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Raport general privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 

2021-2022 

 

 

 

 

 

DEVIZA ŞCOLII : ” Suntem mai buni împreună” 

 

 

Misiunea școlii:  Misiunea noastră este de a lucra în parteneriat cu familia și comunitatea 

locală, pentru a construi un mediu de învățare sigur și prietenos, axat pe maximizarea stării 

de bine elevilor și a cadrelor didactice, pentru a crea oportunități de învățare relevantă pentru 

fiecare elev, care să îi ajute să își dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile pentru viață. 

 

Viziunea școlii: Prioritatea noastră este de a ghida elevii în dobândirea și în valorizarea 

cunoștințelor și abilităților care îi vor sprijini în calitatea lor de elevi pe tot parcursul vieții, 

în participarea și contribuția la lumea globală și practicarea valorilor de bază ale școlii: 

respect, toleranță, incluziune și excelență. 

 

 

                                                                                                    

                                                                  

 

 

 



ARGUMENT 

 

 

Anul şcolar 2021-2022 poate fi definit din perspectiva integratoare a 

conceptului calitate în educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului 

românesc. Reforma şi modenizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile: 

capacitatea instituţională, oferta educaţională, structuri şi factori de decizie îşi 

definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei 

abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul 

Managementului instituţional şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii. Implementarea 

standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi 

exigenţelor pe care le presupune integrarea europeană. 

Scoala Gimnaziala nr. 7 Buzau este o instituţie importantă în învăţământul 

preuniversitar buzoian. Modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială, dar fără 

să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1991, şcoala 

noastră si-a castigat recunoaşterea valorii prin munca de zi cu zi a fiecărui cadru 

didactic. Procesul de predare – învăţare – evaluare s-a desfăşurat respectând 

principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: 

competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de 

lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi 

părinţi. 

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează 

următoarele aspecte : 

1. Dezvoltarea individuală a elevului, plecând de la principiul că profesorul este 

"ofertant de educaţie" pentru elev. Accentul proiectelor şcolare şi al programelor 

din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte 

dezvoltarea profesionala individuala a elevului, pe formarea şi consolidarea de 

deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii (tehnician 

în activităţi economice, tehnician în turism); "Produsul finit" al educaţiei oferite 

trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi 

socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată. 

2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ. Este încurajat atât spiritul 

de echipă (lucru în echipă), cât şi rezultatul individual în activitatea educativă. 

3. Garantarea predării de calitate. Procesul de predare-invățare-evaluare este 

garantat ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit profesional şi 

stabil, cu rezultate deosebite la clasă și la concursurile scolare. Gradul mare de 

accedere spre diferitele specializări din învăţământul liceal este o garanţie a calităţii 

pregătirii din școala primară și gimnazială. 

4. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-

o formare personală permanentă. Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur 

atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente". 

Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele 

didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică. Realizarea acestor obiective 

printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o valorificare eficientă a 

resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, 

părinţilor, profesorilor şi comunităţii. Partenerii educaţionali ai școlii: elevi, părinţi, 

comunitate, instituţii publice au beneficiat, prin implicarea şi competenţele 

profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrative, de 

certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou. 



 

Partenerii Educaționali Ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău în anul școlar 2021-2022 

Editura 4 A for A 

 
Scoala Gimnaziala nr 11, Buzau  

Asociatia Environ  

 
Asociatia pentru dezvoltare profesionala  

continua PRAEDU 

Asociatia pentru dezvoltare profesionala  

continua PRAEDU 

Institutul intercultural Timisoara 

AtelieR de Cuvinte 

Scoala Gimn. Dumbrava, Timis 

 
Centrul Scolar de Educatie Incluziva  

Asociatia  Drumetii Montane  

 
Liceul Tehnologic D. Filipescu  

Asociatie Femeilor Ortodoxe din 

 Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei  

Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  

Sc. Gim. Razvad, Dambovita 

Colegiul Nat. Pedagogic  Regina Maria,  Hunedoara  

Fundatia PRAIS, Bucuresti  

Lic. De Arte  Margareta Sterian,  Buzau  

Lic. Tehnologic  I.A. Radulescu Pogoneanu, Pogoanele  

Colegiul  Aurel Vijoli,  Fagaras, Brasov  

 
Asociatia pentru dezvoltare profesionala  

continua PRAEDU 

Editura Copilaria  

Editura EDU+ Asociatia EDUCRATES  

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

 
Asociatia pentru dezvoltare profesionala  

continua PRAEDU 

Centrul Carpato- Danubian de geoecologie 

Caregivers, Bucuresti  

Sc. Gim.  Dionisie Romano  

Colegiul M. Eminescu,  Buzau  

CCD , Buzau  

Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  

Liceul Tehnologic D. Filipescu  



Lic. de Arte  Margareta Sterian,  Buzau  

Uniunea Artistilor din Romania  

Sc. Gim. Grumazesti, Neamt  

Sc. Gim. Nr 3 Mangalia 

Centrul International pentru Educatie, Tg. Jiu  

Sc. Gim. Gheraseni+ IET Gradinita de copii  Albinuta  

 Dambovita,  Rep. Moldova  

Sc. Profesionala Daneti, Dolj  

Lic. Tehn. UCECOM Spiru Haret, Craiova  

SC Total Training Centre SRL, Bucuresti 

Liceul Special pentru Deficiente de vedere, Buzau  

Sc. Gimn. Udati+ Liceul Agricol Smeeni  

Editura Cardinal Generation , Dorohoi  

 

 
Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  Targoviste  

Scoala Gimnaziala Merei  

OMV Petrom  

JA Romania  

 
❖       Avem, de asemenea, relaţii de colaborare cu: Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Buzãu, C.C.D. Buzău, Agenţia Judeţeanã  pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, Casa de pensii, Casa judeţeană de 

asigurări de sănătate, Primăria, Prefectura, Consiliul Local, 

Consiliul Judeţean, Direcţia Silvică Buzău, Agenţia Judeţeanã 

pentru Protecţia Mediului Buzău, Biblioteca judeţeană.  
 

 

 

 
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 2021-2022: 

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 2021-2022, privind calitatea și accesul la 

educație și compatibilizarea cu cerințele de educație și formare profesională existente la nivelul 

Uniunii Europene. 

 

                                    CONTEXT LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar 

românesc este reglementat prin 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; 

• Noul Cod al Muncii - Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 53/2003; 

• Legea 213/30.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 

Codul muncii. 

• 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; 

• LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 

• Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

• ORDIN Nr. 6106/2020 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi 

evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, din 18.11.2020; 

• O.M.E.C.T.S. 6143/1.11.2011, completat de O.M.E.C.T.S. 

3597/18.06.2014, O.M.E.N. 4247/13.05.2020 și O.M.E. nr. 3.189 din 27 

ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

6.143/2011 privind Metodologia de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar; 

• METODOLOGIE-CADRU din 30 august 2021 de organizare și 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar EMITENT aprobată prin ORDINUL nr. 5.154 din 30 august 

2021. 

• Ordinul M.E. nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-

2022; 



• Legea nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată cu completările și 

modificările ulterioare; 

• Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor 

şi tinerilor; 

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

a examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

• Ordin M.E. nr. 5239/2021 privind CALENDARUL de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2021 2022;  

• Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 M.Of., PARTEA I, Nr. 1086 

bis/12.XI.2021 

• Ordin M.E. nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea 

evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 

2022; 

• Ordin M.E. nr.  5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

• Ordin M.E. nr. 5.142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfășurarea 

și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în 

învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023; 

• 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; 

• ORDINUL nr. 4742/10.08.2016 - Statutul elevilor; 

• Ordin M.E. nr. 5550/2021 privind modificarea regulamentului cadru de 

organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS Nr. 

5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 26 aprilie 

2021, în vigoare de la 26 aprilie 2021; 

• ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind sistemul de acumulare, recunoastere și echivalare a creditelor 

profesionale transferabile; 

• 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;  

• Ordin M.E. nr. 3.563 din 29 martie 2021 pentru modificarea și completarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare 

gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016;  

• 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; 

• HG nr. 461 din 2017 privind aprobarea conținutului şi formatului actelor 

de studii pentru absolvenți şi personal didactic; 

• REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date șide abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) 

• ORDIN nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2; 

• Ordin comun ME și MS Nr. 5558_2389/2021; 

• Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor 

și tinerilor; 

• Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

• Ordinul M.E. nr. 3300/19.02.2021 privind aplicarea Programului National 

Pilot „Scoala după școală” publicat în MO nr. 186 din 24.02.2021; 

• OUG.96/2002 privind acordarea produselor lactate și de panificație 

elevilor din învățământul obligatoriu; 

• Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3.637/ 

12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației 

Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a 

taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în 

sistemul de învățământ preuniversitar; 

• OMECT nr. 1409/29.06.2007 - Strategiile MEN privind reducerea 

fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar; 

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

 

Documente cadru de referinţă 

 

• 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;  

• Programul Uniunii Europene de Educație şi Formare pe parcursul întregii 

vieți, 2016 – 2020, Erasmus+; 

• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 

2016-2020-2030;  

• Strategia de dezvoltare a Municipiului Buzău; 



• Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău pentru anul 

școlar 2021-2022; 

• Raportul Școlii Gimnaziale nr.7 Buzău privind starea învățământului în 

anul școlar 2020-2021; 

• Direcțiile de acțiune ale I.S.J. Buzău. 

           ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE 

  Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 7 Buzău 

  Adresa: Buzău, Strada Privighetorilor nr. 5 

  Tipul şcolii: gimnazială, cursuri de zi 

  Telefon/fax 0238715426/0238723951 

  E-mail: sc7bz@yahoo.com 

  Web site:www.scoalagimnaziala7buzau.ro 

  Limba de predare: română 

 

ANALIZA SWOT 

1. RESURSE CURRICULARE 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Disciplinele de învățământ din trunchiul comun 

beneficiază de mijloacele de învățământ necesare; 

• Existența planificărilor și proiectelor de lecție corect 

întocmite; 

• Existența unui orar care respectă curba de efort a zilei; 

• Toți elevii și cadrele didactice au posibilitatea 

folosirii platformelor digitale de tip Adservio; 

• Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea 

programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor 

etc.; 

• Există resurse curriculare ce susțin implementarea 

disciplinelor opționale conform intereselor elevilor și 

părinților. 

• Insuficiente softuri educaționale instalate pe 

PC-urile din clase, care să sporească în orice 

moment calitatea procesului de predare-

învățare; 

• Programele școlare încărcate și un număr prea 

mare de ore pe săptămână la clasele a VII-a și a 

VIII-a. 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Posibilitatea elevilor de participare la orele de 

pregătire suplimentară pentru susținerea probelor din 

cadrul diverselor concursuri școlare; 

• Interesul și pregătirea pentru admiterea în 

învățământul liceal se mențin la cote ridicate; 

• Utilizarea rețelelor de calculatoare pentru comunicare 

și posibilitatea utilizării softului existent în activitatea 

didactică; 

• Preocuparea permanentă pentru creșterea calității 

mediului educațional, sub aspect estetic și al valorilor 

expresive și instrumentale afișate;  

• Posibilitatea creării unei biblioteci virtuale care să 

permită accesul elevilor și cadrelor didactice la 

volume de beletristică și auxiliare curriculare. 

• Numărul disciplinelor de învățământ studiate şi, 

ca urmare, numărul orelor de curs/elev    într-o 

săptămână este prea mare, fapt ce duce la 

supraîncărcarea elevilor; 

• Instabilitatea privind structura modelelor de 

subiecte din cadrul examenului de Evaluare 

Națională. 



2.RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Coeficientul de promovare este ridicat;  

• Încadrarea la nivelul peste media pe țară în ceea ce privește 

rezultatele elevilor la examenele naționale și integrarea cu 

succes a absolvenților într-o formă de învățământ liceal; 

• Număr mare de cadre didactice titulare cu gradul I și II, cu o 

atitudine pozitivă față de elev și procesul de învățământ, toate 

cu calificativul ,,foarte bine” la sfârșitului anului școlar 2020-

2021; 

• Participarea majorității 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 existente 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; 

• 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, 

conform planificării 

 

• Ușoare reticențe în implicarea 

personalului didactic în activități de 

perfecționare  

• Slaba participare a unor cadre 

didactice la cursuri sau evenimente 

de formare în străinătate; 

• Unele cadre didactice manifestă lipsă 

de disponibilitate în a desfăşura 

activităţi extracurriculare sau 

extraşcolare. 

• Reticența unor cadre didactice în 

implementarea unor metode de lucru 

moderne și în utilizarea platformelor 

on-line;  

• Numărul ușor în creștere al copiilor 

cu părinți plecați în străinătate; 

•  Existența unui număr de familii 

dezorganizate care nu se ocupă de 

copii, care nu se implică în viața 

școlii sau care au venituri sub salariul 

mediu pe economie; 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Desele activități comune ale cadrelor didactice pot determina 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; 

• Cointeresarea personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 

perfecţionarea continuă; 

• Identificarea și consilierea copiilor cu dificultăți in învățare și 

integrare: cu CES, ritm lent, de alte etnii, din familii 

monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, orfani, etc. și 

atragerea părinților acestora către proiectul Start pentru viitor. 

• Conștientizarea constantă a elevilor asupra necesității menținerii 

unui mediu școlar curat, igienizat, respectării unor reguli de 

igiena benefice sănătății 

 

 

• Creșterea ușoară a absenteismul, mai 

ales la nivelul claselor gimnaziale; 

• Ponderea mediei generale a claselor 

5-8 in media de admitere la liceu face 

ca nota să devină mai importantă 

decât nivelul de pregătire al elevilor; 

• Existența unor elevi care în perioada 

de învățare în on-line au absentat mai 

mult decât în perioada activităților 

”față în față” poate duce la insucces 

școlar; 

• Dezinteresul familiei și slaba 

implicare a comunității în educația 

copilului poate duce la abandon 

școlar. 

 

 

 



3.  RESURSELE MATERIALE/FINANCIARE 

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 cele două 

scenarii;   

• asigurarea materialelor și a procedurilor eficiente 

pentru asigurarea condițiilor de siguranță 

epidemiologică privind îmbolnăvirile cu SARS 

CoV-2 

• 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; 

• existența rețelei de informatizare la nivelul școlii; 

• Dotarea adecvată a cabinetelor de fizică- chimie, 

biologie şi informatică; 

• Existenţa bibliotecii şcolare cu o bogată ofertă de 

literatură pedagogică și metodică de actualitate; 

• Existenţa unor spaţii  ce pot fi închiriate în scopul 

obţinerii unor fonduri extrabugetare; 

 

 

• Aspectul învechit și monoton al unor săli de 

clasă, al bibliotecii și al holurilor școlii și 

deteriorarea terenului de sport; 

• Resurse extrabugetare reduse; 

• Nu există fondurile necesare motivării cadrelor 

didactice de a participa la cursuri de 

perfectionare  

• Nu există fondurile necesare motivării elevilor 

cu performante deosebite. 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• Disponibilitatea/ deschiderea Primăriei față de 

problematica școlii. 

• Legăturile stabilite cu întreaga comunitate locală sunt 

permanente, materializate prin existenţa unor parteneriate 

cu diverse instituţii, societăţi comerciale locale, ONG-uri 

etc.; 

• Disponibilitatea părinţilor 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. 

•  Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea 

şi întreţinerea spaţiilor şcolare;  

• Insuficienţa resurselor financiare pentru 

dotarea cu mijloace de învăţământ  şi cu 

echipamentele necesare la standardele vizate 

de şcoală; 

•  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

•  Lipsa unei planificări de alocare de resurse 

financiare pe termen mediu şi lung 

îngreunează elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a şcolii. 

 

 

4. RELAŢIILE CU ÎNTREAGA COMUNITATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existenţa mai multor parteneriate cu IJP Buzau;  

• Există un calendar al întâlnirilor cu Comitetul 

Reprezentativ al părinţilor; 

• Fiecare profesor are stabilită o zi pentru consultaţii 

cu părinţii; 

• Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi - părinţi este 

întărită prin implicarea acestora în activitățile 

• Atitudinea necorespunzătoare a unor părinți 

față de situația școlară și disciplinară a 

propriilor copii; 

• Insuficienta implicare a părinților în 

activitățile școlare și extrașcolare, cauzata de 

Nivelul de educaţie, poziţia socială şi timpul 

limitat al părinţilor 



școlare, extrașcolare și în proiectele derulate în 

școală 

• Există disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii, cu IJP, 

DGASPC, CJRAE, Centrul Școlar de Educatie 

Incluzivă Buzău Biserică; instituţii culturale 

• Colaborarea permanentă şi deschisă cu Primăria 

Buzău. 

• Existența asociației „Punți intre generații” pentru 

atragerea de sume extrabugetare. 

 

• Foarte puţine propuneri pentru iniţierea unor 

activităţi în şcoală vin din partea părinţilor; 

• Dificultăţi în atragerea sponsorilor. 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• 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. 

• Sensibilizarea unor asociații, firme, ONG-uri etc 

care să susțină prin donații/sponsorizări nevoile 

școlii. 

• Sensibilizarea părinților elevilor pentru o 

implicare mai mare in problemele scolii si in 

procesul de invățare. 

•  Organizarea defectuoasă a activităţilor de   

parteneriat poate conduce la diminuarea sau 

chiar inversarea efectelor scontate; 

• Slabă implicare a unor părinţi în viaţa şcolară 

duce la eșecul școlar; 

• Scăderea interesului general pentru şcoala de 

nivel performant, în condițiile în care procesul 

de învățare se derulează on-line; 

•  Părinţii lasă în prea mare măsură sarcina 

educării copiilor lor în seama şcolii. 

•  lipsa de implicare a unor părinți în educaţia 

copiilor lor poate duce la o comunicare 

deficitară cu cadrele didactice și în cadrul 

familiei, creând premisele angrenării copiilor 

intr-un mediu extern poluant: filme/site-uri 

nocive tinerilor, discoteci şi localuri publice în 

care se bea, se fumează etc.; 

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE - ARGUMENT PENTRU ȚINTELE ALESE 

În vederea realizării viziunii și misiunii școlii, se ține seama de 

obiectivele/prioritățile Ministerului Educației privind sistemul de educație românesc. 

 

PROGRAMUL NATIONAL DE GUVERNARE PRIVIND SISTEMUL DE EDUCAȚIE 

(2020-2024) 

Strategia de guvernare în educație vizează îndeplinirea mai multor obiective: 

• Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de 

competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. 

• Promovarea educației incluzive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării 

diferenței în școli și în societate. 

• Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul 

educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale. 

• Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de 

evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate. 

• Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul 

didactic în domeniul educațional. 



• Creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în 

clustere integrate (învățământ, cercetare, producție). 

 

                                           OBIECTIVE GENERALE 

 

Pentru anul școlar 2021-2022 sunt vizate următoarele priorități ale sistemului de educație și 

formare profesională: 

Direcții și priorități de dezvoltare pentru învățământul preuniversitar 

• Asigurarea echității în educație. 

• Susținerea carierei didactice. 

• Profesionalizarea managementului educațional. 

• Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. 

• Dezvoltarea educației timpurii accesibile tuturor. 

• Modernizarea curriculumului și evaluării. 

• Susținerea învățământului în limbile minorităților naționale. 

• Asigurarea finanțării şi modernizarea infrastructurii. 

• Transformarea digitală a educației. 

• Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la cel terțiar. 

• Dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții. 

• Dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului preuniversitar românesc  

 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE ȘCOLII NR. 7 BUZĂU 

1. Integritate profesională și personală 

2. Realizarea misiunii Școlii Gimnaziale NR. 7 Buzău 

3. Competență și eficiență în îndeplinirea efectivă a sarcinilor 

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

5. Stabilirea competențelor și delegarea responsabilităților. 

6. Definirea structurii organizatorice. 

7. Definirea obiectivelor determinante și a celor complementare, conformitatea cu 

legile, regulamentele și politicile interne. 

8. Concordanța 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 calitatea, frecvența, sursele 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. Construirea 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.  

 

OBIECTIVE GENERALE (nivel  management) 

 

1. Integritate profesională și  personala 

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 

 

               NEVOI IDENTIFICATE 

ȚINTE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE  

Pornind de la viziunea și misiunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, 

ținând seama de obiectivele Ministerului Educației privind sistemul de educație, am 

formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării și modernizării 

instituționale a Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău în perioada 2021-2026: 

1. Identificarea, atragerea și folosirea resurselor materiale și financiare, bugetare și 

extrabugetare, pentru îmbunătățirea condițiilor educaționale din unitatea școlară. 

2. Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate.  



3. Asigurarea unui mediu școlar conform standardelor sanitare in vigoare și a unui climat 

afectiv propice dezvoltării armonioase a elevului. 

4. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea activa a părinților în viața 

școlii. 

5. Dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor prin activități școlare și extrașcolare 

în cadrul proiectelor locale și internaționale. 

6. Promovarea desegregării școlare și a egalizării șanselor în educație, prin promovarea 

educației interculturale. 

7. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ. 

 

1. Nevoia identificată:  Eficiența financiară a unității școlare în condițiile descentralizării  

Ținta: Identificarea, atragerea și folosirea resurselor materiale și financiare, bugetare 

și extrabugetare, pentru îmbunătățirea condițiilor educaționale din unitatea școlară. 

Obiectiv strategic: Creșterea eficienței financiare la nivelul unității școlare prin 

abordarea unei strategii financiare optime, în condițiile descentralizării.  

 

2. Nevoia identificată:  Creșterea eficienței/eficacității procesului de predare-învățare 

prin  participarea cadrelor didactice la cursuri de formare: 

Ținta: Creșterea nivelului actului educațional la standarde de înaltă calitate. 

Obiective strategice:  

O1. Asigurarea și dezvoltarea resursei umane prin activități de perfecționare și formare 

continuă. 

O2. Eficientizarea procesului de predare-învățare prin utilizarea metodelor moderne și 

a disciplinelor opționale. 

 

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 depinde sănătatea personală și a colectivității. 

Ținta: Asigurarea unui mediu școlar conform standardelor sanitare in vigoare și a unui 

climat afectiv propice dezvoltării armonioase a elevului. 

Obiective strategice:  

O1. Îmbunătățirea cunoștințelor privind propria sănătate și schimbarea 

atitudinii/comportamentului care să asigure propria sănătate și a mediului 

ambiant 

O2. Aplicarea masurilor privind mijloacele de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2 în școală pentru asigurarea dreptului la 

sănătate pentru elevi și personalul din școală.  

 

4. Nevoia identificată: Dezvoltarea relațiilor cu reprezentanții comunității locale  

Ținta: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea activă a părinților 

în viața școlii. 

Obiectiv strategic: Asigurarea condițiilor educaționale conform standardelor de 

calitate. 

 



5. Nevoia identificată: Lărgirea viziunii asupra propriilor valori prin participarea 

elevilor și cadrelor didactice la schimburi de experiență în proiecte de cooperare 

Europeană care vizează promovarea valorilor europene (toleranță, respect, tradiții, 

democrație, învățarea/perfecționarea limbilor străine etc). 

Ținta: Dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor prin activități școlare și 

extrașcolare în cadrul proiectelor locale și internaționale. 

Obiectiv strategic:  Îmbunătățirea competențelor elevilor și cadrelor didactice prin 

exersarea  exemplelor de bună practică în context european. 

 

6. Nevoia identificată:  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) 

Ținta: Promovarea desegregării școlare și a egalizării șanselor în educație, prin 

promovarea educației interculturale. 

Obiectiv strategic:  Includerea în programele de activități educativ 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.  

 

7. Nevoia identificata: Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile 

și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de 

învățământ 

Ținta: Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii 

din standardele de acreditare și evaluare periodică a unității de învățământ. 

Obiectiv strategic: Asigurarea calității serviciilor educaționale prin programe de 

educație la standarde de calitate, care să satisfacă așteptările beneficiarilor.  

 

A. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

A1. ACTIVITATEA DIRECTORILOR 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Proiectarea managerială pentru anul școlar 2021-2022 a însemnat realizarea la 

timp a următoarelor documente 

▪ Realizarea Planului de dezvoltare a școlii (PDI) pe o perioadă de 5 ani – 

2021-2026 

▪ Proiectul planului de scolarizare pentru anul școlar 2022-2023 

▪ 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 2021-2022 

▪ Proiectul de buget pentru anul 2022 

▪ 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 2021- 2022, 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. 

In semestrul I al acestui an școlar au fost emise 68 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 

  S-au desfășurat controale tematice de câte ISJ Buzău prin activitatea doamnei profesor Dinu 

Serenella- inspector teritorial. Au fost efectuate 3 controale tematice.  In urma acestor 

controale, 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  2020-2021 si 2021 - 2022 privind 

starea și calitatea învățământului în unitatea școlară/ 2020- 2021 și 2021- 2022); 

1.3.  Activitate 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/ monitorizați 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 partenerii lor educațional în activitățile 

educativ a 



•  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- semestrul I/ 2021- 2022 

• 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 8 ori în semestrul I. 

• Tematica Consiliului Profesoral a cuprins: 

➢ numirea secretarului CP pentru anul școlar 2021- 2022 

➢ măsuri organizatorice pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2021- 2022, 

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 – 2020-2021 

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

2021 

➢ avizarea raportului de evaluare internă privind calitatea educației 2020 -2021 (RAEI) 

➢ avizarea planurilor manageriale 2021 -2022 

➢ avizarea Planului operational (PDI) 2021-2026 



➢ avizarea raportului anual 2020-2021 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/ 2021- 2022 

➢ alegerea Consiliului de Administrație/ 2021- 2022 

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

comisii cu caracter permanent și temporar, care funcționeaza in unitatea de invatamant 

in anul scolar 2021 -2022 

➢ stabilirea comisiei pentru intocmirea orarului pentru anul scolar 2021-2022 

➢ stabilirea comisiei pentru actualizarea ROFU si ROI /an școlar 2021- 2022 

➢ prezentarea și aprobarea planului managerial 2021 -2022 

➢ 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”/ 2021- 2022 

➢ stabilirea comisiei pentru evaluarea dosarelor privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalarea creditelor profesionale transferabile pentru anul școlar 

2020- 2021 

➢ aprobarea graficului și tematicii ședințelor CP/ 2021 -2022  

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

stabilirii calificativului pentru anul scolar 2020-2021 

➢ 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 2022-2023 (constituirea CDS la 

propunerea cadrelor didactice) 

➢ instruirea cadrelor didactice de către doamna asistent Ungureanu Mihaela privind 

prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS COV 2 

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

elevi in prima zi de școală 

➢  stabilirea CPPE-lui ținând seama de propunerea directorului 

➢  stabilirea consilierului de etică pentru anul școlar 2021- 2022 

➢  stabilirea membrilor comisiei de elaborare a codului de etică/ 2021- 2022 

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

➢  prezentarea și avizarea acordului de parteneriat școală- familie 2021- 2022- contract 

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

➢  prezentarea noului ROFUIP/ ordinul 5.447/  31.08. 2020 

➢  prezentarea propunerilor pentru activitățile extrașcolare /2021- 2022 

➢  stabilirea cadrelor didactice participante la cursuri de formare CRED/ 2021- 2022  

➢ prezentarea/avizarea obiectivelor unitatii scolare 2021-2022 



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

2021- 2022 

➢  comunicarea “Codului de etică -angajați”, 2021- 2022 

➢  comunicarea “Codului de etică –elevi”, 2021-2022 

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

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a opta în anul școlar 2021- 2022 

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

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021- 2022 

➢  prezentarea și avizarea proiectelor educative județene, regionale și europene 

ERASMUS+, propuse pentru anul școlar 2021- 2022 

➢  prezentarea ofertei de cursuri de formare a CCD Buzău 

➢  validarea planului de școlarizare pentru anul școlar  2022- 2023 

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

didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022- 2023 

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

2023, 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 32 de 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 2020- 2021 

• 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 2021- 2022 

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

programelor care funcționează în anul școlar 2021- 2022 

• dezbaterea și aprobarea raportului de activitate al  CSSM/ 2020- 2021 

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

-2021 

• dezbaterea și aprobarea planului de măsuri pentru protecția muncii/ 2021 2022 

• dezbaterea și aprobarea planului de apărare împotriva incendiilor/  2021- 2022  



• Prezentarea aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă 2021- 2022 

• Aprobarea Statului de personal  2021- 2022 

• Aprobarea ROFU SI ROI pentru anul școlar 2021- 2022 

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

• elaborarea și aprobarea proiectului de buget pentru anul 2022 

• aprobarea planului de achiziții pentru anul 2022 

• validarea Raportului de evaluare internă privind calitatea educației și Raportului 

general privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2020- 2021 și 

propunerea de măsuri ameliorative 

• aprobarea “Planului de îmbunătățire” pentru anul școlar 2021- 2022 

• aprobarea “Planului managerial” pentru anul școlar 2021- 2022 

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

performanță pentru evaluarea cadrelor didactice/ 2021- 2022 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 

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

salariaților, a propunerilor directorului și în urma consultării sindicatului pentru anul 

școlar 2021- 2022 

• avizarea “Statului de funcții”/ 2021- 2022 

• 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 

• informarea/ pregătirea elevilor claselor a VIII-a pentru Evaluarea Națională/ graficul 

orelor de pregătire 

• avizarea și propunerea catre Consiliului Local, spre aprobare, a Proiectului 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 2022) 

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

conform articolului 31 din ROFUIP, pentru anul 2022 

• analiza activității compartimentului administrativ- gospodăresc  

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

2023 



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

metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2021- 2022 

• aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 2021- 2022  

• informări legislative 

• aprobarea comisiilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale 

• aprobarea scenariilor de functionare a unitatii scolare in conditiile epidemiologice 

impuse de combaterea virusului SARSCOV 2 

• 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 

• 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 2021- 2022, semestrul I, au fost următoarele: 

• întocmirea “Raportului de evaluare internă a activității” pentru anul școlar 2020- 2021- 

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 2021- 2022, 

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

managementul calității) 

• Planul managerial al activităților pentru anul școlar 2021- 2022 

• reactualizarea Regulamentului propriu de funcționare a Comisiei de Evaluare si 

Asigurare a Calității Educației -septembrie 2021 

• comunicarea documentelor componente ale dosarelor comisiilor metodice și ale 

portofoliilor profesorilor- septembrie 2021 

• planificarea activităților pentru asigurarea calității în educație- septembrie 2021 

• stabilirea stilurilor de învățare- septembrie 2021 

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

administrație- octombrie 2021 

• întocmirea Planului operațional pe domeniile: 

A.  capacitate instituțională 

B.  eficacitate educațională 

C.  managementul calității- octombrie 2021 

D.  aplicare de chestionare părinților, cadrelor didactice, elevilor 

o finalizarea RAEI 2020- 2021- 10 octombrie 2021 

o elaborarea RAEI 2021- 2022 

o finalizarea RAEI 2021- 2022 

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

octombrie 2021 

o întocmirea Raportului de evaluare internă, pentru anul școlar 2020- 2021 și 

transmiterea lui către ARACIP - 10 octombrie 2021 



o întocmirea și afișarea  graficelor de utilizare a  laboratoarelor- octombrie 2021 

o crearea unei baze de date a elevilor și profesorilor- decembrie 2021 

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 2021 

o monitorizarea completării cataloagelor școlare- octombrie 2021 

o monitorizarea aplicarii procedurii “Autoevaluare instituțională”- decembrie 

2021 

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 2021 

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 

 

 

Comisia metodica a 

Claselor pregătitoare A, B, C, D, E 

  

             Prezentul raport sintetizează principalele activități derulate în anul școlar 2021-2022, 

la  clasele  pregătitoare, coordonate de învățători: Manole Joița, Corbuleac Lidia, Mirică 

Andreea,  Capmare Alice Mihaela și Crăciunescu Georgiana, de la  Școala Gimnazială Nr.7, 

Buzău.  

  

I ACTIVITATEA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ 

 

1. Proiectarea activității  

            

Planificarea și proiectarea unităților de invățare la nivelul clasei s-au realizat în urma 

feed-back-ului obținut după evaluarea inițială cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării integrate a conţinuturilor programelor şcolare. De 

asemenea, am ţinut cont de noile reglementări elaborate de ME, precum şi de recomandările 

primite din partea inspectorului de specialitate de la ISJ Buzau valabile pentru anul școlar în 

vigoare, iar pentru clasele de inspirație finșandeză de recomandările din cadrul sesiunilor de 

formare. 

Schemele orare au fost întocmite respectând caracteristicele colectivului de elevi cu 

care se lucrează și reflectând nevoile clasei. In general, resursele temporale sunt repartizate 

pentru fiecare unitate de învățare în parte astfel să fie posibilă o evaluare eficientă la timp și 

stabilirea unui plan remedial când este cazul. 

Planificarea este personalizată, urmând recomandările ME cuprinse în „Ghidul pentru 

învățământul primar – provocări, analize, soluții”, reflectă specificul claselor pregătitoare, 

ținând cont de caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi, 

deprinderi și adaptată susținerii lecțiilor online.  Pentru elevii înscriși cu certificate de orientare 

școlară se adaptează conținuturile și se colaborează cu doamna pedagog de sprijin Mititelu 

Sanda. 

          În cadrul activitătilor curriculare și extracurriculare, acțiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competențelor, a capacitătilor intelectuale de bază, a atitudinilor și 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum și prin raportarea 

problematicii la experiențele copiilor.   



   În acest an școlar, au fost intuite nevoile copiilor și s-a demarat opționalul Creionul 

magic. 

         Proiectarea activităților a fost realizată în concordanță cu nevoile și interesele elevilor, 

folosind competențele TIC în redactarea acestora, în intocmirea materialelor pentru 

desfășurarea orelor în online, pentru testarea și evaluarea copiilor etc. 

 

2. Realizarea activităților didactice 

 

            În realizarea activităților didactice am utilizat strategii didactice care asigură caracterul 

aplicativ al învățării în formarea competențelor școlarilor mici.  

          S-au utilizat auxiliare didactice avizate ME, dar și alte materiale în actualitate cu 

cerințele programei școlare și pliabile pentru desfășurarea orelor în mediul online. 

          S-au utilizat eficient materialele didactice ale școlii, am utilizat constant computerul și 

soft-uri educaționale pentru unitățile de învățare studiate (softurile de la editura EDU). 

          În urmă evaluărilor de la clasă, s-au prezentat rezultatele părinților în cadrul ședințelor 

cu părinții și consilierii săptămânale, dar și în timp real pe platforma Adservio. Părinții au 

primit chestionare pe diferite teme, fișe de informare.  

          Activitățile de la clasă, alte informații organizatorice, au fost diseminate prin intermediul 

grupului de socializare în rândul părinților, pe platforma Adservio, pe grupurile private din 

rețeaua Facebook. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

           Evidenţiez consecvenţa în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe, 

performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în 

rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a 

actului didactic. 

          S-a asigurat transparența criteriilor și a procedurilor de evaluare, s-au aplicat teste 

predictive, iar rezultatele acestora au fost prezentate părinților individual. 

           Evaluarea a fost realizată utilizând atât metode tradiționale, cât și metode moderne, 

încurajând autoevaluarea și interevaluarea elevilor. 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice care au predat la aceste clase. Acest aspect al 

muncii educative s-a concretizat prin şedinţe părinţii, organizate la nivelul clasei, pe platforma 

Adservio.  

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

          S-a stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților în conformitate cu 

particularitățile de vârstă, s-a amenajat spațiul clasei în mod cât mai atractiv școlarilor mici. 

         S-au prezentat copiilor și părinților normele de conduită în cadrul clasei, școlii, altor 

activități/situații întâlnite, dar mai ales reguli de respectarea a unor norme de conduită 

disciplinată în mediul online. 

         S-a monitorizat comportamentul copiilor și s-au gestionat situațiile conflictuale, s-au 

tratat copiii diferențiat, conform nevoilor acestora și am încurajat participarea acestora 

responsabil și înteresat în cadrul activităților desfășurate. 

 S-au întocmit documente de statistică la nivel de clasă, solicitate de secretariat. 

 

 

II ACTIVITATEA METODICĂ, ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ 

 



1. Managementul carierei și a dezvoltării profesionale  

          

Activități:  Cls. 

pregătitoar

e A 

Manole 

Joița 

Cls. 

pregătitoare 

B 

Corbuleac 

Lidia 

Cls. 

pregătitoar

e C 

Mirică 

Andreea 

Cls. 

pregătitoar

e D 

Capmare 

Alice  

Cls. 

pregătitoare E 

Crăciunescu 

Georgiana 

Activități/ 

participări la 

Cercuri 

pedagogice 

Participare 

online la 

activitatea 

Cercului 

pedagogic – 

Centrul 

metodic 8, 

23 

noiembrie 

2021.  

Participare 

online la 

activitatea 

Cercului 

pedagogic – 

Centrul 

metodic 8, 23 

noiembrie 

2021. 

Participare 

online la 

activitatea 

Cercului 

pedagogic – 

Centrul 

metodic 8, 

23 

noiembrie 

2021. 

Participare 

online la 

activitatea 

Cercului 

pedagogic – 

Centrul 

metodic 8, 

23 

noiembrie 

2021. 

Participare 

online la 

activitatea 

Cercului 

pedagogic – 

Centrul 

metodic 8, 23 

noiembrie 

2021. 

Cursuri de 

perfecționar

e/ Sesiuni de 

informare 

- Programul 

de 

dezvoltare 

profesional

ă pt. cadrele 

did. din înv. 

primar, 

Universitate

a de Științe 

Aplicate 

Hamk – 13 

ects 

- Cursul de 

formare 

Educație 

remedială 

pentru elevii 

cu 

dificultăți 

de învățare 

– 25 cpt 

 - Cursul de 

formare 

Educație 

remedială 

pentru 

elevii cu 

dificultăți 

de învățare 

– 25 cpt 

- Programul 

de 

dezvoltare 

profesional

ă pt. cadrele 

did. din înv. 

primar, 

Universitate

a de Științe 

Aplicate 

Hamk – 13 

ects 

- curs 

formare 

Starea de 

bine a 

profesorului

, CCD 

Buzăr, 25 h 

- primirea a 

90 de cpt în 

urma 

echivalării 

Gradului 

didactic I 

- curs 

formare 

Educație 

remedial 

pentru elevii 

cu 

dificultăți 

de învățare 

 



– 25 cpt 

- curs online 

Intensiv de 

educație 

digitală – 62 

h 

- curs 

formare 

Inițiere Step 

by Step – 18 

h 

 

Simpozioane

/ Conferințe/ 

Mese 

rotunde/ 

Seminarii/ 

Webinarii 

- Webinar 

Litera- 

Repere 

metodice pt. 

matematică 

la ciclul 

primar 

- Conferință 

Litera- 

Cultivarea 

limbii 

române la 

ciclul 

primar 

- 

Conferință 

națională, 

CCD Bu- 

Profesor, o 

meserie 

pentru 

viitor 

- Conferință 

națională, 

CCD Bu- 

Drag de 

carte 

 

-  Simpozion 

regional 

Școala – 

furnizor de 

calitate în 

educație 

 - Simpozion 

internațional 

Apa – un 

miracol, 

Editia a XIII-

a,  activitate 

comuna a 

Programului 

International 

Eco-Schools 

-  Workshop 

cu tema 

Aspecte 

teoretice și 

practice ale 

educației și 

formării în 

școala 

contemporan

ă 

 

 - 

Woorkshop 

CCD Bz– 

Utilizarea 

evaluării 

formative în 

pregătirea 

pentru 

reușita la 

examenele 

naționale 

 

- Webinar 

Litera- 

Repere 

metodice pt. 

matematică 

la ciclul 

primar 

- Conferință 

Litera- 

Cultivarea 

limbii 

române la 

ciclul 

primar 

- Conferință 

națională, 

CCD Bu- 

Profesor, o 

meserie 

pentru viitor 

- Conferință 

națională, 

CCD Bu- 

Drag de 

carte 

- Atelier de 

practici 

aplicate 

ReFresh 

Aspire 

Teachers 

- Workshop 

CCD Bz– 

Utilizarea 

evaluării 

formative în 

pregătirea 

pentru 

- Simpozionul 

judeţean, cu 

participare 

internaţională 

online Unitate 

în 

diversitate,pri

n 

folclor,obiceiu

ri şi tradiţii 

populare 

- Conferinţa 

online Drag 

de carte -

Litera 

Educaţional 

- Workshop 

CCD Bz– 

Utilizarea 

evaluării 

formative în 

pregătirea 

pentru reușita 

la examenele 

naționale 

 



reușita la 

examenele 

naționale 

 

Articole 

publicate/ 

Lucrări de 

specialitate/ 

alte cărți în 

domeniul 

educațional 

 - Simpozion 

regional 

Școala – 

furnizor de 

calitate în 

educație, cu 

lucrarea -

Jocul 

didactic sau 

îmbinarea 

utilului cu 

plăcutul, 

ISSN 2248 –

325X- 

- Simpozion 

internațional 

Apa – un 

miracol, 

Editia a XIII-

a,  activitate 

comuna a 

Programului 

International 

Eco-Schools, 

cu lucrarea 

Simbolul 

apei în 

literatura 

pentru copii,  

ISSN 2601 –

5161- 

 

 - publicații 

pe 

platforma 

educațional

ă didactic.ro 

– 5 resurse 

educațional

e deschise 

- publicație 

articol de 

specialitate 

în revista 

școlară 

Esențial în 

educație 

 

 

 

2. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

Activități extrașcolare desfășurate la nivel local/ județean/ național/ internațional 

 

Activități 

extrașcol

are: 

Cls. 

pregătitoare A 

Manole Joița 

Cls. 

pregătitoa

re B 

Corbuleac 

Lidia 

Cls. 

pregătitoare 

C 

Mirică 

Andreea 

Cls. 

pregătitoare 

D 

Capmare 

Alice  

Cls. 

pregătitoare 

E 

Crăciunescu 

Georgiana 

Concursu

ri școlare 

 

-    Concursul 

Atelierul 

bucuriei: - 

- Comper 

CLR, 

etapa I  

-  Concursul 

Județean de 

creație 

Comper   

Etapa I: 

 CLR – 

-  Concursul 

Județean de 

creație 



Atelierul lui 

Moș Crăciun  

1 elev Premiul 

I 

2 elevi 

Mențiune 

– Primăvara, 

fantezie și 

culoare –  

Premiul I  1 

elev 

– Sărbătoarea 

învierii 

Premiul II  1 

elev 

- Concursul 

Naț. 

