApp – ”Dirigenție” al comisie metodice în scopul  eficientizarea activității orelor 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, colaborării cu conducerea școlii în context pandemic. 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi 

pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare, de perfecționare. 

  În realizarea planificărilor, diriginţii au respectat  structura curriculumului, bazata pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice si conţinuturi 

Toate planificările au fost revizuite conform noii structuri a anului școlar conform Ordinului 5549/05.11.2021 

I. Activitatea educativă 
 În data de 30 septembrie 2021- întâlnire de comisie cu domnii profesori diriginţi pentru analiza activității din anul școlar anterior și 

pentru a stabili tematica pentru anul şcolar 2021-2022, a fost întocmit  graficul desfășurării activităților propuse de fiecare profesor 

diriginte. 

În semestrul I, din anul școlar 2021-2022,  lecțiile au fost transmise online pe aplicația Zoom cu link generat din platforma 

ADSERVIO pentru toți diriginții participanți. 

 În data de12.11.2021 doamna dirigintă prof. Bicoiu Mariana a susținut la clasa a VI-a B (24 elevi) activitatea: „Bullying și 

Cyberbullying”  
 În data de 16. XII. 2021 doamna dirigintă prof. Grozea Monica a susținut la clasa a VI-a D activitatea: „Popas în lumea emoţiilor”  

 In data de 20.05.2022 doamna dirigintă, Croitoru Lolica a desfășurat la clasa a VII-a D activitatea: Prietenia-empatie, colaborare, 

coperare.  
În luna martie / aprilie diriginții claselor a VIII- a au susținut activități de  Orientarea şcolară şi profesională, elevii au fost ajutaţi să-şi 

aleagă şcoala, respectiv profesiunea, potrivită atât cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii, cât şi cu cerințele societății.  

Cunoaşterea opțiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor reprezintă în acest context un aspect important al activității de 

orientare în carieră a acestora. 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău a  desfășurat pe întreg parcursul anului școlar 2021- 2022 activități de orientare școlară și 

profesională pentru elevii clasei a VIII-a, după cum urmează:  

1. De către diriginții claselor a VIII-a A, B, C, D, au cadrul lecțiilor desfășurate la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, conform 

programei, în orele alocate Managementului Carierei; 
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2. În programul Cabinetului școlar de asistența psihopedagogică, de către prof. psihopedagog, consilier școlar, Cîmpeanu Elena Mihaela;  

3. Prin activități de prevenirea a abandonului și absenteismului; de dialog între Școală -Familie-Comunitate, oferite de mediatorul școlar-

TIȚA TATIANA; 

4. Prin participarea la Ziua porților deschise, la liceele care au organizat, dar și la licee tehnologice, cu învatamant dual; 

5. Prin activități extrașcolare în diverse proiecte educaționale, proiectul la nivelul școlii: „START SPRE VIITOR!”. 

6. S-a folosit ghidul de anul trecut  pentru Admiterea la liceu si informații de pe internet. 

 

II. 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.  

 

Tipuri de activități. Programe, proiecte şi acțiuni: 
 

 Activități desfășurate în parteneriatul cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanti:  
 6 decembrie 2021- elevii clasei I E coordonați de doamnele profesoare Roșu Mihaela și Matei Roxana au participat la slujba de hram a 

bisericii, au susținut la sfârșitul Sfintei Liturghii un scurt recital de poezii și colinde. Preotul paroh Ene Constantin le-a vorbit celor 

mici despre Sfântul Nicolae și a explicat motivele pentru care ierarhul minunat al cetății Mira din provincia Lichia de odinioară este 

atât de iubit de copii și nu numai, precum și despre tradiția și frumusețea colindelor. 

Copiii au fost răsplătiți cu pachete de dulciuri. La biserica elevii au fost însoțiți și de către părinți.  

 19 decembrie 2021- 25 de elevi (clasele VI A –VI B) au cântat colinde la Sfanta Liturghie, în duminica dinaintea sărbătorii Nașterii 

Domnului în Biserica Sf. Nicolae -Dorobanți 1, coordonați de prof Mitrea Daniela. 
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 Elevii premiați la un concurs desfășurat in online au primit diplomele si aprecierea în biserica Sf. Nicolae. 

 

III. Formarea si perfecționarea resurselor umane: 
 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, Academia Profesorului Digital și au participat la diferite Webinarii, grupuri de lucru 

metodice (locale, județene și naționale), au învățat să lucreze în diferite platforme și aplicații; 
 Oportunitatea unui program de formare „Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare". 25  de profesori din 

școala noastră au accesat cursul, un curs  util mai ales celor care lucrează cu  elevi cu ritm lent, cu elevi cu situații speciale. 

 la nivelul școlii în cadrul comisiei metodice a diriginților s-au prezentat multe resurse interactive cu conținut adaptat curriculei 

de dirigenție; 

 profesorilor le-au fost recomandate o serie de instrumente/aplicații/ Site-uri ultile în online: 

https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu/search?query=CONSILIERE%20SI%20ORIENTARE;  

https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-

UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y; 

 http://alem.aice.md/ - Educație în Online –Biblioteca Digitală-implementat de MECC de la Chișinău. 

 prin  implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat: SNAC; 

 Participarea la proiectele internationale Erasmus: Green life; Past, Present and Future- it is all in the sky; Migrant UR 

Hope.  
 Prin mobilitățile la care au participat si elevi si profesori, Cehia, Polonia,Spania, Cipru, Franța. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu/search?query=CONSILIERE%20SI%20ORIENTARE
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/
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IV.PROIECTE EDUCATIVE - În anul școlar 2021-2022 sunt 22 proiecte pe următoarele domenii: 

 cultural artistic: 3 

 educatie ecologică: 6 

 educatie civică și pentru voluntariat: 6 

 educatie prin sport: 2 

 educatie stiințifică: 1 

 educatie rutieră: 2  

 educație pentru sănătate: 2 
 

1. DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC  

 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

Clasa  Titlul proiectului  NIVELUL  

1 Dragoescu Mihaela III B Atelierul bucuriei  Județean  

2 Delcea Alice  III D Atelierul bucuriei  Județean  

3 Ion Daniela IV B  Prietenii lui Mickey Mouse călătoresc prin clasa a IV-a  Școală  

4.  Dobre Oana  Elevii 

școliii 

Seven Sounds- festival Județean  

 

2. DOMENIUL ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI:  1 proiect LeaF , 1 proiect Erasmus +, 1 proiect Ed. Globală  

Nr 

crt  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  NIVELUL  

1 Ivan Iuliana  VIII A Green life  International- Erasmus +  

2 Budea Laura  Elevi școlii  Este lumea noastră! Să acționăm!-ed. Globală  Internațional  

3 Ion Daniela  IV B  Eco- prietenii pădurii (LeaF) Internațional  

4 Bicoiu Mariana  Elevii școlii  Baterel  Național  

5 Ion Daniela   IV B Albinele sunt Prietenii Noștri Național  

6 Stanciu Ștefana  II B  Planeta Albastră contează pe tine!  Național  
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3. DOMENIUL EDUCAŢIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR 

CLASA TITLUL PROIECTULUI NIVELUL 

1. Stanciu Stefana   elevii scolii Iti pasa? Implica-te ! – proiect SNAC  National  

2. Budea Laura  elevii scolii Impreuna impotriva violentei  Școală   

3. Popescu Grațiela  VII B Migrants U R Hope  International- Erasmus + 

4. Coroi Mariea  IV C  Bunicii mei, bunicii tăi, bunicii noștri Școală  

5. Matei Roxana  Elevii școlii  Start pentru viitor! Școală  

6 Dașu N, Capmare A, 

Tudorache M.  

Elevii școlii Împarte-Educă-Donează  Național  

 

4. DOMENIUL SPORTIV (INCLUSIV MAJORETE ȘI GIMNASTICĂ AEROBICĂ) 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  NIVELUL  

1. Bundă Cristina  echipa de majorete Mișcare, sport și frumusețe  Județean  

2. Bundă Cristina  Echipa de majorete Dansul ca o artă Școală  

 

5.  DOMENIUL TEHNIC SI ŞTIINŢIFIC 

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  NIVELUL  

1.  Ivan Iuliana  VIII 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  NIVELUL  

1. Medianu Rodica  Elevii școlii Prietenul meu, politistul  scoala  

2. Filip Mihaela  I C  Tedi- școala siguranței  Național  

3.  Moraru Simona  I D  Tedi- școala siguranței  Național  
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7. DOMENIUL EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE  

NR. 

CRT.  

NUME SI PRENUME 

COORDONATOR  

Clasa  Titlul proiectului  NIVELUL  

1 Tacu Cristina  Elevi ciclul primar   Și eu trăiesc sănătos  Național  

2.  Ungureanu Andreea/ 

Ion Daniela 

Clasa a II-a D 

Clasa a IV-a B  

Steluța în căutarea magiei  Național  

  

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.  

 

1. Ziua limbilor Europene – 26.09.2021 - 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 VI-a -“Te iubesc!” in limbile 

tarilor europene , coordonați de prof.Tudose Alice. Elevii clasei a VII -a E au fost antrenati intr-o calatorie virtuala prin Europa, 

coordonați de Prof. Popescu Grațiela . Elevii clasei a VIII-a A au căutat, au citit și au tradus câteva proverbe amuzante în limbile 

partenerilor celor două proiecte Erasmus + „GREEN LIFE” și „PAST, PRESENT, FUTURE- IT IS ALL IN THE SKY”. Activitatea 

s-a intitulat “ Idioms of the world” și a fost coordonată de prof. Ivan Iuliana.  