EDUCRATES 

– BUCURIA 

ZĂPEZII 

- Concursul 

Micii 

Exploratori  

9 elevi Premiul 

I 

1 elev Premiul 

III 

- Compe

r Română –I 

Premiul I – 8 

elevi 

Premiul II – 5 

elevi 

Premiul III – 6 

elevi 

Mențiune – 4 

elevi 

- Compe

r Română-  II 

Premiul I – 11 

elevi 

Premiul II – 4 

elevi 

Premiul III – 2 

elevi 

- Compe

r Română- 

Național 

Premiul I – 11 

elevi 

Premiul I – 

17 elevi 

Premiul al 

III-lea – 2  

elevi 

-Comper 

MEM, 

etapa I 

 Premiul I 

– 19 elevi 

 Premiul al 

II-lea – 4 

elevi 

- Comper 

CLR, 

etapa II 

Premiul I – 

9 elevi 

Premiul al 

II-lea – 6 

elevi 

 Premiul al 

III-lea – 4 

elevi 

 Mențiune 

–2 elevi 

- Comper 

MEM, 

etapa II 

Premiul I – 

17 elevi 

 Premiul al 

II-lea – 3 

elevi 

 Mențiune 

–1 elev 

- Comper 

CLR, 

etapa 

națională 

 Premiul I 

– 8 elevi 

 Premiul II 

– 2 elevi  

-  Comper 

MEM, 

etapa 

națională 

Premiul I – 

11 elevi 

artistică 

plastică și 

literară 

Atelierul 

bucuriei  

-Comper 

Comunicare 

– etapa I, II, 

națională 

-Comper 

Matematică 

– etapa I, II, 

națională 

-Concursul 

naţional 

Gazeta 

matematică:

etapa I,etapa a 

II-a şi etapa 

finală 

-Festivalul 

Seven sounds 

-Concursul 

Micii 

exploratori- 

O călătorie 

prin Europa 

-Concursul 

Minunile 

primăverii-

editura Edu 

 

premiul I – 

11/19 

          - 

premiul II – 

5/19 

          - 

premiul III – 

1/19 

          - 

mentiune – 

2/19 

 

MEM – 

premiul I – 

13/17 

          - 

premiul II – 

4/17 

Comper   

Etapa II: 

 CLR – 

premiul I – 

6/17 

          - 

premiul II – 

5/17 

          - 

premiul III – 

4/17 

          - 

mentiune – 

1/17 

MEM – 

premiul I – 

15/19 

          - 

premiul II – 

3/19 

          - 

premiul III – 

1/19 

Comper   

Etapa 

Națională: 

 CLR – 

premiul I –4/5 

          - 

premiul III – 

1/5 

          - 

artistică 

plastică și 

literară 

Atelierul 

bucuriei  

-Comper 

Comunicare 

– etapa I, II, 

națională 

-Comper 

Matematică 

– etapa I, II, 

națională 

-Concursul 

naţional 

Gazeta 

matematică:

etapa I,etapa a 

II-a şi etapa 

finală 

-Festivalul 

Seven sounds 

-Concursul 

Micii 

exploratori- 

O călătorie 

prin Europa 

-Concursul 

Minunile 

primăverii-

editura Edu 

 



- Comper 

Matematică –I 

Premiul I – 13 

elevi 

Premiul II – 1 

elev 

Premiul III – 3 

elevi 

Mențiune – 1 

elev 

- Comper 

Matematică – 

II 

Premiul I – 17 

elevi 

Premiul II – 4 

elevi 

-    

Comper 

Matematică –

Naț. 

Premiul I – 2 

elevi 

Premiul II – 4 

elevi 

Premiul III – 3 

elevi 

Mențiune – 1 

elev 

- Gazeta 

Matematică 

Et.I 

Excelență  - 8 

elevi 

Premiul I – 1 

elev 

Premiul II – 1 

elev 

Premiul III – 2 

elevi 

Mențiune – 1 

elev 

- Gazeta 

Matematică II  

Excelență  - 8 

elevi 

Premiul I – 1 

elev 

Premiul II – 1 

elev 

Premiul II 

– 6 elevi 

 Premiul III 

– 1 elev 

 

-„Micii 

Explorato

ri” –  

Premiul I – 

5 elevi 

Premiul al 

III-lea – 2 

elev 

Mențiune –

1 elev 

-„Gazeta 

matematic

ă”  Premiul 

I – 2 elevi 

Premiul al 

II-lea – 2 

elevi 

Premiul al 

III-lea – 1 

elev 

Mențiune – 

2 elevi 

-„Gazeta 

matematic

ă”, etapa 

finală  

 Premiul I 

– 1 elev 

 Premiul al 

II-lea – 1 

elev 

 Premiul al 

III-lea – 1 

elev 

- 

Concursul 

de grafică, 

machete, 

fotografii 

și colaje 

„H2O cu 

ochelari”,  

Premiul I – 

1 elev 

Premiul al 

mentiune – 

1/17 

MEM – 

premiul I – 

8/13 

          - 

premiul II – 

3/13 

          - 

premiul III – 

1/13 

Concurs 

Național 

Micii 

exploratori: 

          – 

premiul I – 

15/18 

          - 

premiul II – 

1/18 

          - 

premiul III – 

1/18 

          - 

mentiune – 

1/18 

Concurs 

județean 

Atelierul 

bucuriei – 1 

mențiune 

Festival  

Concurs - 

Seven 

Sounds -  1 

premiu I 

Festival  

Concurs  - 

Minuni pe 

portativul 

primăverii – 

1 premiu II 

Concurs 

Internaționa

l Reciclăm și 

decorăm – 1 

premiu I, 1 

premiu II, 1 

premiu III 



Premiul III – 3 

elevi 

-  Gazeta 

Național  

Premiul I – 5 

elevi 

-Festivalul –

Seven Sounds 

Premiul I – 2 

eleve 

-  Festivalul –

Minuni pe 

portativulprim

ăverii   

Premiul I – 1 

elev 

 

II-lea – 1 

elev 

Premiul al 

III-lea – 1 

elev 

 - Expoziție 

concurs de 

grafică și 

desene 

„Școala 

vazută 

prin ochi 

de copil” 

 Premiul I 

– 1 elev 

 Premiul al 

II-lea – 1 

elev 

Premiul al 

III-lea – 1 

elev 

 

- Concursul 

Național de 

creație 

EDUCRATE

S – 

BUCURIA 

ZĂPEZII 

 

Proiecte 

și 

parteneri

ate 

educațion

ale la 

nivel 

local/ 

național/ 

internațio

nal 

1. Partener

iat in cadrul 

Proiectului 

Educațional 

Județean, 

Atelierul 

bucuriei 

2. Protoco

l de 

implementare 

a proiectelor 

din programul 

internațional 

Junior 

Achievement: 

- JA- Educație 

pentru 

sănătate 

- JA STEM 

3. 

Implementarea 

Mișcării 

naționale Și eu 

trăiesc sănătos! 

- SETS  

4.  Parteneriat 

editura EDU  

1. 

Implement

area 

Mișcării 

naționale 

Și eu 

trăiesc 

sănătos! - 

SETS 

1. 

Implementare

a Mișcării 

naționale Și 

eu trăiesc 

sănătos! – 

SETS 

2. 2. 

Parteneriat 

Școala Ion 

Creangă 

1. Parten

eriat 

Educațional 

local Prietenii 

lui 

Abecedeluș, 

cu G.P.P.  Nr. 

6 Buzău 

2. Proto

col de 

implementare 

a proiectelor 

din programul 

internațional 

Junior 

Achievement: 

- JA- 

Educație 

pentru 

sănătate 

- JA STEM 

3. 

Implementare

a Mișcării 

naționale Și 

eu trăiesc 

sănătos! - 

SETS 

1. 

Implementare

a Mișcării 

naționale Și 

eu trăiesc 

sănătos! – 

SETS 

2. Parteneriat 

Școala Ion 

Creangă 



5. Partener 

Proiect 

Educativ social 

Împarte- 

Educă- 

Donează 

6. Partener 

Proiect 

Educațional de 

Voluntariat și 

Incluziune 

Socială 

Iepurașul cu 

surprise 

7.  Programului 

Național Din 

grijă pentru 

copii – 

Educație psiho 

– emoțională   

 

4.  Parteneriat 

editura EDU  

5. Partener 

Proiect 

Educativ 

social 

Împarte- 

Educă- 

Donează 

6. Partener 

Proiect 

Educațional 

de 

Voluntariat și 

Incluziune 

Socială 

Iepurașul cu 

surprize 

7. Parteneriat 

Ziarul 

Esențial în 

Educație- 

Proiect 

Național 

Promovarea 

imaginii 

școlii 

8. Parteneriat 

Școala Gim. 

Gherăseni în 

cadrul 

Proiectului 

județean cu 

participare 

internațională 

Reciclăm și 

decorăm  

 

Activități 

extrașcol

are 

desfășura

te în 

cadrul 

clasei sau 

în 

proiectele 

educațion

ale 

Activități 

extrașcolare: 

 

- Mănânc 

sănătos, cresc 

mare și 

frumos! 

- Atelieru

l lui Moș 

Crăciun 

- Campa

nia de educație 

 Activități 

extrașcolar

e:  

 

- Ziua 

Alimentați

ei  

-Colinde, 

Colinde – 

în 

așteptarea 

Activitate 

extrașcolară: 

 

- Ziua 

Educatiei; 

- Ziua 

Alimentatiei; 

- 1 Decembrie -  

Ziua 

Nationala a 

Romaniei; 

Activitate 

extrașcolară: 

 

- Ziua 

Alimentației 

sănătoase 

- Ziua 

României- 1 

Decembrie 

- Ziua 

Culturii 

naționale- 

Activitate 

extrașcolară: 

 

- Mănânci 

sănătos,creşti 

sănătos 

- Tradiţii şi 

obiceiuri de 

Crăciun 

- Ziua 

Educaţiei  

- Românaşi şi 



ecologică 

Baterel, eroul 

reciclării 

- Accesar

ea Platformei 

de matematică 

Eduten  

 

- Apa, 

izvorul vieții  

- Viziona

rea piesei de 

teatru Scufița 

Roșie la Teatrul 

George Ciprian 

- Campan

ia Globală 

pentru Educație 

– Școli fără 

bullying -  

- Activita

te preventiv – 

educativă în 

colaborare cu 

IPJ Buzău în 

scopul 

respectării 

regimului 

circulației 

rutiere  

- Festivitate de 

premiere – 

 

lui Moș 

Crăciun  

-Activitate 

Igiena 

dentară, 

cu 

participare

a dnei 

asistente 

Ungurean

u Mihaela   

- 

Participare 

la piesa de 

teatru 

Scufița 

Roșie– 

Teatrul G. 

Ciprian  

- 

Activitate 

Atelier de 

lectură – 

Cartea 

junglei 

desfășurat 

la Centrul 

Cultural 

Al. 

Marghilo

man 

-Activitate 

desfășurat

ă în 

colaborare 

cu Poliția 

rutieră 

Reguli 

pietonale  

-Serbarea 

școlară 

Carnavalu

l 

personajel

or literare 

 

- Colinde de 

Craciun. 

- Mihai 

Eminescu- 

Luceafarul 

poeziei 

romanești 

-Activitate 

desfășurată în 

colaborare cu 

Poliția rutieră 

Reguli 

pietonale  

 

Marele poet 

Mihai 

Eminescu 

- Ziua 

Internațional

ă a Cititului 

Împreuna- 

ZICI 

 

- Ziua 

Mondială  a 

Apei 

- Bucuria 

Crăciunului 

(activitate în 

proiectul 

Prietenii lui 

Abecedeluș) 

- Ziua 

Porților 

deschise 

(activitate în 

proiectul 

Prietenii lui 

Abecedeluș) 

- Prietenii de 

la grădiniță 

(activitate în 

proiectul 

Promovarea 

imaginii 

școlii) 

Activități 

desfășurate în 

cadrul 

comunității 

locale: 

Dinți sănătoși 

– un zâmbet 

frumos 

(invitat cadru 

medical) 

Aproape de 

Dumnezeu 

(activitate 

desfășurată în 

biserică) 

Scufița Roșie 

– 

reinterpretar

româncuţe  

- Pe urmele 

marelui poet 

-Unirea 

văzută  prin 

ochi de copil 

- Ziua 

alimentaţiei- 

-Eroi au 

fost,eroi sunt 

încă! 

-Rămas 

bun,clasa 

pregătitoare!-

serbare 

şcolară 

- Activitate 

Atelier de 

lectură – 

Cartea 

junglei 

desfășurat la 

Centrul 

Cultural Al. 

Marghiloman 

-Activitate 

desfășurată în 

colaborare cu 

Poliția rutieră 

Reguli 

pietonale  

 



e (activitate 

desfășurată la 

teatru) 

Polițiștii – 

prietenii 

noștri 

(invitați 

Brigada 

Siguranță 

școlară) 

- Festivitate 

de premiere 

Alte 

activități 

- Campan

ia de educație 

ecologică 

Baterel, eroul 

reciclării 

-        Activitate 

de voluntariat – 

donarea de 

produse 

alimentare și de 

igienă  

- Culoare, 

iubire, armonie 

(Clase de 

inspirație 

finlandeză). 

- membru la 

Examenele de 

Evaluare 

Națională de la 

finalul claselor 

a VI-a și a VIII-

a 

- Organizator și 

Evaluator la 

concursurile 

Comper CLR și 

MEM, „Micii 

Exploratori” și 

„Gazeta 

matematică” 

- membru în 

comisii la nivel 

de școală 

 

-    

Activitate 

de 

voluntariat 

– donarea 

de produse 

alimentare 

și de igienă 

decembire 

și aprilie 

- 

Participare 

la 

Evaluarea 

Națională 

clasa a II-a 

și a IV-a, în 

calitate de 

membru în 

comisie  

- 

Organizato

r și 

Evaluator 

la 

concursuril

e Comper 

CLR și 

MEM, 

„Micii 

Exploratori

” și 

„Gazeta 

matematic

ă” 

- 

Participare 

-    Activitate 

de voluntariat 

– donarea de 

produse 

alimentare și 

de igienă  

 

- Organizator 

și Evaluator 

la 

concursurile 

Comper CLR 

și MEM, 

„Micii 

Exploratori” 

- Participare 

la Evaluarea 

Națională 

clasa a IV-a, a 

VI-a și a 

VIIIa în 

calitate de 

membru în 

comisie  

- Participare 

la „Olimpiada 

satelor din 

România”, 

etapa 

județeană, în 

calitate de 

asistent  

-    Activitate 

de voluntariat 

– donarea de 

produse 

alimentare și 

de igienă  

- voluntariat 

și acte de 

caritate în 

cadrul 

proiectelor 

-    Activitate 

de voluntariat 

– donarea de 

produse 

alimentare și 

de igienă  

 



la 

„Olimpiad

a satelor 

din 

România”, 

etapa 

județeană, 

în calitate 

de asistent  

 

 

Iepurașul cu 

surprize, 

Reciclăm și 

decorăm, 

 

- atragerea de 

donații din 

partea 

părinților 

clasei 

 

- membru în 

comisii la 

nivel de 

școală 

 

-Proiect Clase 

de inspirație 

finlandeză - 

Școala 

creionează 

copii fericiți 

 

3. Conduita profesională 

În desfăşurarea activităţilor şcolare s-a adoptat o ţinută, limbaj şi un comportament adecvat 

profesiei, astfel s-au dovedit atitudini morale şi civice conform statutului cadrului didactic 

promovând respectul faţă de ceilalţi. 

S-a  respectat Codul de etică profesională, a procedurilor şi normelor existente. 

Colaborarea şcoală – familie s-a realizat prin: 

- şedinţe online cu părinţii; 

- consultaţii cu părinţii (săptămânal) online; 

- consilierea părinţilor prin discuții telefonice sau pe grupul clasei de Whatsapp . 

         

Întocmit, prof. înv. primar Capmare Alice Mihaela 

 

 

                   Comisia metodică a învăţătorilor 

                                                                de la clasele intai      

 

                      În perioada pe care o analizăm, 1 septembrie 2021 – 31 august 2022, activitatea 

la nivelul Comisiei metodice de la clasele intai 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; 

  

Activitatea instructiv – educativă 

 

Toţi membrii comisiei metodice la începutul anului şcolar 2021/ 2022 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 la sfarsitul orelor de curs şi 

prin alcătuirea unor portofolii individuale cu fişele elevilor, cu lucrările acestora.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. 

            La fiecare din intai s-a implementat optionalul ,,Noi ȋnșine’’, autor: JUNIOR 

ACHIEVEMENT Romȃnia si s-au realizat acorduri de parteneriat educational în vederea 

folosirii softurilor de la Editura EDU. 

 

Elevii claselor intai au participat la următoarele concursuri si activităti extracurriculare: 

 

CLASA I A 

 

-  desfasurarea activităţilor din cadrul proiectului educativ al  clasei „Scoala sigurantei Tedi 

-„ Igiena minții și a corpului”,  

-„ Siguranța în clasă”,  

-„ Siguranța în pauză”,  

-„ Siguranța în vacanța de iarnă”,  

    -„Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului 

- participarea la activitățile extracurriculare: „ 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei”, 

„Sa il descoperim pe Mihai Eminescu” 

- participarea la concursul judetean „ Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

„Atelierul bucuriei” editia a III-a; 

 

CLASA I B 

              

- desfășurarea activităților din cadrul proiectului „Școala siguranței – Tedi  

-„ Igiena minții și a corpului”,  

-„ Siguranța în clasă”,  

            -„ Siguranța în pauză”,  

-„ Siguranța în vacanța de iarnă”,  

-„Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului 

       - participare cu cei doi copii cu CES la concursul internațional„ Împreună cu Hristos 

prin lume în mileniul III”, unde fiecare dintre ei a obținut premiul I; 

           - participarea la activitățile extracurriculare:  1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei, 

Sa il descoperim pe Mihai Eminescu 

 -   participarea la concursul judetean „ Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

„Atelierul bucuriei” editia a III-a 

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

centrele de bătrâni din județul Buzău 

 

       CLASA I C 



       -desfășurarea activităților din cadrul proiectului „Școala siguranței – Tedi 

-„ Igiena minții și a corpului”,  

-„ Siguranța în clasă”,  

-„ Siguranța în pauză”,  

-„ Siguranța în vacanța de iarnă”,  

    -„Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului 

    - participarea la activitățile extracurriculare:  „1 Decembrie- Ziua Nationala a 

Romaniei”,” Sa il descoperim pe Mihai Eminescu” 

- participarea la concursul judetean „ Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

„Atelierul bucuriei” editia a III-a; 

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

alimentare in ajutorul azilelor de bătrâni; 

     

            CLASA I D      

 

      -  desfășurarea activităților din cadrul proiectului „Școala siguranței – Tedi 

            -„ Igiena minții și a corpului”,  

-„ Siguranța în clasă”,  

-„ Siguranța în pauză”,  

-„ Siguranța în vacanța de iarnă”,  

              -„Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului 

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

VERDE – 29 octombrie, organizată de CCDG ; 

- participarea la concursul judetean „ Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

„Atelierul bucuriei” editia a III-a 

- participarea la concursul internațional „ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN LUME ÎN 

MILENIUL III” 2021-Ediția a VI-a; 

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

centrele de batrani 

  

CLASA I E 

- desfășurarea activităților din cadrul proiectului „Școala siguranței – Tedi 

-„ Igiena minții și a corpului”,  

-„ Siguranța în clasă”,  

-„ Siguranța în pauză”,  

-„ Siguranța în vacanța de iarnă”,  

-„Prevenirea, recunoașterea și gestionarea bullyingului 

 

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

– 29 octombrie, organizată de CCDG România  

-  participarea la concursul judetean „ Atelierul lui Mos Craciun” din cadrul proiectului 

„Atelierul bucuriei” editia a III-a 

- participarea la concursul internațional „ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN LUME ÎN 

MILENIUL III” 2021-Ediția a VI-a; 

- 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 la 

ciclul primar”, în data de  24.11.2021; 

              

Inv. NEGOITA IONELA 

 - participare la conferința  SuperTeach Buzău “Mentalitate deschisă în Educație -  

încredere sau control”, în data de  11 decembrie 2021; 

           - participare on line la activitatea Cercului Pedagogic CM 8 – „ Modalități de 

stimulare a lecturii la ciclul primar”, în data de 24.11.2021 

 

Inv. FILIP MIHAELA 

- Curs online Modul de inițiere în metodologia aplicării alternativei educaționale Step 

by step – învățământ primar – Centrul Step by step - 27-29 octombrie 2021, (18 ore ). 

. - participare online la Cercul Pedagogic la activitatea cu titlul ,,Modalități de stimulare 

a lecturii la ciclul primar” - 24  noiembrie 2021 

 

Inv. MORARU SIMONA 

- 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 Craciun”, revista „Primii pași spre carte” Nr 27/ianuarie 

2022  - ISSN 2359-8573 

- participare online la Cercul Pedagogic la activitatea cu titlul ,,Modalități de stimulare a 

lecturii la ciclul primar” - 24  noiembrie 2021 

 

Inv.  ROSU MIHAELA 

- Urmeaza cursurile Universitatii din București, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Programul de studii universitare de master „Management educațional”, An II 

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

proiectul educațional „Să fim prieteni!”- ISBN nr 978-606-9086-10-0. 

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

prin folclor, obiceiuri și tradiții populare” cu lucrarea „ Creațiile literare populare în ciclul 

primar” , revista „Primii pași spre carte” Nr 27/ianuarie 2022  - ISSN 2359-8573 

- participarea cu întregul colectiv la elevi la Proiectul educațional județean „Devoratorii de 

cărți” 



- participare online la Cercul Pedagogic la activitatea cu titlul ,,Modalități de stimulare a 

lecturii la ciclul primar” - 24  noiembrie 2021 

 

Concluzii 

 

 Activităţile comisiei metodice desfăşurate în perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022,  

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.  

 

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; 

◼  Frecventare fizica mai slaba 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 

◼ Responsabil comisie metodică, inv.  Moraru Simona 

 

COMISIA METODICĂ - CLASA a II-a 

 

Activitatea instructiv – educativă 

 În anul școlar 2021-2022,  Comisia metodică- clasele a II-a are următoarea componență:  



- Găină Nicoleta- Mădălina, prof. înv. primar, cls. a II-a A – 23 elevi 

- Stanciu Ștefana, prof. înv. primar, cls. a II-a B - 24 elevi 

- Duță  Ioana-Adelina, învățător, cls. a II-a C -20 elevi 

- Ungureanu Andreea, prof. înv. primar, cls. a II-a D -28 elevi 

- Ungureanu Ortansa, prof. înv. primar, cls. a II-a E -25 elevi 

 

COMISIA METODICĂ - CLASA a II-a 

 

Activitatea instructiv – educativă 

 În anul școlar 2021-2022,  Comisia metodică- clasele a II-a a avut următoarea 

componență:  

- Găină Nicoleta- Mădălina, prof. înv. primar, cls. a II-a A – 23 elevi 

- Stanciu Ștefana, prof. înv. primar, cls. a II-a B - 24 elevi 

- Duță  Ioana-Adelina, învățător, cls. a II-a C -20 elevi 

- Ungureanu Andreea, prof. înv. primar, cls. a II-a D -28 elevi 

- Ungureanu Ortansa, prof. înv. primar, cls. a II-a E -25 elevi 

Domeniul  1.  Proiectarea activității 

 

În decursul anului școlar 2021-2022 s-au desfășurat activități, care au vizat atât 

finalitățile învățământului primar, cât și obiectivele ciclului achizițiilor fundamentale, pentru 

clasa a II-a, prevăzute în Curriculumul Național. 

S-a fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale 

elevilor, asigurându-se caracterul aplicativ al proiectării curriculare. 

Planificarea și proiectarea unităților de învățare la nivelul claselor s-a realizat în 

urma feed-back-ului obținut, după evaluarea inițială, cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării integrate a conţinuturilor programelor şcolare. De 

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

primite din partea inspectorului de specialitate de la ISJ Buzău. 

În anul școlar 2021/2022 la clasele a II-a s-a studiat opționalul „Tehnici de învățare 

eficientă”. 

S-a elaborat programa și planificarea calendaristică, ȋn funcție de specificul disciplinei, 

de particularitățile clasei şi de indicaţiile date de către partenerul implicat (conform fişei de 

avizare a opţionalului, semnată de către directorul şcolii şi de inspectorul de specialitate); 

A fost prezentată părinţilor oferta educaţională şi a fost inclusă în oferta educaţională a 

şcolii, pentru anul şcolar 2022/2023. Opționalul ales, pentru clasa a III-a, a fost „Tehnici de 

învățare eficientă”. 

Pentru proiectarea activităților, au fost studiate şi respectate programele şcolare, 

normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la 

particularitǎţile elevilor claselor a II-a.   

S-au întocmit planificările calendaristice precum şi proiectarea unităţilor de învăţare, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, pȃnǎ la termenul stabilit. Permanent, s-au identificat 

resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi  au fost selectate activităţi şi situaţii 

de lucru, astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul claselor, 

cu stilurile de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. 

Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu părinţii și 

extracurriculare au fost realizate în format electronic. 

 Au fost realizate modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, s-au stabilit  

descriptorii de performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activităților 

extracurriculare a fost făcută corelând obiectivele curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.  



Schemele orare au fost întocmite respectându-se caracteristicele colectivelor de elevi, 

cu care se lucrează și reflectă nevoile clasei. În general, resursele temporale au fost repartizate 

pentru fiecare unitate de învățare în parte, astfel încât să fie posibilă o evaluare eficientă și la 

timp. Au fost stabilite planuri  remediale, când a fost cazul. 

Planificarea a fost personalizată și reflectă specificul  fiecărei clase cu care se  lucreză. 

S-a ținut cont de caracteristicile psihice ale colectivelor și de nivelul de cunoștințe, priceperi și 

deprinderi. S-a întocmit planificarea calendaristică și detalierile unităților de învățare în format 

electronic, la termenul stabilit și s-a respectat această planificare. 

 

Domeniul 2. Realizarea activităților didactice: 

În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice, care au transformat 

elevul într-un factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare, care au solicitat 

participarea creativă a cât mai multor elevi. 

Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive am folosit, alături de metodele tradiţionale şi 

metode moderne, activ-participative. Am folosit mijloace TIC - prezentări Power-point, softuri 

educationale, CD-uri, manuale digitale, platformele educaționale: 

❖ Platforma Adservio 

❖ Platforma de învățare www.educrates.ro și softurile educaționale EDU  

❖ Platforma COMPER - ca bază de pregătire a elevilor pentru susținerea 

progresului școlar și obținerea performanțelor școlare la limba română  și 

matematică 

S-au adus, la diferite ore, materiale didactice care au fost corelate cu conţinuturile de 

învăţare, acestea devenind un suport activ în procesul instructiv educativ şi s-au adoptat 

strategii variate pe parcursul lecțiilor – lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în perechi, pentru 

ca toţi elevii să fie antrenați, s-a stimulat cooperarea şi/sau spiritul competiţiei. 

S-au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneam, 

în activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică. 

Limbajul  a fost adaptat la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea 

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

corect, decent şi adecvat statutului de cadru didactic; s-au utilizat manualele și auxiliarele 

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

Prin feed-back-ul constructiv, în toate momentele lecţiei - toţi elevii au beneficiat de 

atenţie şi aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă, 

continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor 

obţinute la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a făcut prin realizarea unor portofolii/expoziţii 

cu lucrările elevilor, prin exemple de bună practică. 

 

Au fost organizate activităţi de predare-învăţare adaptate la învǎţarea 

clasicǎ/hibrid/online în funcţie de scenariul aprobat de DSP şi ISJ. 

Au fost create și susținute sesiuni de învățare pe platforma educațională Adservio, 

Zoom și aplicațiile Whatsapp, Facebook messenger. 

Au fost consultate, adaptate şi utilizate resurse educaţionale deschise(RED) în predarea 

– învăţarea online. 

Au fost adaptate materialele educative, din cadrul aplicaţiilor digitale folosite, la nivelul 

şi particularităţile clasei/ vârstei şcolare. 

În urma parcurgerii unităților de învățare a fost obținut un feed-back pozitiv, măsurat 

și cuantificat conform fișelor de lucru, de evaluare, de consolidare, de recapitulare și a testelor 

de evaluare inițială, de formare, cu rol predictiv în realizarea activității ulterioare, precum și 

fișe de evaluare sumativă, exemplare dintre acestea existând la mapa personală a fiecărui cadru 

didactic. 

http://www.educrates.ro/


Au fost realizate ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor, săptămânal, pentru 

Evaluarea Națională și pentru concursurile școlare: 

❖ Concursul Național COMPER LIMBA ROMÂNĂ 

❖ Concursul Național COMPER MATEMATICĂ 

❖ Concursul Național GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 

❖ Concursul Național de matematică LUMINAMATH, ediția a XXV-a, 

04.12.2021 

❖ Concursul Național FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 

❖ Concursul Național COMUNICARE ȘI ORTOGRAFIE 

❖ Concursul Național MICII EXPLORATORI 

S-au desfăşurat o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, care contribuie 

direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi 

comunitare, în acord cu nevoile colectivului de elevi: 

✓ ERASMUS + ”Green Life”, ”Past, present, future – it is all in the sky” 

✓ MIȘCAREA NAȚIONALĂ -„Și eu trăiesc sănătos!”- FUNDAȚIA PRAIS 

✓ Programul Internațional LeAF 

✓ Proiect SNAC 

✓ Proiect Național ”Planeta Albastră Contează pe Tine!” 

✓ Implementarea proiectului național Concursul Școlar Național de Competență 

și Performanță COMPER, concurs organizat în parteneriat cu M.E.N. prin 

Protocolul de colaborare nr. 8108/11.01.2022 și inclus în Calendarul 

Concursurilor Naționale Școlare organizate în anul 2021-2022 fără finanțare 

M.E. prin O.M.E. nr.3066/27.01.2022, secțiunea B, poziția 45  

✓  ,,Steluța magiei tale” 

✓ „Ziua Recoltei” 

✓ „Ziua Alimentației” 

➢ Campania de Acțiune a Voluntarilor CCDG - ,Ziua Verde” a Eco-Școlilor din 

România – 29.10.2021- 

➢  „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” 

➢ Activitate  de voluntariat în cadrul proiectului SNAC - Fundația pentru copii 

„Sf. Sava Buzău” - decembrie 2021 

➢ Întȃlnire online cu Moş Crǎciun, în parteneriat cu Teatrul George Ciprian 

➢ „Dor de Eminescu” 

➢ „Ziua Internațională a Cititului Împreună” 

➢ Ziua Națională a Lecturii 

➢ ,,Ziua Mondială a Apei” 

➢ „Ziua Mediului” 

➢ „PROVOCAREA ȘOSETELOR”- Ziua Mondială a Sindromului Down  

➢ „ Călătorie în lumea cărților” 

➢ Activitate  de voluntariat în cadrul proiectului SNAC - Fundația pentru copii 

„Sf. Sava Buzău”- aprilie 2022 

 FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII ȘI TINERET „ 

SEVEN SOUNDS”- 09 aprilie 2022   

➢ FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII  „MINUNI PE 

PORTATIVUL PRIMĂVERII”-mai 2022  

➢ Activitate - colectare de alimente pentru refugiații din Ucraina. 

➢ „ZIUA EROILOR”-iunie 2022 

➢ Proiectul „Buzăul citește” 

Serbare școlară și festivitate de premiere 



 

Domeniul 3. Evaluarea rezultatelor învățării 

 

Au fost aplicate teste inițiale, prin care s-au verificat competențele elevilor la 

disciplinele Comunicare în Limba Română și Matematică și Explorarea Mediului, la începutul 

anului școlar și s-au aplicat teste de evaluare sumativă.  

S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, au fost elaborați itemii în concordanţă 

cu obiectivele stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat activităţile didactice, care să 

permită achiziţionarea competenţelor generale, dar şi specifice ale disciplinelor; s-au proiectat 

activităţile de remediere şcolară; s-au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu 

părinţii elevilor şi în comisia metodică; s-au realizat unele activităţi de sprijin, pentru elevii cu 

dificultǎţi de învǎţare. 

Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărilor legale 

şi standardelor naţionale în vigoare, chiar şi prin intermediul învǎţǎrii online, cu ajutorul 

platformei Adservio.  

S-a asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-au organizat şedinţe 

și întâlniri online cu părinţii, discuţii cu elevii, pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de 

calitatea educaţiei oferite, identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, s-au realizat corecţii în 

funcţie de aşteptările acestora. 

  A fost prezentat elevilor conținutul portofoliului educațional, s-au întocmit criterii de 

evaluare și  a fost monitorizată realizarea corespunzătoare. 

Pentu a menţine relaţia familie-şcoală s-a oferit  părinţilor informaţii periodice, 

referitoare la progresul/regresul la învǎţǎturǎ al fiecărui elev.  

Au fost realizate fişe de progres ale elevilor, la disciplinele CLR și MEM, la sfȃrşitul 

anului şcolar. 

 A fost utilizat calculatorul, pentru a realiza orele în sistem online, fișe de muncă 

independentă la clase, fișe de evaluare, diverse materiale pentru orele de arte vizuale și abilități 

practice sau pentru desfășurarea activităților extrașcolare. A fost folosit calculatorul, în 

desfașurarea unor secvențe de lecție, pentru prezentarea unor ppt-uri sau a unor imagini, 

fotografii, CD-uri. S-au utilizat în activitatea didactică, pentru evaluarea rezultatelor: Platforma 

Adservio, Platforma COMPER, platforma de învățare www.educrates.ro și softurile 

educaționale EDU, specifice etapei de evaluare didactică. Au fost aplicate teste de evaluare și 

teme de rezolvat, pentru a măsura capacitatea de aplicare a cunoștințelor predate în perioada 

online și a fost oferit feedback fiecărui elev. 

 Fiecare cadru didactic a prezentat părinților rezultatele obținute la Examenul de 

Evaluare Națională. 

Domeniul 4. Managementul clasei de elevi 

 

În clase s-au afişat, prezentat și prelucrat normele care trebuie respectate în timpul 

orelor de curs, s-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost 

necesar, s-au consiliat în permanenţă elevii, au fost întocmite procese-verbale cu normele de 

securitate.  

S-a insistat pe cunoaşterea şi aplicarea R.O.F.U.I.P şi a ROF. 

Pentru o mai bună organizare a colectivelor de elevi s-au trasat anumite responsabilitǎţi 

elevilor, s-au impus reguli de conduitǎ, în vederea obţinerii unui climat cȃt mai plǎcut. 

A fost asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, au fost selectate 

conţinuturile şi stategiile, care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor 

educaţionale tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale 

sau de alte particularităţi; s-au implicat toţi elevii, fără discriminare, în activităţile de învăţare. 

S-au completat fișe de observație  a comportamentului elevilor și s-a intervenit în 

http://www.educrates.ro/


ameliorarea unor situații conflictuale. 

A fost convocat Consiliul clasei, în vederea rezolvării unor probleme de disciplină și 

consilierea unor elevi. 

S-a avut în vedere egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au 

folosit resurse,  care să sprijine procesul de învăţare, desfășurându-se ore de pregătire 

suplimentară a elevilor pentru performanță sau a celor cu dificultăţi în învăţare în timpul 

orelor de curs prin activitate diferențiată, dar și prin ore suplimentare. 

S-au completat fișe de observație ale elevilor, s-au consiliat permanent și s-au tratat în 

mod diferențiat elevii cu ritm lent de învățare. 

Au fost implicați elevii în realizarea unor activități practice: amenajarea sălii de clasă, 

păstrarea curățeniei și a mobilierului, expoziții, activități umanitare, participare la activități în 

proiecte, responsabilizându-se, astfel, fiecare elev. 

În cadrul festivității de încheiere a anului școlar, au fost evidențiați și au primit diplome 

de merit elevii cu rezultate deosebite la învățătură și disciplină sau la unele concursuri școlare. 

 

Domeniul 5. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 

GĂINĂ NICOLETA- MĂDĂLINA 

 

 -   Inspecƫia specialǎ pentru obƫinerea Gradului didactic I,10.02.2022 

 - A susţinut lucrarea pentru obţinerea Gradului didactic I-“Folosirea jocului didactic şi 

a dramatizǎrilor în educaţia şcolarului mic”-10.02.2022; 

-   A  finalizat Gradul didactic I. 

 

Alte activități: 

 

- A partcipat, în calitate de evaluator, la proiectul interdisciplinar « Star Kids » 

- A participat la proiectul naţional educaƫional ‘Arta povestirii, metodǎ interactivǎ în 

arta educaƫiei’ (Nr.132/29.09.2021) 

- A participat la cursul Pandantul Comic-15.02.2022(Nr.162/15.02.2022)   

            - A participat la ‘Matematica : între bucurie şi teamǎ’(Nr.38598/18.02.2022) 

            - A participat la Simpozionul Internaƫonal ‘Matematica : între bucurie şi 

teamǎ’(Nr.38597/18.02.2022) 

            - A publicat articolul’Rolul educaƫiei nonformale în dezvoltarea copilului’-Revista 

‘Profesor în Romȃnia’ISSN2734-6943,ISSN-I.,2734-6943(Nr.132/07.02.2022)  

             - A participat la Seara devoratorilor de poveşti-01.03.2022(Nr.168/01.03.2022) 

             - A participat la cursul Arta povestirii-20.03.2022(Nr.171/20.03.2022) 

              - A participat la simpozionul internaţional’Modele de inteligenţǎ emoţionalǎ în 

Leadership Educaţional’-15.02.2022 

 

STANCIU ȘTEFANA 

 



- A participat la Proiectul transnațional de mentoral ”Educație Online prin 

Parteneriate” -01.07.2021-30.08.2021 – 5 credite, 150 de ore de instruire la distanță și 

lucru independent elaborarea scenariilor didactice în baza lecțiilor video din biblioteca 

digitală www.educatieonline.md  

- A participat la cursul de formare ,,Expert în egalitate de șanse” desfășurat de 

furnizorul de formare profesională Edu Zece Plus Brașov, în perioada octombrie-

decembrie 2021, evaluarea în 07.12.2021- 25 credite  

- A participat la Conferința Națională ”Integrarea cu succes a copiilor cu CES în 

învățământul de masă” nr. 2/noiembrie 2021 – susținută de Academia ABC Constanța. 

- A participat la Seminarul de educație financiară Start2Play dedicate cadrelor 

didactice din învățământul preșcolar și primar, organizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară -24 noiembrie 2021. 

- A participat la webinarul online Teach for Romania ”Predarea bazată pe 

atașament” din data de 10 ianuarie 2022 susținut de Asociația Teach for Romania. 