 

2. Săptămâna Europeană a Sportului – Săptămâna Europeană a Sportului (23- 30 septembrie 2021) 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. 
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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 2021-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, care a 

sărbătorit realizările și contribuțiile femeilor din sectorul spațial și științe, oferind următoarei generații posibilitatea de a fi prezentate 

modelele feminine din întreaga lume. Elevii școlii noastre au făcut cercetări pe internet despre impactul incredibil pe care l-au avut 

femeile asupra sectorului spațial și al științei și au sărbătorit unele dintre numeroasele femei uimitoare care au făcut parte din călătoria 

noastră către stele.   

 

4. Erasmus Days -14-16 octombrie 2021- 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.  Elevii, coordonați de prof. Ivan Iuliana, au participat la un concurs de poeziein cadrul proiectului Erasmus + PAST, 

PRESENT, FUTURE - IT IS ALL IN THE SKY, cu numărul de referință 2020-1-PL01-KA229-082143_2. La acest concurs au 

participat un număr de 30 de elevi, cu vârste cuprinse între 12-13 ani. Temele pe care le-au folosit au fost: A Galaxy Apart - Star Wars 

drumul tău, Universul. Pentru proiectul GREEN LIFE, cu numărul de referință 2020-1-CZ01-KA229-078246_2, elevii au fost toți 

CODEBUSTERS, participând la o minunată vânătoare de comori plină de surprize.  

 

5. Ziua Alimentației- 16.10.2021-  au fost desfășurate 6 activități pentru formarea unor deprinderi de stil de viață sănătos, prin 

identificarea și consumarea de cât mai multe produse alimentare sănătoase, potrivite dezvoltării fizice armonioase a copilulu i. 

Următoarele cadre didactice au coordonat elevii în desfășurarea unor activități : Prof. Manole Joița- Pregătitoare A, Prof. Corbulea 

Lidia-  Pregătitoare B, Prof. Mirică Andreea- Pregătitoare C, Prof. Capmare Alice- Pregătitoare D, prof. Ungureanu Andreea- cls aII-a 

D,Prof. Tacu Cristina-clasa  a IV-a E 

 

6.DE UNDE MĂ INFORMEZ? Ziua mondială pentru dezvoltarea informaţională (24 octombrie 2021). Cu scopul de 

identificarea  surselor  de informare pe care le folosesc în diferite situaţii și cu familiarizarea cu modalităţile de căutare şi utilizare a 
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informaţiilor, elevilor claselor a IVa A și a IV-a C, coordonați de prof. Nazâru Anișoara și prof. Coroi Mariea, au prezentat un scurt 

material legat de sursele de informare ale oamenilor , de importanța informațiilor , de beneficiile aduse de calculator/internet în viața 

oamenilor.  

 

7. Ziua Verde- 29.10.2021 - Activități de plantare a unui pom sau a unui arbust fructifer în grădina școlii/ parc. Elevii claselor a II-a B 

și a II-a E au fost coordonați la nivelul instituției de cadrele didactice implicate în campanie: prof. Stanciu Ștefana și prof. Ungureanu 

Ortansa .  

 

8. Săptamâna Educației Globale- 16-20.11.2021 - Activități cu tema „ It is our wordl! Let’s take action together! “ 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 

desfășurate sunt următoarele: ”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” – Împreună pentru viitor! Activitate sustinutã de institutor 

prof. Popa Adrian alãturi de elevii clasei a III a A, Dă mai departe !- Activitate sustinutã de prof. Ivan Iuliana alaturi de elevii clasei a 

VIII a A, Împreună pentru o lume mai bună!”- Activitate sustinuta de prof. Tudorache Maria alãturi de elevii clasei a VI a E, Este 

lumea noastra! – Activitate sustinutã de prof. Budea Laura alãturi de elevii clasei a V a E, ”Bucuriile copilariei” - Activitate susţinutã 

de institutor prof. Stere Georgeta alaturi de elevii clasei a III a C,  „Copiii intr-o lume mai bunã” – Activitate susţinutã de prof. 

invãtãtor Delcea Alice alãturi de elevii clasei a III a D,  “Ce este schimbarea climatica?” Activitate sustinutã de prof. invãtator Tacu 

Cristina alaturi de elevii clasei a IV a E,  « Şi copiii au drepturi  «  Activitate sustinutã de prof. invãtãtor Drãgoescu Mihaela alãturi de 

elevii clasei a III a B.  

 

9. Cea mare lecție din lume-20.09-10.10.2021 - Cea mai mare lecție despre vaccinare este  dedicată informării corecte a elevilor în 

privința vaccinării și a măsurilor de siguranță sanitară în școală. În instituția noastră au fost desfășurate activităție la următoarele clase: 

Clasa a IV-a E, coordonați de prof. Tacu Cristina Claudia, Clasa a IV-a B, coordonați de prof. Ion Daniela, Clasa a VI-a E, coordonați 

de prof. Tudorache Maria.  