-  Conferința Națională ”Evaluarea în procesul instructiv-educativ” – adeverință 

nr. 8315/11.03.2022 – Academia ABC 

- Conferința națională “Educația financiară – o investiție pentru viitor” - 23 

martie 2022 în cadrul GLOBAL MONEY WEEK 2022  

- CONFERINȚA „COPILUL TĂU, CAMPION LA VIAȚĂ”- cu tema „CUM SĂ 

SCAPI DE BULLYING - soluții practice pentru copii” – 07.04.2022 organizator: 

SHAKESPEARE SCHOOL 

- 25th Pan-European Conference on Digital Education: Digital Teaching of 

Languages – Ljubljana, Slovenia, 21.04.2022 

- Simpozion Internațional ”Medierea în școală” – Onești,  31.01.2022 

- Simpozion Internațional ”Modele de Inteligență Emoțională în Leadership 

Educațional” - 10.02.2022 intervalul 19:00-21:00, organizat de Consorțiul Asociația 

Transformational Leadership și „Emotional 

- Free International Mini-Symposium Learning Beyond the Boundaries - 

organized by the Global Forum for Teacher Educators – 01.05.2022 

- Simpozionului regional ”Erasmus+ - șanse pentru elevii cu oportunități reduse” 

– Buzău, 2022 

- Webinar Teach for Romania ”Predarea bazată pe atașament” – 10.01.2022 

- Webinar Teach for Romania ”Educația bazată pe curiozitate” – 09.02.2022 

- Webinarul Comunității Super Teach ”Inteligența emoțională în era 

tehnologiei”- 05.03.2022 

- Webinar Teach for Romania ”Cum reușesc copiii? Încrederea în sine” – 

01.04.2022 

- Webinar StoryTelling for Teachers organized by the Global Forum for Teacher 

Educators – 03.04.2022 

- Webinar Super Teach ”Sufrageria cu bune practici” – 12.05.2022 

- Seminarul de educație financiară Start2Play dedicat cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și primar, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

– 24.11.2021 

http://www.educatieonline.md/


- Seminarul de educație financiară Start2Play dedicat cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și primar, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

– 24.03.2022 

- Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN) – Centrul Național de Politiciși 

Evaluare în Educație – ianuarie-februarie 2022 – 15 credite  

- Curs „Roluri într-o situație de bullying” organizat de Asociația Empaticus, cu 

o durată de 1,5 ore - 12 aprilie 2022 

- Curs ”Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale” - 

12 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar – Centrul de Educație Digitală 

EDUMAGIC SOLUTIONS – 14.04.2022 

1.1. Publicații 

- Articolul ”Școala online - o necesitate” – în publicația Esențial în educație - Promovarea 

imaginii școlii, nr.1, ianuarie 2022, ISSN 2458-0511 ISSN-L 2067-2675 

- Articolul ”Erasmus + - o experiență diferită” în publicația Simpozionului regional 

”Erasmus+ - șanse pentru elevii cu oportunități reduse” – Buzău, 2022, ISBN 

- MATEMATICA PRACTICĂ - unități de măsură și elemente de geometrie – AUXILIAR 

DIDACTIC 

 

DUȚĂ  IOANA-ADELINA 

 

- A susţinut inspecţia 2 pentru obţinerea definitivatului în învățământ și a prezentat 

portofoliul profesional, în data de 05.05.2022. 

- Este înscrisă la examenul pentru obținerea Definitivatului în învățământ; 

- Urmează cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației, specializarea Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar 

 - A participat la cursul de formare inițială în alternativa Step by Step, în perioada 1.04 

-3.04.2022; 

  

UNGUREANU ANDREEA  

  

A participat la:  

✓ Conferința ”Cultivarea limbii române la ciclul primar” 

✓ Conferința transnațională ”Educație on-line prin parteneriate” 

✓ Conferința SuperTeach Buzău ” Mentalitatea Deschisă în educație – încredere 

sau control?” 

✓ Simpozionul Național Educrates ”Inovație în educație” 

✓ Conferința Internațională ”Învățarea prin joc” 

✓ Simpozionul Internațional ”Educație fără frontiere!” 

- A absolvit cursul ”Folosește tabla interactivă virtuală VBoard organizat de Centrul de 

Eduacție Digitală EDUMAGIC SOLUTION – 12 ore de curs. 

- A absolvit cursul ”Învățarea prin joc – soluții inovatoareîn educație” organizat de 

Centrul de Eduacție Digitală EDUMAGIC SOLUTION – 14 ore de curs. 

- A absolvit cursul ”Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare” – 

Asociația Sentire - 25 credite 



- A absolvit cursul ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – Casa 

Corpului Didactic Buzău – 15 credite 

- A participat la cursul ”Experiential Learning and modern education approaches in 

Childhood Education” – educational Organization DIMITRA – curs internațional 

 

UNGUREANU ORTANSA 

 

A participat la: 

✓ „Cultivarea limbii române în ciclul primar”- Webinar, 7 septembrie 2021- 

Litera Educațional 

✓ „Antrenament digital”- Să descoperim Nearpod, o aplicație utilă pentru 

profesori, conferință, CCDB, 28 octombrie 2021 

✓ "Foloseste tabla virtuala interactiva VBoard"-Webinar practic, EduMagic, 17 

noiembrie 2021 

✓ A absolvit cursul „Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare” – 

Asociația SENTIRE - 25 credite 

 Activități extrașcolare/ extracurriculare 

 

GĂINĂ NICOLETA- MĂDĂLINA 

 

- Ziua Mondiala a Educatiei 

- 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei 

- “Dor de Eminescu” 

- A realizat online o intalnire cu autoarea Irina Dumitru, pentru a discuta 

cartea”Sophie,robotul cu suflet” 

 

STANCIU ȘTEFANA 

 

- Proiect Național ”Planeta Albastră Contează pe Tine!” – membru în echipa de 

proiect; 

- Proiect Național ”Și eu trăiesc sănătos!” (SETS) -  membru în echipa de proiect; 

- Activitatea ,,Ziua Verde” – 29.10.2021; 

- „1 Decembrie - Ziua Naţională a României; 

 

DUȚĂ  IOANA-ADELINA 

 

            - Ziua Mondiala a Educatiei 

- „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” 

- A participat la întâlnirea cu Moș Crăciun, activitate organizată de teatrul „George Ciprian” 

Buzău 

- Ziua Mondială a Apei 

 

UNGUREANU ANDREEA 

 

 - „Ziua Mondială a Alimentației” 

 - „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” 

- Implicarea în derularea proiectelor naționale sau internaționale: ,,Steluța magiei tale”; 



”Și eu trăiesc sănătos”; ERASMUS + ”Green Life”, ”Past, present, future – it is all in the sky”  

- A desfășurat activități în Proiectul național ”Și eu trăiesc sănătos” 

 

UNGUREANU ORTANSA 

 

✓ MIȘCAREA NAȚIONALĂ -„Și eu trăiesc sănătos!”- FUNDAȚIA PRAIS-

(cf. Fişelor de monitorizare a activităţilor) 

✓ Implementarea proiectului național Concursul Școlar Național de Competență 

și Performanță COMPER, concurs organizat în parteneriat cu M.E.N. prin 

Protocolul de colaborare nr. 8108/11.01.2022 și inclus în Calendarul 

Concursurilor Naționale Școlare organizate în anul 2021-2022 fără finanțare 

M.E. prin O.M.E. nr.3066/27.01.2022, secțiunea B, poziția 45 (cf. Adeverința 

nr. 4.175499 / 2022). 

  

➢ Campania de Acțiune a Voluntarilor CCDG - ,Ziua Verde” a Eco-Școlilor din 

România – 29.10.2021- (cf. Certificat  CCDG- Raport nr. 1232/05.11.2021),  

➢  „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” 

➢ Activitate  de voluntariat în cadrul proiectului SNAC - Fundația pentru copii 

„Sf. Sava Buzău” – ( cf. Procesului verbal -10 decembrie 2021) 

➢ „Ziua Internațională a Cititului Împreună”-03.02.2022(cf. Fişei de monitorizare 

a activităţii- nr.537/07.02.2022) 

➢ Ziua Națională a Lecturii-„CITIM ÎMPREUNĂ”- 15.02.2022(cf. Fişei de 

monitorizare a activităţii- nr.624/16.02.2022). 

➢ „PROVOCAREA ȘOSETELOR”- Ziua Mondială a Sindromului Down (cf. 

Fişei de monitorizare a activităţii- nr.903/21.03.2022). 

➢ „ Călătorie în lumea cărților”- Activitate în colaborare cu Biblioteca școlară- 

01-06.04.2022 ( Cf. Fişei de monitorizare a activităţii- nr. 1049/06.04.2022) 

➢ Activitate  de voluntariat în cadrul proiectului SNAC - Fundația pentru copii 

„Sf. Sava Buzău”- ( cf. Procesului verbal nr. 1080/08.04.2022) 

 FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII ȘI TINERET „ 

SEVEN SOUNDS”- 09 aprilie 2022  (Cf. Adeverinței nr. 2578/21.06.2022)  

 FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII  „MINUNI PE 

PORTATIVUL PRIMĂVERII”-mai 2022 (Cf. Adeverinței nr. 618/20.05.2022) 

➢ Activitate - colectare de alimente pentru refugiații din Ucraina. 

➢ „ZIUA EROILOR”-„ Omagierea eroilor”- (cf. Fişei de monitorizare a 

activităţii- nr.2136/02.06.2022). 

➢ Proiectul „Buzăul citește” 

➢ Serbare școlară și festivitate de premiere - 09 iunie 2022. 

 

Alte activități 

 

GĂINĂ NICOLETA- MĂDĂLINA 

- membru in Comisia de inventariere a scolii; 

- membru in Comisia metodica a învățătorilor, clasa a II-a; 

 

STANCIU ȘTEFANA 

 

- Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Buzău – specialitatea învățământ primar 

2021-2022; 



- Certificat Organizator la Nivel Național pentru organizarea activității 

extrașcolare, la nivel național, a Proiectului de abilități practice și comunicare în limba 

română ”ZIUA RECOLTEI” – mijloace de modelare a copilului în vederea 

optimizării potențialului său creator – 05.10.2021 – Asociația pentru Tineret Olimp. 

- Coordonator Programul Internațional LeAF; 

- Coordonator Proiect SNAC; 

- Membru în  Comisia de Control Intern Managerial; 

- Comisia de întocmire a orarului și asigurarea serviciului pe școală– membru; 

- Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar– 

membru; 

- Programul „Educație prin activități extrașcolare și extracurriculare” – membru 

- Am fost asistată la disciplina CLR, pe data de 01.10.2021 de dna director 

adjunct Medianu Rodica, ce a avut ca subiect ”Grupurile de litere studiate: ce, ci, ge, 

gi, che, chi, ghe, ghi – recapitulare”. 

- Membru în comisia de Evaluare Națională cls II, IV, VI – administrator de test 

și evaluator 

- Membru în comisia de Evaluare Națională cls aVIII-a – asistent 

- Membru în comisia CZE – bacalaureat 2022 – sesiunea iunie-iulie – centrul 

Liceul Agricol ”Dr. C Angelescu” Buzău 

 

 

DUȚĂ ADELINA 

 

- membru in Comisia metodica a învățătorilor, clasa a II-a; 

 

UNGUREANU ANDREEA 

 

 - membru în Comisia de etică și integritate; 

 - membru în Comisia pentru amenajarea spațiilor școlare 

 - membru in Comisia metodica a învățătorilor, clasa a II-a. 

 - metodist ISJ 

 

UNGUREANU ORTANSA 

 

- Responsabil Comisia metodică a învățătorilor-clasa a II-a; 

- Membru în  Comisia pentru curriculum; 

- Membru în  Comisia de Control Managerial Intern; 

- Membru în  Comisia Consiliere, orientare și consultații cu părinții; 

- Membru în  Comisia pentru programe de susținere educațională ( elevi cu ritm lent de 

învățare și a celor cu CES); 

- Membru în Comisia pentru implementarea și gestionarea platformelor de învățare 

online;  

- Membru în Comisia pentru evaluarea anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar. 

- Membru în comisia de Evaluare Națională cls II– administrator de test și evaluator 

- Membru în comisia de Evaluare Națională cls aVIII-a – asistent 

 

- Cadrele didactice au participat la activitatea cercului metodic CM 8 - clasa a II-a, din 

data de 12.01.2022 cu tema „Modalitățide stimulare a lecturii la ciclul primar”. 



- Au participat la activitatea cercului metodic CM 8 - clasa a II-a, din data de 07.04.2022 

cu tema „Metode moderne de predare-învățare cu impact în formarea depinderilor de 

lucru individual la școalrul mic”. 

 

Au susținut acticitate ăn cadrul COMISIEI METODICE ÎNVĂȚĂTORI clasa a II-a: 

 

GĂINĂ NICOLETA- MĂDĂLINA 

- Lecƫie demonstrativǎ- Lecƫie CLR-„Ce bǎiat!-de O.P.Iaşi”-10.02.2022 

 

STANCIU ȘTEFANA 

- Prezentarea unui proiect de lecție la disciplina Limba şi literatura română, Unitatea de 

învăţare:  Învățăm să ne comportăm! , Subiectul lecţiei: Textul narativ (Cel mai bun 

prieten, după Victor Sivetidis) - 16.02.2022 

DUȚĂ ADELINA 

- Prezentarea unui proiect de lecție- MEM- Măsurarea masei corpurilor- în cadrul unității 

de învățare „ Copilăria, cea mai frumoasă vârstă” – 05.05.2022 

 

UNGUREANU ANDREEA 

-  Prezentarea unui proiect de lecție la disciplina MEM ” Împărțirea numerelor naturale. 

Polul Nord și polul Sud” – martie 2022 

 

Colaborarea şcoală – familie a fost realizată prin: 

- şedinţe cu părinţii; 

- consultaţii cu părinţii (săptămânal) 

- participări ale părinţilor în desfăşurarea unor proiecte; 

- informări periodice privind testarea Covid – WhatsApp, platforma Adservio. 

 

Domeniul 6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

             S-a contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

prin: 

➢ Realizarea unor acorduri de parteneriat educațional cu diferite instituții/școli în vederea 

desfășurării unor concursuri școlare/ activități extrașcolare: CCDG, Fundatia pentru 

Știinte și Arte Paralela 45,  Editura EDU, Editura Nomina, Liceul Special pentru 

Deficienți de Vedere Buzău, Fundația PRAIS, Fundația pentru copii Sf. Sava Buzău, 

.Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, com. N. Bălcescu, jud. Vâlcea 

(965/31.05.2022), Școala Gimnazială ”Nicolae Groza” Fibiș, com. Fibiș, jud. Timiș 

(713/14.06.2022).  

➢ Participarea  la concursurile școlare: LuminaMath, Comper Limba română, Comper 

Matematică, Gazeta Matematică Junior, Fii inteligent la matematică, Comunicare și 

ortografie, Micii exploratori  

➢ Participarea la concursurile extrașcolare: Festivalul concurs de muzică pentru copii și 

tineret „ Seven Sounds”, Festivalul concurs de muzică pentru copii  „Minuni pe 

portativul primăverii”. 

➢ Diseminarea activității - Campania de Acțiune a Voluntarilor CCDG - ,Ziua Verde” a 

Eco-Școlilor din România. 

➢ Participarea la Proiectul SNAC, în parteneriat cu Fundația pentru copii Sf. Sava Buzău. 

➢ Participarea la Proiectul Național -„Și eu trăiesc sănătos!”- Fundația PRAIS. 

➢ Implicarea în parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. 



➢ Diseminarea activităților realizate în luna decembrie Proiectul Național PACT (Planeta 

Pământ Contează pe Tine) pe site-ul acestuia 

https://www.facebook.com/ProiectulPACT 

➢ Implicarea în derularea proiectelor naționale sau internaționale: ,,Steluța magiei tale”;  

ERASMUS + ”Green Life”, ”Past, present, future – it is all in the sky” 

 

Rezultate concursuri 

 

GĂINĂ NICOLETA- MĂDĂLINA 

 

COMPER COMUNICARE –CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare-14 elevi     

Premiul I -5 elevi, Premiul II-2 elevi, Premiul III-4 elevi, Menţiune-3 elevi 

      

COMPER MATEMATICǍ–CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică-15  elevi 

Premiul I-11 elevi, Premiul II-1 elev, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev 

      

COMPER COMUNICARE –CONCURS NAŢIONAL                                                                                

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare-17 elevi 

Premiul I -10 elevi, Premiul II-4 elevi, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev  

  

 COMPER MATEMATICǍ–CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică-12 elevi 

Premiul I-7 elevi, Premiul II-2 elevi, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev   

    

COMPER COMUNICARE –CONCURS NAŢIONAL                                                                                

ETAPA NAŢIONALǍ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

 Nr. elevi participanți la  Comper Comunicare-4 elevi 

 Premiul I -4 elevi   

 

 COMPER MATEMATICǍ–CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA NAŢIONALǍ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică- 6  elevi 

  Premiul I-4 elevi, Premiul II-1 elev, Menţiune-1 elev      

 

LUMINAMATH-CONCURS INTERNAŢIONAL 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți-6 

Premiul I-3 elevi, Premiul de participare:-3 elevi 

 

GAZETA MATEMATICǍ JUNIOR- CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți-14 elevi 

Premiul I -6 elevi, Menţiune-1 elev ,Premiul de participare-7 elevi  

 

https://www.facebook.com/ProiectulPACT


GAZETA MATEMATICǍ JUNIOR- CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți-11 elevi 

Premiul I -3 elevi, Premiul de participare-8 elevi  

 

 GAZETA MATEMATICǍ JUNIOR- CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA NAŢIONALǍ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți-3 elevi 

 Premiul I -3 elevi  

 

MICII EXPLORATORI- CONCURS NAŢIONAL 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți-20 elevi 

Premiul I-14 elevi,Premiul II:-2 elevi,Premiul III:-4 elevi 

 

STANCIU ȘTEFANA 

 

Concursul Internațional de desene ”Hristos se naște, măriți-l!” – decembrie 2021 – 11 

premii I. 

 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: I 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

12 premii I;  6 premii II;  5 premii III;  1 mențiune 

 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: I 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

16 premii I;  4 premii II;  2 premii III;  2 mențiune 

 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: II 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

15 premii I;  6 premii II;  2 premii III;  1 mențiune 

 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: II 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

16 premii I;  3 premii II;  4 premii III;  1 mențiune 

 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ 

Număr participanți: 12 

Număr premii:  

11 premii I;   

 



Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

12 premii I;  1 premii II;  1 premii III;   

 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: I 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

5 premii de excelență;  2 premii I;  3premii II 

 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: II 

Număr participanți: 20 

Număr premii:  

5 premii de excelență;  1 premii I;  4 premii II 

 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: FINALĂ 

Număr participanți: 15 

Număr premii:  

4 premii I;  2 premii III;  4 MENȚIUNI 

 

Nume concurs: MICII EXPLORATORI 

Etapa: NAȚIONALĂ 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

8 premii I;  3 premii II;  4 premii III;  5 mențiuni 

 

Nume concurs: COMUNICARE. ORTOGRAFIE 

Etapa: NAȚIONALĂ 

Număr participanți: 24 

Număr premii:  

4 premii I;  3 premii II;  13 premii III;  2 mențiuni 

 

Nume concurs: FII INTELIGENT 

Etapa: NAȚIONALĂ 

Număr participanți: 18 

Număr premii:  

10 premii I;  2 premii II;  3 premii III;  1 mențiune 

 

DUȚĂ ADELINA 

 

COMPER COMUNICARE – CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare- 20 elevi     

Premiul III- 3 elevi, Mențiune- 6 elevi      

 

COMPER MATEMATICǍ – CONCURS NAŢIONAL 



ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică- 20 elevi 

Premiul II-1 elev, Premiul III- 5 elevi, Mențiune- 8 elevi  

     

COMPER COMUNICARE – CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare- 20 elevi 

Premiul I - 2 elevi, Premiul II- 2 elevi, Premiul III- 7 elevi, Mențiune- 4 elevi   

COMPER MATEMATICǍ – CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică- 20 elevi 

Premiul I- 2 elevi, Premiul II- 7 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune- 3 elevi     

 

 

UNGUREANU ANDREEA 

 

 

- Festivalul - concurs de muzică pentru copii ,,Minuni pe portativul primăverii “: 1 elev - 

premiul Trofeul categoriei; 

- Concursul Comper Limba română etapa I: 27 elevi - 4 premii I;  4 premii II;  5 premii III;  7 

mențiune 

- Concursul Comper Limba română etapa II: 27 elevi - 16 premii I;  4 premii II;  3 premii III 

- Concursul Comper Limba română etapa națională: 3 elevi - 1 premii I;  2 premii III 

- Concursul Comper Matematică etapa I: 27 elevi - 9 premii I;  15 premii II;  7 premii III;  1 

mențiune 

- Concursul Comper Matematică etapa II: 27 elevi - 15 premii I;  4 premii II;  5 premii III;  1 

mențiune 

- Concursul Comper Matematică etapa națională: 8 elevi - 8 premii I 

- Concursul Gazeta matematică etapa I: 14 elevi – 2 premii de excelență 

- Concursul Gazeta matematică etapa II: 14 elevi – 3 premii de excelență 

- Concursul Lumina Math etapa scrisă: 1 elev – 1 premiu I 

 

UNGUREANU ORTANSA 

 

- COMPER – LIMBA ROMÂNĂ, Etapa I, 16 elevi - 2 premii I;  5 premii II;  3 premii 

III;  4  mențiune 

- COMPER – MATEMATICĂ, Etapa I, 20 elevi - 7 premii I;  6 premii II;  5 premii III;  

1 mențiune 

- COMPER – LIMBA ROMÂNĂ, Etapa II, 18 elevi - 6 premii I;  5 premii II;  4 premii 

III;  2 mențiune 

- COMPER – MATEMATICĂ, Etapa II, 20 elevi - 11 premii I;  5 premii II;  3 premii 

III;  1 mențiune 

- COMPER – LIMBA ROMÂNĂ,  Etapa: națională -  2 elevi - 2 premii I;   

- COMPER – MATEMATICĂ, Etapa: națională – 5 elevi - 4 premii I;  1 premii II;     

- MICII EXPLORATORI, Etapa națională – 18 elevi -1 premiu I;  6 premii III;  6 

mențiuni 

- COMUNICARE. ORTOGRAFIE, Etapa: națională – 17 elevi - 3 premii II;  6 premii 

III;  2 mențiuni 

- FII INTELIGENT, Etapa națională -18 elevi- 2 premii I;  5 premii II;  1 premiu III;  4 

mențiune - ( Cf. Adeverința nr. 2577/21.06.2022) 



- FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII ȘI TINERET,  SEVEN 

SOUNDS”, Județean , EDIȚIA: I – 9 APRILIE 2022,  2 elevi - 1 premii I;  1 premiu II;   

- FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ PENTRU COPII  „MINUNI PE 

PORTATIVUL PRIMĂVERII”, Județean, EDIȚIA: I , 1 elev- 1 premiu II;  ( Cf. 

Adeverința nr. 2578/21.06.2022) 

 

Domeniul 7.   Conduita profesională 

 

A fost respectată deontologia profesionalǎ, manifestȃndu-se atitudine moralǎ şi civicǎ 

în ceea ce priveşte limbajul, ţinuta, respectul, comportamentul - față de beneficiarii direcți și 

indirecți ai educației oferite de școală. 

 

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI CLASA A II-a 

Prof. înv. primar, UNGUREANU ORTANSA 

 

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI CLASA A II-a 

Prof. înv. primar, UNGUREANU ORTANSA 

 

Comisia Metodica a Învățătorilor 

Clasa a III-a   

Numele şi prenumele cadrelor didactice:   Popa Adrian Laurențiu (Responsabil Comisie), 

Drăgoescu Carmen Mihaela, Stere Gica Georgeta, Delcea Alice Mariana 

Specialitatea : profesor învățământ primar 

Clasa: a III-a   

An şcolar 2021 / 2022 

Numele şi prenumele cadrelor didactice:   Popa Adrian Laurențiu (Responsabil Comisie), 

Drăgoescu Carmen Mihaela, Stere Gica Georgeta, Delcea Alice Mariana 

Specialitatea : profesor învățământ primar 

Clasa: a III-a   

Perioada evaluării: An şcolar 2021 / 2022 

        Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate pe parcursul anului şcolar 

2021-2022, la clasele a III-a A, B, C, D. 

      

I. Activitatea instructiv – educativă 

 

1. Proiectarea activității 

 

 În portofoliile personale există programa şcolară în vigoare, extrasă de pe site-ul 

ministerului. 

 S-au întocmit planificarea calendaristică anuală şi proiectele unităţilor de învăţare 

conform legislației în vigoare, respectând termenele stabilite. (atașate în portofoliul profesional 

și în dosarul Comisiei metodice) 

 Proiectarea unităților de ȋnvățare s-a făcut conform programei școlare și a legislației în 

vigoare, respectând particularitățile claselor, ȋn urma analizării testelor de evaluare inițială sau 

la finalul fiecărei unități de ȋnvățare. 



 S-au aplicat teste iniţiale, continue și finale prin care s-au verificat capacităţile, 

competenţele la intrarea elevilor în clasa a III-a și pe parcursul acesteia la CLR și MEM. (testele 

există în dosarul Comisiei metodice împreună cu matricile de specificație) 

 S-au identificat lacunele din învățarea elevilor şi s-au aplicat măsuri pentru eliminarea lor 

şi diminuarea diferenţelor dintre copii. 

S-au identificat strategii corespunzătoare şi s-au elaborat planificarea calendaristică şi 

proiectarea unităţilor de învăţare pornind de la constatările probelor de evaluare iniţială și în 

funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor. 

În proiectare s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale elevilor, dar şi de 

particularităţile comunităţii locale în care funcţionează şcoala noastră. 

În elaborarea documentelor s-a ţinut cont de nivelul clasei, de posibilităţile materiale ale 

elevilor, de auxiliarele aprobate de către minister existente pe piaţă etc, personalizându-le. 

(conform proceselor verbale înaintate direcțiunii școlii) 

 La clasele a III-a s-a studiat disciplina opțională „Educație financiară”, opțional desfășurat 

ȋn parteneriat cu APPE România.  S-au ȋntocmit programa și planificarea calendaristică ȋn 

funcție de specificul disciplinei și de particularitățile clasei și de indicațiile date de către 

partenerul implicat. (conform fișei de avizare a opționalului existentă în dosarul Comisiei 

metodice, semnată de către directorul școlii și de către inspector de specialitate) 

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

 S-a realizat proiectarea activităţii în format electronic. 

 S-a introdus antetul unităţii şcolare în toate documentele elaborate în acest semestru. 

 

 S-au adapatat planurile unităților de învățare conform învățării în mediul online. 

 În proiectarea didactică s-a ținut cont de toate resursele digitale existente la nivelul unității 

de învățământ. 

Documentele personale au fost personalizate cu elemente de originalitate. 

S-au eleborat și aplicat probe de evaluare online pe platforma de învățare recomandată. 

(conform raport/istoric ADSERVIO). 

S-au planificat întâlniri cu părinţii: şedinţe, lectorate, consultaţii săptămânale online. 

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

Ministerului Educației și IȘJ Buzău. 

Proiectarea activităţilor extracurriculare, care contribuie direct la atingerea obiectivelor 

curriculare,  s-a făcut prin consultarea elevilor, a părinţilor  şi în concordanţă cu planul 

managerial al şcolii/comisiei metodice. 

  S-au proiectat activități diverse  în cadrul Săptămânii Educației Globale, cu ocazia Zilei 

Naționale a României, a poetului național Mihai Eminescu sau în proiectul Erasmus + Past, 

present, future- it is all in the sky (Popa Adrian) sau Erasmus + Green life (Popa Adrian, 

Drăgoescu Mihaela). 

 

2. Realizarea activităților didactice 

 

Prognozele didactice stabilite în urma aplicării testelor de evaluare iniţială, sumativă şi 

schiţele de lecţie au fost realizate în concordanţă cu documentele şcolare (planul de învățământ, 

programa școlară).         

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

conţinuturi – activităţi de învaţare – metode şi mijloace didactice. 

În proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice s-a ţinut cont de particularităţile 

individuale şi de vârstă ale elevilor oferind acestora o instruire diferențiată, inclusiv CES. 

În cadrul activităţii didactice s-au utilizat diverse metode active, moderne, creând astfel 

situaţii de lucru independent, în echipă sau în grup. S-au utilizat şi  metodele gândirii critice, 



conform particularităţilor de vârstă ale micului  şcolar.      

 S-au realizat lecţii cu caracter interdisciplinar asigurând  legătura dintre cunoştinţele 

teoretice şi cele practice, valorificând astfel experienţa  de viaţă a elevilor, rezultatele obţinute 

dovedind acest lucru. 

 În cadrul fiecărei ore de curs s-au utilizat manualele școlare și materiale auxiliare.  

        S-a folosit în cadrul orelor de curs  baza de materiale didactice din şcoală: abac, planşe, 

albume, tabla magnetică, hartă, mulaje, atlase, dicţionare, cărţi de  specilalitate, trusa de 

geometrie, mijloace audio/video etc. S-au îndrumat elevii la biblioteca școlii. La nevoie, s-au 

realizat și utilizat mijloace didactice originale, specifice: fișe, planșe, schițe flip-chart, machete, 

PPT-uri, wmv-uri etc. sau pe platforma RED a IȘJ Buzău. 

La activităţile care au necesitat mijloace TIC, acestea au fost utilizate pentru predare, 

dar si pentru fixarea cunostintelor sau evaluare, posedând aceste mijloace la clase: calculator, 

imprimantă, videoproiector. 

S-au consultat, adaptat și utilizat RED în procesul de predare – învățare online accesând 

platforma Adservio, platforme RED recunoscute ale IȘJ Buzău, Didactic.ro, CRED, EduMagic 

și Mozaik Education etc. 

Aplicațiile digitale utilizate au fost adaptate nivelului și particularităților de vârstă ale 

elevilor. 

  Au fost create și  susținute sesiuni de învățare pe platforme educaționale recomandate – 

lecții, teme, chestionare online etc. (conform raport/istoric ADSERVIO). 

          S-au diseminat  rezultatele activităţilor realizate atât în cadrul întâlnirilor online cu 

părinţii cât și în cadrul Comisiei metodice. 

          S-a obținut feed-back asupra activităților realizate prin dscuții cu părinții prin intermediul 

WhatsApp sau ședințe cu aceștia. Cunoştinţele predate au avut caracter aplicativ realizându-se 

astfel expoziţii şi portofolii cu lucrările elevilor. Fiecare elev deține portofoliu personal.  

      S-au organizat activități extracurriculare cu diverse ocazii: în cadrul Săptămânii 

Educației Globale, cu ocazia Zilei Naționale a României, a poetului național Mihai Eminescu, 

de Ziua Mediului precum și  activități în cadrul proiectelor Erasmus + Past, present, future- it 

is all in the sky (Popa Adrian) sau Erasmus + Green life, (Popa Adrian, Drăgoescu Mihaela). 

S-a participat la mobilități în Polonia (Drăgoescu Mihaela) și Cipru (Popa Adrian). 

          S-a participat la activități de voluntariat prin colectarea și donarea de alimente și obiecte 

igienico-sanitare către cămine de bătrâni în proiect SNAC, la acțiunea „Să facem Buzăul mai 

curat”- 16 aprilie 2022 și „Iepurașul cu surprize” – proiect de voluntariat și incluziune socială 

Ȋmparte-Educă-Donează. 

 

3. Evaluarea rezultatelor invățării 

 

          S-au prezentat elevilor la toate testele de evaluare obiectivele și criteriile de evaluare 

precum și planul evaluării și planificările evaluărilor. S-au realizat instrumente de evaluare pe 

baza obiectivelor operaţionale propuse, s-au stabilit descriptori de performanţă, iar discutarea 

şi notarea rezultatelor evaluării s-au facut în timp util, asigurând în acest fel transparenţa 

criteriilor şi a procedurilor de evaluare.                S-a cerut  și s-a dat în  permanență feed-

back elevilor. 

S-au aplicat tot timpul cele trei forme de evaluare: iniţială, continuă, sumativă pe care 

le-am îmbinat cu forme moderne de evaluare: portofoliile elevilor, observarea sistematică a 

acestora, autoevaluarea. 

           S-a asigurat notarea ritmică a elevilor prin calificative, conform fișelor de notare ritmică 

și de parcurgere a materiei planificate completate de-a lungul semestrului și a catalogului 

clasei; s-au completat la timp cataloagele claselor, catalogul ADSERVIO; s-a asigurat 

stimularea pozitivă a elevilor prin diverse forme: aprobarea orală pozitivă, încurajarea 



permanentă a copiilor, formarea unei imagini de sine pozitivă la elevi etc.  

            Fiecare test de evaluare aplicat a fost însotit de obiective, itemi și descriptori de 

performanță  care sunt în concordanță cu  competenţele și conținuturile ȋnvățării. Testele există 

în dosarul Comisiei metodice. Nu s-au aplicat teste naționale de evaluare la clasele a III-a. 

            S-au utilizat pe parcursul anului școlar  toate categoriile de itemi, ponderea mai mare 

având-o cei obiectivi şi semiobiectivi. 

            S-au comunicat elevilor permanent baremele de corectare și notare a testelor de 

evaluare la finalul acestora. 

           În urma analizării testelor inițiale, formative și a celor semestriale, a portofoliilor, a 

observațiilor sistematice, s-au întocmit matrice de specificație, observându-se progresul 

elevilor.(conform fișelor de progres) 

           S-au folosit fişe de lucru, s-au utilizat diverse instrumente de evaluare alternativă, 

portofolii, proiecte, fișe de observații, etc și s-au folosit instrumente care au permis și evaluarea 

orală sau practică, inclusiv online, a elevilor: observația sistematică, lucrări practice, 

miniproiecte sau fișe de portofoliu. 

              De câte ori situaţia a permis, s-a inclus autoevaluarea ca etapă în demersul didactic. 

S-au folosit fișe și chestionare de autoevaluare : ”Azi am învățat despre...”, ”Cel mai mult mi-

a plăcut...”,”Pe viitor, ar trebui să fiu mai...”  etc. 

              Îmbinând autoevaluarea cu interevaluarea s-a dezvoltat capacitatea de autoanaliză a 

elevilor şi s-au putut stabili măsuri ameliorative împreună cu aceștia: autoevluarea temelor, a 

fişelor de lucru, a activităţii independente, a portofoliului, a lucrărilor practice etc. 

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

nivelului și specificului disciplinei. (conform raport/istoric ADSERVIO). 

 Rezultatele evaluării au fost stocate și transmise elevilor și părinților și prin platforma 

ADSERVIO. 

 S-au valorizat permanent rezultatele elevilor dezvoltându-le creativitatea și motivându-

i pozitiv, intrinsec. 

4. Managementul clasei de elevi 

 

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

au prezentat elevilor dar și părinților Regulamentul de Ordine Interioară.  

 S-au întocmit documentele justificative. La final de semestre s-au ȋntrunit Consiliile 

claselor pentru analizarea comportamentului elevilor și stabilirea calificativelor la purtare, 

întocmindu-se procese verbale. (conform registrului existent la secretariatul școlii). 

 S-a intervenit conform unei strategii pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale ori de 

cȃte ori a fost nevoie prin consilierea elevilor implicați și înștiințarea părinților acestora. 

În acest an nu a fost nevoie să sesizăm DGASPC Buzău neavând suspiciuni cu privire 

la existența unei situații de abuz sau de negligare a elevilor. 

 S-au consiliat permanent elevii, iar acolo unde a fost nevoie de ajutor aceștia au fost 

îndrumați către Consilierul psihopedagogic al școlii. 

            Permanent au fost tratați în mod diferenţiat elevii, inclusiv cei cu CES (Delcea Alice).  

            Au fost implicați toți elevii în realizarea unor activităţi practice, amenajarea sălii de 

clasă, îngrijirea plantelor din clasă, păstrarea curăţeniei şi a mobilierului, expoziţii,  participare 

la activităţi în proiecte la nivelul clasei, al școlii sau județene ori naționale, responsabilizând 

astfel toți elevii. 

 

 

II. Activitatea metodica, științifică și culturală 

 

2. Managementul carierei și al dezvoltării personale 



 

2.1.   Cursuri de formare (se precizează denumirea cursului, furnizorul, 

perioada, nr. de credite/ore) 

În acest an școlar toți membrii Comisiei metodice au participat la cursul de formare 

”Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare” furnizat de către Asociația Sentire 

Slatina, 25 credite. 

Toată Comisia a participat la sesiunea de formare pentru utilizarea platformei de 

management educațional  Adservio. 

 

 

2.2.  Publicații 

Membrii Comisiei Metodice au publicat câte un articol în cadrul Simpozionului 

Național Educrates ”Inovație în educație”, ediția a VIII-a,  în volumul colectiv al simpozionului 

având ISBN 978-606-9086-10-0 / 17.12.2021. (Adeverință 6468/07.01.2022) 

 

2.3.  Alte activități 

Toți membri Comisiei au participat la Simpozionului Național Educrates ”Inovație în 

educație”, ediția a VIII-a, organizat de Editura EDU și Asociația Educrates în parteneriat cu 

UMFST Tg. Mureș, 17.12.2021. (diplomă de participare) 

S-a participat la toate activitățile Centrului Metodic Buzău 8 Învățători, consfătuiri sau 

cercuri pedagogice, desfășurate în acest semestru online. 

În cadrul Comisiei metodice au fost susținute  

S-a participat la activitățile CP, CA, Comisiei pentru Curriculum, CEAC, Comisiei 

ROFU, Comisiei Metodice sau activități sindicale. 

S-au prezentat în cadrul Comisiei exemple de buna practică utilizate în activitatea 

didactică, susţinȃndu-se referate metodico-științifice: Popa Adrian, Delcea Alice, Drăgoescu 

Mihaela. 

 

3. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

 S-au realizat acorduri de parteneriat educaţional cu diferite şcoli şi instituţii în vederea 

desfaşurării unor concursuri şi activităţi şcolare: CCDG București România, APPE România, 

Editura EDU  Tg. Mureş, GPN Nr. 18 Buzău, Fundația pentru științe și arte – 

Comper,(concursuri) Școala „Petofi Sandor”, Livada, Satu Mare”, Asociația EM și Liceul 

Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”, Dragalina, Călărași (proiectul Ȋmparte-Educa-Donrează), 

Asociația sportivă „Sportul pentru Toți”(concursuri sportive), Palatul Copiilor Buzău 

(concursuri dans popular, majorete). 

  În cadrul Comisiei metodice s-au organizat activitățile din cadrul proiectului județean 

”Atelierul bucuriei” înscris în CAEJ de Crăciun, de ! Martie și de Paști. 

            În urma derulării parteneriatelor și a proiectelor s-au obținut rezultate care au dus la 

promovarea imaginii școlii și implicit la dezvoltarea instituțională.               

Promovarea ofertei educaționale în cadrul comunității locale a fost făcută prin 

parteneriate cu diferite instituţii . 

 S-a promovat imaginea a școlii la nivel național prin intermediul site-urilor: 

http://www.ccdg.ro/programe/leaf 

https://www.jaromania.org/hub/user/dashboard 

https://www.concursurilecomper.ro/ 

https://www.gazetamatematicajunior.ro/ 

https://luminamath.org/ 

https://educrates.ro/simpozion-na%C8%9Bional 

http://www.ccdg.ro/programe/leaf
https://www.jaromania.org/hub/user/dashboard
https://www.concursurilecomper.ro/
https://www.gazetamatematicajunior.ro/
https://luminamath.org/
https://educrates.ro/simpozion-na%C8%9Bional


 Elevii de la clasa a III-a A au participat la concursurile: 

 

• Lumina Math, Etapele online I și II, obținând calificarea cu 4 elevi în etapa finală și un 

loc III în această etapă.  

• Comper Comunicare și Comper Matematică: 9 Premii I, 6 Premii II, 10 Premii III și 

13 Mențiuni. 

• Gazeta Matematică Junior:  3 premii de Excelență, 6 Premii I, 5 Premii II, 8 premii III 

și 4 Mențiuni. 

• Concursurile Editurii Nomina, Comunicare și ortografie, Fii inteligent la matematică 

și Micii exploratori: 12 premii 1, 13premii II, 10 Premii III și 9 Mențiuni. 

• Olimpiada micilor bancheri, etapele locala și națională, 1 mențiune. 

• Proiectul ”Atelierul bucuriei” înscris în CAEJ, obținând: 3 Premii I, 1 premiu II și 1 

Premiu III. 

 

Elevii de la clasa a III-a B au participat la concursurile: 

 

• Amintiri din copilărie unde s-au obținut premiile: 5 Premii I, 9 Premii II, 6 Premii III, 

2 Mențiuni 

• Toamna prin ochi de copil- premiul II la creații artistice 

•  Concursurile Comper . 

Comunicare  : Etapa I~ premii  : I – 4 elevi, II – 4 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 2 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 8 elevi, II – 3 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 6 elevi 

                        Etapa națională~ premii:  I – 1 elev, II – 2 elevi, III – 1 elev 

Matematică : Etapa I~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 3 elevi, II – 12 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa națională~ premii:  I – 1 elev 

• Concursurile Editurii Nomina 

 Comunicare și ortografie~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 

elevi 

Fii inteligent la matematică~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 

elevi 

Micii exploratori~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

• Lumina Math – 1 elev 

• Concursuri artistico-plastice din cadrul proiectului ”Atelierul bucuriei” înscris în CAEJ 

           Etapa I – 1 premiu I, 1 premiu II / Etapa II – 1 premiu II, Etapa III – 1 premiu I  

 

Elevii de la clasa a III-a C au participat la concursurile: 

 

AMINTIRI DIN COPILĂRIE – CAERI 2019-poz.1380 

• Etapa I:        

PREMIUL I     -   5 elevi 

PREMIUL II   -  10  elevi 

PREMIUL III  -   4 elevi 

MENTIUNE    -  5 elevi 

PARTICIPARE -5 elevi 

 

COMPER  - ROMANA 

• Etapa I:        



PREMIUL I     -   6 elevi 

PREMIUL II   -  1 elev 

PREMIUL III  -   5 elevi 

MENTIUNE    -   7 elevi 

• Etapa a II-a:        

                PREMIUL I     -   3 elevi 

                PREMIUL II   -    6 elevi 

                PREMIUL III  -   3 elevi 

                MENTIUNE    -  2 elevi 

 

• Etapa nationala: 

PREMIUL II  -   1 elev 

 

COMPER – MATEMATICA 

• Etapa I:        

PREMIUL I     -  8 elevi 

PREMIUL II   -  5 elevi 

PREMIUL III  -   7 elevi 

MENTIUNE    -   3 elevi 

• Etapa a II-a:        

                PREMIUL I     -   1 elev 

                PREMIUL II   -   10 elevi 

                PREMIUL III  -  4 elevi 

                MENTIUNE    - 6 elevi 

 

• Etapa naționala: 

PREMIUL II  -   1 elev 

 

CONCURSUL NOMINA 

• MICII EXPLORATORI 

PREMIUL II   -  3 elevi 

PREMIUL III  -  9 elevi 

MENTIUNE    -  2 elevi 

 

• COMUNICARE SI ORTOGRAFIE 

PREMIUL I     -  3 elevi 

PREMIUL II   -  2 elevi 

PREMIUL III  -   4 elevi 

MENTIUNE    -   3 elevi 

 

• FII INTELIGENT LA MATEMATICA 

PREMIUL I     -  5 elevi 

PREMIUL II   -  3 elevi 

PREMIUL III  -   1 elevi 

 

ATELIERUL BUCURIEI 

• ,, IN ASTEPTAREA LUI MOS CRACIUN” 

PREMIUL II – 1 elev 

• ,,SARBATOAREA INVIERII” 



PREMIUL I – 1 elev 

• ,,PRIMAVARA, FANTEZIE SI CULOARE-ANOTIMPUL RENASTERII” 

PREMIUL II – 1 elev 

 

Elevii de la clasa a III-a D au participat la concursurile: 

 

• Toamna prin ochi de copil-  1 premiul III , o mențiunela creații artistice 

•  Concursurile Comper . 

Comunicare  : Etapa I~ premii  : I – 4 elevi,  III – 5 elevi, Mențiune – 7 elevi 

                        Etapa II ~ II – 3 elevi, III – 6 elevi, Mențiune – 8 elevi 

                        Matematică : Etapa I~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, 

Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 1 elevi, II – 4  elevi,  III – 5 elevi, Mențiune – 6 

elevi 

                        Etapa națională~ premiul  I – 1 elev 

• Concursurile Editurii Nomina 

 Comunicare și ortografie~ premii  : I - II – 2  elevi, III – 1 elevi,  Mențiune – 5 elevi 

Fii inteligent la matematică~ premii  : I – 2 Mențiune – 1 elev 

Micii exploratori~ premii  I – 2  elevi, II – 3 elevi, III – 3 elevi, Mențiune – 4 elevi 

 

• Gazeta matematică: 4premii I, 5 premii II, 6 premii III, 4 mențiuni  

• Concursuri artistico-plastice din cadrul proiectului ”Atelierul bucuriei” înscris în 

CAEJ 

           Etapa I – 1 premiu I, 1 premiu II / Etapa II – 1 premiu II, Etapa III – 1 premiu I  

  

 

 

 S-a coordonat, organizat și desfășurat activitatea echipelor de majorete ,,Micutele 

dansatoare” și ,,Blue Sea” ȋn colaborare cu prof. Bundă Cristina. (Drăgoescu Mihaela). 

S-au popularizat activitățile extrașcolare sau opționale prin intermediul APPE România. 

https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/ 

S-a participat la activități în cadrul Săptămânii Educației Globale (Popa Adrian). 

            S-au urmărit cunoaşterea, respectarea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate 

a muncii şi de PSI prevăzute de legislatia în vigoare (conform proceselor verbale semnate de 

către elevi și depuse la direcțiunea școlii și a instructajelor făcute de către personalul autorizat) 

 S-au diseminat elevilor normele și procedurile întocmind documentația specifică. 

(procesele verbale semnate de către elevi și depuse la direcțiunea școlii) 

            Tot timpul s-a manifestat disponibilitate la responsabilizare. (conform fișei postului) 

      Membrii Comisiei s-au  implicat activ şi responsabil în realizarea sarcinilor în mod 

corespunzător şi exemplar. 

  S-a promovat imaginea școlii prin realizarea activităților online, conform orarului 

școlar. (raport / istoric ADSERVIO) 

 S-a promovat învățarea activă, inovativă, utilizând instrumente online pe platforma 

ADSERVIO. 

 

4. Conduita profesională 

 

S-a 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 

https://appe.ro/educatie-financiara/dascali/invatamant-primar/


comportamentul membrilor Comisiei. 

            S-a dat dovadă permanent de o conduită profesională ireproșabilă, conduită recunoscută 

și respectată de către elevi, părinți, colegi, superiori. 

                                                                                           

Întocmit, prof. înv. primar Popa Adrian Laurențiu 

Comisia metodica clasele a IV-a 

 

În anul școlar 2021-2022 Comisia metodică a învăţătorilor de la clasele a IV-a are 

următoarea componență : 

1. Casa  a IV-a  A: Nazaru Anisoara, profesor invatamant primar, gradul I; 

2. Clasa a IV-a  B: Ion Daniela Mariana, profesor învățământ primar, gradul II 

3. Clasa a IV-a  C:  Coroi Maria,  profesor invatamant primar, gradul I; 

4. Clasa a IV-a   D: Buga Mirela , institutor , definitiv; 

5. Clasa a IV-a  E: Tacu Cristina, profesor învățământ primar, gradul I; 

 

1. Activitatea instructiv –educativă  

 

1. Proiectarea activității 

În portofoliul personal al fiecarui cadru didactic există programa şcolară în vigoare, 

extrasă de pe site-ul ministerului 

Membrii Comisiei metodice au realizat planificările anuale in corelare cu 

particularităţile clasei de elevi până la termenul stabilit de școală. În urma feed-back-ului 

obținut după evaluarea inițială, s-a realizat proiectarea   didactică pe unități de învățare conform 

principiului particularităților de vărstă și individuale ale elevilor. Aceasta a fost proiectată în 

format electronic, cu antetul ministerului si al unității școlare, respectand rigorile unui 

document oficial.  

  S-au  implicat in realizarea programei scolare, in elaborarea continuturilor si in 

proiectarea disciplinei optionale ,,Tehnici de invatare eficienta,, ; aceasta disciplina a fost 

inclusa in oferta educationala la nivelul scolii.  

Proiectarea activităţilor- suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de 

evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică, a fost in atentia 

tuturor. S-au  elaborat materiale didactice prin  structurarea conținuturilor științifice în format 

digital pentru studiul elevilor: manual/ auxiliar digital, ppt, documentare video, fișiere audio, 

clip-uri video, tutoriale, ghiduri, fișe de lucru etc. Au fost  realizate instrumente didactice 

digitale pentru fixarea, consolidarea cunoştinţelor pe platforma educaționala Adservio: fişe de 

lucru, jocuri didactice, aplicaţii online, precum si  instrumente digitale de evaluare: teste sau  

chestionare. 

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. 

 

2. Realizarea activităților didactice 

 Toate cadrele didactice au parcurs materia integral pana la finalul semestrului scolar.  

Au realizat lectii cu caracter transdisciplinar, asigurand  legatura dintre cunostintele 

teoretice si practice, valorificand astfel experienta  de viata a elevilor, iar rezultatele obtinute 

au dovedit acest lucru. S-au utilizat diverse metode activ- participative creand situatii de lucru 

independent, in echipa sau in grup, gasindu-si locul si  metodele gandirii critice, dat fiind 

particularitatile de varsta ale micului  scolar. 

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



conţinuturi – activităţi de învăţare – metode şi mijloace didactice atât pentru învăţarea 

tradiţională cât şi pentru învăţarea online pe platforma educaţională recomandată de şcoală 

Adservio. 

 A fost utilizata baza materiala din unitatea de învăţământ: softuri educaţionale, mijloace 

audio – video, precum si  auxiliare, manualele scolare şi  resurse TIC din sala de clasǎ în 

desfășurarea orelor, astfel încât învǎţarea sǎ fie eficientǎ. 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, cat si afectiv . S-a dezvoltat la elevi  capacitatea de culegere si  structurare 

a informaţiilor prin activităţi de autoînvăţare şi lucru în echipă si s-au creat  activităţi 

diferenţiate cu elevii capabili de performanţă si de recuperare / dezvoltare pentru cei cu ritm 

lent de invatare. S-au desfasurat ore de  pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în 

învăţare sau pentru pregătirea acestora pentru EN, conform programului la fiecare clasa.  

 

3. Evaluarea rezultatelor invățării 

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. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set 

de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se 

activitati pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

Notarea s-a realizat ritmic, iar comunicarea rezultatelor s-a realizat prin intermediul 

catalogului electronic si a fost consemnat progresul/regresul elevilor în funcţie de rezultatele 

obţinute la testele de evaluare. Au fost aplicate teste de evaluare si teme de rezolvat pentru a 

masura capacitatea de aplicare a cunostintelor predate in perioada online si s-a oferit feedback 

fiecarui elev.  Pentru elevii cu dificultăți în învățare s-au formulat şi aplicat măsuri de remediere 

necesare (teme de lucru in clasa, fişe de ameliorare/dezvoltare) 

Evaluarea Nationala de la finalul clasei a V-a a scos in evidenta faptul ca toti elevii  

au dobandit competente generale si specifice la  nivel optim. 

 

4. 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-au stabilit cu elevii și părinții ,,Regulile 

clasei” și s-a insistat pe cunoaşterea şi aplicarea R.O.F.U.I.P şi a ROI. 

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

ameliorarea unor situaţii conflictuale. Unde a fost nevoie de sprijin suplimentar invatatorii au  

consiliat permanent elevii sau au solicitat ajutorul părinţilor şi al Consilierului şcolar. 

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. 

S-a urmarit cunoasterea, respectarea si aplicarea la clasa a procedurilor de sanatate si 

securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare, precum si combaterea 

îmbolnǎvirilor cu SARS-CoV -2 în unitatea de învǎţǎmânt. 

La sfârşitul semestrului am întrunit Consiliul Clasei pentru a se analiza situaţia la 

învăţătură şi disciplină si stabilirea calificativelor la purtare, asa cum au fost consemnate in  

procesele verbale. 



 Au fost planificate si realizate întâlniri cu părinţii online sau cu prezenta fizica: 

şedinţe, consultaţii şi implicarea lor în activităţi extraşcolare sau rezlvarea unor probleme la 

nivel de clasa si informarea individuala a parintilor cu rezultate elevilor la EN.    

 

III. Activitatea metodica, științifică și culturală 

In acest semestru nu au fost organizate Consfatuirea cadrelor didactice si nici activitati ale 

Centrului metodic. 

 

1. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 

NAZARU ANISOARA : 

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/ simpozioane, mese rotunde : 

  -Simpozion National- Tg.Mures„Educrates” , Editia a VIII-a,:Lucrarea : ,,Auxiliarul – 

instrument atractia sau perimat de invatare “ 

-Simpozion Judeţean Buzau cu participare internationala: lucrarea ,, Tradiţii și obiceiuri 

specifice sărbătorilor de iarnă”- Buzau 

  - Conferinta Nationala “Captivează prin educație - Predarea și învățarea făcute cu 

ușurință prin conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul Vienez de Copii 

-Simpozion National Bucuresti .. Te cauta o carte” , Editia a VI-a,:Lucrarea : ,,Cartea- 

Hrana si bucuria sufletului pentru copii “ 

 

Proiecte educative: 

-Proiectul educaţional judeţean ,,Devoratorii de carti” 

-Proiect judetean „Atelierul bucuriei” Editia III, activitatile 1 si 2 

 

Activităţi extraşcolare:,, ,, Sunt mândru că sunt român” ,  ,, Poveste de iarnă ” ,  Saptamana 

Eminescu, Ziua Mamei, ,, De unde mă informez?”, ,,Ziua Internationala a Cititului 

Impreuna”(ZICI) - 9 Mai – Ziua Europei, ,, Provocarea șosetelor! ”-Ziua Mondială a 

Sindromului Langdon-Down ;  vizita la Muzeul Judetean de istorie, activitate la Zilele Buzau 

– 1600, - Educatie pentru sanatate .Pubertatea., Invitat Asis.medicala Ungureanu 

Mihaela,Cabinet medical scola excursie scolara; 

 

Acțiuni de voluntariat : 

Proiect SNAC- decembrie si aprilie 2022, ajutor umanitar pentru refugiatii din Ucraina,  

actiune de voluntariat ,,Din suflet pentru suflet,,- Udati 

 

ION DANIELA :  

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/ simpozioane, mese rotunde  

-Webinarul „Repere metodice pentru matematica la ciclul primar” 

-Conferinta Nationala „|Profesor, o meserie pentru viitor”. 

- Simpozion National „Educrates” , Editia a VIII-a, articol revista „Evaluarea in 

invatamantul preuniversitar” 

-Simpozion National “Traditii si obiceiuri de Paste”; 

-Simpozion  International “Educatie fara frontiere”; 

 

Proiecte educative: 

-Proiectul educaţional judeţean ,,Devoratorii de carti” 

-Proiect judetean „Atelierul bucuriei” Editia III, activitatea 1 si 2 

-Proiectul „Albinele sunt prietenii nostri”  

-activități derulate in cadrul Proiectul clasei: „1 Decembrie, Ziua Nationala a 



Romaniei”, „Noi si Eminescu”, „Cea mai mare lectie din lume”-UNICEF,  

-finalizare - Program International Leaf sub titlul “ECO-PRIETENII PADURII”; 

-coordonator proiect educational  national Ce beneficia ai consumand produse apicole? 

-participare Saptamana Sanatatii Emotionale; 

-coordonare proiect SETS 

 

Activități extrascolare și extracurriculare 

Activităţile din cadrul proiectului educativ ‘’PRIETENII LUI MICKEY MOUSE 

CALATORESC PRIN CLASA a IV-a’’:15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, -UNICEF- cea 

mai mare lectie din lume, Albinele sunt Prietenii nostri, Campania Salvati copiii!, ZICI, 

9 Mai Ziua Europei 

-coordonator excursie scolara, vizita Muzeul Judetean Buzau, activitati Scoala din parc 

la  Centrul Cultural Marghiloman; 

 

Acțiuni de voluntariat : 

Proiect SNAC-decembrie 2022. 

Campania „Ziua Verde” CCDG . 

- sponsorizare sala de clasa cu diplome si felicitari-activitatea “Traditii si obiceiuri de 

Paste”; 

 

COROI MARIA :  

Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/ simpozioane, mese rotunde : 

            -Simpozion National- Tg.Mures„Educrates” , Editia a VIII-a,:Lucrarea : ,,Auxiliarul – 

instrument atractia sau perimat de invatare “ 

            -Simpozion Judeţean Buzau cu participare internationala: lucrarea ,, Tradiţii și obiceiuri 

specifice sărbătorilor de iarnă”- Buzau 

            - Conferinta Nationala “Captivează prin educație - Predarea și învățarea făcute cu 

ușurință prin conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul Vienez de Copii 

            -Simpozion National Bucuresti .. Te cauta o carte” , Editia a VI-a,:Lucrarea : ,,Cartea- 

Hrana si bucuria sufletului pentru copii “ 

           - Proiect international pentru formarea si dezvoltarea profesionala ,,Educatia romaneasca 

in context european”- curs de perfecționare organizat de Educational Organization 

,,DIMITRA” 

 

Proiecte educative: 

            - Proiectul clasei ,, Bunicii tai,bunicii mei ,bunicii nostri ‘‘ 

            -Proiectul educaţional judeţean ,,Devoratorii de carti” 

            -Proiect judetean „Atelierul bucuriei” Editia III, activitatea 2 

 

Activităţi extraşcolare: 

              -- ,, De unde mă informez?”,, Sunt mândru că sunt român” ,  ,, Poveste de iarnă ” –  

Saptamana Eminescu ; Activitati sanitare :,,Stil de viață sănătos prin promovarea mișcării și 

prevenirea obezității” și ,,Pubertatea – transformări și provocări” ; ,, Simbolul primaverii ” ; 

Ziua Mamei ; ,, Provocarea șosetelor! ”-Ziua Mondială a Sindromului Langdon-Down ; Atelier 

art therapy ; Vizita la Muzeul Judetean Buzau ; ,,Ziua Internationala a Cititului Impreuna” ; 9 

Mai – Europa,la multi ani ! ; ,,Din Grijă pentru Copii ”-educatia psihoemotionala ; excursie si 

tabara  scolara; 

 

Acțiuni de voluntariat : 



         - Activități derulate in cadrul Proiectul clasei ,,Bunicii mei, bunicii tai ,bunicii nostri“:  

,,Hristos a inviat!/Adevarat a inviat!” 

        - Proiect SNAC- aprilie 2022. 

       - Colectare de produse pentru refugiatii ucrainieni ; 

 

BUGA MIRELA : 

Proiecte educative: 

-Proiect judetean „Atelierul bucuriei” Editia III, activitatea 1 si 2 

-activități derulate in cadrul Proiectul clasei: „1 Decembrie, Ziua Nationala a 

Romaniei”, „Noi si Eminescu”  

Activităţi extraşcolare: 

-atelier de martisoare cu ocazia zilei de 1 Martie,  felicitari cu ocazia zilei de 8 martie, 

Ziua Mamei,  Ziua Planetei Pamant, Europa suntem noi, Saptamana Sanatatii Emotionale,  1 

Iunie, ziua copilului, Ramas bun, clasa a IV-a. 

Acțiuni de voluntariat : 

Proiect SNAC-decembrie 2022. 

           Actiuni caritabile catre centrul de batrani 

 

TACU CRISTINA :  

 Participări la Seminarii/Sesiuni de informare/Conferințe/ simpozioane, mese rotunde  

-Webinarul Cum contribuim la educație? , Școala de valori ,14.12.2021/Adev. Nr. 

3217/04.01.2022 

-Certificat de participare -Eveniment de lansare a ghidului de utilizare a bibliotecii 

digitale educației online ,05.01.2022, organizat de Direcți Generală Educație, Tineret 

și Sport a Consiliului mun. Chișinău, Republica Moldova (15h) 

-,,Copii invulnerabili in online, organizat de Europe Direct București din cadrul 

Institutului European din România, 22 noi. 2021 (2 h)/ Adev . Nr. 1212/ 22.11.2021 

-Conferinta Nationala „|Provocările lumii contemporane, 18.11.2021, GEW , Adev. Nr. 

908/ 19.11.2021 

-Simpozion National „Educrates” , Editia a VIII-a, articol revista „Evaluarea in 

invatamantul preuniversitar” 

 

Proiecte educative: 

-Proiectul educaţional judeţean ,,Devoratorii de carti” 

-Proiect judetean „Atelierul bucuriei” Editia III, activitatea 1.  

-activități derulate in cadrul Proiectul clasei:  Ziua Alimentației, Săptămâna Educației 

Globale (16-21.11.2021) „1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei”, Dor de 

Eminescu”, „Cea mai mare lectie din lume”-UNICEF,  

 

Activităţi extraşcolare: 

-  Asculta 5 minunte de muzică clasică –activitate permanentă în ziua de vineri 

- ,,Dor de Eminescu:, 14.01.2022 

- ,,Sfatosul bunic din Humulesti” , 01.03.2022 

- Educatie pentru sanatate .Pubertatea., Invitat Asis.medicala Ungureanu 

Mihaela,Cabinet medical scolar, 07.03.2022 

- Planeta Albstra conteaza pe tine!-PACT,31.01.2022 

-  Ziua Mondiala a Apei, ,22.03.2022 

- Scoli fara bullying 

- Imunitate si vaccinare .Informatii pentru parinti. 

- Global Money Week , 21-27.martie 2022 



- ZICI 2021 , 15.02.2022 

-Activitati desfasurate in Campania Nationala ,, Si eu traiesc sanatos”- SETS 

Actiune umanitara pentru azilele de copii si batrani – Ulmeni, Naieni, Campeni, unde am 

beneficiat de implicarea si sprijinul parintilor  

              -Participarea la activitati desfasurate la Scoala din parc , organizate de Centrul cultural 

Al Marghiloman 

 

Acțiuni de voluntariat : 

Proiect SNAC-decembrie 2022. 

Campania „Ziua Verde” CCDG . 

 

4.1.Cursuri de formare (se precizează denumirea cursului, furnizorul, perioada, nr. de 

credite/ore) 

NAZARU ANISOARA : 

 - Educatie remediala pentru elevii cu dificultati de invatare – 25 credite profesionale 

Adeverinta nr 89/20 din 05.03.2022 

-Certificatde formare seria 23-383501/4.11.2021- sesiunea de formare despre utilizarea 

platformei de management educational Adservio – o ora si jumatate 

-  Conferinta Nationala “Captivează prin educație - Predarea și învățarea făcute cu ușurință prin 

conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul Vienez de Copii 

 

ION DANIELA : 

Curs ,,Managementul proiectelor educaţionale’’PROFEDU 

Curs “Starea de Bine a Profesorului” CCD Buzau 

IC 2 grad didactic II 

Curs Educatie remediala pentru elevii cu dificultati de invatare 

Modulul de initiere alternative Step by Step. 

 

COROI MARIA :  

- Educatie remediala pentru elevii cu dificultati de invatare – 25 credite profesionale  

- Conferinta Nationala “Captivează prin educație - Predarea și învățarea făcute cu ușurință prin 

conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul Vienez de Copii 

 

BUGA MIRELA : 

- înscrisa la gradul didactic II si a sustinut preinspectia  II din anul curent, inspector Boarcas 

Viorica 

 

TACU CRISTINA :  

-Curs “Starea de Bine a Profesorului” CCD Buzau 

-Educatie remediala pentru elevii cu dificultati de invatare, Asociatia SENTIRE , Acred. 

OM.NR.3559/29.03.2021 

-Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 

si concursurile nationale (CPEECN) , acreditat prin OMEC 6081/2020 

-Profesor si parinte azi , PROACTA EDU, Acred.MEN NR. 3161/13.02.2019 

-Control si monitorizare in educatie , Acred.prin O.M. NR. 3559/29.03.2021 

-Workshop -Utilizarea evaluarii formative in pregatirea pentru reusita la examene nationale,, 

CCD Buzau, feb.2022 

-Metodist IȘJ Buzău – Adeverinta Nr.16/12492/04.10.2021 

- Formator CRED -Expert formare ciclul primar in cadrul proiectului CRED- ,,Curriculum 

relevant, educatie deschisa pentru toti” / Nr. 133/BZ/ 11.10.2018 



 

4.2. Publicații 

NAZARU ANISOARA : 

- publicare de articole metodico științifice la Simpozionul National „Educrates” -   

Tg.Mures Editia a VIII-a: ,,Auxiliarul – instrument atractia sau perimat de invatare “,  

cu ISBN ISBN nr. 978-606-9086-10-0 

- publicare de articole metodico științifice la Simpozionul  Judeţean Buzau cu participare 

internationala  ,, Tradiţii și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă”, cu ISBN 

- publicare de articole metodico științifice la Simpozionul  National Bucuresti CARTEA- 

HRANA ȘI BUCURIA SUFLETULUI PENTRU COPII 

 

ION DANIELA : 

- publicarea de articole metodico științifice:  articol Simpozion National „Educrates” ,  

Editia a VIII-a, articol revista „Evaluarea in invatamantul preuniversitar” cu ISBN 

 

COROI MARIA :  

            - publicare de articole metodico științifice la Simpozionul National „Educrates” -   

Tg.Mures Editia a VIII-a: ,,Auxiliarul – instrument atractia sau perimat de invatare “, cu ISBN 

          - publicare de articole metodico științifice la Simpozionul  Judeţean Buzau cu participare 

internationala  ,, Tradiţii și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă”, cu ISBN 

- publicare de articole metodico științifice la Simpozionul  National Bucuresti :,,Cartea –hrana 

si bucuria sufletului pentru copii”  

 

TACU CRISTINA :  

- publicarea de articole metodico științifice:  articol Simpozion National „Educrates” ,  

Editia a VIII-a, articol revista „Evaluarea in invatamantul preuniversitar” cu ISBN 

 

4.3. Alte activități 

NAZARU ANISOARA : 

          - membru in Consiliul de Administratie al scolii 

           - responsabil Comisia metodica  

            - membru Comisia de urmarire a ritmicitatii notarii elevilor 

            - membru in comisia pentru curriculum 

             

ION DANIELA : 

-  membru in Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii”, -

membru Comisie de desfasurare si organizare a examenelor,  

-membru Comisia pentru programe de sustinere educationala,  

-membru Comisia pentru amenajarea spatiilor scolare.  

 

COROI MARIA :  

        - membru in Comisia pentru intocmirea orarului si serviciului pe scoala; 

         - membru in Comisia pentru amenajarea spatiilor scolare; 

         - membru in Comisia pentru recensamantul populatiei scolare; 

         - membru in Comisia pentru actualizare ROFUIP; 

    -membru in Comisia de acordare a burselor 

 

BUGA MIRELA : 

-  membru Comisia pentru amenajarea spatiilor scolare.  

 



TACU CRISTINA :  

-  membru in Comisia pentru inventarul scolii, 

- membru Comisie de desfasurare si organizare a examenelor,  

-membru Comisia pentru programe de sustinere educationala, 

- membru Comisia pentru amenajarea spatiilor scolare.  

 

2. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

Parteneriate ale membrilor comisiei metodice: 

 Au fost realizate acorduri de parteneriat educațional cu: 

• Editura Edu Soft Marketing SRL ; 

• Fundația Sf. Sava 

• Editura Arabela in cadrul Proiectului Educational „Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar”,  

• ” Scoala Gimnaziala ,,Capitan aviator M. T. Badulescu” Buzau.  

• Parohia „Sf. Nicolae” 

• Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău;  

• cu Editura 4 A si Asociatia „Andrei suntem toti” in cadrul Proiectului „Steluta in 

cautarea Magiei tale 

• Scoala Gimnaziala Udati    

• C.P.P.V. Smeeni 

• Școala Gimnazială Nr. 81 Bucuresti ; 

 

 

Concursuri scolare : 

NAZARU ANISOARA : 

Concursul din cadrul Proiectului judetean  ,,Devoratorii de carti”-31 elevi; 

Concursul judeţean ,,Atelierul bucuriei”-3 elevi/ activitatea 1 ; 3 elevi / activitatea 2. 

Concursul LuminaMath etapa I online: 9 elevi ;  

 Comper Comunicare – etepa I 

Comper Comunicare – etepa a II-a 

Comper Comunicare – etepa finala 

 

Comper Matematica – etapa I 

Comper Matematica – etapa a II-a 

Comper Matematica – etapa finala 

Concursul Gazeta Matematica Junior- etapa I 

Concursul Gazeta Matematica Junior- etapa finala 

 

Rezultate obtinute;  

1. LuminaMath – etapa I număr participanți:  9 elevi 

Etapa: națională/Număr participanți:  5 elevi / 1 premiul I 

2.  Comper  Comunicare -Etapa: I/ Număr participanți:  30 elevi 

Număr premii: 11 premii I; 5 premii II; 6 premii III; 

3.  Comper  Comunicare- Etapa: a II-a/ Număr participanți: 29 elevi 

Număr premii: 8 premii I;10 premii II; 6 premii III; 

4. Comper  Comunicare -Etapa: finala /Număr participanți: 12 elevi 

Număr premii: 3 premii I; 1 premiu II; 5 premii III 

5.Comper Matematica-Etapa: I/Număr participanți: 31 elevi 



Număr premii:13 premii I; 7 premii II; 5 premii III; 

6.Comper Matematica-Etapa: a II-a /Număr participanți: 28 elevi 

Număr premii:11 premii I; 6 premii II; 1 premiu III; 

7. Comper Matematica- Etapa: Finală /Număr participanți: 15 elevi 

Număr premii:8 premii I; 5 premii II; 1 premiu III; 

8. Gazeta Matamatica Junior- Etapa: I/Număr participanți: 30 elevi 

Număr premii:6 premii I; 4 premii II; 1 premiu III; 2 mentiuni; 

9. Gazeta Matamatica Junior- Etapa: a II-a / Număr participanți: 29 elevi 

Număr premii:5 premii I ; 1 mentiune 

10. Gazeta Matamatica Junior - Etapa: Finală /Număr participanți: 4 elevi 

Număr premii:2 premii I; 1 premiu III; 1 mentiune 

 11. Atelierul Bucuriei (semestrul I) -Etapa: locală /Număr participanți: 3 elevi 

Număr premii: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

12.  Atelierul Bucuriei (semestrul al II-lea)- Etapa: locală /Număr participanți: 3 elevi 

Număr premii: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 diploma de participare 

13. Concurs national ,,Lasati copiii sa vina de mine” / Număr participanți: 6 elevi 

Număr premii: 1 premiu I, 2 premiu II, 2 premiu III, 1 menrtiune 

14.  Devoratorii de carti  - Etapa:  județeană 

Număr participanți: 31 elevi 

Număr premii: - 

 

ION DANIELA : 

1. Concursul Naţional "Fii InteligenT…..la matematica" 

Numar participanti: 9 -PREMIUL I-6 ; PREMIUL III-3M; MENTIUNE-1 

2, Concursul Naţional "Comunicare si Ortografie” 

Numar participanti:13-PREMIUL I-10; PREMIUL II-2; PREMIUL III-1 

3. Concursul Naţional Comper Etapa I/ Limba si literatura romana 

Numar participanti:10- PREMIUL I-9; PREMIUL II-1 

4. Concursul Naţional Comper- Etapa I/ Matematica 

Participanti: 9-PREMIIUL I-8; PREMIUL II- 1 

5.  Concursul Naţional Comper- Etapa II/ Limba si literatura romana 

Participanti: 12-PREMIUL I-9; PREMIUL II-3 

6.  Concursul Naţional Comper-Etapa II/ Matematica 

Participanti:12-PREMIUL I-4; PREMIUL II-2; PREMIUL III-3; MENTIUNE-3 

7, Concursul Naţional Comper -Etapa Nationala/ Limba si literatura romana 

Participant: 6-PREMIUL I-2; PREMIUL II-2; MENTIUNE-2 

8. Concursul Naţional Comper- Etapa Nationala/ Matematica 

Participanti: 2; PREMIUL I-2 

9. REZULTATE GAZETA MATEMATICAETAPA I 

Participanti:4PREMII EXCELENTA-3;MENTIUNE- 1 

10.  GAZETA MATEMATICA-ETAPA II 

Participanti: 3 -PREMII EXCELENTA-3 

11.  GAZETA MATEMATICA -ETAPA NATIONALA 

Participanti:1;PREMIUL I-1    

12. PROIECT EDUCATIONAL NATIONAL-TRADITII SI OBICEIURI DE PASTE 

PREMIUL I-8 

13.PROIECT JUDETEAN ATELIERUL BUCURIEI-EDITIA III-ATELIERUL LUI MOS 

CRACIUN 

PREMIUL II- 1 

14.CONCURS NATIONAL “AMINTIRI DIN COPILARIE” ETAPA II 



Participanti: 21- PREMIUL I-11:PREMIUL II-8;PREMIUL III-1;MENTIUNE-1 

15.Premiul I Festival Concurs Seven Sounds  

Trofeul Categoriei Concurs Seven Sounds  

16.Trofeul  Categoriei Festival judetean  Minuni pe portativul primaverii 

 

COROI MARIA :  

Concursuri scolare : 

Concursul din cadrul Proiectului judetean  ,,Devoratorii de carti”-29 elevi; 

Concursul judeţean ,,Atelierul bucuriei”-3 elevi/ activitatea 1; 3 elevi/ activitatea 2; 

Concursul LuminaMath etapa I online: 3 elevi ;  

 Comper Comunicare – etepa I 

Comper Comunicare – etepa a II-a 

Comper Comunicare – etepa finala 

 

Comper Matematica – etapa I 

Comper Matematica – etapa a II-a 

Comper Matematica – etapa finala 

Concursul Gazeta Matematica Junior- etapa I 

Concursul Gazeta Matematica Junior- etapa II 

Concursul Gazeta Matematica Junior- etapa finala 

 

Rezultate obtinute: 

 

1. LuminaMath – etapa I număr participanți:  3 elevi 

Etapa: națională/Număr participanți:  2 elevi / 2  premiul II 

2.Etapa I  

-2.1CONCURSUL NATIONAL GAZETA MATEMATICA JUNIOR : 

Participanti: 28 elevi : Excelenta =2 elevi ; Premiul II = 3 elevi ;Premiul III = 3 elevi, M= 1 

elev  

2.2. CONCURSUL NATIONAL COMPER ROMANA : 

Participanti : 28 elevi : Premiul I = 9 elevi ;Premiul II = 11 elevi;Premiul III = 5 elevi,   M= 3 

elevi                          

2.3.CONCURSUL NATIONAL COMPER MATEMATICA : 

Participanti : 28 elevi : Premiul I = 16 elevi;Premiul II = 8 elevi; Premiul III = 1 elev,   M= 2 

elevi                                  

3.Etapa  a II-a  

3.1.CONCURSUL NATIONAL GAZETA MATEMATICA JUNIOR : 

Participanti : 29 elevi : Excelenta =10 elevi;Premiul II = 3 elevi; Premiul III =4 elevi , M = 1 

elev                                  

3.2.CONCURSUL NATIONAL COMPER ROMANA : 

Participanti : 27 elevi :Premiul I = 9 elevi ;Premiul II = 13 elevi ;Premiul III = 2 elevi, 

M = 2 elevi                                    

3.3.CONCURSUL NATIONAL COMPER MATEMATICA : 

Participanti : 29 elevi :Premiul I = 22 elevi;Premiul II = 4 elevi;Premiul III = 3 elevi 

4. ETAPA NATIONALA: 

4.1.CONCURSUL NATIONAL GAZETA MATEMATICA JUNIOR -  

Participanti : 4 elevi : Excelenta =2 elevi ;Premiul III = 2 elevi 

4.2.CONCURSUL NATIONAL COMPER ROMANA- ETAPA NATIONALA: 

Participanti : 3 elevi : Premiul  I = 1 elev ; Premiul  II = 2 elevi  

4.3.CONCURSUL NATIONAL COMPER MATEMATICA - ETAPA NATIONALA: 



Participanti : 13 elevi :Premiul  I =  6 elevi ; Premiul II =  3 elevi; Premiul III =  3 elevi 

;Mentiune =  1 elev 

5.Concurs  ,,Devoratorii de carti” - Etapa:  județeană-Număr participanți: 29 elevi 

                            Număr premii: - nu s-a primit rezultatul 

6.Concurs judetean ,, Atelierul bucuriei”- ,,Sarbatoarea invierii”- 3 elevi / 2 participare – 1 elev 

premiul II ; 

7.Concurs ,,Seven Sounds”, ediția a I-etapa  județeană- număr participanți: 2 elevi - 2  premii 

II; 

8.Concursul național din cadrul Proiectului Național ,, Lăsați  copiii sa vina la mine!", ediția a 

VIII-a  Creații Plastice: - număr participanți: 6  elevi :1 premiu I ; 1 premiu II;2 premii III ; 1 

mentiune ;  

 

BUGA MIRELA : 

1. Concursul FORMIDABILII: 

-Premiul I- 3elevi; Premiul al II-lea -4 elevi; Premiul al III-lea – 2 elevi; Mentiune – 1 elev. 

2. Concursul SEVEN SOUNDS 

1 elev- Trofeul categoriei 

3. Concurs MINUNI PE PORTATIVUL PRIMAVERII 

1 elev- Trofeul categoriei 

 

TACU CRISTINA: 

Concursuri scolare : 

Concurs Național –Amintiri din copilarie, Etapa II,III -26 elevi 

            Concurs ,,Ascultă 5 minute de muzică clasică” 

            Concurs LuminaMATH   

            Concurs Cangurasul matematician, 

            Concursuri Editura Nomina: Fiiinteligent la Mate, Comunicare.ortografie, Micii 

exploratori 

Rezultate obtinute;  

1.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 

 

2. Concursuri EDITURA NOMINA 

2.1.FII INTELIGENT LA MATE : Premiul I- 10 elevi; M-2 elevi 

2.2. Micii exploratori: Premiul I-8 elevi; Premiul II-5 elevi; M-1 elev 

 2.3.Comunicare.ortografie: Premiul I- 4 elevi;Premiul II-8 elevi; Premiul III-8 elevi 

 

3. LuminaMath: Premiul II- 1 elev  

4.Cangurasul matematician: Premiul I-1 elev 

 

3.Conduita profesională 

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 corespunzatoare 

statutului cadrului didactic. 

 

    

 

ANALIZA SWOT 



a activitatii desfasurate in anul scolar 2021-2022 scoate in evidenta urmatoarele 

aspecte: 

PUNCTE TARI 

- profesorii dispun de întregul material 

curricular: planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, auxiliare curriculare 

- elaborarea  documentelor de planificare şi 

proiectare a conţinuturilor învăţării la toate 

disciplinele de studiu cu respectarea planurilor 

cadru şi a programelor şcolare în vigoare; 

-activităţile instructiv – educative se desfăşoară 

într-o sala de clasă dotata cu mobilier adecvat 

varstei scolare mici, materiale didactice variate 

care corespund cerinţelor actuale: planşe 

didactice, videoproiector, calculator, 

imprimanta. 

-relaţiile interpersonale (învăţător – elevi, 

învăţător – părinţi) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

-instruire eficienta prin diferite tipuri de lectii, 

strategii didactice interactive si participative; 

 -organizarea demersului didactic astfel incat sa 

permita invatarea prin cooperare;  

-pregatire buna si foarte buna din punct de 

vederea stiintific si metodic pentru activitate; 

- asigurarea calităţii actului educaţional prin 

orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor 

interactive, stimularea gândirii creative, logice;  

-organizarea unor acţiuni de pregătire 

suplimentară e elevilor care ating standarde 

minime de performanţă la anumite discipline 

sau cu cei capabili de performanta sau in 

vederea pregatirii pentru EN; 

-preocupare pentru realizarea feet-back-ului si 

autoregalarea activitatii in functie de 

informatiile primite 

-atmosfera destinsa, de incredere reciproca;  

-interrelaţionare pozitivă între membrii 

comisiei; 

-experienţa profesională bogată; 

-colective de elevi echilibrate cantitativ şi 

calitativ; 

-derularea unor proiecte educative 

PUNCTE SLABE 

- actualul context pandemic. 

- fluctuatia populatiei scolare; 

-timpul liber al elevilor nesupravegheat / 

neorganizat de catre un parinte, adult; 

-modul in care s-a desfasurat achizitia de 

manuale noi in acest an scolar: s-au 

schimbat pe rand, in timpul semestrului, 

invatatorul clasei nu a beneficiat de 

manule;  

-activitatea diferentiata  ar trebui si mai 

mult abordata, fiecare clasa are elevi cu 

ritm lent de invatare sau care intampina 

greutati in rezolvarea sarcinilor scolare; 

-implicarea insuficienta a familiei în 

activitatea de educare a copiilor; 

- nivelul de cultură şi instruire scazut al 

unor familii; 

-implicarea insuficienta a familiei în 

activitatea de educare a copiilor; 

- nivelul de cultură şi instruire scazut al 

unor familii; 

- lejeritatea cu care se tratează unele 

situatii in care se afla copilul, sau 

ameninţări de catre familie sau 

comunitate; 

-lipsa unor panouri de afisaj moderne in 

salile de clasa si pe holuri; 

-curatenia in salile de clasa trebuie facuta 

cu mai mult simt de raspundere; 

 

 

 OPORTUNITATI 

- dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor 

prin implicarea acestora în proiecte educative, 

activităţi extracurriculare diferite, concursuri, 

serbări; 

AMENINTARI 

- parinti plecati la munca in strainatate si 

implicit, copii ramasi in grija unui parinte 

sau a bunicilor / rudelor de grad I; 



-activităţile comune ale membrilor comisiei în 

afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, o 

comunicare mai bună; 

- interesul cadrelor didactice pentru 

perfectionare; 

- interesul elevilor si al parintilor pentru 

activitatea scolara; 

-sprijinul  specialistilor din scoala: 

psihopedagog; 

-oferta diversificata de activitati extrascolare / 

extracurriculare ; 

- susţinerea în permanenţă a tuturor acţiunilor 

promovate la nivelul clasei sau şcolii de către 

conducerea unităţii;  

-interesul elevilor în a se implica în cât mai 

multe activităţi extracurriculare; 

 

-dorinta de plecarea a părinţilor în 

străinătate împreună cu toată familia, deci 

şi cu copiii; 

-desele schimbări care au loc în sistemul 

de învăţământ; 

-multitudinea ofertelor de activitate – 

programă încărcată, pregătiri suplimentare 

pentru concursuri, lipsa unui program clar 

de pregătire zilnică, duce la 

suprasolicitare;  

- criza  de  timp  şi  financiară  a  unor  

părinţi  reduce  implicarea  familiei  în  

viaţa  şcolară a copiilor 

-nivelul  scăzut  al  vocabularului   ca  

urmare  a  lipsei  lecturii 

-creşterea numărului de cazuri de 

indisciplină datorită lipsei părinţilor de 

acasă şi a influenţei unor programe de pe 

internet; 

-dorinta de plecarea unor copii de la finalul 

clasei a IV-a catre alte scoli; 

- desele schimbări care au loc în sistemul 

de învăţământ; 

 

 

Resp. comisie metodică, prof inv primar Nazaru Anisoara 

 

 

Comisia metodica de limba şi comunicare 

 

I. Activitatea instructiv-educativă 

1.Proiectarea activității 

În anul şcolar 2021-2022, Comisia metodică de limba şi comunicare 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 2021-2022, 

precum şi graficul detaliat al activităţilor pentru cele două semestre ale anului şcolar 2021-

2022. 