 

10. Ziua Națională a României  - 2.12. 2021 - Scopul activităților desfășurate în instituția noastră a fost de a consolida și sistematiza 

cunoștintelor de geografie, istorie, tradiții, obiceiuri, cultură, limbă, care definesc portretul spiritual al poporului român. 

o Dumitru Lidia – clasa I A- 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei 

o Negoiță Ionela- clasa I B -,, La multi ani, Romania!” 
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o Filip Mihaela- clasa I C -1 Decembrie – Ziua Națională a României 

o Moraru Simona- clasa I D- 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei 

o Roșu Mihaela- clasa I E- România – țara mea, draga mea 

o Găina Nicoleta- clasa a II-a A- „1 Decembrie-Ziua Naƫionalǎ a Romȃniei” 

o Stanciu Ștefana – clasa a II-a B- 1 Decembrie – Ziua Națională A României 

o Duță Adelina – clasa a II- a C- „1 Decembrie - Ziua Naƫionalǎ a Romȃniei” 

o Ungureanu Andreea- clasa a II-a D- „1 Decembrie - Ziua Națională a României”  

o Ion Daniela- clasa a IV-a B - „1 Decembrie - Ziua Națională a României 

o Tacu Cristina- clasa a IV-a E- „1 Decembrie - Ziua Națională a României”  

o Grozea Monica- clasa a VI-a D- 1 DECEMBRIE – România, țara mea! 

o Matei Roxana – clasa a VII-a E- Despre Eroi Și Iubirea De Țară 

o Aristotel Doinița- clasa a VIII-a C- România mea, România noastră! 

 

11. Sf. Nicolae – prietenul copiilor-06.12.2021-  Elevii au participat la slujba de hram a bisericii, au susținut la sfârșitul Sfintei 

Liturghii un scurt recital de poezii și colinde-prof. Matei Roxana și prof. Roșu Mihaela Petruța.  

 

12. Hour of Code- 15.12.2021 - În cadrul activătății, fără să cunoască programare, cu ajutorul voluntarilor, elevii au învățat practic 

cum funcționează jocurile lor preferate și tehnologia care îi înconjoară. Prof. coordonator Tudorache Maria și elevii clasei a VI-a E 

alaturi de elevi Colegiul National B.P. Hasdeu 

 

13. POVESTE DE IARNĂ…-14.12.2021-  Elevii claselor a IV-a A și a IV-a C, coordonați de prof. Nazâru Anișoara și prof. Coroi 

Mariea, au desfășurat activităţi  de păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti pentru identificarea şi păstrarea datinilor şi 

obiceiurilor strămoşeşti.  

 

14. Dor de Eminescu – 16.01.2021 – au fost desfășurate activități de informare a elevilor despre viata si activitatea poetului Mihai 

Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale și  antrenarea elevilor claselor I E- prof. Roșu Mihaela, I C- prof. Filip 

Mihaela, a II-a A- Găina Nicoleta, a IV-a B- prof. Ion Daniela, a VII-a E prof Matei Roxana . Activitățile cu ocazia Zilei Naționale a 

Culturii au fost desfășurate și în semestrul al II-lea, iar ele vor fi cuprinse în raportul asupra activității extrașcolare din semestrul al II-

lea.  
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15. Ziua Internațională Cititului Împreună (traducerea din engleză: World Read Aloud Day) – 2 februarie 2022 - organizată anual 

în prima zi a lunii februarie de către LitWorld (www.litworld.org) este un eveniment global, la care participă milioane de oameni. 

Această inițiativă reunește într-o singură zi copii, tineri și  adulți din peste o sută de țări ale lumii pentru a celebra puterea cuvintelor.  

Cititul cu voce tare este o modalitate de dezvoltare a abilităților lexicale și cognitive. Cercetătorii în domeniu propun modalități de 

eficientizare a cititului cu voce tare, deoarece s-au demonstrat implicații pozitive asupra abilităților lingvistice și de comunicare. Unele 

dovezi ale eficienței lecturii cu voce tare/în grup: 

 creierul va asocia lectura cu plăcerea de a fi împreună cu prietenii, părinții, colegii, etc. 

 citirea este mai fundamentală, informația se memorizează mai bine 

 contribuie la creșterea volumului vocabularului activ 

 citirea în voce fortifică timpul de concentrare a atenției 

 discuția celor citite oferă posibilități pentru diverse modele de interpretare a informației. 

În școala noastră au fost desfășurate un număr de 13 activități : cls. Pregătitoare A- Manole J, Clasa Pregatitoare C- Mirica Andreea, 

Clasa Pregătitoare D- Capmare Alice, Clasa a II-a B- Stanciu Ștefana, Clasa a II-a D- Ungureanu Andreea, Clasa a II-a E- Ungureanu 

Ortansa, Clasa a III-a A- Popa Adrian, Clasa a III-a B- Drăgoescu Mihaela, Clasa a III-a C- Stere Georgeta, Clasa a IV-a A- Nazâru 

Anișoara, Clasa a IV-a B- Ion Daniela, Clasa a IV-a C- Coroi Mariea, Clasa a IV-a E- Tacu Cristina, prof. Grozea Monica-clasele a V-

a B, a VI-a E, a VI-a D, a VII-a B și clasele a VIII-a.  

 

16. Ziua Internațională a Siguranței pe internet- 09.02.2022- promovează învățarea utilizării într-un mod responsabil a noilor 

tehnologii online și mobile și face referire în special la copii și la comportamentul acestora în mediul online. Anual, Ziua Siguranţei pe 

Internet este marcată pentru promovarea siguranţei şi utilizării pozitive a tehnologiei digitale pentru tineri şi pentru a se concretiza 

intr-o reală sursă de conversaţie naţională despre modalităţile de utilizare a tehnologiei în forme de responsabilitate, creativitate şi 

respect. În școala noastră au fost desfășurate 3 activități : prof. Tudorache Maria- clasa a VI-a E, prof. Ivan Iuliana – clasa a VI-a B si 

prof. Grozea Monica- clasa a VI-a D- ''All fun and games? Exploring respect and relationships online''. 

 

17. Ziua Eficientei Energetice- 05.03.2022- În fiecare an, pe 5 martie, celebrăm Ziua Mondială a Eficienței Energetice. Scopul 

marcării acestei zile este de a conștientiza cât de valoroasă este energia, consumul rațional al acesteia și impactul favorabil al eficienței 

energetice asupra climei, la nivel planetar. În școala noastră prof. Bicoiu Mariana  si elevii  claselor a VI-A, B, C, D, E au realizat 

postere sau bannere care marcheaza necisitatea reducerii consumul de energie si utilizarea resurselor alternative sau verzi de energie.  
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18. Ziua Francofoniei- 20 martie 2022 - În fiecare an, la 20 martie, sărbătorim Ziua Internațională a Francofoniei. Francofonia 

reunește astăzi 88 de state și guverne într-o comunitate care depășește promovarea utilizării limbii franceze. Francofonia este o 

comunitate de valori care privește cu responsabilitate către Francofonia viitorului, într-o lume pe care ne-o dorim sigură, liberă, 

democratică și unită, bazată pe respectul dreptului internațional și cooperarea multilaterală, o lume a păcii, cooperării, dezvoltării 

durabile, o lume în armonie cu mediul înconjurător și respectuoasă cu natura. Elevii, coodronați de prof. Popescu Grațiela, au realizat 

prezentari ale Francofoniei - istoric, geografie si un joc kahoot; a fise cu cele 10 cuvinte in limba franceza care le plac cel mai mult; 

prezentarea unor alte tari francofone.  

 

19. Ziua Apei – 22 martie 2022- - Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor 

legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile 

celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Tema anului 2022 pleacă de la îndemnul "Apa subterană - 

să facem invizibilul vizibil" ("Groundwater - making the invisible visible"). Apele subterane sunt invizibile, dar impactul acestora este 

vizibil peste tot. Aflate sub picioarele noastre, apele subterane reprezintă o comoară ascunsă care ne îmbogăţeşte viaţa. În școala 

noastră au fost desfășurate un număr de 7 activități : clasa pregătitoare A- Manole Joița, clasa Pregatitoare C- Mirica Andreea,  clasa  I 

A- Dumitru Lidia, Clasa I C- Filip Mihaela, clasa I E- Roșu Mihaela, Clasa a II-a A- Duță Adelina, Clasa a IV-a E- Tacu Cristina, 

prof. Tudorache Maria- clasa a VI-a E, prof. Aristotel Doinița- clasa a VIII-a C, clasa a VI-A, B, C, D, E- prof. Bicoiu Mariana. 

 

20. Ziua Pamântului- 22 aprilie 2022- Ziua Pământului are scopul să atragă atenţia asupra degradării mediului înconjurător, asupra 

efectelor poluării şi să ne inițieze cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea 

naturii.În școala nostră au fost defășurate următoarele activități : clasa pregătitoare A- Manole Joița- desene, prezentări PPT, Clasa a 

II-a A- Găină Nicoleta- desene, prezentări PPT, Clasa a III-a B – Drăgoescu Mihaela, prof. Bundă Cristina și prof. Ivan Iuliana- 

acțiune de ecologizare în Parcul Crâng, clasa a VI-A, B, C, D, E- prof. Bicoiu Mariana.  

 

21. Ziua Europeană a Siguranței Rutiere -6 mai 2022- este contribuția Comisiei la Săptămâna mondială a siguranței rutiere a 

Organizației Națiunilor Unite, care are ca temă în acest an „siguranța rutieră a pietonilor”. În școala noastră au fost desfășurate 3 

activități: clasa I C-prof. Filip Mihaela Mersul pe bicicletă în siguranță și Copilul ca pasager,  Clasa pregătitoare D- prof. Capmare 

Alice  Polițiștii- prietenii mei,  clasa a III-a C- prof. Stere Georgeta – Cum să circulăm corect.  

 

22. Ziua Mondială a Mediului- 5 iunie 2022- Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este o zi marcată în calendar pe data de 5 iunie, 

în fiecare an, pentru a face un apel de conștientizare a importanței respectării mediului înconjurător, dar și de-a lua măsurile necesare 

pentru a-l proteja. În școala noastră au fost desfășurate următoarele activități :desene pe asfalt- clasa I C- prof. Filip Mihaela, postere- 
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clasa I B- prof. Negoiță Ionela și clasa I E- prof. Roșu Mihaela, activități de ecologizare în Parcul Marghiloman – clasa a II-a D- prof. 