 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 aria 

curriculară Limbă și comunicare, pentru anul școlar  2021-2022 materializat în Programul de 

activităţi al Comisiei metodice, pentru anul școlar  2021-2022 

  In anul școlar  202- 2022, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA  ROMANA  a 

avut in centrul activității obiective  precum  : 

                    - discutarea și respectarea NOII programe și a bibliografiei; 

                    - selectarea manualelor în mod riguros; 



                    - asigurarea unui bogat material documentar; 

                    - evaluarea permanenta și pregatirea suplimentara a elevilor care sustin  Evaluarea 

Națională la disciplina Limba și 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, așigurându-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 foloșit material didactic 

adecvat: volume cu operele literare, dicţionare, fişe, auxiliare, planşe, tablouri, prezentări PPT, 

videoproiectorul, etc. 

 

2.Realizarea activităţilor didactice 

           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 constituind secvenţe didactice în deplin 

acord cu tematica pusă în discuţie sau declinată practic de propunători. 

 

           Lecții deschise:  

- prof. Mitrea Daniela  -„Sărbătorile de iarnă în literatură”, în data de 22.12.2021 

-prof. Grozea Monica- „Cititorul din peșteră – Caracterizarea personajului principal, în data de 

4 ianuarie 2022” – clasa a VI-a D 

 

          Referate:  

- prof Grozea Monica - “Substantivul” 8 noiembrie 2021 

- prof Murgociu Luminița - „Lectura încotro?” noiembrie 2021; 

- prof Demte Mihaela – Iubirea în literatura română de gimnaziu – 14 februarie 2022 

- Prof Mitrea Daniela - Studiul cu cartea (lectura) – 8 martie 2022 

 

  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-a 

desfășurat o activitate de tip șezătoare literară în care s-a discutat despre  ceea ce au 

citit copiii în luna respectivă și s-au propus noi titluri. 



❖ România, ţara mea”- pe 2.12.2021 am sărbătorit Ziua de 1 Decembrie ca Ziua 

Naţională a României, deoarece „România este patria noastră şi a tuturor românilor.  

❖ Ziua internațională a cititului împreună  a fost marcată de toți membrii CM LRO 

❖ 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, în sufletul copiilor”. Elevii ciclului 

gimnazial au marcat evenimentul prin o serie de acţiuni cum ar fi: Expoziţie de desene 

„Eminescu… în imagini”, Medalion literar, activitate interdisciplinară, „Eminescu – o 

curiozitate permanentă”  

❖ “Buzăul citește!”, mai 2022, proiect de promovare a lecturii, susținut de Primăria 

Municipiului Buzău, în parteneriat cu Centrul Cultural AL. Marghiloman și Școala 

Gimn. Nr. 7 Buzău 

 

Demte Mihaela 

❖ Prof. Demte Mihaela – a susținut o activitate împotriva fenomenului numit Bulliying, 

în cadrul proiectului „Împreună împotriva violenței” 

❖ A fost coordonatorul activităților de la Năeni., Câmpeni, Aldeni 

❖ Participare la Simularea Evaluării Naționale, martie 2022, membru comisie și profesor-

evaluator. 

❖ Participare la Evaluarea Națională, clasa a VI-a, profesor-evaluator, 25 – 26 mai 2022. 

❖ A participat la lecția deschisă de la clasa a VII-a C a doamnei Mitrea Daniela, 22 

decembrie 2021 

❖ A participat la lecția deschisă de la clasa a VI-a D a doamnei Grozea Monica, cu titlul 

„Cititorul din peșteră” – caracterizarea personajului principal, 04 ianuarie 2022; 

❖ A participat la lecția POPAS ÎN LUMEA EMOȚIILOR, din data de 16 DECEMBRIE 

2022 CM Consiliere și orientare 

 

Grozea Monica 

❖ Buzăul citește – participarea la șezătoarea literară “Buzăul citește”, activitate ce a avut 

ca scop popularizarea proiectului susținut de Primăria Municipiului Buzău, 27.05.2022 

❖ A susținut lecția POPAS ÎN LUMEA EMOȚIILOR, în data de 16 DECEMBRIE 2022 

CM Consiliere și orientare, 

❖ A participat la lecția deschisă de la clasa a VII-a C a doamnei Mitrea Daniela, 22 

decembrie 2021 

❖ A participat in calitate de evaluator in cadrul proiectului “Atelierul Bucuriei”, concurs 

județean 

❖ A pregătit elevii pentru EN în fiecare marți/vineri, de la 12:00 

❖ S-a ocupat de pavoazarea panourilor special dedicate limbii române de la etajul I, dar 

şi a celorlalte panouri din şcoală, dedicate acestei comișii. 

❖ Este membru in Comișia de Curriculum a Scolii Gimnaziale nr 7 

❖ Este secretar CA 

❖ Participare la Simularea Evaluării Naționale, martie 2022, membru comisie și profesor-

evaluator. 



❖ Participare la Evaluarea Națională, clasa a VI-a, profesor-evaluator, 25 – 26 mai 2022. 

❖ Participare la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a, membru comisie  - iunie 2022 

❖ Participare și organizare a Olimpiadei naționale interdisciplinare „Cultură și 

spiritualitate românească, etapa județeană, 19 martie 2022 

❖ Participare și organizare Olimpiada Satelor 

 

Mitrea Daniela 

❖ Participare la Simularea Evaluării Naționale, martie 2022, supraveghetor 

 

Murgociu Luminița 

 

❖ Participare la Evaluarea Națională, clasa a VI-a, membru comisie și profesor-

evaluator, 25 – 26 mai 2022. 

❖ Participare la Simularea Evaluării Naționale, martie 2022, membru comisie și profesor-

evaluator. 

❖ Participare în calitate de profesor-evaluator la Olimpiada de limba și literatura română, 

la liceul Spiru Haret, mun. Buzău, 12 martie 2022 

❖ Participare și organizare a Olimpiadei naționale interdisciplinare „Cultură și 

spiritualitate românească, etapa județeană, 19 martie 2022, 

 

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. 

❖ Activitatea extrașcolară „E vremea colindelor”, activitate organizată în 19.12.2021. la 

biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul Broșteni, Buzău, cu sprijinul preotului paroh și 

al preotului profesor Stoica Constantin – prof Mitrea Daniela 

❖ Organizare excursie în mun. Târgoviște cu clasele a VI-a A, a VI-a B, 4 iunie 2022. – 

Murgociu Luminița 

❖ Organizare excursie 19 martie - a V-a B și a V-a C - Biserica Evanghelică Fortificată 

din Prejmer, Rezervația naturală Complexul Geologic Racoș, ZOO Brașov – Demte 

Mihaela 

❖ Organizare excursie a VI-a D – 11 iunie 2022 – Meledic Buzău - Grozea Monica 

❖ Organizare excursie a VI-a B, a VII-a C,  1 iunie – Mitrea Daniela  

 

C. Concursuri şi olimpiade şcolare:  

            a) Concursuri 

Murgociu Luminita 

❖ Participare la Concursul școlar național de competență și performanță COMPER, cu 

clasa a VI-a A, 21 ianuarie 2022. 

❖ Participare la concursul județean de la Râmnicu Sărat, jud. Buzău, intitulat „Gusturile 

nu se discută”, cu elevele NICA Bianca (locul II), URSU Ana-Maria (locul III), aprilie 

2022. 



❖ Participare la concursul de creație literară „Tinere condeie”, Suceava, 13 mai 2022, cu 

eleva NICA Bianca-Andreea. 

❖ Participare la un concurs de creație literară organizat în mun. București, 9 martie 2022, 

cu eleva NICA Bianca-Andreea. 

 

Mitrea Daniela 

❖ CLASA A VII-A, COMPER- Etapa I (locală) 1 Premiu I  

❖ CLASA A V-A, COMPER-, Etapa I (locală),3 Premii  II 

❖ CLASA A V-A, COMPER-Etapa a II-a (județeană)2Premii I 

❖ CLASA A V-A, COMPER-Etapa a II-a ( județeană)  4 Premii II  

❖ CLASA A V-A, COMPER-  Etapa a II-a ( județeană )  5 Premii III 

Grozea Monica 

❖ Concursul Scolar Național de Competenta si Performanta COMPER , concurs organizat 

in parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr. 8108/11.01.2022 si inclus in 

Calendarul Concursurilor Naționale Scolare organizate in anul 2021-2022 fara 

finantare M.E. prin O.M.E. nr.3066/27.01.2022, sectiunea B, pozitia 45.Comper, etapa 

a II-a : 4 premii I,  10 premii II,  10  premii III, 5 mențiuni – 21.01.2022 

❖ Atelierul bucuriei, activitatea 4, Sarbatoarea Invierii, din cadrul Proiectului Educațional 

Județean “Atelierul bucuriei”, înscris in CAEJ 2021, poziția 16930/202 din 26.11.2021, 

ediția a III-a, etapa județeană – Rîmniceanu Livia Ștefania – premiul I – aprilie 2022 

❖ “Promovarea imaginii școlii”, ediția 2022, organizat de Proiecte Educaționale, 

1.04.2022 -  15 PREMII I, 5 premii II, 4 premii III, 6 mentiuni     

  b) Olimpiade 

Murgociu Luminița 

❖ Participare la Olimpiada de limba și literatura română, faza județeană, 12 – 13 martie 

2022, cu elevii IORDACHE Andreea, clasa a VIII-a B (mențiune), VITINSCHII 

Andreea-Magdalena, clasa a VII-a D (mențiune), URSU Ana-Maria, clasa a VII-a E 

(mențiune), CALNEGRU Daria-Elena, clasa a VI-a A (mențiune). 

❖ Participare și organizare a Olimpiadei naționale interdisciplinare „Cultură și 

spiritualitate românească, etapa județeană, 19 martie 2022, cu elevii IONIȚĂ Alexia, 

clasa a V-a A (premiul I), NICA Bianca-Andreea, clasa a VII-a E (premiul III), 

STANCIU Ioana-Sabina, clasa a VII-a E (mențiune). 

Mitrea Daniela 

❖ CLASA A V-A, Olimpiada națională interdisciplinară „Cultură și spiritualitate 

românească, etapa județeană, 19 martie 2022”, Etapa județeană, 2 mențiuni; 

❖ CLASA A V-A,  Olimpiada de limba și literature română Etapa județeană, 1 mențiune; 

      Grozea Monica 

❖ Olimpiada Națională Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească - Dumitran 

Alexandra – mențiune, Costache Andreea – mentiune (faza județeană) - 19.03.2022 

❖ Olimpiada de Lingvistică –FAZA NAȚIONALĂ–Roșu Alice- mențiune onorabilă,  

Moise Andrei – mențiune onorabilă – 19.03.2022 



❖ Olimpiada de limba si literatura română - Jipa Carina  - mențiune (faza județeană) – 

12.03 2022 

Demte Mihaela 

❖ Olimpiada de Lingvistică -FAZA NAȚIONALĂ-19.03.2022 – Necula Marian – 

medalie de bronz, Clinciu Sabin – mențiune 

❖ Olimpiada Națională Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească - (faza 

județeană) - 19.03.2022 – Mențiune- Anghel Bianca 

 

c) Proiecte: 

❖ participare - Proiectul educațional „Evaluarea în învățământul preuniversitar”, cu 

publicare de resurse educaționale, prof Mitrea Daniela 

❖ participare –Buzăul citește – toți membrii comisiei 

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 învățării. 

 In ceea ce privește evaluarea rezultatelor învățării, s-a urmărit asigurarea transparentei 

criteriilor și procedurilor de evaluare, s-au aplicat teste predictive, formulând itemi obiectivi, 

semi-obiectivi și subiectivi in concordanta cu obiectivele, conținuturile evaluării și 

standardelor de performanta. După aplicarea  testelor s-a realizat analiza acestora, interpretarea 

și comunicarea rezultatelor precum și consemnarea progresului sau regresului școlar . De 

asemenea s-a urmărit ca, pe parcursul anului, sa se utilizeze diverse instrumente de evaluare, 

inclusiv modele de teste folosite la nivel național pentru  Evaluarea  Națională la limba romana 

și limba engleza la clasa a  VI-a, respectiv a VIII-a.   

S-au aplicat evaluări inițiale, semnalându-se greșelile frecvente, s-au propus și urmărit 

masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluări formative și sumative, s-au 

organizat și desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII , precum 

și un program de pregătire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea 

noțiunilor, in vederea susținerii Evaluării Naționale 

 S-a mai avut in vedere atât  promovarea autoevaluării și interevaluării, evaluarea 

satisfacției beneficiarilor educației  prin aplicarea de chestionare părinților cat și coordonarea 

elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării. 

        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 4aprilie 2022 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, 92;  

clasa a VIII-a B: 7,76,   

clasa a VIII-a C: 6,96 

 clasa a VIII-a D: 7,32 

 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 - 8,56 - 30 de elevi  

Clasa a VIII-a B, media - 8, 47- 27 de elevi 

Clasa a VIII-a C, media - 7,44 – 25 de elevi  

Clasa a VIII-a D, media - 7,84 – 24 elevi 

 

Media la Evaluarea Națională a fost: 8,07. 

       

4. Managementul clasei de elevi. 

Pe parcursul  anului școlar  2021-2022 s-a stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea 

activităților in conformitate cu particularitățile elevilor, s-a monitorizat comportamentul 

acestora și s-au gestionat situațiile conflictuale. De asemenea o prioritate a activității Comisiei 

a constituit-o tratarea diferențiată  a elevilor, precum și 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. 

 

II Activitatea metodică, științifică și culturală 

1.  Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 

 Profesorii ce fac parte din CM LRO au  urmărit in acest an școlar  sa-și actualizeze 

portofoliul profesional și sa  beneficieze de o buna comunicare și relaționare cu personalul 

scolii, echipa manageriala, elevii și familiile acestora, manifestând  atitudini morale și 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 și 

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 părinții în vederea realizării corespunzătoare 

a demersului didactic și a activităților extracurriculare, în vederea informării, consilierii 

familiilor elevilor şi atragerii acestora în rezolvarea unor probleme ale şcolii.  

1.1. Cursuri de formare 

Murgociu Luminița 

1. Curs formare – CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare de nivel 

II – Invățământ gimnazial, acreditat prin OMEN nr. 4737 din 9.08.2019, inceput in data de 

25.01.2022, finalizat pe 8.04.2022, 30 de credite  - 

Demte Mihaela  

1. Curs formare – CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare de nivel 

II – Invățământ gimnazial, acreditat prin OMEN nr. 4737 din 9.08.2019, inceput in data de 

25.01.2022, finalizat pe 8.04.2022, 30 de credite  - 

Grozea Monica 

1. Curs formare – CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare de nivel 

II – Invățământ gimnazial, acreditat prin OMEN nr. 4737 din 9.08.2019, inceput in data de 

25.01.2022, finalizat pe 8.04.2022, 30 de credite  - 

2. Curs formare finalizat în data de 14 decembrie 2021 ”Managementul proiectelor 

educationale”, program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile 

MEN , conform art. 244(5) literele e si f din Legea 1/2011, acreditat conform OM. NR. 

4618/11.08.2021,cu durata de 60 de ore/15 credite profesionale transferabile, acreditat de 

Asociația Profedu. 

3. . Competențe digitale - atelier Classroom si Wordwall cu durata de 2 ore, furnizor Florin 

Tudose, domnul Trandafir Teach-ital – 22.09.2021 

4.  participare la webinarul pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar cu titlul: 

“Descoperă platforma eduki!, care  face parte din programul "Platforme și instrumente digitale" 

organizat de Asociaţia “Iniţiativă în Educaţie” în anul şcolar 2021-2022, în parteneriat cu 

SuperTeach și Proiectul Merito activitatea a avut o durată de 2 ore, una sincron și una asincron, 

23.09.2021 

5. Siguranta copiilor și a adolescentilor in mediul online si  in jocurile video – 4.11.2021, 

organizat de Ora de net, durata 2 ore 

6. Programul de formare „Descopera metode si instrumente moderne de lucru, pentru scoala 

secolului XXI”  - Academia Profesorului Digital – 20 ianuarie 2022 

5. webinar furnizat de Parenting in era digitală -  Copilul meu este adesea furios, Cum 

să-l ajut?- 20 Ianuarie, 

7. webinar "Școala din valiză" – organizat de World Vision România  - 9 mai 

8. Conferința MOTIVAȚIE ÎN EDUCAȚIE- Casa Corpului Didactic Buzău  - 16 iunie 2022 



 

Mitrea Daniela 

1. Conferința Super-teach Ploiești organizată de Asociația SuperTeach, în data de 16.10.2021, 

2. Cursul de formare, online, „Profesor real într-o școală virtuală”, decembrie, 2021 (35 de ore) 

 

1.2. Publicații 

Publicare articol în revista în format electronic, cu ISSN, „Evaluarea în învățământul 

preuniversitar” –mitrea Daniela 

 

1.3. Alte activități: 

- “România, țara mea”, cu clasa a VI-a D, pentru a sărbători ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI, pe 2.12.2021 – Grozea Monica 

- Pe 9.02.2022 - activitatea Ziua Internațională a Siguranței pe internet, 'All fun and 

games? Exploring respect and relationships online''- Grozea Monica 

- Ziua Mondială a Sindromului Langdon-Down, Ziua Mondială a Pădurii, Ziua Mondială 

a Amabilității, Ziua Mondială a Poeziei pe 21.03.2022 - Grozea Monica 

-  23.03.2022 activitatea legată de Ziua Apei, a VI-a D - Grozea Monica 

- activitatea  „Global Money Week - Săptămâna Mondială a Banilor”-25.03.2022 - 

Grozea Monica 

- Proiectul  “Promovarea imaginii școlii”, ediția 2022, organizat de Proiecte 

Educaționale, iar pe  1.04.2022 am realizat un concurs de eseuri - Grozea Monica 

- Ziua Pământului - Grozea Monica-22.04.2022 VI-a D  

- 02.02.2022 activitatea Școli fără bulliying, a VI-a D, in cadrul campaniei Salvați Copiii! 

– Grozea Monica 

- Ziua Mediului, pe 5.06, la Meledic, a VI-a D- Grozea Monica 

- „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-a desfășurat 

o activitate de tip șezătoare literară în care s-a discutat despre  ceea ce au citit copiii în 

luna respectivă și s-au propus noi titluri. 

- Prof Demte Mihaela a participat la activitatea de voluntariat de la Câmpeni.  

 

2.Contributia la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

        Profesorii ce fac parte din CM LRO au respectat normele, procedurilor de sănătate și 

securitate a muncii și s-au implicat activ in crearea unei culturi a calității in nivelul organizației. 

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   părinților ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi 

educaţi elevii din şcoala noastră.  

 

3. Conduita profesionala. 

         In ceea ce privește conduita profesionala s-au urmărit totdeauna manifestarea unei 



atitudini morale și civice, precum și respectarea și 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 

și orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise și 

orale a acestora. Când au fost solicitaţi, profesorii din Comisia metodică a ariei curriculare 

Limbă și comunicare au discutat cu părinţii elevilor despre performanţele copiilor lor și 

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 pentru examenul 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 creștere de care se bucură școala noastră în acest moment; 

- bună motivaţie din partea unor elevi  capabili de performanţă și susţinerea părinţilor acestora; 

- buna colaborare cu celelalte şcoli din oraș. 

 

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  

- scăderea 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 – foloșirea 

metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, șistem echitabil 

de recompense – sancţiuni pozitive 

12. Participarea la cursuri de perfecționare 

 

Responsabil comisie metodică, profesor Grozea Monica 

 

    Comisia Metodica Limbi Straine 

                                                        

1. Activitatea instructiv –educativă 

 

2. Proiectarea activității 

• -Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare 



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

• -Proiectarea activităţilor suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de 

evaluare aplicabile online 

• -Aplicarea de instrumente didactice digitale pentru fixarea, consolidarea cunoştinţelor 

 

3. Realizarea activităților didactice 

• -Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice. 

• -Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea 

optimizării activităţilor didactice- inclusiv resurse TIC. 

• -Utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, currriculare şi extracurriculare în 

mediul şcolar şi în mediul online. 

• Orele s-au desfasurat conform orarului .  

• In perioada vacantei s-a reorganizat material pentru a fi recuperata.  

• Elevii cu CES au avut un program de studiu astfel incat sa indeplineasca obiectivele 

propuse in PIP.  

 

4. Evaluarea rezultatelor invățării 

 

-Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare. 

-Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 

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

-Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 

 -Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea 

rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev. 

 

2. Managementul clasei de elevi 

 

Prof. Budea Laura  

 

-Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

-Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 

-Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 

 

Prof. Ivan Iuliana  

-Elevii sunt consiliați permanent, fiind tratați diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai 

grupului social care este clasa de elevi; 

-Sunt monitorizate şi atenuate sau anulate acele comportamente ale elevilor care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra 

randamentului școlar al acestora. 

-Este derulat un program de pregătire suplimentară cu elevii pentru examenul Cambridge 

-Fiecare elev are o fișă psiho-pedagogică la zi. 

 

Prof. Popescu Gratiela 

Pentru grupul de elevi ai clase a 7-a B am realizat planificarea la orele de consiliere si 

dezvoltare personala.  



Am realizat tabelele necesare la inceputul anului scolar pentru distribuirea manualelor, pentru 

organizarea interna a clasei,  

Am completat catalogul clasei si am completat documente ce s-au distribuit pe grupurile scolii 

pentru a realiza statistica privind vaccinarea .  

Am organizat sedinte cuparintii online, am avut intalniri si cu parintii la consultatiile cu parintii 

in programul anuntat initial.  

 

6.Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 

6.1.Cursuri de formare  

 

Prof. Budea Laura - Curs formare : «  Metode interactive de predare-invatare-evaluare centrate 

pe elev  « , acreditat OMEN 3937/19.04.2019, furnizor CCD Grigore Tabacaru , Bacãu, 25 

CPT, 17.08- 24.09.2021 

 

Prof. Ivan Iuliana  

 

o Teacher Development Seminar- 8 septembrie 2021- Cambridge Assessment English 

o Back to school- webinar- 9 septembrie 2021- Macmillan Education  

o Moving up to B1 Preliminary for schools – webinar- 16 septembrie 2021 – Cambridge 

Assessment English 

o Climate Change and Language Learning –webinar- 22 septembrie 2021 – British 

Council  

o CRED – CCD BUZĂU, 30 credite transferabile, 120 de ore- octombrie – decembrie 

2021  

o Divsersity and Inclusion – webinar- 8 octombrie 2021, Oxford UniversityPress 

o STEM by Stealth- webinar- 27 octombrie 2021- Collins  

o 3D design in Education – webinar- 10 noiembrie 2021- EESA 

o Superteach- Coferință, AsociațiaSuperteach – Buzău, 11 decembrie 2021 

 

6.2.Publicații— 

 

  Prof. Ivan Iuliana -https://edict.ro/past-present-future-it-is-all-in-the-sky-erasmus/ - „EDICT – 

Revistaeducației” (ISSN 1582 – 909X) 

 

Prof. Popescu Gratiela  Publicarea cu ISBN a brosurii proiectului ECOSTEP IN EUROPE  

 

Prof. Medianu Rodica – Publicarea cu ISSN a unui articol in volumul colectiv al 

"Simpozionului National Educrates", editia a VIII-a, 2021 

 

6.3.Alte activități 

 

Prof. Budea Laura –  

• Activitati sustinute in cadrul proiectelor Impreuna Impotriva Violentei si Este lumea 

noastra, sa actionam  

• Membru in Comisia de Curriculum a Scolii Gimnaziale nr 7 

 

Prof. Ivan Iuliana  

 

https://edict.ro/past-present-future-it-is-all-in-the-sky-erasmus/


• ZiuaEuropeană a Limbilor- 26 septembrie 2021 - eleviiclasei a VIII-a A au căutat, au 

citit și au tradus câteva proverbe amuzante în limbile partenerilor celor două proiecte Erasmus 

+ “ Idioms of the world”  

• Erasmus Days- 14-16 octombrie 2021 - Elevii au participat la un concurs de poezie, un 

evenimentconcurs de creatiiliterareîn care elevii au interpretat poezie vorbită / fragmente 

rescrise din cărți sau filme pentru proiectul Erasmus + Past, present, future- itis all in the sky. 

Pentru proiectul GREEN LIFE,elevii au fost toți CODEBUSTERS, participând la o minunată 

vânătoare de comori. Elevii participanti au fost din clasa a VII-a A si a VII-a E.  

• Săptamâna Educației Globale- 16-21. 11.2021- Activități cu tema„It isourwordl 

!Let’stake action together ! “-Dă mai departe ! –Activitate sustinutã de prof. Ivan Iuliana 

alaturi de elevii clasei a VIII a A. Elevii au urmărit un scurt videoclip, trailerulfilmuluiPay it 

forward 

• Activitati in cadrulproiectului Erasmus + Past ,present, future- itis all in the sky : 

-Noiembrie 2021- Film review- Eleviiclasei a 8C au fostgrupatiîngrupe de câte 5. Fiecaregrupă 

a avut un film de vizionatși de completat in paddlet un proiect care săconținășipărerilelor 

personale 

• 25-26.11.2021- Astronomy Day- Eleviiclasei a IV-a Aau 

creatposterepentruZiuaAstronomieidiniunie 2022 

• Decembrie 2021- Games on Astronomy- puzzle, lego, brain box, quiver 

• 7 decembrie 2021- My constellation sign- eleviiclasei a V-a D au 

discutatdespreconstelațiișizodiișifiecareși-a desenatconstelațiași o 

scurtădescrierespecificăzodiei sale. 

• 19-20 decembrie 2021-A film on Mars-Eleviiclasei a VIII-a A au realizat un scurt film 

cu date importante despre planeta MARTE. Ei au navigat pe internet, pe site-ul oficial NASA 

https://mars.nasa.gov/#red_planet/2 pentru a afla cele mai importante informatii despre planeta 

MARTE 

• 17.01.2022- Romanian names in the sky- Elevii clasei a VIII-a A au tradus strofe din 

poezia eminesciana pentru a sarbatoriZiuaCulturii Nationale, pentru a sarbatori faptul ca 

NASA a denumit in 2008 un crater de pe planeta Mercur cu numele poetului roman Mihai 

Eminescu.  

Activitati in cadrul proiectului Erasmus + Green Life : 

• 15-19.11.2021 -Blended mobility-Short term exchange of groups of students in 

Karvina, Cehia 

• Decembrie 2021- eleviiclasei a VIII_aB au creat in padletpropriilepoveștipornind de la 

povești clasice pentru copii. Ei au lucrat în echipe de 4-5 eleviși au creat următoarele povești 

,rescrise din perspectivă legăturii strânse dintre om și natură 

• 17 ianuarie – numarul 4 al revistei proiectului 

 

Prof. Popescu Gratiela  

• 26.09.2021 Mon voyage linguistique en Europe – activitate pentru a marca ZIUA 

EUROPEANA A LIMBILOR EUROPENE 

 

• 25.10.2021 Participare cu elevii clasei a 6-a B la sesiunea de informare pentru 

participarea la concursul EURO QUIZ in parteneriat cu ME si ComisiaEuropeana. 

 

• 15-19 .11. 2021 Participare REUNIUNE ONLINE ERASMUS+ GREEN LIFE ( 

KARVINA- CZECH REPUBLIC)  

 



• 24.11.2021 Participare webinar interactiv (PAUL ERNST) Les marmites Francophones 

pentru a sarbatori Ziua Internationala a profesorului de Franceza.  

 

• 25.11. 2021 Conferinta JIPF CAVILAM – org. Michel Boiron 

• 26.11.2021 Confrinta Internationala a copiilor cu CES in invatamantul de masa.  

• 26.11.2021 Organizare Cerc Metodica al Departamentului de programme si proiecte 

Educative al ISJ Buzau.  

• 10.12.2021 Participare proiect SNAC actiune umanitara alaturi de eleviiclasei a 7-a B 

• 11.12.2021 Participare SUPERTEACH- BUZAU EDUCATIA : CONTROL SAU 

INCREDERE ?  

• 10. 01.2022 Predarea bazata pe atasament–participare webinar online 

• 11.01.2022  Online Reuniune cu coordonatorii proiectului Migrants’ UR hope 

 

Prof. Tudose Alice  

• Sustinerea pe data de 27.09.2021 a activitatii cu tema European Day of Languages cu 

elevii clasei a VI-a E 

 

• Participarea in data de 16.12.2021 la activitatea “Vine, vine, MosCraciun!”, cu elevii 

clasei a IV-a D in cadrul proiectului “Bunicii mei, bunicii tai, bunicii nostri”, coordonat 

de doamna invatatoare Coroi Mariea. 

• Sustinerea pe data de 17.12.2021 a activitatii Importanta obtinerii unui certificat 

lingvistic recunoscut pe plan international” cu elevii clasei a VI-a E , in cadrul 

proiectului “Start spre viitor”coordonat de doamna profesoara Matei Roxana. 

 

Prof. Medianu Rodica 

• Activitati sustinute in cadrul proiectelor Impreuna Impotriva Violentei si Este lumea 

noastra, sa actionam  

• Responsabil al  Comisiei de Curriculum a Scolii Gimnaziale nr 7 

• Responsabil al proiectului de educatie rutiera « Prietenul meu, politistul » 

• Membru in comisia de intocmire a orarelor scolii 

• Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de limba engleza, al ISJ Buzau 

• Director adjunct al Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

• Membru in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

• Responsabil al Comisiei SCIM a Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

• Membru al Comisiei de evaluare a cadrelor didactice si a personalului nedidactic al 

Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

• Membru in Comisia de selectie a profesorilor metodisti a ISJ Buzau 

• Membru in Comisia de elaborare a PDI al Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

• Activitati de asistenta la ore 

 

7.Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Budea Laura 

• -Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării 

instituţionale. 

• -Coordonator al proiectului scolar « Impreunã Impotriva Violentei » si proiectului de 

Educatie Globala « Este lumea noastrã, Sã actionam !  «  



• -Realizarea de parteneriat cu Scoala Incluziva , Buzau, reprezentata de prof. Mititelu 

Sanda 

• Promovarea ofertei educaţionale. 

 

Prof. Ivan Iuliana  

 

• Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

prin proiectele Erasmus +  Past, present, future- itis all in the sky  si  Green life  

• Promovarea ofertei educaţionale; 

• Promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitate prin participarea şi 

rezultatele elevilor la activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul 

şcolar, extraşcolar şi în mediul online ( ex. blended mobility in cadrul proiectului 

Erasmus + Green lifeintre 15-19 noiembrie 2021 ; 

• Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a 

bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online in cadrul programul ORA DE 

NET; 

 

Prof. Popescu Gratiela  

 

• Participarea in calitate de coordonator al Proiectului ERASMUS+ Migrants’ UR hope  

• Realizarea activitatilor din cadrul proiectului, 

• Partciparea la reuniuni online cu coordonatorii din tarile partenere.  

 

Prof. Medianu Rodica 

 

• Activitati sustinute in cadrul proiectelor Impreuna Impotriva Violentei si Este lumea 

noastra, sa actionam  

• Responsabil al proiectului de educatie rutiera « Prietenul meu, politistul » 

• Promovarea ofertei educaţionale 

• Membru in echipa de redactie a revistei profesorilor de limba engleza a judetului Buzau, 

BuzzMagazine. 

 

8.Conduita profesională 

 

Manifestarea atitudinii morale şi civice  

 Respectarea şi promovarea deontologiei didactice 

 

Responsabil comisie: prof. Budea Laura 

         

Comisia Metodica Matematică și Științe 

  

1. Proiectarea activității 

Criterii de performanţă 

a) 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, comisia 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 biologie, 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.  

Toți membrii s-au implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale a şcolii, 

întocmind programa şcolară şi planificarea calendaristică, prezentând oferta educaţională şi 

incluzând-o în oferta educaţională de la nivelul şcolii. Au fost concepute programe şcolare 

pentru cursuri opționale şi planificarea calendaristică, după cum urmează: 

▪ Oprescu Carmen: „Complemente de algebră” 

▪ Tănase Iohana: „Matematica pentru toți” 

▪ Zotolea Mariana: „Matematica, altfel” 

▪ Tudorache Maria: „Lumea magică a chimiei” 

 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 pregătirea elevilor.  

Pentru realizarea proiectării activităţii toți membrii comisiei s-au folosit de competenţele TIC 

pe care le deţin, astfel încât acestea au fost realizate în format electronic. Programele şcolare 

în vigoare, planificările calendaristice sunt ataşate portofoliului Comisiei. Au fost proiectate la 

începutul anului şcolar activităţi extracurriculare de tipuri diferite şi structurate după modele 

variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, cu conţinuturile 

abordate, activităţi care s-au realizat pe parcursul anului școlar. În această perioadă au fost 

îmbinate în mod riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile școlarilor din clase, 

în măsura în care activitățile s-au desfășurat față în față, sau în sistem online.  

Planificările calendaristice au fost realizate după modelul oferit de Ministerul Educației, a 

planurilor unităţilor de învăţare. 

E. Realizarea activităților didactice 

În anul şcolar 2021-2022 toți membrii comisiei au realizat procesul instructiv – educativ 

în concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educației, și-au îndeplinit toate obligaţiile 

de profesor prevăzute în fişa postului.  Au fost consultate Reperele metodologice care au avut  

titlu de recomandare, constituindu-se în material de sprijin, fără a reprezenta o abordare 

exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. S-a reflectat asupra demersului fiecărui cadru didactic, 

în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea 

procesului didactic în anul școlar 2021 - 2022, cu asumarea unui parcurs eficient care să permită 



remedierea/recuperarea decalajelor în raport cu programa școlară și fără prejudicierea țintelor 

acestui an școlar. 

Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare, 

pregătirea lor pentru participarea la concursurile şcolare, la activităţi cultural– educative, 

didactico –metodice, implementarea acțiunilor prioritare din ghidul elaborat .  

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 crearea 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 și sistemului online. Activitățile susținute online 

s-au realizat utilizând aplicația ZOOM din Adservio pentru conferințe video. S-au mai folosit 

Whatsapp, Biblioteca digitalǎ, Mozabook, site-uri, KAHOOT și Classroom. În activitățile 

online au folosite tablete grafice și aplicatia OPEN BOARD. Pentru evaluare s-au folosit 

aplicații precum Google Forms, Quizziz, Socrative, Lecturino, LearnigApps.  

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. 

2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor curriculare și extracurriculare în mediul 

școlar, extrașcolar și în mediul online 

S-au  organizat  şi desfăşurat  activităţile didactice curriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi 

în mediul online. 

Profesor Bunea Diana 

- a gestionat activitatea didactica, curriculara și extracurriculara pe parcursul anului şcolar, 

pornind de la alocarea resurselor, la coordonarea grupului de copii/elevi şi evaluarea acestora 

A evitat, pe cat posibil, in limitele impuse de programa scolara in vigoare, supraîncărcarea 

elevilor prin planificarea proiectelor/programelor educaţionale în corelare cu celelate activităţi 

desfăşurate cu elevi. A asigurat mijloacelor de comunicare cu elevii care nu pot participa la 

activitățile online, telefonic.  

Profesor Zotolea Mariana 

-  desfășurat în mediu online o lectie deschisă în cadrul Comisiei metodice Matematică și 

științe. 

- a organizat și desfășurat activități extracurriculare cu elevii în cadrul Saptămânii spațiului 

cosmic, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, in cadrul campaniei mondiale a ”Zilei 

Fără tutun” 

Profesor Aristotel Doinița: 

-pe 26.11.2021,în cadrul Comisiei metodice  a susținut referatul cu tema:,,Importanța 

activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevului și în dezvoltarea 

instituțională” iar pe data de 01.12.2021  a desfășurat activitatea ,,România mea!”; 

În perioada 15-19.11.2021 participare la proiectul ERASMUS+ ,,GREEN LIFE”-Karvina-

online. 

Profesor Tudorache Maria: 

A organizat şi desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:  

- 4-10  octombrie 2021 -Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, activitatea cu tema ,,Femei 

în spațiu”; 

- Pe data de 15.11.2021 a desfășurat activitatea Unicef în cadrul Săptămânii Educației globale 

cu tema ,,Împreună pentru o lume mai bună!” 



- În luna decembrie 2021 a coordonat-o pe eleva Năstase Maia, care a participat la Concursul 

Județean de creație plastică ,,În așteptarea lui Moş Crăciun- Atelierul lui Moș Crăciun”; 

- în 9 decembrie 2021 a coordonat și susținut în cadrul Cercului Pedagogic Nr. 1 Chimie 

activitatea online ,, Experimentul didactic între real și virtual ” 

- a organizat în 6-10.12.2021 acțiune de  donare de produse pentru căminele de bătrâni de către 

elevii clasei a VI-a E; 

- în 8 ianuarie 2022 a susținut în cadrul Centrului de Excelență Chimie-clasa a VII-a, 

activitatea,, Atomul. Element chimic. Simbol chimic. Învelișul de electroni. Masa atomică. 

Mol de atomi”;  

- în 22 ianuarie 2022 a susținut în cadrul Centrului de Excelență Chimie-clasa a VII-a, 

activitatea,, Relația dintre structura învelișului de electroni a unui element și poziția acestuia 

în sistemul periodic”. 

- în 19.02.2022 a susținut în cadrul Centrului de Excelență Chimie-clasa a VII-a, activitatea 

,,Substanțe simple. Substanțe compuse. Formule chimice” ; 

- în 02.04.2022 a susținut în cadrul Centrului de Excelență Chimie-clasa a VII-a, activitatea 

,,pH -ul soluțiilor”; 

-a participat la ,, Cea mai mare lecție despre vaccinare (17 septembrie 2021); 

- a organizat în 17 decembrie activitatea ,,Hour of code’’cu elevii clasei a VI-a E, avându-i ca 

voluntari pe foști elevi, acum liceeni; 

-a susținut activitatea ,,LUNA- legende și  povești despre Lună”(5 ianuarie 2022) în cadrul 

proiectului Erasmus+; 

-a desfășurat activități în cadrul proiectului JA ,,Educație pentru sănătate”; 

- a desfășurat activitatea Ziua Națională a Lecturii; 

- a desfășurat activitatea  Ziua Internațională a Siguranței pe Internet ; 

- a desfășurat activități în cadrul Proiectului ,,Din Grijă pentru copii”, ,,Buzăul citește!” ; 

- în cadrul Proiectului de Educație Rutieră a desfășurat activitatea,, Skateroller-ul - 

echipamentul de protecţie, spaţii şi reguli de circulaţie specifice” ; 

- am desfășurat activitatea pentru prevenirea traficului de persoane:,, În zilele noastre mai există 

sclavi?”din cadrul proiectului ”Fighting human trafficking in Romania” ; 

- a desfășurat activitatea ,,Provocarea șosetei” 

- a desfășurat activitatea 22 Martie- Ziua Mondială a Apei; 

- am participat, în calitate de voluntar, la organizarea și desfășurarea Festivalului – Concurs de 

muzică pentru copii și tineret ,, Seven Sounds,,editia I – 9 aprilie 2022 – organizat de școala 

noastră. 