Ungureanu Andreea, reciclarea și  codurile de culori ale containerelor- clasa a VI-a E și prof. Tudorache Maria, lecție despre reducere  

și reutilizare– Clasa a VII-a E și prof. Ivan Iuliana, clasa a VI-a A, B, C, D, E- Bicoiu Mariana.  

 

23. Ziua Europei- 9 mai 2022 - Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. În școala noastră au fost organizate 

prezentări PPT, expoziție de desene, stegulețe – clasa a IV-a A- Nazâru Anișoara, clasa a IV-a C- Coroi Mariea, clasa I C- Filip 

Mihaela și prof. Ivan Iuliana prin participarea la simpozionul inernațional  Împreună în Europa,  organizat de Colegiul Economic 

Buzău și ISJ Buzău.   

 

24. Ziua Eroilor- 2 iunie 2022- Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care 

au murit în timp ce serveau în forțele armate. Elevii clasei a IIa E, prof. Ungureanu Ortansa , au vizionat filme documentare și 

prezentări în PowerPoint, au recitat poezii și au învățat și au cântat„Imnul Eroilor”și alte cântece patriotice, cunoscute.Elevii clasei a 

II-a C, împreună cu învățătoarea clasei dar și cu părinți si bunici, au fost la biserica Sfantul Nicolaie pentru a comemora eroii neamului 

nostru. Copiii au recitat versuri, au cântat cântece patriotice. Au primit pliante și iconite. 

 

25. În semestrul al II-lea au fost desfășurate o serie de activități în cadrul programului Educație pentru sănătate, adresat elevilor, în 

vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile pentru adoptarea unui stil de viață sănătos. Un procent 

îngrijorător al copiilor din România au un stil de viață departe de a fi sănătos – au înlocuit mișcarea fizică și sportul, cu TV-ul și 

calculatorul, alimentația nesănătoasă, lipsa exercițiului fizic, generează riscuri multiple pentru generații de copii și adolescenți, care nu 

au șanse corecte la sănătate, protecție și o calitate adecvată a vieții. Aceste subiecte sunt încă tabu, tinerii preferă să le discute pe furiș 

în loc să li se adreseze părinților, profesorilor, medicilor, deoarece se tem că nu vor găsi deschiderea necesară. Prin urmare, riscul de a 

obține informații greșite sau incomplete este ridicat, iar consecințele pot fi, în unele cazuri, dramatice.  

Astfel, în școala noastră au fost desfășurate următoarele activități de educație pentru sănătate:  

- Dinți sănătoși- un zâmbet frumos – clasa pregătitoare D- Capmare Alice- aprilie 2022 

- Dinți sănătoși- un zâmbet frumos-  clasa pregătitoare A- Manole Joița- 23 februarie 2022  

-  Igiena dentară-  clasa pregătitoare B- Corbuleac Lidia- 25 februarie 2022 

- Igiena minții și a corpului –  Clasa I C- Filip Mihaela – 19 noiembrie 2021 

- Tedi ne învață cum să ne păstrăm dinții sănătoși- Clasa I E- Roșu Mihaela- 19 noiembrie 2021  

- Pubertatea- clasa a IV a- E- Tacu Cristina- 7 martie 2022  

- Prevenirea gripei- clasa a II-a A- Găină Nicoleta- 06 mai 2022  

- Metode de prevenire a gripei – clasa a II-a C- Duță Adelina- 16 mai 2022  
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- Metode de prevenire a gripei- clasa a II-a D- Ungureanu Andreea- 6 mai 2022  

 

26. SETS-  Mișcarea națională “Și eu trăiesc sănătos” promoveaza starea de bine a copiilor, beneficiile stilului de viata sanatos pentru 

intreaga familie bazat pe o nutritie echilibrata, activitati fizice zilnice. În cadrul acestei mișcări naționale au fost desfășurate 

următoarele activități:  

- Prietenele mele: apa, fructele și legumele – clasa a II-a E- Ungureanu Ortansa- 18 februarie 2022  

 - Prietenele mele: apa, fructele și legumele- clasa I E- Roșu Mihaela- 20 ianuarie 2022 

-  Sandvișul vesel și sănătos- clasa II E- Ungureanu Ortansa- 12 aprilie 2022  

- Sandvișul vesel și sănătos-  clasa I E- Roșu Mihaela- 17 martie 2022  

 

27. Educația emoțională-  Educația emoțională se referă la o mai bună înțelegere a emoțiilor, gestionarea eficientă a propriilor 

emoții, înțelegerea emoțiilor celorlalți și îmbunătățirea imaginii personale. Educația emoțională se referă la cunoașterea de  sine și 

înțelegerea propriilor emoții. O altă latură este autoreglarea și gestionarea emoțiilor. În cadrul activităților desfășurate în școala noastră 

elevii au învățat despre emoții, cum se simt ele, care sunt acestea, cum se simt în corp, cum se pot exprima în exterior, cum se poate 

împrieteni cu aceste emoții:  

- martie – iunie 2022- clasa pregătitoare A- Manole Joița  

- 16 februarie 2022- clasa I E-  Când părinții lipsesc de acasă- Roșu Mihaela  

- 18 martie 2022- clasa I E-  Copilul și accesarea internetului -  Roșu Mihaela  

- 10 februarie 2022- Clasa I E-  Relațiile cu colegii-  Roșu Mihaela  

- 15 septembrie- 15 decembrie 2021- clasa a II-a D și clasa a IV- a B - Steluța în căutarea magiei- Ungureanu Andreea și Ion Daniela  

- 23- 25 mai 2022- clasa a IV-a C-  Din grijă pentru copii- Coroi Mariea  

-17 mai 2022-  clasa I B-  Emoțiile, prietenele mele-  Negoiță Ionela  
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VI. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 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; 

 Existența în școală a 3 proiecte Erasmus+, desfășurate pe perioada 

2020-2022. 

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

Nicolae și diverse instituții 

 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.  

 Existenţa unui număr mare de elevi în clasă ce nu permite 

o observare mai directă a elevilor de către profesori şi 

dirigintele clasei  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenta la nivelul școlii a unor proiecte internaționale -

ERASMUS +: 

 MIGRANT’S U R HOPE  

 GREEN LIFE  

 PAST, PRESENT, FUTURE- IT IS ALL IN THE SKY, 

  desfășurate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea  unor instituţii importante de a 

veni în sprijinul şcolii prin realizarea unor parteneriate 

Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru 

acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc 

 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); 
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VI. PARTENERIATE 2021-2022 

 

 

nr 

crt 

Instituția parteneră Obiectul colaborării Cadru didactic  

1 Editura 4 A for A desfasurarea proiectului national de  Ion Daniela  

  dezvoltare socio- emotionala Steluta in cautarea magiei   

2 Scoala Gimnaziala nr 11, Buzau  Simpozionul National  Scoala intre traditie si modernitate Lupascu Veronica  

3 Asociatia Environ  Campania nationala de educatie ecologicia Baterel- Eroul  Bicoiu Mariana  

  Reciclarii   

4 Asociatia pentru dezvoltare profesionala  Proiectul  Misterul din carti  Dasu Narcisa  

 continua PRAEDU   

5 Asociatia pentru dezvoltare profesionala  Proiectul  Scoala - un sprijin pentru fiecare  Dasu Narcisa  

 continua PRAEDU   

6 Institutul intercultural Timisoara proiect  Cetateanul  Sterpu Liviu  

7 AtelieR de Cuvinte proiect national  Arta Povestirii , metoda interactiva in arta 

educativa  

 

8 Scoala Gimn. Dumbrava, Timis proiect  Educatia in zona ruralasi urbana - Exemple de buna 

practica  

Dasu Narcisa  

   in planul activitatilor scolare   

9 Centrul Scolar de Educatie Incluziva  proiectul  Impreuna impotriva violentei  Budea Laura  

10 Asociatia  Drumetii Montane  proiectul  Eco junior  Tacu Cristina  

   Filip Mihaela  

11 Liceul Tehnologic D. Filipescu  proiect  Atelierul bucuriei   

12 Asociatie Femeilor Ortodoxe din Concurs  Biserica mea in istorie - proiect De cand ne stim 

crestini si tot  

Mitrea Daniela  

  Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei   crestini o sa murim   



 

 24 

13 Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  proiect judetean  Traditii de Craciun  Dasu Narcisa  