- a desfășurat activitatea 9 Mai- Ziua Europei; 

-a susținut Lecția despre Reducere şi Reutilizare, la clasele a - VI - a E, a - VIII – a B și a - VIII 

- a C,mai 2022 în cadrul Programului educațional național al Hărții Reciclării; 

- a desfășurat activitatea  31 Iunie- Ziua Mondială Fără Tutun; 

- a desfășurat activitatea  5 Iunie- Ziua Mediului; 

-a întocmit documentația specifică organizării și desfășurării activităților extracurriculare. 

Prof.Urmuzache Marilena 

-a organizat și desfășurat activități  didactice curriculare în vederea participării elevilor la 

concursuri și olimpiade școlare; a participat cu 12 elevi la concursul ZIRCON 

- a desfășurat activități în cadrul proiectelor ,,ERASMUS +, ,,Buzăul citește!”, 

- Dor de Eminescu – ianuarie 2022 - activitate de informare a elevilor despre viata si activitatea 

poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale  

- a participat  cu elevii cls. aVIIIa B la activitatea organizată de Colegiul ,,Mihai Eminescu,,  

Buzău,, ,,Ziua portilor deschise”. 

- a promovat în rândul elevilor cls. aVIII-a B și părinților acestora oferta educațională a 

colegiilor si liceelor din municipiul Buzău. 



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

dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”: 

S-a promovat studiul individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative, studiul în echipă 

în rezolvarea unor sarcini de lucru atât în activităţile de la clasă, cât şi al celor din proiecte. 

Profesor Bunea Diana 

-a folosit forme de organizare a activitatii diferite: pe grupe, în echipe, frontal sau individual. 

A facilitat activitatea independenta a elevilor si am alternat activitatea în grup cu munca 

individuala, lucrarile de munca independenta efectuate în clasa sau acasa, am folosit 

calculatorul in procesul de invatare, softurile educationale pentru invatare interactiva si 

internetul ca resursa de informare si cercetare. A promovat studiul individual în rezolvarea unor 

sarcini de lucru creative. A promovat activitatea în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru, 

prin atribuirea de proiecte in echipe/in grupuri de studiu. 

Profesor Zotolea Mariana 

-a cerut elevilor realizarea unor portofolii pe diverse teme  și de asemenea realizarea unor 

proiecte în echipe; 

Pentru elevi cu CES a elaborat fișe de studiu individual; 

Pentru elevii capabili de performanță  a desfășurat activități de pregătire online. 

Profesor Aristotel Doinița: 

Pe data de 27.11.2021 și 15.01.2022- activități în cadrul Centrului de Excelență-clasa a-VII-a. 

A lucrat cu elevii: Botea  Ștefan Mihai-VI B,Polschi Gabriel Eugen-VII A, Bartolomei Robert 

VIII D. 

 

 

Profesor Tudorache Maria: 

-a realizat activităţi diferenţiate (elevi cu nevoi speciale), a lucrat cu elevii Polschi Gabriel 

Eugen-VII A și Bartolomei Robert VIII D. 

-a verificat permanent tema pentru acasă în vederea reglării procesului de învăţare. 

2.7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de 

voluntariat: 

Profesor Bunea Diana 

-a participat la acţiuni de voluntariat realizate de colegii mei şi am coordonat unele colective 

ale claselor din încadrare în realizarea de astfel de acţiuni. 

Profesor Zotolea Mariana 

-a participat împreună cu clasa a VII-a C la campania umanitară de strangere de produse pentru 

ucrainieni și azilul de batrâni. 

Profesor Aristotel Doinița: 

-activitate de colectare alimente pentru bătrâni-luna decembrie. 

Profesor Tudorache Maria: 

- a desfășurat activitate de voluntar în cadrul acțiunii de  donare de produse pentru căminele de 

bătrâni și pentru refugiații din Ucraina; 

-a organizat în parteneriat cu Junior Achievements  activitățile de voluntariat din cadrul  

programului ,,Sănătate. Viață activă” 

-a colaborat cu American Councils for International Education în derularea proiectului ,,4/4 

pentru prieteni”; 

- a desfășurat activitate de voluntar în cadrul proiectului ,,Iepurașul cu surprize"- Ediția a II-a. 

-a întocmit documentația specifică desfășurării activităților de voluntariat. 

Prof.Urmuzache Marilena 

A participat, cu cls. aVIIIa B,  la actiunea umanitară organizată în cadrul proiectului SNAC - 

donație de alimente, produse de igienă și curățenie, pentru bătrânii din căminele de bătrâni din 



județul Buzău – decembrie 2021 

 

F. Evaluarea rezultatelor învățării 

Criterii de performanţă 

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

activităților de evaluare: 

Toți membrii comisiei au prezentat obiectivele, criteriile evaluării elevilor şi baremele de 

notare în conformitate cu planul de evaluare, precum și standardele de notare și promovare. 

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor: 

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. 

Astfel, s-au adaptat activităţile de învăţare- îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de 

organizare şi al metodologiei didactice- la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de 

înţelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în 

parte. Activitătile de învățare s-au îmbinat cu cele practice, s-au introdus elemente de noutate 

și metode interactive și de grup. Pentru a pune în valoare activităţile realizate de elevi, toate 

fişele de lucru, testele de evaluare (iniţiale, formative, sumative) sunt păstrate în portofolii de 

către fiecare cadru didactic. 

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

S-au aplicat consecvent şi coerent instrumentele de notare ritmică şi au fost consemnate 

rezultatele în caietul de evaluare, catalog, catalog electronic şi carnetul de note; 

Au fost utilizate instrumente diverse de evaluare ( portofolii/ referate/ proiecte) și s-au respectat 

criteriile de exigenţă în evaluare în raport cu nivelul clasei şi standardele de evaluare şi 

promovare. 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:  

-Pregătire specifică pentru examenele de evaluare naţională- clasele a VI-a și 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. 

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 a impus realizarea programelor de pregătire a elevilor pentru a se putea 

atinge nivelul minimal necesar promovării și de asemenea în cadrul orelor s-a lucrat diferențiat 

pentru a se atinge obiectivele propuse.  

3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării: 

Au fost incluse autoevaluarea ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor și s-a 

promovat interevaluarea elevilor atât în activitatea fizică de la clasă, cât și online. 

3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: 

Au fost implicați beneficiarii educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi 

parcursă și s-a aplicat frecvent la sfârșitul activității eseul de 5 minute cu întrebările: ,,ce v-a 

plăcut mai mult/de ce? “și ,,ce nu v-a plăcut/ de ce?”. Acest feedback se regăsește în caietele 

elevilor și pe platforma Adservio. 

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării 

rezultatelor învăţării: 

A fost prezentat conţinutul portofoliului educaţional, s-a stabilit modalităţile de evaluare a 

portofoliilor educaţionale, s-a monitorizat, îndrumat elevii în realizarea corespunzătoare a 

portofoliilor şi s-a aplicat evaluarea acestora în procesul de evaluare. 



3.7. Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea 

rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev.  

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

cunoştinţelor, aptitudinilor şi pentru formarea atitudinii pozitive pentru învǎţare și s-a  furnizat  

feedback tuturor elevilor. 

G. Managementul clasei de elevi 

Criterii de performanţă 

S-a stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi, s-a monitorizat comportamentul 

elevilor şi s-au gestionat situaţiile conflictuale, s-au cunoscut, consiliat şi tratat diferenţiat elevii 

și nu în ultimul rând s-au motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică. 

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

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: 

Toți membrii comisiei cunosc  şi aplică R.O.F.U.I.P şi  ROF, s-au elaborat  norme şi documente 

specifice clasei, în calitate de profesor/diriginte, s-au respectat normele care permit 

desfăşurarea într-un cadru adecvat a activităţilor cu elevii. Elevii au fost permanent informați 

și în cadrul orelor de consiliere. 

Au fost prezentate elevilor și părinților normele de conduită în cadrul clasei, școlii, altor 

activități/situații,întâlniri în contextul pandemiei CoVid-19 (prevederi specifice din 

regulamentul școlii, proceduri, ordine de ministru etc.). 

Au fost postate pe grupul elevilor și părinților toate informațiile transmise de conducerea școlii. 

4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale: 

S-a efectuat responsabil serviciul pe şcoală, neavând loc evenimente deosebite în acest timp, 

fiind păstrat un cadru adecvat de desfăşurare a activităţilor. 

Au fost completate fişe de observaţie a comportamentului elevilor, s-a intervenit pentru 

ameliorarea unor situaţii conflictuale și în aplicarea normelor stabilite le nivelul unităţii.  

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: 

Au fost completate fişe de observaţie a elevilor, aceștia au fost consiliați permanent și tratați 

diferenţiat. 

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: 

S-au prezentat consecvent exemple de bună practică elevilor şi au fost motivați și  

responsabilizați prin valorizarea acestora. Am fost prezentate elevilor proiecte realizate de foști 

elevi, care au fost premiate în cadrul concursurilor de specialitate și nu numai, pentru a le fi un 

exemplu de bună practică. 

 

H. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

Criterii de performanţă 

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

competențelor științifice, didactice și metodice dobândite : 

S-au valorificat competenţele dobândite la cursurile de formare prin redactarea documentelor, 

desfăşurarea demersului didactic, prin prezentarea de exemple de bună practică colegilor de 

cancelarie. 

Profesor Oprescu Carmen 

-a parcurs și absolvit cursul de formare ,,Strategii didactice interactive utilizate în activități 

nonformale”acreditat MEN cu 24 credite profesionale transferabile; 

-a absolvit cursul de formare ,,Educație non formală și tehnici alternative de învățare” cu16 

credite transferabile. 

Profesor Bunea Diana 



-A urmat cursul „Abordarea noilor educații în învățământul preuniversitar”, Asociaţia Profedu 

,adeverinta 1254ANE/17.06.2022, 80 ore/ 20 credite transferabile; 

-a urmat cursul ,,Mentorat de succes pentru cariera didactică", Asociatia Tranformarea Prin 

Formare, adeverinţa 815/10.12.2021; 

-A urmat cursul „Managementul proiectelor educaționale”, Asociația Profedu, adeverinta  

87PM/17.12.2021, 60 ore/ 15 credite tranferabile. 

Profesor Zotolea Mariana 

-a participat la cursul de formare Expert in egalizarea sanselor in perioada 01.11-30.11.2021, 

15 credite 

-a valorificat competenţele ştiinţifice, didactice, metodice dobândite cursul Expert in egalizarea 

sanselor în activitatea didactică, prin tratarea nediferențială a tuturor elevilor.  

Profesor Tudorache Maria: 

Cursuri de formare  

,, Cum îți dezvolți spontaneitatea”-1,5 h;,, Structura unei povești care captează atenția de la 

început până la sfârșit”- 1,5h;,, Improvizația, posibilă metodă în evaluarea inițială”-1,5h-Cercul 

Povestitorilor-AtelieR de Cuvinte 

- PROIECTUL SUPPORTING THE NEXT GENERATION OF STEM PROFESSIONALS-

PROJECT MANAGER(VIRTUAL JOB SHADOW)- JA Romania- 1h 

- ,,Cum să fii responsabil financiar “; ,,Mindfulness financiar: cum să îți îmbunătățești relația 

cu banii“; Școala de bani pentru părinți“- Școala de bani 

-,, Cum să faci din GDPR aliatul tau, ca profesor sau director de școala”-3h;,,Cum să Evaluezi 

și să Notezi cu ajutorul Fișelor de lucru Digitale”-3h-SC.SELLification SRL-D 

-,,Comunicarea eficientă cu adolescenții”-Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Copil (FONPC)  

-curs ,,Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”-12h- Centrul de Educație Digitală 

Edumagic Solution 

-Conferința Națională ,,Captivează prin educație”-Asociația Teatrul Vienez de Copii 

-atelierul de formare în educația de mediu prin film documentar, care s-a desfășurat online în 

perioada 4 - 5 decembrie 2021-8h- Asociația Bloc Zero 

-,,Cum contribuim la educație?"-Webinar despre colaborare și bune practici organizat de 

Școala de Valori 

-,,Strategii puternice pentru succes la clasă”-4h- Total Training Center SRL 

,,Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”-Asociația Sentire, 25 credite, 100 

ore 

- Seminar de dezvoltare a măiestriei pedagogice (online) organizat de Asociația obștească 

inovație în educația de performanță,1 credit 

- Cursul Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau faci o 

prezentare-1,5h,15.02.2022, -AtelieR de Cuvinte 

- Arta Povestirii, Scena și Culisele ei în cadrul Zilei Internaționale a Artei Povestirii- 1,5h 

,01.03.2022, -AtelieR de Cuvinte 

- Seara Devoratorilor de Povești1,5 h,20.03.2022, -AtelieR de Cuvinte 

- workshop online "Instrumente inovative de dezvoltare și sprijin al identității profesionale a 

cadrelor didactice în contextul provocărilor actuale", organizat de Ambasada Statelor Unite ale 

Americii si American Councils for International Education 

- Ghid de bune practici în combaterea bullying-ului, 3h- SC. SELLification SRL-D 

- Dezvoltarea Personală în Școli, 3h- SC.SELLification SRL-D. 

Prof.Urmuzache Marilena a absolvit : 

-Programul de formare continuă ,,Mediere școlară,, - 20 de credite profesionale transferabile. – 

noiembrie – decembrie 2021 

-Programul de formare profesională autorizat „Expert în egalitate de șanse”, tip perfecționare,  



organizat de furnizorul de formare profesională Asociația Edu Zece Plus – Brașov – decembrie 

2021 = 180 ore  

- ,,Seminarul de Informare și Promovare a Învățământului Profesional și Profesional – Dual, 

dedicat ,, Zilei Naționale a Meseriilor,, - la Liceul Tehnic Buzău, 02.03. 2022 

- workshop-urile și conferințele din cadrul evenimentului POLIBioFEST – (26-29 mai 2022) 

organizat de Universitatea POLITEHNICĂ din București – 28 mai 2022, cu un grup de elevi 

de la Liceul Tehnic Buzău. 

-publicație cu ISBN- lucrarea ,,Promovarea valorilor morale creștine prin  activități 

extrașcolare,, în cadrul simpozionului judetean ,,Tradiție și identitate românească-amintiri de 

Crăciun,, - organizat de Asociația Specialiștilor în Educație ,,Magistrum’’ Iași  și  Școala 

Profesională Lungani Iași în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Liviu Deleanu”Chișinău. 

Prof. Pușcă Balan Mihaela 

- a absolvit cursul de formare continuă ,, Prevenirea formelor actuale de violență în rândul 

elevilor: bullying și cyberbullying, OME 33067/22.02.2022, 15 CPT; 

- a participat la Simpozion Multidisciplinar Internațional ,, Profesorul-creator de educație ,, 

Buftea,2022, ISBN 978-973-0-36428-6, Centrul  de Resurse Educaționale S.R.L. 

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul unității de învățământ/ 

catedrei: 

Profesor Oprescu Carmen 

-a participat la toate activităţile metodice din cadrul comisiei metodice „Matematică si științe” 

din școală și la activitățile Comisiei Metodice a Diriginților. 

Profesor Bunea Diana 

-a participat la activităţile comisiei şi am susţinut referatul „Monitorizarea și evaluarea 

proiectului educational :  π7”,  Proiect educațional,  desfăşurat la nivelul unităţii de învăţământ 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, an școlar 2021-2022, 7 aprilie 2022, în cadrul Comisiei 

Metodice matematică şi ştiinţe. 

 

 

Profesor Zotolea Mariana 

-a participat la activitățilremetodice susținute în cadrul comisiei metodice. 

- în cadrul Comisiei a desfășurat o lecție deschisă ”Formule de calcul prescurtat” la clasa a 

VIII-a D, pe data de 26.11.2021. 

Profesor Tudorache Maria: 

- a desfășurat activitatea ,, Femei în spațiu” în Săptămâna Mondială a Cosmosului, 4- 10 

octombrie 2021 ; 

- a desfășurat activitatea demonstrativă Cerc Metodic 1 Chimie ,,Experimentul didactic între 

real și virtual ”- 9 decembrie 2021; 

- a participat în calitate de profesor asistent la Simularea examenului  Evaluare Națională – 

martie 2022. 

- a evaluat lucrările elevilor la Evaluarea Națională clasa a VI-a , disciplina fizică; 

-a participat la activitățile Comisiei Metodice a Diriginților și CM ,,Matematică și științe”; 

- este responsabil Comisia Metodică Matematică și Științe; 

-a participat la toate activităţile metodice din cadrul cercului pedagogic la nivel județean; 

- este responsabil Cerc Metodic 1 Chimie; 

- face parte din Consiliul Consultativ disciplina Chimie; 

 

Prof.Urmuzache Marilena 

- a participat la activitățile comisiei  metodice din unitatea școlară și la activitățile organizate 

de Centrul Metodic nr. fizică-chimie-biologie, pe semestrul I și II 



Profesor Aristotel Doinița: 

- A participat la toate întâlnirile CM ,,Matematică și științe” din școală și la activitățile cercului 

metodic de specialitate-Pe  data de 14 .01.2022 a participat online la activitatea Cercului 

metodic 1 fizică; 

- a evaluat lucrările elevilor la Evaluarea Națională clasa a VI-a , disciplina fizică; 

-a participat în calitate de profesor asistent la Simularea examenului  Evaluare Națională – martie 

2022 și la examenul de  Evaluare Națională - iunie 2022. 

5.3. Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal:  

Membrii comisiei cunosc conținutul portofoliului profesional, al dosarului personal, le-au 

realizat şi actualizat permanent. 

5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara 

unităţii(cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul 

comunității- familiile elevilor) : 

Se comunică permanent cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea 

şcolii, s-au realizat integral atribuțiile care ne-au revenit și la timp, s-a respectat regulamentul 

intern şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare. 

S-a dat dovadă de spirit de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul școlii,  în derularea unor 

activități, s-a asigurat o colaborare strânsă cu părinţii în realizarea corespunzătoare a 

demersului didactic- dovadă rezultatele şcolare. Consultaţiile cu părinţii au avut loc atât fizic 

cât şi online. 

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

Criterii de performanţă 

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării 

instituţionale: 

Profesor Bunea Diana 

-Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, Buzău. 

-Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ep. Dionisie Romano”, în cadrul proiectului „Cu 

matematica prin ţară” 

-Acord de parteneriat cu Liceul de Arte „Margareta Sterian”, în cadrul Concursului Judeţen 

pentru elevi „EPSILON – perseverenţă şi succes” 

Profesor Zotolea Mariana 

-în săptamâna 04.-10.10.2021 a desfășurat activitatea extrascolară  Women în spațiu,  pe data 

de 14.01.2022 a desfășurat activitatea Mihai Eminescu-poet național,pe 25.05.2022 a 

desfășurat o activitate în cadrul campaniri de marcare a ”ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN”. 

Profesor Aristotel Doinița: 

- Participare la proiectele ERASMUS +,,Green Life,,- Karvina 

Profesor Tudorache Maria: 

- Sesiunea Națională ”Imunitate și Vaccinare. Informații utile părinților”, organizată de 

Asociația HoltIS în perioada 28.02.2022 - 07.04.2022 în cadrul proiectului ”Împreună pentru 

viitor”, derulat împreună cu Reprezentanța UNICEF în România. 

- organizarea unui eveniment în cadrul Hour of Code 

- activitatea„Cea mai mare lecție despre vaccinare”, organizata de Ministerul Educației și 

UNICEF în România 

- acord de parteneriat educativ ,,Împarte- educă- donează”, Asociația EM 

-  acord de parteneriat JA- Educație pentru sănătate. Viață activă 

- acord de parteneriat Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  

 Simpozionul Național „Calitate și performanță educațională în școala europeană" 

- acord de parteneriat Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin, Simpozion ,,Europa 

în școală” 



- acord cde parteneriat Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza- Simpozionul Național 

„Eficient și modern în învățământul românesc actual" 

- acord de parteneriat  Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Tecuci, Simpozionul interdisciplinar 

„Împreună, pentru o educație de calitate”, 

Prof.Urmuzache Marilena 

-a realizat acorduri de parteneriat educațional cu diferite școli în vederea desfășurării unor 

concursuri școlare/ activități extrașcolare: Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,, Buzău, 

Asociația Specialiștilor în Educație ,,Magistrum’’ Iași – Liceul Tehnologic Economic ,,Virgil 

Madgearu” Iași - Școala Profesională Lungani Iași; Ziarul Esenţial în educaţie;  

- a valorificat implicarea în parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării 

instituționale.  

Prof. Pușcă Balan Mihaela 

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

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

-     participare la activităţile comisiei metodice; 

-     activitate ca metodist al ISJ Buzău; 

-     activitate ca formator județean, CCD Vaslui, încă din anul 2013 până în prezent; 

-     activitate în cadrul Centrului de Excelență, Buzău,  (clasele a VI a și a VII a) ; 

-  am respectat structura stabilită de către echipa managerială, materialele fiind relevante 

pentru activitatea desfăşurată la clasă și în sistemul de predare online; 

-    membru evaluator Testarea Națională II,IV,VI- disciplina biologie. 

6.2. Promovarea ofertei educaţionale: 

Profesor Tudorache Maria: 

- a propus opționalul la clasele aVII-a ,,Lumea magică a chimiei”. 

Profesor Zotolea Mariana 

-a efectuat pregătire suplimentară pentru Evaluarea Națională cu elevii claselor a VI-a și a VIII-

a, iar rezultatele au fost mulțumitoare ( Elevul Necula Marian  Viorel  clasa a VIII-a D a obținut 

nota 10) 

- a propus opționalul la clasa aVIII-a ”Matematica aplicată”. 

A fost promovată oferta educaţională la nivelul instituţiei/local prin prezentarea acesteia în 

cadrul ședințelor, a consultațiilor cu părinții și în cadrul orelor de dirigenție. 

Prof.Urmuzache Marilena 

- promovarea în comunitate sau la nivel județean / național a activității desfasurata în scoala a 

fost facuta prin actiuni de voluntariat, rezultate cu elevii la concursurile școlare, promovarea 

proiectelor ERASMUS + , întreaga activitate didactică, colaborarea cu părinții elevilor etc.; 

6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participare şi 

rezultatele la concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate 

în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online: 

Profesor Oprescu Carmen 

-a pregătit elevii de la clasele a- VIII-a pentru a participa la Simulările oficiale din luna martie 

și a participat la programul de pregătire organizat la nivelul școlii pentru elevii de clasa a-VIII-

a. 

În perioada de izolare a transmis elevilor ,pe grupul de Whatsapp al clasei testele de 

antrenament,a verificat rezolvările și pentru problemele cu nivel ridicat de dificultate, a realizat 

filmări, la tablă cu rezolvările complete, considerând că în acest mod vor înțelege mai bine. 

Profesor Bunea Diana 

- Concurs EPSILON – Perseverenţă şi succes,etapa județeană, 1 -  premiul I(clasa a V-a E), 



premiul I, 1 -  premiul II, 1 -  premiul III, 1 -  menţiune( clasa a VI-a E), concursul Lumina 

Math, etapa națională, 3 elevi participanți( clasa a VI-a A), concursul ,, Cu matematica prin 

ţară”, etapa județeană ,1 -  premiul I,1 -  menţiune (clasa a VI-a A) Concurs Județean ,,ABC-ul 

Ştiinţelor”, 1 -  premiul I, 2 -  premiul II, 1 -  premiul III (clasa a VI-a E, clasa a VII-a D). 

Profesor Zotolea Mariana 

-La concursul LuminaMath   elevul  Necula Marian Viorel  clasa a VIII-a D,  a  obținut premiul 

III la etapa scrisă si de asemenea la Olimpiada de matematică, faza județeană,  același elev a 

obținut mențiune.  

Profesor Tudorache Maria: 

- a pregătit elevii clasei a VII-a participanți la Centrul de Excelență Chimie; 

- a pregătit elevi de la clasele  a VII-a și a VIII-a pentru a participa la Concursul Județean 

,,Dimitri Mendeleev”-ediția a III-a, Olimpiada de Chimie, Concursul “ABC-ul Ştiinţelor- ediția 

IX, Concursul ,,Evrika”și Concursul ,,Zircon” ediția a II-a.  

Rezultate Concurs Județean ,,Dimitri Mendeleev”clasa a VII-a: 4 premii I: Buf Rareș, Jipa 

Carina, Nica Bianca, Ursu Ana, 3 premii II: Ene Denisa, Manea Andrei, Vitinschii Andreea, 1 

premiu III: Ghiveciu Andra, 3 mențiuni: Dincă Maria, Păncescu Maia, Petre Ștefania, 3 

mențiuni speciale: Jiga Teodora, Ciobotă Andreea, Ilie Andreea. 

Rezultate Concurs Județean ,,ABC-ul Ştiinţelor”- ediția IX: 1 premiu I :Dragomir Simona , 1 

premiu II : Bartolomei Robert, 1 premiu III : Nica Bianca. 

Rezultate Concurs Național ,,Zircon” ediția a II-a: 1 premiu III: Lupu Bogdan, 4 mențiuni: 

Vitinschii Andrea, Jipa Carina, Dragomir Simona, Ursu Ana Maria,  

- a coordonat-o pe eleva Năstase Maia, care a participat la Concursul Județean de creație 

plastică ,,În așteptarea lui Moş Crăciun- Atelierul lui Moș Crăciun” și a obținut premiul I; 

-a coordonat-o pe eleva Lubene Bianca, care a participat la Festivalul – Concurs de muzică 

pentru copii și tineret ,,Seven Sounds”-editia I – 9 aprilie 2022 și a obținut premiul al III-lea. 

Profesor Aristotel Doinița: 

Rezultate Concurs Județean ,,ABC-ul Ştiinţelor”- ediția IX: 1 premiu I: Bâra David, 1 premiu 

III: Nica Bianca.  

Rezultate Concurs Național ,,Zircon” ediția a II-a: 2 mențiuni: Botoș Adelina și Voicu Mara. 

Prof.Urmuzache Marilena 

- a participat cu un nr. de 12 elevi -  cls. a VIIa  la concursul online de fizică, chimie și biologie 

,,ZIRCON,, 

Rezultate Concurs Național ,,Zircon” ediția a II-a: 3 mențiuni. 

Prof. Pușcă Balan Mihaela 

A participat cu  o parte din elevii claselor a V a B și D în cadrul Centrului de Excelență Buzău, 

urmărind îmbunătățirea ratei succesului lor școlar, printr-o  pregătire suplimentară continuă la 

această disciplină, următorii elevi fiind: Apostol Cristiana - a V a D, Mirică Alexandra - a V a 

D, Enache Anca - a V a D, Rădună Denisa - a V a D, Săvulescu Larisa - a V a B, Râmniceanu 

Maria Luiza - a V a B. 

  În semestrul al II lea al acestui an școlar, elevele Mirică Alexandra - a V a D și Enache Anca 

- a V a D, au participat la faza județeană a Concursului Național ,, George Emil Palade”. 

6.4. Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire şi combatere a violenței 

și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online  

Profesor Zotolea Mariana: 

Pe data de 03.06.2022 a desfășurat activitatea ”Cuvinte care rănesc” în cadrul 

Campaniei Globale pentru Educație. 

Profesor Tudorache Maria: 

-a coordonat activitățile Campaniei Globale pentru Educație, 2-10 iunie 2022, - Alege să te 

opui bullying-ului!, tema ,, Școli fără bullying”. 



Prof.Urmuzache Marilena 

-a participat la activitatea de prevenire și combatere a violenței și bullyingului în mediul școlar, 

desfășurată în cadrul proiectului,,Împreună împotriva violenței”. 

6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate de sănătate și securitate a muncii, 

de  prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de 

activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor 

suplimentare: 

Se cunosc şi se aplică procedurile de sănătate şi securitate a muncii de PSI şi ISU prevăzute de 

legislaţia în vigoare, au fost diseminate normele, procedurile de evaluare. Elevii au fost instruiți 

cu privire la mǎsurile de prevenire şi combatere a îmbolnǎvirilor cu SARS-CoV -2 în unitatea 

de învǎţǎmânt  prin respectarea  procedurilor specifice. 

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei: 

Profesor Zotolea Mariana: 

-a fost membru în Comisia de elaborare a regulamentului de ordine interioara. 

- a efectuat ore de pregătire suplimentară atât cu elevii claselor a VIII-a , cât și cu elevii clasei 

a VI-a, în vederea susținerii Examenelor Naționale. De asemenea a efectuat ore de pregătire cu 

elevii claselor a VII-a , în vederea susținerii examenului de corigență. 

Profesor Aristotel Doinița: 

-secretar  CEAC , responsabilul Comisiei de mobilitate și face parte din Comisia de acordare a 

burselor, președintele asociației ,,Punți între generații”; 

- a pregătit elevii cls. aVI-a în vederea susținerii examenului Evaluare Națională. 

Profesor Tudorache Maria: 

A dovedit disponibilitate la responsabilizare, în acest sens fiind Consilier de etică, 

responsabilul Comisiei pentru programe de susținere educațională- elevi cu CES, responsabil 

Comisia „Matematică și științe”, membru în comisia „Consiliere și orientare”, membru în 

Comisia pentru organizarea si desfasurarea Examenelor Nationale la cls. II, IV, VI.  

A întocmit documentația specifică și rapoartele de analiză la sfârșitul semestrului la Comisia 

pentru Programe de Susținere Educațională- elevi cu CES, la Comisia „Matematică și științe”și 

trimestrial a întocmit raportul consilierului de etică. 

A realizat activităţi menite să creeze o cultură a calităţii în unitate prin participarea cu elevii la 

activităţi din cadrul proiectelor de la nivelul școlii, judeţene,  interjudeţene, naționale și 

europene. 

- a pregătit elevii cls. aVI-a în vederea susținerii examenului Evaluare Națională. 

Prof.Urmuzache Marilena 

-s-a implicat  în realizarea măsurilor de îmbunătăţire pentru creşterea calităţii educaţiei în 

comisii precum: Comisia pentru proiecte și programe educative, Comisia pentru organizarea si 

desfăsurarea examenului Evaluare Nationala a elevilor cls. a VIIIa, Comisia pentru organizarea 

si desfasurarea Examenelor Nationale la cls. II, IV, VI, Comisia de recensamant a copiilor 

pentru înscrierea în cls. Pregatitoare; 

- s-a implicat activ și responsabil în realizarea sarcinilor în mod corespunzător și exemplar; 

- a pregătit elevii cls. aVI-a în vederea susținerii examenului Evaluare Națională. 

6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente 

realizate cu ajutorul tehnologiei: 

Pornind de la premisa că prea multe aplicații și platforme îi încurcă pe elevi, am rămas 

consecvenți platformei Adservio, pentru ca elevii să aibă sentimentul  de siguranță și de 

continuitate a actului educațional. În acest sens s-au fost realizat mai multe instrumente de 

învățare și evaluare online.  



7. Conduita profesională 

7.1 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, tinută, respect, comportament)  

Toți membrii comisiei au un limbaj corespunzător funcției pe care o dețin, un comportament 

civilizat față de colegi și comunitate. 

7.2 Respectarea şi promovarea deontologiei didactice(normelor deontologice) 

Toți membrii comisiei au contribuit la creșterea prestigiului calității de dascăl prin adoptarea 

unei atitudini morale și civice față de beneficiarii direcți și indirecți ai educației oferite de 

școală. 

 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; 

• 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.  

• 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, 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. 

 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. 

- 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, 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, profesor Tudorache Maria 

 

 

COMISIA METODICĂ ,, OM ŞI SOCIETATE ,, 

                                                                          

                                                                      

                             În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia 

metodică „Om si societate” și-a propus în anul şcolar 2021 – 2022 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 2021-2022 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 

1.Proiectarea activităţii : 

                   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.  

                  Au fost proiectate instrumente digitale de evaluare (teste, chestionare, etc.) şi  au 

fost realizate instrumente didactice digitale pentru fixarea, consolidarea cunoştinţelor- diverse 

aplicații: Google Forms, LearningApps, WordWall, WordArt, StoryJumper, Canva, ș.a.  

                 Toţi membrii comisiei metodice au creat și susținut sesiuni de învățare pe platforma 

educațională Adservio, Zoom și  Google Meet. 

2. Realizarea activităţilor didactice : 

                      În luna septembrie 2021 în cadrul primei şedinţe a Comisiei , a fost prezentat 

planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 , 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. 

                  În luna noiembrie , d-l prof. Sterpu Liviu a susţinut o lecţie deschisă  la disciplina  

Educatie  sociala,clasa a VII-a E ,  transmisa online in cadrul Comisiei” Om si societete” pe 

aplicatia Meet. In data  de 19 noiembrie 2021 a prticipat la activitatea intitulata”Prevenirea   

victimizarii minorilor si  a delincventei juvenile  la clasa a VI-a B . 

                În luna decembrie : 

- d-na prof. Matei Roxana  , a desfăşurat o activitate metodică la Comisia Om și Societate, la 

clasa a III a D, cu lecția: „ Când un om devine creștin”- conectare pe Zoom cu colegii profesori, 

prin platform Adservio (25 elevi cu prezență fizică, 1 elev în online).  

-  d-na prof. Ene Liliana a desfăşurat o activitate cu tema ,, Secret Santa  ,, , la clasa a VI a C. 

  

 Tot în luna decembrie au fost realizate activităţi cu ocazia Zilei Naționale a României:   



Despre eroi și iubirea de țară, la clasa a VII a E , Matei Roxana , Marea Unire , Ene Liliana . 

Au fost realizate activităţi de voluntariat în SNAC către azilele de bătrâni,  împreună cu 

colectivul clasei a VII –a E,  a VI a C şi a V a D ,în parteneriat cu Fundația pentru copii „Sf. 

Sava” de la Buzău. 

               Pe 6 dec. 2021- a fost realizată activitatea Sfântul Nicolae- prietenul copiilor,  de către 

d-na prof. Matei  Roxana , desfășurată în parteneriat educațional cu Biserica Sf. Nicolae. Elevii 

clasei I E 

• 14. 01. 2022 a sărbătorit ziua Culturii Naționale și a organizat la clasa a VII-a E 

activitatea: „Tot mai citesc măiastra-ți carte...” 

  *           În ianuarie 2022 , d-na prof.Ene Liliana a oganizat activitatea cu tema ,, Alexandru 

Ioan Cuza şi Mica Unire ,, . 

*           ianuarie  2022 d-l prof. Sterpu Liviu a organizat  in cadrul orelor  de Consiliere 

,activitatea    rutiera,intitulata,”Bicicleta si regulile de circulaţie” 

*          In cadrul  Proiectului  de Educatie Globală,Este lumea noastră! Sa  acţionam! , a discutat  

despre  agricultura  viitorului-alimente   modificate  genetic  cu elevii  clasei a  V-a D.    

• 02.02.2022- La biserica Sf. Nicolae s-a desfășurat  premierea celor 133 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 

Etwinning „Limbă, Cultură și Spiritualitate românească”, ediția a VI-a, etapa „Hristos se naște. 

Slăviți-L”, dec. 2021; 

Concursuri: 

                    D-na prof. Matei Roxana a participat cu copiii la următoarele concursuri : 

 19.12.2021- Concursul Internațional ,,Împreună cu Hristos prin lume, la început 

de mileniu III”, ediția a VI-a, etapa 1, desfășurat în cadrul Proiectului E-twinning „Limbă, 

Cultură și Spiritualitate românească”. Au fost premiați 133 de elevi de la clasa pregătitoare și 

până la clasa a VIII-a, după cum urmează:  

• Premiul I : 126 de elevi; 

• Premiul II: 3elevi ; 

• Premiul III : 3 elevi; 

• ELEVI CU CES Premiați: Premiul I: IONIȚĂ MAYA- Preg. D; Iacob Antonia- cls. a 

IIIa D; clasa a VI a D- Radu Mihai- premiul II  

 24.11.2021 -a VI-a ediție a Concursului „Sfântul Andrei – Apostolul și ocrotitorul 

românilor”, având tema Viața Sfântului Apostol Andrei. Participare/ coordonare elevi 

Rezultate:  

• creație plastică/ ciclul primar - premiul I –elevii:  ANICA ELIS–cls. a II-a A și IONIȚĂ 

MAYA- Preg. D;  

• creație plastică/ ciclul primar - premiul II –elevii:  SÎRBESCU ANDREEA –cls. a II-a 

A 

• creație plastică/ ciclul primar - premiul III–elevii:  IACOB ANTONIA–cls. a III-a D și 

TĂNĂSESCU DARIA- cls. a II-a A;  

• creație plastică/ ciclul gimnazial - premiul I-eleva CĂPĂTÂNĂ ALEXANDRA -cls. 

aVI-a D; 

• creație plastică/ ciclul gimnazial - premiul III-elevii: MIREA DENISA -cls. a VIII-a A 

și CALOIAN FLORIN-cls a VII a E; 

• creație literară/ cicliul gimnazial- premiul 1- eleva Nica Bianca Andreea-cls a VII a E. 

 Decembrie 2021-CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI 

LITERARĂ –„Atelierul Bucuriei” La concurs au participat 3 elevi, la secțiunea Creație 

Literară. Nu au sosit rezultatele. 

• a participat în calitate de Organizator- Vicepreședinte a Comisiei de desfășurare a 

Olimpiadei Naționale Interdisciplinare de limba și literatura română și religie „Cultură și 



Spiritualitate”, în data de 19.03.2022, ce s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr.7 Buzău. 

- a participat, coordonat și pregătit elevii pentru  olimpiade/ concursuri școlare: 

• Olimpiada de Religie- faza județeană, 12.03.2022. 

Rezultate: -Premiul I : eleva Rîmniceanu Livia Ștefania, clasa a VIII-a A; 

                  -Premiul II: eleva Nica Bianca, clasa a VII –a E/-Diplomă de apreciere din partea 

sectorului cultural educațional al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei 

• Olimpiada de Religie- faza națională, desfășurată la Târgu Mureș, 27.04.- 01. 05. 

2022.  

Rezultate: eleva Rîmniceanu Livia Ștefania, clasa a VIII-a A 

- Diplomă de participare - faza națională, desfășurată la Târgu Mureș; 

- Diplomă de apreciere din partea sectorului cultural educațional al Arhiepiscopiei 

Buzăului și Vrancei. 

• Olimpiada interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate românească”  faza județeană, 

19 martie 2022; 

Rezultate: Premiul I -eleva Ioniță Alexia Ioana, clasa a V-a A; 

Premiul III – elevele: Nica Bianca Andreea, cls. a VII a E și Iordache Andreea Ștefania, clasa 

a VIII a A; 

                  Mențiune -elevii: Simion Darius, clasa a V-a E; Dumitran Alexandra, clasa a VI-a 

D; Stanciu Ioana Sabina, clasa a VII a E și Costache Andreea Elena, clasa a VIII-a A. 

• Olimpiada națională interdisciplinara de Limba și Literatura Română și Religie 

"Cultură și spiritualitate Românească"- faza națională, desfășurată la Suceava, 11- 

15.05.2022; 

Rezultate: eleva Ioniță Alexia Ioana, clasa a V-a A -Premiul „Ecclesia”-  

             -Diplomă de participare - faza națională, desfășurată la Suceava; 

             -Diplomă de apreciere din partea sectorului cultural educațional al Arhiepiscopiei 

Buzăului și Vrancei. 

• Concursul județean cu participare națională „Cărticica mea de suflet”, ediția a XV-a, 

2022. Rezultate:  

*Secțiunea desen primar:   Premiul I -eleva Nițu Andreea, clasa a IV-a A; 

                                            Premiul II - eleva Toma Anca, clasa a IV-a A; 

                                            Premiul III- elevii: Sîrbescu Andreea și Anica Elis de la clasa a II 

–a A; 

                                            Mențiune elevele:Manole Sara, cls. a IIa B și Roșu Raisa, cls. a IV-

a A; 

*Secțiunea desen gimnaziu: Premiul III-eleva Rîmniceanu Maria Luiza, clasa a V-a B; 

*Secțiunea primar compunere: Mențiune- eleva Albert Sofia, clasa a IV-a A;  

                                                 Participare- eleva Jingan Andra, clasa a IV-a A; 

 *Secțiunea gimnaziu compunere:      -Premiul I-eleva Stanciu Sabina, clasa VII –a E; 

                                                                  -Premiul II –eleva Dîscă Inola, clasa a VIII-a A; 

                                                           -Premiul III elevele: Mihalcea Bianca, cls. a VIIa B și 

Nica                                                  Bianca, de la cls. a VII –a E 

                                                         -Participare- elevele: Iordache Andreea, cls. a VIII-a B,     

Dragomir Simona, cls. a VII-a E și eleva Jipa Carina de la cls a VII-a B. 

• Concursul național din cadrul Proiectului Național „Lăsați copiii să vină la 

Mine”,aprilie 2022 

*Secțiunea Creații plastice: Premiul I –elevul Radu Mihai Valentin, clasa a VI-a D; 

                                            Premiul II – elevii: Zota Ioana, clasa aV-a A, Lazăr Irina, cls. a VI-

a D, Vizireanu Andreea, cls.a VII a B 

                                            Premiul III- elevele: Tudor Bianca, cls a VII-a E și Moldoveanu 

Denisa  de la clasa a V–a A; 



• Concursul „1650 de ani de la martiriul Sf. Sava- ocrotitorul județului Buzău”- diplome 

de participare pentru elevii Mirică David Ionuț, cls. a IV a C și Sîrbescu Andreea, cls a II –a 

A. 