14 Sc. Gim. Razvad, Dambovita concurs artistic  Poveste de Craciun  Dasu Narcisa  

15 Colegiul Nat. Pedagogic  Regina Maria,  

Hunedoara  

proiect regional  Poveste de Craciun  Dasu Narcisa  

16 Fundatia PRAIS, Bucuresti  Miscarea nationala  Si eu traiesc sanatos   

17 Lic. De Arte  Margareta Sterian,  Buzau  proiect  Seven Sounds   

18 Lic. Tehnologic  I.A. Radulescu Pogoneanu, 

Pogoanele  

proiect  Seven Sounds   

19 Colegiul  Aurel Vijoli,  Fagaras, Brasov  proiect judetean  Primavara in ochi de copil, simpozion  Scoala 

moderna  

Dasu Narcisa  

   perspective in educatie   

20 Asociatia pentru dezvoltare profesionala  proiect international  Prietenii de departe  Dasu Narcisa  

 continua PRAEDU   

21 Editura Copilaria  concurs national Amintiri din copilarie  Tacu C/ Dumitru L.  

22 Editura EDU+ Asociatia EDUCRATES  proiectul Utilizarea mojloacelor moderne in procesul de predare 

- invatare  

Capmare Alice  

  in invatamantul clasic si online  Ungureanu Ortansa  

23 GPP 4+ Sc. Gimn nr 1+ GPP Ion Creanga, 

Slatina  

Sesiunea nationala de referate si comunicari stiintifice  Sanatatea 

-  

Dasu Narcisa  

   componenta esentiala a vietii   

24 Asociatia pentru dezvoltare profesionala  proiect  Mancam sanatos, crestem frumos  Dasu Narcisa  

 continua PRAEDU   

25 Centrul Carpato- Danubian de geoecologie Programul national LeaF Stanciu Stefana  

26 Caregivers, Bucuresti  proiect  Despre pubertate Medianu Rodica  

27 Sc. Gim.  Dionisie Romano  proiect  Cu matematica prin tara  Bunea Diana  

28 Colegiul M. Eminescu,  Buzau  Ziua Portilor Deschise  diriginti clasele VIII  

29 CCD , Buzau  Ziua Europei, 9 mai  Popescu G/ Matei R 

30 Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  proiect interjudetean   Bucuria Invierii Domnului  Dasu Narcisa  

31 Liceul Tehnologic D. Filipescu  consilierea privind cariera clasele a VIII-a  

32 Lic. de Arte  Margareta Sterian,  Buzau  Concurs judetean pentru elevi  Epsilon - perseverenta si succes Bunea Diana  
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 Uniunea Artistilor din Romania    

33 Sc. Gim. Grumazesti, Neamt  Simpozion Concurs judetean  Apa, esenta vietii  Dasu Narcisa  

34 Sc. Gim. Nr 3 Mangalia concurs judetean  Fenomenul violentei in scoala  Dasu Narcisa  

35 Centrul International pentru Educatie, Tg. 

Jiu  

proiect  Jocurile video la clasa- Cercetare si evaluare inovativa  Dasu Narcisa  

36 Sc. Gim. Gheraseni+ IET Gradinita de copii  

Albinuta  

  

  Dambovita,  Rep. Moldova  Concursul international  Reciclam si decoram  Capmare Alice  

37 Sc. Profesionala Daneti, Dolj  proiect  Importanta lecturii in procesul instructiv - educativ  Dasu Narcisa  

38 Lic. Tehn. UCECOM Spiru Haret, Craiova  activitati educative si culturale  Dasu Narcisa  

39 SC Total Training Centre SRL, Bucuresti proiect national  Ce beneficii ai consumand produse apicole Ion Daniela  

40 Liceul Special pentru Deficiente de vedere, 

Buzau  

proiect  Minuni   

41 Sc. Gimn. Udati+ Liceul Agricol Smeeni  proiect educativ Matei Roxana  

42 Editura Cardinal Generation , Dorohoi  proiect  Play Fair! Don't be a bully! Dasu Narcisa  

  proiect  Profesorul in scoala moderna  Dasu Narcisa  

  proiect  My story, an European story  Dasu Narcisa  

43 Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  Simpozionul National  Traditii si obiceiuri la invierea Domnului  Dasu Narcisa  

44 Scoala Gimnaziala Merei  proiect  Vesnicia s-a nascut la sat….la Merei  Stanciu Stefana  

45 OMV Petrom  competitia de proiecte  Campionatul de voluntariat,  proiect Pasi 

spre viitor  

 

46 JA Romania  CDS/ Auxiliar  Manole Joita  

   Capmare Alice  

   Dumitru Lidia  

   Negoita Ionela  

   Filip Mihaela  

   Moraru Simona  

   Rosu Mihaela  

   Tudorache Maria  

47 Colegiul Național Spiru Haret  Festival concurs  Școala din inima mea  Tudorache Maria  
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48 Liceul de Arte  Bălașa Doamna,  Târgoviște Simpozionul național  Calitate și performanță educațională în 

școala europeană  

Tudorache Maria  

 

 

 

VII. TABERE ȘCOLARE 2021-2022  

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume cadru didactic  Perioada Locația  

1 DRĂGOESCU M, DELCEA A, STERE G, MANOLE J, BUGA 

M 

03-09.07.2022 ATGR Călători pe munți și ape , Văliug  

2 TACU CRISTINA  17-22.07.2022 Munții Apuseni, Pensiunea Ana @ Irina Beliș  

3 UNGUREANU ANDREEA 17-23.07.2022 ATGR Misterele Bucovinei , Suceava  

4 STANCIU Ș, COROI M, MATEI R, POPESCU G 29.07- 04.08.2022 ATGR Tabăra Micii vânători de munte, Iezer- Păpușa, 

Argeș  

5 POPA ADRIAN  31.07-06.08.2022 ATGR Tabăra dintre munti, Predeal  

6 BUNDĂ CRISTINA , DELEANU EUGEN  14-20.08.2022 ATGR Meșteșuguri și tradiții, Horezu  

7 BUNEA DIANA / ZOTOLEA MARIANA  21-27.08.2022 Tabara de matematică Arefu, Argeș  

 

 

Directorul unității de învățământ,                                              Coordonatorul educativ, 

Prof. TĂNASE IOHANA MAGDALENA          prof. Ivan Iuliana  