• Festivalul- Concurs de muzică pentru copii și tineret „Seven Sounds”; 

*Premiul I elevii de la clasa Pregătitoare C: Cristoiu Patrick Andrei și Popa Sofia Ioana; 

• A participat și îndrumat elevi la Festivalul Concurs „Seven Sounds” și la Festivalul –

Concurs „Minuni pe portativul primăverii” 

• Festivalul - Concurs de muzică pentru copii, „Minuni pe portativul primăverii” 

*Premiul II – eleva Pușcoi Bianca, clasa a III-a D 

*Premiul III – eleva Popa Sofia Ioana de la clasa Pregătitoare C. 

• Concursul „Biserica mea în Istorie” Premiul III grupului de copii ai Parohiei Sfântul 

Nicolae,  elevi de la clasele a VII a E și VII-a B: Nica Bianca, Ursu Ana Maria,  Dinu Mihai, 

Jipa Carina, Vizireanu Andreea, aprilie 2022, organizat de Asociația Femeilor ortodoxe din 

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. 

• Concursul Euro Quiz, etapa județeană, ediția 2022, diplomă de participare echipei 

Aventurierii Cunoașterii formată din elevii Balhoianu Mario-Roberto, Nica Bianca Anderea, 

Toma Robert Florin, Stanciu Ioana Sabina. 

• Iunie 2022 -Concursul „Glasul rugăciunii mele”, organizat de sectorul cultural 

educațional al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.   Nu au sosit rezultatele!!! 

- Secțiunea literară au participat 6 elevi; 

- Secțiunea artistică au participat 17 elevi. 

• Aprilie 2022 – Concursul „ Veșnicia s-a născut la sat…”, organizat de Școala 

Gimnazială Merei, com Merei, jud. Buzău.   Nu au sosit rezultatele!!! 

D-na prof. Croitoru Lolica : 

- participare la concursul  “ Terra” – faza județeană unde elevul Balhoianu Mario Roberto 

a  obținut premiul III; 

- participare cu elevii clasei a VII-a B la concursul Euro Quiz – etapa județeană ; 

D-na prof. Ene Liliana : participare cu elevii clasei a VI-a C la concursul Euro Quiz – etapa 

județeană ; 

3. Evaluarea rezultatelor învățării : 

 În urma parcurgerii unităților de învățare , toţi membrii comisiei metodice au obținut 

un feed-back pozitiv, măsurat și cuantificat conform fișelor de lucru, de evaluare, de 

consolidare, de recapitulare și a testelor de evaluare inițială, de formare, cu rol de predicție în 

realizarea activității ulterioare, precum și fișe de evaluare sumativă, exemplare dintre acestea 

existând la mapa personală;online, valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback 

fiecărui elev . 

4. Managementul clasei de elevi 

                Membrii Comisiei Metodice au monitorizat elevii problemă şi au rezolvat unele  

situaţii conflictuale la nivelul claselor și mai ales la nivelul clasei a VII –a E, D, a VI a C , a V 

a D 

II. Activitatea metodică, științifică și culturală 

1.Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 D-nele prof. Matei Roxana şi Ene Liliana au desfăşurat activităti în cadrul proiectelor 

ERASMUS + iar în perioada 15-19 Noiembrie 2021 au participat la  mobilitate virtuală în 

proiectul Green life; 

              Participare la mobilitate în carul programului ERASMUS + ,, PAST , PRESENT , 

FUTUR – IT IS ALL IN THE SKY ,, - 29 MAI – 3 IUNIE ( ENE LILIANA ) . 

- Mobilitate în Franța în cadrul proiectului  ERASMUS + cu tema “  Migrants UR hope” 

în perioada 28 mai-5 iunie 2022 – Matei Roxana , Croitoru Lolica . 

             D-na prof. Matei Roxana este responsabil CERC METODIC 3 RELIGIE şi a  organizat 



pe Meet întâlnirea din 11 ianuarie 2021, ora 18.00,  cu tema "Metode si mijloace de comunicare 

a bucuriei, evlaviei și iubirii creștine". 

1.1.  Cursuri de formare (se precizează denumirea cursului, furnizorul, perioada, nr. 

de credite/ore): 

 Pe 5 ianuarie- 2021 , d-na prof. Matei Roxana a participat la Evenimentul de lansare a 

Ghidului de utilizare a Bibliotecii Digitale Educație Online- 15 ore, Direcția Generală Educație 

Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, Republica Moldova. 

             D-l prof. Sterpu Liviu , participă la Cursuri de formare în perioada  noiembrie 2021 – 

mai 2022 , “Proiectul Cetateanul”. 

               Preotul Stoica Costel ,a participat la programe de formare continuă/ perfecţionare şi 

la activități de valorificare a competenţelor ştiinţifice, didactice si metodice dobândite: 

Cursuri de formare : 

• Dumnezeiasca tăcere este a se cinsti – curs de interpretare psaltică susținut de Dl. 

Panayotis Neochoritis, arhontele protopsalt al marii biserici a lui Hristos din Constantinopol, 

organizat de Asociația Sfântul Roman Melodul din Thessalonik în parteneriat cu Asociația 

Culturală Byzantion din Iași și Universitatea de Arte George Enescu din Iași; două module, 

primul în mai-iunie 2021, al doilea în octombrie-noiembrie 2021; 120 ore. Fără puncte de 

credit. Fără posibilitate de convertire a orelor de curs în credite. 

• Conferința Internațională a Școlilor Doctorale din IOSUD, Proiect CNFIS/FDI, 

organizată de Universitatea de Arte George Enescu din Iași, la care am participat în calitate de 

conferențiar, reprezentant al Școlii Doctorale a Universității Naționale de Muzică din 

București. Perioada: 4-6 noiembrie 2021. Fără puncte de credit. Fără posibilitate de convertire 

a orelor în credite. 

• Curs Management și leadership în educație. Furnizor: Asociația Egomundi Călărași. 

Finalizat Modulul 1: Management motivațional și participativ în educație, 30 de credite 

profesionale transferabile, urmând ca în semestrul al II-lea să se desfășoare Modulul 2, cu alte 

30 de credite.  

• în prezent înscris la cursurile Școlii Doctorale din cadrul Universității Naționale de 

Muzică din București, trei ani de studiu parcurși + un semestru de prelungire (primul semestru 

din anul școlar 2021-2022). 

• Inscris la cursul CRED organizat de CCD Buzău, sesiunea de prelegeri din care face 

parte grupa mea se va deschide în 29 ianuarie 2022. 

În semestrul II : 

 Matei Roxana şi Ene Liliana : 

• „Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”; Furnizor: Asociația 

Sentire, Slatina, Olt; Credite: 25 C.P.T.; Perioada: 27.01.2022-17.02.2022; Evaluarea finală: 

5.03. 2022; 

Matei Roxana : 

• 16.04.2022-Curs gratuit-Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor 

educaționale și a parcurs 12 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar. 

• „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”, în cadrul programului de 

formare continuă „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED; 15 C.P.T.; 

Perioada formării: 14.05-08.06.2022; Evaluarea finală: 27.06. 2022; 

• 05. 01.2022- Îndeplinirea sarcinilor practice după evenimentul de lansare a Ghidului de 

utilizare a Bibliotecii Digitale Educație Online- 15 ore, Direcția Generală Educație Tineret și 

Sport a Consiliului Municipal Chișinău, Republica Moldova; 

• Activități de formare profesională, în cadrul Proiectului Național „Promovarea Imaginii 

Școlii” 

• 26 noiembrie 2021 – Conferința Națională Integrarea cu succes a copiilor cu CES în 

învățământul de masă; 



• 16 decembrie 2021-Conferința internațională „Învățarea prin joc”- 14 ore de curs și 

• aplicații în format eLearning și Webinar, Centrul de Educație Digitală Edumagic 

Solutions; 

• 2 decembrie 2021-Simpozionul Cultural – Comemorativ Episcopul Chesarie al 

Buzăului 

• Simpozionul Național: „Învierea Domnului- Bucuria creștinilor”, aprilie 2022; CCD 

Teleorman; 

• Simpozionul Național „Tradiții și obiceiuri la Învierea Domnului,14 aprilie 2022, 

Târgoviște. 

• Participare la Simpozoinul cultural comemorativ „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, 

1650 de ani de la martiriul său”, 11 aprilie 2022; 

• Webinar: Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale și a 

parcurs 12 ore de curs și aplicații în format eLearning;  

• Participare la Conferința internațională „Învățarea prin joc” -Soluții inovatoare în 

educație, ediția a V-a, 16 decembrie 2021 și a parcurs 14 ore de curs și aplicații în format 

eLearning și Webinar; 

• Participare la Webinarul Teach for Romania: „Educație bazată pe curiozitate”, 

09.02.2022. 

• Participare la webinarul comunității SuperTeach cu tema: Inteligența emoțională în era 

tehnologiei; 

• 24th Pan-European Conference on Digital Education: Digital Teaching of Languages, 

31 martie 2022; 

• Participare în online la CONFERINȚA „COPILUL TĂU, CAMPION LA VIAȚĂ”, 

07.04. 2022;  

• Conferința „ FORMARE EUROPEANĂ, EFICIENȚĂ LOCALĂ“, desfășurată online 

de către Școala Gimnazială ” Elena Cuza” Iași, în data de 26 februarie 2022. Evenimentul a 

avut drept scop marcarea finalizării Proiectului “ F. E. E. L.” ( număr de referință: 2019- 1- 

RO01- KA101- 062459), realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul 

Programului Erasmus+; 

• Paricipare la Workshop-ul cu tema „Utilizarea evaluării formative în pregătirea pentru 

reușita la examenele naționale”, 1 aprilie 2022,  organizat de C.C.D. Buzău. 

• Lucrările Simpozionul Național „Tradiții și obiceiuri la Învierea Domnului,14 aprilie 

2022- în curs de publicare; 

• PROIECTUL ETWINNING „WELCOME TO WEB 2!”- articol publicat în revista 

Esențial în educație,Nr.3, martie 2022, pag.980-981 Esenţial în educaţie (CD-ROM)ISSN 

2458-0511; ISSN-L 2067-2675 

1.2.  Publicații:  

                Preotul Stoica Costel are în curs de publicare următoarele articole de specialitate : 

• Stilul nou calofonic în cadrul genului compozițional stihiraric bizantin. Elemente de 

interpretare asumate de compozitori și exegeți. Materialul va apărea în compendiul ce reunește 

studiile participanților la Conferința Internațională a Școlilor Doctorale din IOSUD, Iași, 4-6 

noiembrie 2021. 

• Fascinanta colecție a Vechiului Stihirar. Materialul urmează să apară în Almanahul 

Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pe anul 2021 (în curs de apariție în primul trimestru al 

anului 2022). 

• Muzica și imnografia Bisericii în epoca Sfântului Mucenic Sava de la Buzău. 

Continuitatea practicării muzicii bisericești la Curbura Carpaților după secolul al IV-lea, în 

Sfântul Sava de la Buzău – 1650 de ani de la martiriul său, Buzău, 2022, publicație ce reunește 

articolele conferențiarilor lecturate la evenimentul cultural desfășurat în data de 11 aprilie 2022. 

1.3.  Alte activități:  



           D-na Matei Roxana a participat : 

- Pe 26 noiembrie 2021 la Conferința Națională Integrarea cu succes a copiilor cu CES 

în învățământul de masă; 

-pe 16 decembrie 2021 la Conferința internațională „Învățarea prin joc”- 14 ore de curs și 

aplicații în format eLearning și Webinar, Centrul de Educație Digitală Edumagic Solutions; 

-pe 2 decembrie 2021-Simpozionul Cultural – Comemorativ Episcopul Chesarie al Buzăului 

           D-l prof. Sterpu Liviu, în data  de 9 decembrie 2021 a incheiat un Protocol de colaborare  

cu Instittutul  Intercultural Timisoara in cadrul Proiectului Cetateanul  .In cadrul orei  de  

dirigentie  a organizat  lectia  despre Educatia rutiera intitulata “Bicicleta si  regulile de 

circulatie” la clasa a V- a D  in data de 7 ianuarie 2022 

           Pe 6 decembrie 2021 , preotul Stoica Costel a susţinut un recital de colinde și poezii 

religioase cu elevii clasei a III-a D, prof. Stere Georgeta, în incinta bisericii Sfântul Nicolae-

Dorobanți (partener al Școlii Gimnaziale Nr. 7), în prezența comunității; 

          Pe 19 decembrie 2021, recital de colinde susținut de clasa a VI-a A, prof. Mitrea Daniela, 

în incinta bisericii Sfântul Nicolae-Dorobanți (partener al Școlii Gimnaziale Nr. 7), în prezența 

comunității; 

2. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii: 

  În data de 28. 10. 2021 d-na prof. Matei Roxana a obținut CERTIFICATUL 

EUROPEAN DE CALITATE  pentru proiectul eTwinning Welcome to web2 desfășurat în 

anul școlar trecut. Și ca  urmare a acestui proiect școala a primit titlul de Școală eTwinning. 

             A realizat demersuri pentru prelungirea Contractului de Custodie a celor 3 vitrine de 

la MJ Buzău și care se află la dispoziția școlii, în parteneriatul cu Muzeul Județean. 

 Este membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 

și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității de la nivelul școlii. 

 Profesor Metodist Religie- parte din Corpul metodiștilor ISJ. Buzău; 

 Membru în Consiliul Consultativ  al ISJ.Buzău la disciplina Religie ; 

 Responsabil CERC METODIC 3 RELIGIE- BUZĂU ; 

 Face parte din echipa de proiect a Platformei Resurse Educaționale Deschise Religie. 

https://red-religie.ro/red/ 

 Este creator și autor a 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/.  

 Membru în Corpul Profesorilor Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale 

la disciplina RELIGIE; 

 Vicepreședinte al Asociaţiei Profesorilor de Religie din Buzău- PRORELIGO. 

 A încheiat un parteneriat educațional cu Biserica Sf. Nicolae, Dorobanți 1, Buzău. 

3. Conduita profesională:  

          În  anul scolar 2021 -2022 , toţi membrii Comisiei Metodice  au  manifestat atitudine 

morală şi civică, au folosit  un comportament  şi un vocabular bazat pe toleranţă şi respect 

reciproc,au folosit relaţiile pozitive,comunicare,colaborare,respect reciproc,solidaritate cu 

elevii,cadrele didactice şi conducerea şcolii . 

 

                                                                  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. 

• 174 de premii obţinute la concursurile şi olimpiadele  şcolare :  

• Premiul I : 137  ( dintre care un elev cu CES ) 

• Premiul II : 7 ( dintre care un elev cu CES ) 

  *             Premiul III : 12 

• Menţiuni : 7 

• 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 pandemiei de COVID 

• 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. 

• 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 

 

                                               

COMISIA METODICĂ "ARTE, TEHNOLOGII, EDUCAŢIE FIZICĂ și SPORT" 

 

 În anul școlar 2021-2022, comisia metodică ” Arte, tehnologii, ed. fizică și sport” și-a 

desfășurat activitatea în următoarea componență: 

   



                          

                                  ARTE : 

             1. DOBRE OANA- prof. de educație muzicală, gr.didactic  

           2.  NICOLAE RĂZVAN  -prof. educație plastică, gr. did. I 

                           EDUCATIE TEHNOLOGICA SI T.I.C. 

           3. BICOIU MARIANA-prof. educatie tehnologica , gr.didactic definiti II 

      4.  LUPAȘCU VERONICA - prof. T.I.C.,  suplinitor calificat  

           5. DAȘU NARCISA- prof. TIC și informatică, gr. didactic I 

                             EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

            6.  SUDITU ADRIAN IONEL –prof.  educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           7.  DELEANU EUGEN – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           8.  ZAHARIA HORAȚIO – prof. educatie fizica si sport, gr. didactic I 

           9.  BUNDĂ 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 

 

 

 

l II.  CURSURI  DE  PERFECTIONARE  

 

1.D-na prof. Bunda Cristina  

- “CRED”- 30 CPT 

- ” Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”/ 25 CPT 

 



2. D-ul prof. Deleanu Eugen 

 

- “CRED”- 30 CPT 

- ” Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”/ 25 CPT 

 

3. Prof. Zaharia Horațio Carol 

- ” Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”/ 25 CPT 

- conferința națională ” Captivează prin educație” 

 

4. Prof. Dașu Narcisa 

 

Stagii de formare continuă Furnizorul cursului de formare perioada 
Nr 

ore 

Cursul Developing Teacher 

Competencies in a Digital 

Context 

Asociația Proeuro Cons 
August-sept 

2021 
 

Workshop Instrumente 

digitale și metode active-

participative în contextual 

proiectelor Erasmus 

Școala Gimnazială nr 7 Galați Sept 2021  

Webinar MIE Teacher 

Academy din cadrul 

proiectului Job Incubator 

JA Romania Sept 2021 2 ore 

Workshop Temele pentru 

acasă. Tradițional sau 

îndrăzneț? 

AGIRoMd Sept 2021 5 ore 

Kahoot Edu Meetup to 

make learning awesome 
The KRew at Kahoot Sept 2021  

Sesiunea de formare despre 

utilizarea platformei de 

management 

educațional Adservio 

SC Adservio Social Inovation 
septembrie 

2021 

1,5 

ore 

Webinarul Bun Venit la 

Școală! 
AtelieR de Cuvinte sept 2021 

1,5 

ore 

Webinar Utilizarea 

platformei Pearldeck 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Sept 2021 4 ore 

Webinar Utilizarea tablei 

interactive Jamboard 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

oct 2021 4 ore 

Webinar Crearea hărților 

conceptuale interactive cu 

platforma Coggle 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

noiembrie 

2021 
4 ore 

Become a Sofware 

Developer 
Linkedin InLearning 

noiembrie 

2021 

29 

ore 

Become a Graphic 

Designer 
Linkedin InLearning 

Noiembrie 

2021 

26 

ore 



 

 

 

 

 

5. BICOIU MARIANA 

 - ” Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”/ 25 CPT 

- echivalare gr. Did. II cu 90 CPT 

 

 6. DOBRE OANA DANIELA 

Webinar Crearea 

activităților de evaluare cu 

ajutorul platformei 

Quizalize 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Decembrie 

2021 
4 ore 

Webinar reflection on 

Transformig Teacher 

education Course Learning 

from Best Practices 

Global Forum for Teacher educators Dec 2021  

Eroii Internetului Siguranță 

online pentru elevi 
ADFABER 

Octombrie-

decembrie 

2021 

 

PLatforma EDMONDO 

soluții practice de predare 

la distanță 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Ianuarie 2022 4 ore 

The evolution to Education 

4.0: The STEAME School 

of the future 

SCIENTIX The Community of 

Science Education in Europe 
Ianuarie 2022  

Predarea bazată pe 

atașament 
Teach for Romania Ianuarie 2022 2 ore 

Utilizarea tablei interactive 

MIRO 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Februarie 2022 4 ore 

Educația bazată pe 

curiozitate 
Teach for Romania Februarie 2022 2 ore 

Cum reușesc copiii? 

Perseverența. 
Teach for Romania Martie 2022 2 ore 

Crearea și utilizarea 

codurilor QR în procesul de 

predare 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Martie 2022 4 ore 

Crearea fișelor intercative 

cu ajutorul aplicației 

Quizlet 

Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie Partener strategic 

"Educaţie Online 

Mai 2022 4 ore 

Evaluarea formative cu 

ajutorul standardelor 

educaționale  

Centrul de Educație Digitală 

EDUMAGIC Solutions 
Aprilie 2022 

12 

ore 

Folosește table intercativă 

virtulaă VBoard 

Centrul de Educație Digitală 

EDUMAGIC Solutions 
Aprilie 2022 

12 

ore 

Cum reușesc copiii? 

Încrederea în sine. 
Teach for Romania Aprilie 2022 2 ore 



- “ Control și monitorizare în educație”/ 25 CPT 

 

 

III.   ACTIVITATI  LA NIVELUL  CATEDREI /scolii 

 Prof. Dobre Oana 

               - 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 specialitate și 

să fie         mereu bine documentată și pregătită 

                - 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   

  -  a elaborat proiecte de activitati educative, avand ca principali beneficiari elevii 

corului ”Forte”, precum și ceilalți elevi cu veleități artistice din școală 

  - a creat și susținut pagina de Facebook a școlii 

  - a  proiectat si desfasurat activitati suport cu elevii Școlii Gimnaziale Nr., ținând cont 

de nevoile și interesele colectivelor de elevi 

 -  a proiectat activități extracurriculare cu elevii capabili de performanță în muzică 

            - a elaborat documente proiective pentru activități extracurriculare ce au contribuit 

direct la atingerea obiectivelor curriculare  

               - a organizat și realizat activitǎţi de predare-învǎţare pe platforme educaţionale: 

Adservio, Google Classroom, Zoom 

              -  a folosit resurse educaţionale deschise Biblioteca digitalǎ, Mozabook, siteuri, 

KAHOOT, Learning apps, ASQ 

            - a desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

           - a organizat activități de pregătire a elevilor capabili de performanțe în domeniul 

muzical, pentru participarea la festivalurile și concursurile de profil 

             -  a organizat activități de pregătire a elevilor de clasa a VIII-a în vederea susținerii 

probelor de profil la liceele vocaționale 

            - a elaborat și diseminat reguli de conduită care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs 

            -  a elaborarat norme şi documente specifice clasei, în calitate de professor diriginte, a 

respectat regulile impuse de ROI 

            - membru al comisiei de întocmire a orarului unității școlare 

            - purtător de cuvânt al unității școlare 

           - s-a implicat în campania umanitară pentru refugiații ucrainieni 

           - excursie educativă în rezervația naturală Racoș( clasa a V a B) 

           - provocarea șosetelor( 21.03.2022) 

           - Ziua Poliției, trenul regal, ziua colecțiilor, ziua copiilor dispăruți,clasa a V a B 

            

 

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 cosmetizat holurile școlii și laboratorul de fizică/chimie cu lucrări plastice 

                 -  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  

• a întocmit pentru opționalul ” Educație ecologică și de protecție a mediului” 

programa, planificarea semestrială și anuală, fișe de lucru și alte material didactice 

• 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 

• 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  s-a realizat conform planificărilor aprobate. 

• a amenajat panoul de educație tehnologică 

• în cadrul serviciului pe școală, 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 VI-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 divers emetode 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 participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării 

Naționale( și simularea E.N. 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 V -a   si a VI-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 anului școlar 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 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” 

•    a actualizat permanent siteul  www.scoalagimnaziala7buzau.ro 

             •  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 

* 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. 

 

 

Prof. Suditu Adrian Ionel 

 

* 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 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 desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                 * a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării 

Naționale( și simularea E.N..) la clasele a II, a VI, a VIII a 

                *  s-a implicat în campania umanitară pentru refugiații ucrainieni 

 

 

 

http://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/


Prof. Deleanu Eugen 

 

-  realizarea si predarea planificarilor la data stability 

   - 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 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 desfăşurat orele on-line, pe platform Adservio 

                  - a participat ca profesor asistent în cadrul comisiei de organizare a Evaluării 

Naționale( și              simularea E.N.) 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 să ajute la integrarea acestora în colectivul 

clasei ( clasa preg., clasa II, clasa a IV-a) 

*a prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs, a intervenit 

pentru ameliorarea unor situații conflictuale, a întocmit preocese-verbale cu 

normele de securitate și comportament în sala de sport și pe teren 

a derulat activități sportive în cadrul proiectului ” Citius, Altius, Fortius” 

a coordonat o activitate în cadrul proiectului ” Educație rutieră”, 20.10.2021 

* 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 E.N..) 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 2021-2022 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  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  

 

Prof. DAȘU NARCISA 

- a participat la cinferința ” Provocările lumii contemporane”/ CCD Buzău 

- simpozionul concurs ” Apa, esența vieții” 

- proiectul educațional județean ” Poveste de Crăciun” 

- proiectul educațional ” Primăvara în ochi de copil” 

- proiectul județean ” Atelierul bucuriei” 



- proiectul educativ ” Start spre viitor” 

 

Prof. ZAHARIA HORATIO CAROL 

* are o colaborare permanenta cu cluburile sportive CSS Buzau si SCM Gloria Buzau  

*a participat la concursurile sportive( Memorialul Ștefan Constantin și Hârjoi Constantin, 

Cupa Primăverii, Crosul Zilele Chișinăului, Cupa 1 Iunie) 

           

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 

* publicare articol în revista județeană ” Studiu EDU”, NR. 3, ISSN 

* creare RED 

* membru în asociația profesională ” Dascăli emeriți” 

* participare la competițiile sportive din cadrul Olimpiadei Sp. Școlar( șah, tenis de masă, 

badminton, tetratlon- fete, cros,cupa primăverii), comp. sp. Ziua Europei- baschet 

 

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 din Aria Curriculară Arte  

- metodist al ISJ 

- membru în comisia de evaluare a lucrărilor pentru disciplina ed. muzicală în cadrul 

concursului județean de ocupare a posturilor vacante 

- elaborare și coordoare proiectul educativ ” Seven Sounds” 

- festivalul artictic al elevilor buzoieni 

- președintele juriului festivalul-concurs ” Seven Sounds”, 09.04.2022 

- 7 martie 2022 - Festivalul artistic al elevilor buzoieni – secțiunile: clasică, folk, pop 

românesc, pop internațional și prelucrări folclorice 

Dincă Ștefania – cls. a VI-a B – Locul I și Tudor Bianca – cls. a VII-a A– locul I 

- 20 martie 2022 – Festivalul-concurs „Mărțișorul muzical”- Rm. Sărat 

Dincă Ștefania – cls. a VI-a B – Locul I și Tudor Bianca – cls. a VII-a A– locul I 

- 9 aprilie 2022 – Festivalul-concurs de muzică pentru copii și tineri „Seven Sounds” 

- 1 iunie 2022 – Concursul „Olimpiada Artelor” – Bâsca Rozilei, Nehoiu  

Tudor Bianca – cls. a VII-a A  – Trofeul grupei 

- 12 iunie 2022 – Festivalul-concurs ”Happy Summer” 

Ciungu Ana-Maria – cls. a V-a D, Dincă Ștefania și Pîrvulescu Teodora – cls. a VI-a 

B, Tudor Bianca – cls. a VII-a A– trofee de grupă 

- 6 februarie 2022 - ”Maratonul Antiviolență” inițiat de IPJ Buzău – activitate la Muzeul 

Județean Buzău 

- Martie 2022 – Acțiune umanitară pentru refugiații ucrainieni 

- ”Ora pământului” în Parcul Marghiloman Buzău – 26 martie - Ora Pământului constă 

în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în 

mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități 

economice 

- 25 mai – Ziua copiilor dispăruți – activitate în colaborare cu Biroul de Siguranță 

Școlară din cadrul IPJ Buzău în Parcul Crâng 

 



 

V.  ACTIVITATI  LA NIVEL NATIONAL SI  INTERNATIONAL 

 Prof. DAȘU NARCISA 

 

Denumire  Organizatori 
Activitatea 

depusă 

Parteneriat 

încheiat 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

NAȚIONAL ACTIVITATE 

EXTRACURRICULARĂ „Arta 

Povestirii, metodă interactivă în arta 

educației” 

AtelieR de Cuvinte 

Timișoara 

Participant 

proiect elevii  
da 

PROIECT "ÎMPARTE - EDUCĂ - 

DONEAZĂ" 

PROIECT EDUCAȚIONAL DE 

VOLUNTARIAT ȘI 

INCLUZIUNE SOCIALĂ 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"DUILIU" 

ZAMFIRESCU" 

DRAGALINA, județul 

Călărași 

Participant 

proiect prin 

acțiune de 

voluntariat 

da 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

JUDEŢEAN ,,POVESTE DE 

CRĂCIUN” Ediția a III-a 

Școala Gimnazială 

Răzvad jud. Dâmbovița 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

INTERJUDEȚEAN TRADIȚII DE 

CRĂCIUN, Ediția a IV-a, cuprins 

în cadrul Proiectului eTwinning 

ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI 

Școala Gimnazială 

„Prof. Paul Bănică” 

Târgoviște, Dâmbovița 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect național „Misterul din cărți” 

Asociația PRAEDU și 

Biblioteca Orășenească 

Chișineu-Criș 

Coordonator 

proiect și 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect național „Școala un sprijin 

pentru fiecare” 

Asociația PRAEDU, 

Liceul Teoretic „M. 

Veliciu” Chișineu Criș, 

ISJ Arad, CJRAE Arad, 

CCD Arad 

Coordonator 

proiect și 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect educativ județean ”Mâncăm 

sănătos, creștem frumos” 

Asociația PRAEDU, 

Liceul Teoretic „M. 

Veliciu” Chișineu Criș 

Coordonator 

proiect și 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect educativ județean ” Prietenii 

de departe” 

Asociația PRAEDU, 

Liceul Teoretic „M. 

Veliciu” Chișineu Criș 

Coordonator 

proiect și 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiectului educațional local pentru 

prevenirea și combaterea 

abandonului școlar „Ce frumos e să 

fii copil!” 

Asociația PRAEDU, 

Liceul Teoretic „M. 

Veliciu” Chișineu Criș 

Coordonator 

proiect și 

Participant 

proiect cu 

da 



elevii 

Proiectul „Jocurile video la clasă – 

Cercetare și evaluare inovativă”, 

din cadrul proiectului european 

Erasmus + "Gaming for skills". 

Centrul Internațional 

pentru Educație Tg-Jiu 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect educațional „Profesorul în 

școala modernă”. 

Editura Cardinal 

Generation Dorohoi 
Participant da 

Proiect educațional „Play Fair! 

Don’t be a bully”. 

Editura Cardinal 

Generation Dorohoi 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect educațional „My Story, an 

european story”. 

Editura Cardinal 

Generation Dorohoi, 

Fundația Stichting 

Hulpfonds Jongeren 

Olanda 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiectul național “MESERIA – 

CALE SPRE SUCCES”,  ediția a 

VI-a 

Liceul Tehnologic 

„Simion Mehedinţi” 

Galaţi 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiectului educativ „STIL DE 

VIAŢĂ SĂNĂTOS”. 

LICEUL 

TEHNOLOGIC „ION 

BĂNESCU” 

MANGALIA 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiect educațional „Nu pentru 

școală, ci pentru viață învățăm!” 

Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu”, Focșani, jud. 

Vrancea 

Participant da 

PROIECT NATIONAL SNAC„O 

FAPTA BUNA IN FIECARE ZI” 

CENTRUL DE 

EXCELENTA 

EUROTRADING SI 

CRUCEA ROSIE 

filiala Ilfov 

Participant da 

Proiectul educativ ,,SĂNĂTATEA 

– BUNUL CEL MAI DE PREȚ”, 

ediţia a VI-a 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

RUGINEŞTI, jud. 

Vrancea 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiectul educativ ,,PROTEJĂM 

NATURA PENTRU VIITOR”, 

ediţia a VIII-a 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

RUGINEŞTI, jud. 

Vrancea 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

Proiectul educativ regional 

,,LUMEA PE CARE NE-O 

DORIM” 

Colegiul Tehnic 

Forestier Piatra Neamț 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

PROIECTUL NAȚIONAL 

,,Împreuna zicem: STOP 

BULLYING!” Ediția I, 1 februarie 

2022-30 aprilie 2022 

Asociația Dascăli 

Emeriți, CCD Bacău, 

UST Chișinău, 

Universitatea „Vasile 

Alecsandri” Bacău 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 

PROIECT CONCURS 

INTERDISCIPLINAR  

"FENOMENUL VIOLENŢEI ÎN 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 3 

MANGALIA 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 



 

 

Simpozioane/Conferințe 

denumire 
Organizatori Data/perioada 

Denumire lucrare 

publicată 

Conferința Transnațională 

Educație online prin 

parteneriate 

Academia de Inovare 

şi Schimbare prin 

Educaţie Partener 

strategic "Educaţie 

Online și  Primăria 

Chișinău 

Oct 2021/6 ore  

Conferința Națională 

Profesor, o meseri de 

viitor 

CCD București 5 oct 2021  

Congresul International al 

Dascălilor Români, 

ediția a III-a 

Asociația Dascăli 

Emeriți 

Octombrie 

2021 

CELE 5 

COMPONENTE CHEIE 

ALE ÎNVĂȚĂRII PRIN 

COOPERARE DE 

SUCCES 

Studiu de specialitate 

Seminarul Național 

Costuri și beneficia ale 

securității și sănătății în 

muncă 

Institutul Național de 

Cercetare și 

Dezvoltare pentru 

Protecția Muncii 

Alexandru 

Darabonț 

Noiembrie 

2021 
 

Conferința Națională 

Provocările lumii 

contemporane 

CCD Buzău 
Noiembrie 

2021 
 

CONFERINŢA 

MULTIDISCIPLINARA  

,,LABORATORUL DE 

CREATIVITATE” 

CENTRUL DE 

RESURSE 

EDUCATIONALE 

Decembrie 

2021 

MODELAREA - 

METODĂ MODERNĂ 

DE PREDARE A 

DISCIPLINELOR 

INFORMATICĂ ȘI TIC 

Studiu de specialitate 

Simpozionul național 

„Educaţia în zona rurală 

şi urbană – Exemple de 

bună practică în planul 

activităţii extraşcolare” 

Şcoala Gimnazială 

Dumbrava, jud. 

Timiş 

Decembrie 

2021 

ROLUL 

PARTENERIATULUI 

ŞCOALĂ - FAMILIE ÎN 

ACTUL 

EDUCAȚIONAL 

Simpozionul din cadrul 

PROIECTului 

EDUCAŢIONAL 

JUDEŢEAN 

“POVESTE DE 

CRĂCIUN” Ediția a III-

a 

Școala Gimnazială 

Răzvad jud. 

Dâmbovița 

Decembrie 

2021 

PROIECT DIDACTIC 

CU METODE 

INOVATIVE PENTRU 

ÎNVĂȚAREA ONLINE 

având ca temă Tradiții și 

obiceiuri de Crăciun. 

ŞCOALĂ" CAEJ, 

6229A/09/25.10.2021, poz. 63, 

EDIŢIA a IV- a 

Proiectul Educaţional Judeţean 

„Primăvara în ochi de copil”  

Colegiul „Aurel Vijoli”, 

Făgăraş. 

Participant 

proiect cu 

elevii 

da 



Simpozion național: 

"Magia sărbătorilor de 

iarnă! 

Tradiții și obiceiuri" 

Importanța activităților 

educative în parteneriat 

cu părinții 

Editura D’Art 
Decembrie 

2021 

ACTIVITĂȚI CARE 

POT CONTRIBUI LA 

IMPLICAREA 

PĂRINȚILOR ÎN 

PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 

Studiu de specialitate 

CONFERINTĂ LA 

NIVEL 

INTERNAŢIONAL IN 

CADRUL 

PROIECTULUI 

ERASMUS 

„PROFESIONISTI 

PENTRU ROMANIA” – 

Nr. 2019-1-RO01-

KA102-061506 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

UCECOM "SPIRU 

HARET" 

CRAIOVA 

Februarie 2022 

PROMOVAREA 

EDUCAȚIEI DE 

CALITATE PRIN 

METODA INOVATIVĂ 

DE ÎNVĂȚARE 

GAMIFICATION  

studiu de specialitate 

SESIUNEA 

NAȚIONALĂ DE 

REFERATE ŞI 

COMUNICĂRI 

ŞTIINŢIFICE 

„SĂNĂTATEA – 

COMPONENTĂ 

ESENŢIALĂ A VIEŢII 

„ 

Școala Gimnazială nr 

1 Slatina, GPP „Ion 

Creangă” Slatina 

Februarie 2022 

CADRUL LEGISLATIV 

AL EDUCAȚIEI 

PENTRU SĂNĂTATE 

ÎN ȘCOALĂ 

SIMPOZION 

REGIONAL "ŞCOALA 

– FURNIZOR DE 

CALITATE ÎN 

EDUCAŢIE" ediţia a 

XII-a 

Colegiul Național 

Pedagogic  „Spiru 

Haret”, Buzău 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău, 

România 

Asociația 

profesorilor de 

chimie, fizică și 

biologie "CHEM-

BIO-PHYZ" 

Casa Corpului 

Didactic Buzău, 

județul Buzău 

Februarie 2022 

TEHNOLOGII 

DIGITALE PENTRU 

ÎNVĂȚAREA 

COLABORATIVĂ 

ONLINE, Metodă 

inovativă de predare-

învățare, Studiu de 

specialitate 

Simpozion Internațional :  

,,DEZVOLTAREA   

ABILITĂȚILOR  DE  

VIAȚĂ  ȘI  

REZILIENȚA 

EMOȚIONALĂ  ÎN  

MEDIUL  ȘCOLAR 

Asociația 

Specialiștilor în 

Educație 

,,Magistrum’’ în 

parteneriat cu 

Liceul Teoretic 

,,Liviu Deleanu” 

Chișinău 

Februarie 2022 

DEFICIENȚE DE 

COMUNICARE ÎN 

ÎNVĂȚAREA ONLINE 

- Studiu de specialitate 

Simpozion Național 

VALORIFICAREA 

Asociația 

Specialiștilor în 
Februarie 2022 

PROIECT DIDACTIC 

CU METODE 



TRADIȚIILOR 

STRĂMOȘEȘTI ÎN 

CONTEXTUL 

MARILOR 

SĂRBĂTORI 

CREȘTINE” cu ISBN 

Educație 

,,Magistrum’’ în 

parteneriat cu 

Liceul Teoretic 

,,Liviu Deleanu” 

Chișinău 

INOVATIVE PENTRU 

ÎNVĂȚAREA ONLINE 

Tema lecției: Inserarea 

obiectelor 3D într-o 

prezentare Power Point 

având ca temă 

Sărbătorile de Iarnă 

SIMPOZIONUL-

CONCURS JUDEȚEAN 

„APA, ESENȚA 

VIEȚII” EDIȚIA a IV-a 

Școala Gimnazială 

Grumăzești, ISJ 

Neamț 

31 martie 2022 

PROIECT DIDACTIC 

CU METODE 

INOVATIVE PENTRU 

ÎNVĂȚAREA 

HIBRIDĂ , Tema: 

Operații de formatare a 

imaginilor într-un 

document Ms Word cu 

subiectul „Apa, esența 

vieții” 

SIMPOZION 

INTERNAŢIONAL 

“APA UN MIRACOL” 

Colegiul Național 

Pedagogic "Spiru 

Haret" Buzău, 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR 

JUDEŢEAN 

BUZĂU, CASA 

CORPULUI 

DIDACTIC  

BUZĂU, 

CENTRUL 

CARPATO-

DANUBIAN DE 

GEOECOLOGIE 

BUCUREŞTI, 

ASOCIAȚIA 

PROFESORILOR 

DE CHIMIE, 

FIZICĂ ȘI 

BIOLOGIE 

"CHEM-BIO-

PHYZ" 

19 martie 2022 

PROIECT DIDACTIC 

INOVATOR PENTRU 

ÎNVĂȚAREA 

HIBRIDĂ, cu tema 

lecției: Formatarea 

textului într-un document 

Ms. Word având 

subiectul „Poluarea 

apei”. 

 

 



 

Denumire concurs nivel Clasa/clasele 
Nr elevi 

participanți 

Rezultate 

SIMPOZION 

INTERNAŢIONAL “APA UN 

MIRACOL” Colegiul 

Național Pedagogic "Spiru 

Haret" Buzău, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN BUZĂU, CASA 

CORPULUI DIDACTIC  

BUZĂU, CENTRUL 

CARPATO-DANUBIAN DE 

GEOECOLOGIE 

BUCUREŞTI, ASOCIAȚIA 

PROFESORILOR DE 

CHIMIE, FIZICĂ ȘI 

BIOLOGIE "CHEM-BIO-

PHYZ" 

Internațional 
VII 

VIII 

1 

2 

III– 1 

I - 2 

SIMPOZION REGIONAL 

"ŞCOALA – FURNIZOR DE 

CALITATE ÎN EDUCAŢIE" 

ediţia a XII-a Colegiul Național 

Pedagogic  „Spiru Haret”, 

Buzău, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău, România, 

Asociația profesorilor de 

chimie, fizică și biologie 

"CHEM-BIO-PHYZ", Casa 

Corpului Didactic Buzău, 

județul Buzău 

regional 
VII 

VIII 

1 

2 

II– 1 

III - 2 

PROIECTUL NAȚIONAL 

,,Împreuna zicem: STOP 

BULLYING!” Ediția I, 1 

februarie 2022-30 aprilie 2022, 

Asociația Dascăli Emeriți 

local V 1 III - 1 

CONCURS REGIONAL DE 

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, 

„LUMEA PE CARE NE-O 

DORIM”, Ediția a IX-a, aprilie 

2022, Colegiul Tehnic 

Forestier Piatra Neamț 

regional 
VII 

VIII 

1 

1 

II– 1 

III - 1 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

INTERJUDEȚEAN 

TRADIȚII DE CRĂCIUN, 

Ediția a IV-a, Școala 

Gimnazială „Prof. Paul 

Bănică” Târgoviște, 

Dâmbovița 

INTERJUDEȚEAN 
VII 

VIII 

1 

1 

II– 1 

III - 1 



 

 

Prof. DELEANU EUGEN  

- coordonarea activităților în cadrul proiectului “ Ziua Europeană a sportului școlar” 

- participare la workshop-ul ” Integrare sustenabilă social și eduațională prin activități sportive” 

- seminarul international ” Promovarea sportului pentru dezvoltare și pace” 

- proiectul ” Kinder joy of moving” 

- proiectul internațional ”Sports open school” 

- proiectele Erasmus ” Green Life” și ” Past, Present, Future- it is all in the sky” 

 

Prof. BUNDA CRISTINA 

*  a participat la concursul sportive de dans ” 2 dansuri”, în calitate de organizator( membru în 

juriu) 

-  a participat la proiectul national “ Ziua Europeana a Sportului Scolar” 

- a coordonat activitățile specific în cadrul proiectului ” Săptămâna Europeană a sportului 

școlar”- BEACTIVE,  

- a organizat și participat la concursul județean cu participare naționala ” Mișcare, sport și 

frumusețe” , obtinând locul III, nivel primar, gimnazial , 

- creare  resursa RED  

- proiectul ” Împreună pentru educație” 

- proiectul internațional ”Sports open school” 

- proiectul ” Kinder joy of moving” 

- proiectele Erasmus ” Green Life” și ” Past, Present, Future- it is all in the sky” 

- participare ca organizator-voluntar la Campiobnalul national de semimaraton 

 

Prof. NICOLAE RĂZVAN 

- implicare în proiectul Erasmus ” Greenlife” 

- participare la proiectul ” Împreună pentru educație” 

- membru în proiectul ” Suflet pentru suflet” 

- membru în proiectul de voluntariar ” Voluntar în școla mea- Și eu pot schimba ceva!” 

 

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 

- proiectul educațional ”Din Țara Lilliput” / parteneriat cu Asociația culturală ”My flower”, 

Revista ”Lilliput” și ABC Music 

-  proiectul cultural artistic ”Minuni” / parteneriat cu Liceul de Special pentru Deficienți de 

Vedere Buzău 

- 21-29 iunie – Proiectul „Academia Francofonă” – desfășurat în Ungaria, Austria, Germania, 

Luxemburg, Belgia și Olanda 

 

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 

 

                                                                                        

  Responsabil comisie metodica, Prof. BUNDĂ CRISTINA  

 

   

 

http://www.didactic.ro/


Comisia de Consiliere și Orientare și activități extrașcolare 

 

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.  

➢ 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. 

 

          In 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” Elevii au aflat ce înseamnă 

fenomenul de bullying cu ajutorul unei prezentări PPt. și al unui clip video. În clipul 

video a fost  prezentat un exemplu de hărțuire între două fete, în sala de clasă. În finalul 

clipului au fost prezentate câteva sfaturi pentru elevii hârțuiți, cum să se comporte când 

sunt în această situație. A fost propus elevilor un chestionar și după ce elevii aflați în 

online l-au completat, a urmat o discuție pe baza rezultatelor din chestionar. A mai fost 



propus un video pe Cyberbullying: cu un elev ce era harțuit la școală, dar la aflarea 

veștii că orele vor fi online, acesta s-a bucurat. Odată cu începerea orelor online, 

hărțuirea acestuia a continuat și în mediul virtual. A urmat o discuție cu elevii pe 

subiectul propus, aceștia exemplifiând cu diverse întâmplari sau situații trăite sau 

vazute de ei. Activitatea s-a dorit o lecție de prevenție și de respingere a acestui 

fenomen. 

➢ În data de 16. XII. 2021 doamna dirigintă prof. Grozea Monica a susținut la clasa a VI-

a D activitatea: „Popas în lumea emoţiilor” Elevi participanți: 28 prezenți fizic în 

clasă și 2 elevi în online pe platforma Adservio. In apropierea  Crăciunului elevii au 

cântat colinde, s-au jucat mentimetter, wordwall pentru a prezenta ce emoții au trăit și 

experimentat în acest timp. In cadrul unui joc didactic, calendarul Advent, elevii au 

răspuns unor provocări și au primit să descrie emoţii ce apar pe jetoanele ataşate 

(Bucurie, Relaxare, Iubire, Furie) şi să încerce să obţină o definiţie pentru emoţii. Elevii 

au fost antrenați prin întrebări să descopere și să povestească ce emoții au simțit în 

pandemie când au aflat că vor face școala online. Activitatea a urmărit recunoașterea, 

impactul și dezvoltarea care o aduce emoția în viața copiilor.    

➢ In data de 20.05.2022 doamna dirigintă, Croitoru Lolica a desfășurat la clasa a VII-a D 

activitatea: Prietenia-empatie, colaborare, coperare. Lecția s-a desfășurat cu elevii și 

profesorii diriginti în clasă. Elevii au analizat conceptul de prietenie, din diferite 

perspective. Elevii au lucrat pe echipe dar și individual, doamna dirigintă i-a activat și 

i-a deschis spre a-si formula fiecare propria părere despre prietenie și valorile ei. Au 

fost folosite resurse procedurale diverse: conversția, explicația, observația, ice braking, 

joc didactic. Resursele procedurale adecvate au fcut posibilă vizionarea filmulețului: 

„Povestea ariciului” care a analizat comportamentul celor din jurul ariciului. Elevii au  

concluzionat că atunci când învățăm să ne alegem prietenii, învățăm sa apreciem 

oamenii, să cooperăm și să empatizăm. Întâlnirea fizică dar și tema lecției a adus multă 

bucurie și apropiere înte elevi și profesori. 

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; 

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. 

➢ 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 ONELINE, 

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%20

SI%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 Sur Hope.  

➢ Prin mobilitățile la care au participat si elevi si profesori, Polonia, 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.  

 

Responsabil Comisia Consiliere si Orientare, prof. Matei Roxana Carmen 

 

           

 COMISIA DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE 

                                 

                  În anul şcolar 2021 – 2022 , Comisia de etică şi integritate a plecat de la următoarele 

premise , stipulate în propriul Regulament de organizare şi funcţionare : 

a)Comisia dă curs şi soluţionează doar sesizările şi reclamaţiile care contravin prevederilor 

Codului de etică ; 

b)Nu sunt acceptate pentru analiză anonimele şi reclamaţiile din partea altor persoane decât a 

celor implicate ; 

c)Încălcările normelor Codului de etică se sancţionează proporţional cu gravitatea abaterilor . 

              Ţinând cont de cele prezentate , Comisia de etică şi integritate a realizat următoarele 

activităţi : 

*studierea legislaţiei şi a actelor normative pentru aplicarea Codului de etică ; 

*întâlniri de lucru pentru stabilirea măsurilor de popularizare a prevederilor Codului de etică ; 

*soluţionarea sesizărilor sau reclamaţiilor care contravin prevederilor Codului de etică ; 

*optimizarea cadrului organizatoric şi a managementului instituţional proprice afirmării unui 

climat moral ; 

*creşterea performanţelor în domeniul învăţământului obţinute de către elevi şi cadre didactice  

*creşterea calităţii relaţiilor interpersonale dintre cadrele didactice din şcoală , relaţiile 

intercomunitare şi cu autorităţile locale ; 

*implicarea fiecărui cadru didactic în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului 

unităţii şcolare  prin autoexigenţă în exercitarea profesiei şi respingerea conduitelor didactice 

inadecvate ; 

*respectarea demnităţii fiecărui elev , recunoscându-i-se meritul personal al acestuia ; 

*facilitarea accesului elevilor la cunoştinţele fundamentale de drept ; 

*promovorea unei culturi juridice menite să încurajeze respectul faţă de lege , echitate socială 

şi atitudine civică în rândul elevilor , beneficiari ai serviciilor oferite de unitatea şcolară ; 

*obţinerea de beneficii majore pentru societate şi pentru cetăţean , prin educarea juridică a 

elevilor ca viitori cetăţeni ; 

  

https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu/search?query=CONSILIERE%20SI%20ORIENTARE
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
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
http://alem.aice.md/


                Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică şi integritate , comisia apreciază 

că , în perioada de raportare , şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile, reuşind să 

promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează Codul etic . 

                   În acest an şcolar , Comisia nu a întreprins acţiuni de cercetare nefiind consemnate 

sesizări de abateri de la etica profesională . Întreg personalul şi-a desfăşurat activitatea conform 

Codului şi procedurilor destinate respectării acestuia . 

                   Privitor la situaţiile de  conflicte de interese şi incompatibilităţi , nu au fost 

raportate sau constate abateri în cursul perioadei de raportare . Pentru evitarea acestora , cadrele 

didactice care au participat la examenele naţionale sau în comisia de mobilitate au completat 

declaraţii speciale  , privind situaţia referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi . 

                   Activitatea comisiei a constat în acţiuni menite să prevină acte de corupţie la nivel 

educaţional , creşterea gradului de educaţie în anticorupţie , aprobarea , implementarea şi 

actualizarea planului aferent sectorului educaţional şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a 

implementării strategiei anticorupţie . Aria de cuprindere este : cadre didactice , personal 

nedidactic ,elevi , părinţi . 

                    Considerăm că membrii comisiei şi-au îndeplinit atribuţiile într-un climat bazat pe 

respect , onestitate , solidaritate , cooperare , corectitudine , toleranţă , evitarea denigrării , 

sprijin reciproc , confidenţialitate , competiţie loială , evitându-se lezarea libertăţii de opinie . 

                        Pentru eficientizarea activităţii comisiei în anul şcolar 2022 – 2023 propunem : 

*Continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei , locului şi rolului comisiei 

în structura instituţională a unităţii de învăţământ . Informarea angajaţilor despre toate 

sancţiunilor aplicate în cazul unor fenomene de corupţie . 

*Elaborarea şi diseminarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele 

faptelor de corupţie sau ale incidentelor de integritate . 

*Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor  , şedinţe pe clase , 

şedinţe cu părinţii la nivel de şcoală . 

*Dezbateri pe teme de anticorupţie la orele de consiliere şi orientare . 

*Elaborarea şi aplicarea unor sondaje de opinie în scopul prevenirii şi identificării eventualelor 

acte de corupţie săvârşite . 

*Identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a instituţiei de 

învăţământ . 

*Implicarea , medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între elevi , 

între elevi şi profesori , între cadre didactice şi structurile de conducere . 

*Întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii , pentru a 

putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul etic al şcolii 

contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de învăţamânt . 

 

 RESPONSABIL COMISIE :      PROF. ENE LILIANA 

 

                                              

 

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 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție  

și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

https://forms.gle/9xbh7gJKqYtkzuEt9
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 . 

 

• 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. 

 

Responsabil, Prof. Roxana Carmen Matei 

 

      

 

 

 

https://forms.gle/H9bAeUMaS4XHGAneA


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 2021-2022 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 

 

- Programul de dezvoltare profesională pt. cadrele 

did. din înv. primar, Universitatea de Științe 

Aplicate Hamk – în derulare 

- curs formare Starea de bine a profesorului, CCD 

Buzăr, 25 h 

- primirea a 90 de cpt în urma echivalării Gradului 

didactic I 

 

Curs online Modul de inițiere în metodologia 

aplicării alternativei educaționale Step by step – 

învățământ primar (18 ore ) – Centrul Step by step- 

27-29 octombrie 2021. 

 

Starea de Bine a Profesorului CCD Buzau, 25 ore, 

finalizat. 

Managementul proiectelor educationale  Profedu  

15 credite, finalizat. 

 

Curs de formare EVALUAREA FORMATIVĂ cu 

formatori din Finlanda în cadrul Proiectului Clase 

de inspirație finlandeză, Programul de dezvoltare 

profesională a învățătorilor din învățământul 

primar. 

 

-Proiectul transnațional de mentoral ”Educație 

Online prin Parteneriate” -01.07.2021-30.08.2021 

– 5 credite, 150 de ore de instruire la distanță și 

lucru independent elaborarea scenariilor didactice 

în baza lecțiilor video din biblioteca digitală 

www.educatieonline.md  

-Am participat la cursul de formare ,,Expert în 

egalitate de șanse” desfășurat de furnizorul de 

formare profesională Edu Zece Plus Brașov, în 

perioada octombrie-decembrie 2021, evaluarea în 

07.12.2021- 25 credite 

 

Starea de bine a profesorului, 18oct.-21 nov 

2021,25 h , CCD Buzau 

 

Folosește tabla interactivă virtuală VBoard” -  

Capmare Alice 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Mihaela 

 

 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

Manole Joița 

 

 

 

 

 

Stanciu Ștefana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

Ungureanu Andreea 

http://www.educatieonline.md/


Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC 

SOLUTION – 12 ore 

”Învățarea prin joc – soluții inovatoareîn educație” 

Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC 

SOLUTION – 14 ore 

 

Echivalare cu 90 CPT, master sau grade didactice 

 

 

 

Semestrul II 

 

-Cursul de formare continuă: „Educație remedială 

pentru elevii cu dificultăți de învățare”; Asociația 

SENTIRE ; 25 CPT;finalizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proiect international pentru formarea si 

dezvoltarea profesionala ,,Educatia romaneasca in 

context european”- curs de perfecționare organizat 

de Educational Organization ,,DIMITRA” 

 

Curs de Introducere in pedagogia Waldorf - CCD 

Buzau și Asociația Educatoarelor Waldorf din 

regiunea de S-E a României,14-16 iunie 2022, 12 

ore  

 

-Curs- Profesor si parinte azi,Acred.MEN Nr. 

3126/13.02.2019, 20 credite 

-Curs- Control si monitorizare in educatie , Acred. 

O.M.nr. 3559/29.03.2021, 22 credite 

-Program de formare pentru constituirea Corpului 

de profesori evaluatori pentru examenele si 

concursurile nationale, Acred.OMEC 6081/2020, 

15 credite 

 

Certificat pentru absolvirea tuturor modulelor din 

Programul de formare al Ham University of 

Applied Sciences, 11 mai 2022, 13 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negoiță Ionela, Filip 

Mihaela, Roșu Mihaela 

Capmare Alice 

 

 

Coroi Mariea, Nazâru 

Anișoara , Tacu 

Cristina, Manole Joița, 

Ungureanu Andreea, 

Ion Daniela, 

Ungureanu Ortansa, 

Dumitru Lidia, Negoita 

Ionela, Mirica 

Andreea, Delcea Alice, 

Drăgoescu Mihaela, 

Moraru Simona, Popa 

Adrian, Capmare 

Alice, Buga Mirela, 

Stere Georgeta 

 

Coroi Mariea 

 

 

 

 

 

Roșu Mihaela 

 

 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manole Joița 

 

 



”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, 

evaluare” – Casa Corpului Didactic Buzău – 15 

credite 

”Experiential Learning and modern education 

approaches in Childhood Education” – educational 

Organization DIMITRA – curs internațional 

 

-Curs managementul proiectelor educative, 

PROFEDU, 60 ore, 15 credite. 

-Modulul de initiere alternative Step by Step, 

Asociatia Centrul Step by Step pt Educatie si 

Dezvoltare profesionala, 18 ore 

 

Programul de formare – Formator – în curs de 

finalizare 

 

Curs de Introducere in pedagogia Waldorf - CCD 

Buzau și Asociația Educatoarelor Waldorf din 

regiunea de S-E a României,14-16 iunie 2022, 12 

ore 

 

-Program de formare pentru constituirea Corpului 

de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN) – Centrul 

Național de Politiciși Evaluare în Educație – 

ianuarie-februarie 2022 – 15 credite  

-Curs „Roluri într-o situație de bullying” 

organizat de Asociația Empaticus, cu o durată de 

1,5 ore - 12 aprilie 2022 

-Curs ”Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale” - 12 ore de curs și 

aplicații în format eLearning și Webinar – Centrul 

de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS – 

14.04.2022 

 

- Programul de dezvoltare profesională pt. cadrele 

did. din înv. primar, Universitatea de Științe 

Aplicate Hamk – 13 ects 

- curs formare Starea de bine a profesorului, CCD 

Buzăr, 25 h 

- primirea a 90 de cpt în urma echivalării Gradului 

didactic I 

- curs online Intensiv de educație digitală – 62 h 

- curs formare Inițiere Step by Step – 18 h 

 

Ungureanu Andreea 

 

 

 

 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

 

Filip Mihaela 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

 

Stanciu Ștefana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capmare Alice 

2.  Perfecţionar

e prin grade 

didactice 

(preinsp/ 

inspecţii 

pt.Def.,  

24.11.2021 inspecție Definitivat 

 

Am terminat lucrarea pentru obƫinerea Gradului 

didactic I. Am depus lucrarea la Universitatea 

Bucureşti,în august. 

„Folosirea jocului didactic şi a dramatizǎrilor în 

Duță Adelina 

 

Gaina Nicoleta 

 

 

 



gr. II sau gr. 

I) 

educaƫia şcolarului mic” 

 

Semestrul II 

 

Inspecţia specialǎ pentru obţinerea gradului 

didactic I-10.02.2022 

 

IC 2 GRAD I   ,6.04.2022 

 

Am sustinut inspectia IC1 ( Gradul I) – 31.03.2021 

 

5. 05. 2022, inspecție nr. 2 definitivat 

 

Inspecția curentă pentru acordarea gradului 

didactic 1 (IC1) – 22.03.2022 

 

IC2 – Gr.II, 08.02.2022 

 

 

 

 

Gaina Nicoleta 

 

 

Ion Daniela 

 

Negoita Ionela 

 

 

Duță Adelina 

 

Filip Mihaela 

 

 

Buga Mirela 

3. Manifestări 

științifice 

Webinarii 

- Webinar Litera- Repere metodice pt. matematică 

la ciclul primar 

- Conferință Litera- Cultivarea limbii române la 

ciclul primar 

- Conferință națională, CCD Bu- Profesor, o 

meserie pentru viitor 

 

Simpozion National- Tg.Mures„Educrates” 

, Editia a VIII-a,:Lucrarea : ,,Auxiliarul – 

instrument atractia sau perimat de invatare “ 

-Simpozion Judeţean Buzau cu participare 

internationala: lucrarea ,, Tradiţii și obiceiuri 

specifice sărbătorilor de iarnă”- Buzau 

Conferinta Nationala “Captivează prin educație - 

Predarea și învățarea făcute cu ușurință prin 

conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul 

Vienez de Copii 

 

Simpozion Național Educrates,, INOVAȚIE ÎN 

EDUCAȚIE”, ediția a VIII-a, 17 decembrie 2021 

 

Webinarul „Repere metodice pentru matematica la 

ciclul primar” 

Conferinta Nationala „|Profesor, o meserie pentru 

viitor”. 

Workshop educational national Abordarea 

psihopedagogica a  copilului cu CES integrat in 

scoala 

publicarea de articole metodico științifice:  articol 

Simpozion National „Educrates” , Editia a VIII-a, 

articol revista „Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar” 

Capmare Alice 

 

 

 

 

 

 

Coroi Mariea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delcea Mariana 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participare la Conferința Cultivarea limbii române 

în ciclul primar – 7 septembrie 2021 

Participare la webinarul Repere metodice pentru 

matematică la ciclul primar - 22 septembrie 2021 

Participare la Conferința Națională Profesor, o 

meserie pentru viitor – 5 Octombrie 2021 

 

1. Simpozion județean cu participare internațională 

„Unitate în diversitate prin folclor, obiceiuri și 

tradiții populare” -cu lucrarea „Obiceiuri si traditii 

de Craciun” 

 

Simpozion National- Tg.Mures„Educrates” , Editia 

a VIII-a,:Lucrarea : ,,Auxiliarul – instrument 

atractia sau perimat de invatare “ 

-Simpozion Judeţean Buzau cu participare 

internationala: lucrarea ,, Tradiţii și obiceiuri 

specifice sărbătorilor de iarnă”- Buzau 

  - Conferinta Nationala “Captivează prin educație - 

Predarea și învățarea făcute cu ușurință prin 

conștientizare, concentrare și motivație”-Teatrul 

Vienez de Copii 

-Auxiliar didactic ”Matematică practică-unități de 

măsură și elemente de geometrie” ISBN 

-Am participat la Conferința Națională 

”Integrarea cu succes a copiilor cu CES în 

învățământul de masă” nr. 2/noiembrie 2021 – 

susținută de Academia ABC Constanța. 

-Am participat la Seminarul de educație 

financiară Start2Play dedicate cadrelor didactice 

din învățământul preșcolar și primar, organizat de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară -24 

noiembrie 2021. 

-Am participat la webinarul online Teach for 

Romania ”Predarea bazată pe atașament” din 

data de 10 ianuarie 2022 susținut de Asociația 

Teach for Romania. 

 

Participare la Simpozionul National ,,INOVATIE 

IN EDUCATIE” 

 

Referent -Manual de Geografie , clasa a IV-a 

,Autori Ioan Marculeț , Marius Lungu , Cătălina 

Mărculeț, Ed. Didactica si 

Pedagogică,București,2021 

ISBN 978-606-31-113-X 

Simpozion National EDUCRATES ,, INOVATIE 

IN EDUCATIE,editia a VIII-a ,organizat de Ed. 

Edu si Asociatia EDUCRATES, 17 DEC. 2021, 

 

 

 

Manole Joița 

 

 

 

 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

 

Nazâru Anițoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanciu Ștefana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stere Georgeta 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

 



avand ca ISBN nr. 987-606-9086-10-0 

 

Conferința ”Cultivarea limbii române la ciclul 

primar” 

Conferința transnațională ”Educație on-line prin 

parteneriate” 

Conferința SuperTeach Buzău ” Mentalitatea 

Deschisă în educație – încredere sau control?” 

Simpozionul Național Educrates ”Inovație în 

educație” 

Conferința Internațională ”Învățarea prin joc” 

 

„Cultivarea limbii române în ciclul primar”- 

Webinar, 7 septembrie 2021- Litera Educațional 

„Antrenament digital”- Să descoperim 

Nearpod, o aplicație utilă pentru profesori, 

conferință, CCDB, 28 octombrie 2021 

"Foloseste tabla virtuala interactiva VBoard"-

Webinar practic, EduMagic, 17 noiembrie 2021 

 

Edu : Exemple de bune practici - proiect JM 

 

Semestrul II 

 

1. Simpozionul National ,,Te cauta o carte" – cu 

lucrarea „Să îndrumi lectura elevilor nu-i lucru 

ușor” 

 2. Simpozionul Național „Cufărul cu traditii”  din 

cadrul proiectului regional „Pui de românaș”, editia 

a X-a– cu lucrarea „Legenda Babei Dochia și zilele 

Babei” 

 

Conferinţa Transnaţionalǎ”Educaţie online prin 

parteneriate”-27-29.10.2021-6 ore 

Eveniment de lansare a ghidului de utilizare a 

bibliotecii digitale”Educaţie online”-05.01.2022-

15 ore 

 

-Simpozion National  EDUCRATES-Inovatie in 

educatie,Editia a VIII-a ,Tg.Mures, 

 

Participare la workshop-ul cu tema Utilizarea 

evaluării formative în pregătirea pentru reușita la 

examenele naționale -  Proiectul CRED – 1 aprilie 

2022 

Conferința Națională Online Drag de carte, Ediția 

a II-a, 12.04.2022 

 

Simpozion Internațional ”Educație fără frontiere!” 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungureanu Ortansa 

 

 

 

 

 

 

 

Dragoescu Carmen 

 

 

 

Roșu Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

Găină Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

 

Tacu Cristina, Duță 

Adelina 

 

Manole Joița 

 

 



-Simpozion National “Traditii si obiceiuri de 

Paste”; 

- Simpozion  International “Educatie fara 

frontiere”; 

 

Simpozionul international ,, Competente europene 

in educatie si formare profesionala , Metoda Clil-

Content & Language Integrated Learning’’-, 

Furnizor: Colegiul National ,,Grigore Moisil’’, 21 

februarie 2022 

 

Workshop „Utilizarea evaluarii formative in 

pregatirea pentru reusita la examenele nationale” 

 

Simpozionul interdisciplinar - Împreună pentru o 

educație de calitate- derulat în cadrul Proiectului 

educațional „Educația de calitate, o educație făcută 

cu dragoste”, CAEJ Galaţi 2022, poz. 11, ediția a 

VI-a (februarie 2022) 

 

Participare Simpozion regional “Școala – furnizor 

de calitate în educație”, 12 februarie 2022,  

Participare Simpozion international “Apa – un 

miracol”, Editia a XIII-a,  activitate comuna a 

Programului International Eco-Schools, 19 martie 

2022 

Participare Workshop cu tema „Aspecte teoretice și 

practice ale educației și formării în școala 

contemporană”, 12.02. 2022. 

 

1. Simpozionul National ,,Te cauta o carte" – cu 

lucrarea „ Cartea, un mijloc indispensabil in cadrul 

procesului didactic” 

2. Simpozionul Național „Cufărul cu traditii”  din 

cadrul proiectului regional „Pui de românaș”, editia 

a X-a– cu lucrarea „ Obiceiuri si traditii de Paste” 

 

- Conferința Națională ”Evaluarea în procesul 

instructiv-educativ” – adeverință nr. 

8315/11.03.2022 – Academia ABC 

- Conferința națională “Educația financiară – o 

investiție pentru viitor” - 23 martie 2022 în cadrul 

GLOBAL MONEY WEEK 2022  

- CONFERINȚA „COPILUL TĂU, CAMPION 

LA VIAȚĂ”- cu tema „CUM SĂ SCAPI DE 

BULLYING - soluții practice pentru copii” – 

07.04.2022 organizator: SHAKESPEARE 

SCHOOL 

- 25th Pan-European Conference on Digital 

 

 

 

 

Ungureanu Andreea 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

Dumitru Lidia 

 

 

 

 

 

Mirica Andreea 

 

 

Filip Mihaela 

 

 

 

 

 

 

Corbuleac Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

 

 

 

 

Stanciu Ștefana 

 

 

 

 



Education: Digital Teaching of Languages – 

Ljubljana, Slovenia, 21.04.2022 

- Simpozion Internațional ”Medierea în școală” 

– Onești,  31.01.2022 

- Simpozion Internațional ”Modele de Inteligență 

Emoțională în Leadership Educațional” - 

10.02.2022 intervalul 19:00-21:00, organizat de 

Consorțiul Asociația Transformational Leadership 

și „Emotional 

 - Free International Mini-Symposium Learning 

Beyond the Boundaries - organized by the Global 

Forum for Teacher Educators – 01.05.2022 

- Simpozionului regional ”Erasmus+ - șanse pentru 

elevii cu oportunități reduse” – Buzău, 2022 

- Webinar Teach for Romania ”Predarea bazată 

pe atașament” – 10.01.2022 

- Webinar Teach for Romania ”Educația bazată pe 

curiozitate” – 09.02.2022 

- Webinarul Comunității Super Teach 

”Inteligența emoțională în era tehnologiei”- 

05.03.2022 

- Webinar Teach for Romania ”Cum reușesc 

copiii? Încrederea în sine” – 01.04.2022 

- Webinar StoryTelling for Teachers organized by 

the Global Forum for Teacher Educators – 

03.04.2022 

- Webinar Super Teach ”Sufrageria cu bune 

practici” – 12.05.2022 

- Seminarul de educație financiară Start2Play 

dedicat cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar și primar, organizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară – 24.11.2021 

- Seminarul de educație financiară Start2Play 

dedicat cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar și primar, organizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară – 24.03.2022 

-Articolul ”Școala online - o necesitate” – în 

publicația Esențial în educație - Promovarea 

imaginii școlii, nr.1, ianuarie 2022, ISSN 2458-

0511 

ISSN-L 2067-2675 

-Articolul ”Erasmus + - o experiență diferită” în 

publicația Simpozionului regional ”Erasmus+ - 

șanse pentru elevii cu oportunități reduse” – Buzău, 

2022, ISBN 

 

- Webinar Litera- Repere metodice pt. matematică 

la ciclul primar 

- Conferință Litera- Cultivarea limbii române la 

ciclul primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Conferință națională, CCD Bu- Profesor, o 

meserie pentru viitor 

- Conferință națională, CCD Bu- Drag de carte 

- Atelier de practici aplicate ReFresh Aspire 

Teachers 

- Workshop CCD Bz– Utilizarea evaluării 

formative în pregătirea pentru reușita la examenele 

naționale 

 

 

 

 

 

 

Capmare Alice 

4. Masterat 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, Facultatea 

de Psihologie și Științele educației Programul de 

Master - Management Educațional – An 2 

Roșu Mihaela 

5. Articole/ 

studii de 

specialitate 

în publicaţii 

cu 

ISSN/ ISBN 

 

- publicare pe platforma educațională didactic.ro – 

5 resurse educaționale deschise 

 

Lucrarea : ,,Auxiliarul – instrument atractia sau 

perimat de invatare “- ISBN 

   Lucrarea :,, Tradiţii și obiceiuri specifice 

sărbătorilor de iarnă”- ISBN 

 

,,Profesor în România –provocare și succes-arc 

peste timp-” volum colectiv Editura Edu, ISBN nr. 

987-606-9086-10-0 

 

-Evaluarea in invatamantul preuniversitar-

Proiectul Apa, articol Simpozion National 

„Educrates” , Editia a VIII-a, ISBN. 

- articol revista „Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar-Exemple de buna practica, ISBN 

 

Articolul „Obiceiuri si traditii de Craciun” in revista 

„Primii pași spre carte” Nr 27/ianuarie 2022  - 

ISSN 2359-8573 

 

- publicare de articole metodico științifice la 

Simpozionul National „Educrates” -  Tg.Mures 

Editia a VIII-a: ,,Auxiliarul – instrument atractia 

sau perimat de invatare “, cu ISBN 

- publicare de articole metodico științifice la 

Simpozionul  Judeţean Buzau cu participare 

internationala  ,, Tradiţii și obiceiuri specifice 

sărbătorilor de iarnă”, cu ISBN 

 

- Simpozionul național „INOVAȚIE ÎN 

EDUCAȚIE ” – EDUCRATES , editia a VIII-a, 

Târgu Mureș, cu proiectul educațional „Să fim 

prieteni!”  - ISBN nr 978-606-9086-10-0. 

- Simpozionul Județean cu participare 

internațională „Unitate în diversitate prin folclor, 

obiceiuri și tradiții populare” cu lucrarea „ 

Creațiile literare populare în ciclul primar” , 

Capmare Alice 

 

 

Coroi Mariea 

 

 

 

 

Delcea Mariana 

 

 

 

Ion Daniela 

 

 

 

 

 

 

Moraru Simona 

 

 

 

Nazâru Anițoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roșu Mihaela 

 

 

 

 

 

 



revista „Primii pași spre carte” Nr 27/ianuarie 

2022  - ISSN 2359-8573 

 

,,Rolul comunicarii didactice in activitatea 

scolara”- articol publicat in volumul colectiv, 

avand ISBN nr.  

978-606-9086-10-0 in cadrul Simpozionului 

National  

Educrates ,,INOVATIE IN EDUCATIE” . 

 

Articol -Publicatie săptămânală de pedagogie și 

metodică/ Despre educație și inovație nr .103 dec 

2021, ISSN 2285-8466 

 

Semestrul II 

 

Simpozion national ,,Te cauta o carte ” 

CARTEA- HRANA ȘI BUCURIA SUFLETULUI 

PENTRU COPII/ ,,Te cauta o carte”-carte online 

/ISSN . 

 

lucrarea - „Jocul didactic sau îmbinarea utilului cu 

plăcutul”, ISSN 2248 –325X. 

lucrarea „Simbolul apei în literatura pentru copii”,  

ISSN 2601 –5161. 

- publicații pe platforma educațională didactic.ro – 

5 resurse educaționale deschise 

- publicație articol de specialitate în revista școlară 

Esențial în educație 

- publicare pe platforma educațională didactic.ro – 

5 resurse educaționale deschise 

 

 

 

 

Stere Georgeta 

 

 

 

 

 

 

Tacu Cristina 

 

 

 

 

 

Coroi Mariea, Nazâru 

Anișoara 

 

 

 

Corbuleac Carmen 

 

 

 

Capmare Alice 

 

 

6. Activitate 

Comisia 

metodică/ 

Cerc 

pedagogic 

Organizarea activitatilor comisiei metodice a 

invatatorilor la clasele intai si realizarea 

documentelor specifice ca responsabil de comisie 

 

Școală online/ hibrid, avantaje și dezavantaje 

 

Semestrul II 

 

Proiect de lecție ” Împărțirea numerelor naturale. 

Planetele Sistemului Solar” – martie 2022 

 

Prezentare proiect de lecție; 5.05.2022; MEM- 

„Măsurarea masei corpurilor” 

 

Referat: „Importanţa activităţilor extracurriculare 

Erasmus+  în dezvoltarea       personalităţii elevului 

şi în dezvoltarea instituţională”, 1 martie 2022 

 

Prezentarea unui proiect de lecție la disciplina 

Moraru Simona 

 

 

 

Drăgoescu Carmen 

 

 

 

Ungureanu Andreea 

 

 

Duță Adelina 

 

 

Popa Adrian 

 

 

 

 



   

 

 

CATEDRA LIMBÃ ŞI COMUNICARE 

   

 

Limba şi literatura română, Unitatea de învăţare:  

Învățăm să ne comportăm! , Subiectul lecţiei: 

Textul narativ (Cel mai bun prieten, după Victor 

Sivetidis) - 16.02.2022 

Stanciu Ștefana 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre 

didactice participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

1. Curs formare finalizat în data de 14 decembrie 

2021 ”Managementul proiectelor educationale”, 

program de dezvoltare profesională în concordanță 

cu politicile și strategiile MEN , conform art. 244(5) 

literele e si f din Legea 1/2011, acreditat conform 

OM. NR. 4618/11.08.2021,cu durata de 60 de ore/15 

credite profesionale transferabile, acreditat de 

Asociația Profedu. 

2. Competențe digitale - atelier Classroom si 

Wordwal cu durata de 2 ore, furnizor Florin Tudose, 

domnul Trandafir Teach-ital – 22.09.2021 

 

Curs de formare online "Profesor real într-o școală 

virtuală, decembrie 2021, 35 ore. 

 

Semestrul II 

 

Managementul clasei, Casa Corpului Didactic- în 

curs de finalizare 

Proiect Cetățeanul, Institutul Intercultural 

Timișoara, 40 ore 

 

Curs formare – CRED- Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți – Formare de nivel II – 

Invățământ gimnazial, acreditat prin OMEN nr. 4737 

din 9.08.2019, inceput in data de 25.01.2022, 

finalizat pe 8.04.2022, 30 de credite 

Grozea Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrea Daniela 

 

 

 

 

 

Mitrea Daniela 

 

 

 

 

Grozea Monica, Demte 

Mihaela 

 

 

2. Activitate 

metodică 

Am sustinut în cadrul comisiei metodice LRO un 

referat cu titlul “Substantivul” 8 noiembrie 2021 

 

Am susținut in fata membrilor CM LRO lectia 

Cititorul din peșteră – Caracterizarea personajului 

principal, în data de 4 ianuarie 2022 

 

Grozea Monica 

 

 

 

 

 

 



Am susținut in fata membrilor CM Consiliere și 

orientare  lectia POPAS ÎN LUMEA EMOȚIILOR, 

în data de 16 DECEMBRIE 2022 

 

Semestrul II 

 

Comunicarea didactică și bariere în comunicare, 

Referat, martie 2022 

 

Am sustinut în cadrul comisiei metodice LRO un 

referat cu titlul “Iubirea in literatura română de 

gimnaziu” – 14 februarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrea Daniela 

 

 

Demte Mihaela 

3. Perfecţiona

re prin 

grade 

didactice 

(preinspecţ

ii/ inspecţii 

pt. 

definitivat, 

gr. II sau 

gr. I) 

Semestrul II 

 

6.05.2022 inspectie curentă 1, pentru gradul I 

 

 

 

Grozea Monica 

4. Webinar 3.  participare la webinarul pentru cadre didactice din 

învățământul preuniversitar cu titlul: “Descoperă 

platforma eduki!, care  face parte din programul 

"Platforme și instrumente digitale" organizat de 

Asociaţia “Iniţiativă în Educaţie” în anul şcolar 

2021-2022, în parteneriat cu SuperTeach și Proiectul 

Merito activitatea a avut o durată de 2 ore, una 

sincron și una asincron, 23.09.2021 

4. Siguranta copiilor și a adolescentilor in mediul 

online si  in jocurile video – 4.11.2021, organizat de 

Ora de net, durata 2 ore 

 

Semestrul II 

 

Programul de formare „Descopera metode si 

instrumente moderne de lucru, pentru scoala 

secolului XXI”  - Academia Profesorului Digital – 

20 ianuarie 2022 

5. webinar furnizat de Parenting in era digitală -  

Copilul meu este adesea furios, Cum să-l ajut?- 20 

Ianuarie, 

6. webinar "Școala din valiză" – organizat de World 

Vision România  - 9 mai 

7. Conferința MOTIVAȚIE ÎN EDUCAȚIE- Casa 

Corpului Didactic Buzău  - 16 iunie 2022 

Grozea Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozea Monica 



 

 

  CATEDRA LIMBI MODERNE 

   

8. lansare de proiect - World Vision România - 

proiectul „Inspectoratul” Școlar Civic, derulat 

până pe 31.01.2024, cu sprijin financiar Active 

Citizens Fund România, program finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre 

didactice participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

CRED – CCD BUZĂU, 30 credite transferabile, 120 

de ore 

 

Curs formare : «  Metode interactive de predare-

invatare-evaluare centrate pe elev  « , acreditat 

OMEN 3937/19.04.2019, furnizor CCD Grigore 

Tabacaru , Bacau, 25 CPT, 17.08- 24.09.2021 

 

Semestrul II 

 

-EDUCAȚIA REMEDIALĂ PENTRU ELEVII CU 

DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE, Asociația 

SENTIRE, 100 ore, 25 credite 

 

Curs CRED 

 

„CRED – Curriculum relevant educație deschisă 

pentru toți – Formare de nivel II – Învățământ 

gimnazial”.Furnizor Casa Corpului Didactic Buzău, 

30 credite/120 de ore, perioada 25.01 – 21.03 2022. 

 

CURS RED, 12 CT, CCD BUZAU 

 

Ivan Iuliana 

 

 

Budea Laura 

 

 

 

 

 

 

Ivan Iuliana, Medianu 

Rodica, Budea Laura 

 

 

Tudose Alice 

 

Murgociu Luminita, 

Demte Mihaela, 

Grozea Monica 

 

 

Medianu Rodica, 

Popescu Grațiela 

2.  Manifestări 

științifice 

 -Teacher Development Seminar- 8 septembrie 2021- 

Cambridge Assessment English 

-Back to school- webinar- 9 septembrie 2021- 

Macmillan Education  

-Moving up to B1 Preliminary for schools – webinar- 

16 septembrie 2021 – Cambridge Assessment 

English 

-Climate Change and Language Learning –webinar-  

22 septembrie 2021 – British Council  

-Divsersity and Inclusion – webinar- 8 octombrie 

2021, Oxford University Press 

-STEM by Stealth- webinar- 27 octombrie 2021- 

Collins  

-3D design in Education – webinar- 10 noiembrie 

Ivan Iuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021- EESA 

- Superteach- Coferință, Asociația Superteach – 

Buzău, 11 decembrie 2021 

 

Simpozionul național Educrates, Inovație în 

educație, 17.12.2021 

 

15-19.11. 2021 Participare REUNIUNE ONLINE 

ERASMUS+ GREEN LIFE ( KARVINA- CZECH 

REPUBLIC)  

24.11.2021 Participare webinar interactiv (PAUL 

ERNST) Les marmites Francophones pentru a 

sarbatori Ziua Internationala a profesorului de 

Franceza.  

25.11. 2021 Conferinta JIPF CAVILAM – org. 

Michel Boiron 

26.11.2021 Confrinta Internationala a copiilor cu 

CES in invatamantul de masa.  

11.12.2021 Participare SUPERTEACH- BUZAU 

EDUCATIA : CONTROL SAU INCREDERE ?  

 

Semestrul II 

- Teaching English to very young learners-Helbling 

English,  webinar- 17 ianuarie 2022 

- Cambridge Day Romania, conferință- 23 martie 

2022 

 

„ZIUA NATIONALA A MESERIILOR”, 

SEMINAR DE INFORMARE SI PROMOVARE A 

INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI 

PROFESIONAL DUAL, 2.03.2022 

 

Simpozionul International “ Impreuna in Europa”  cu 

lucrarea «  O lectie despre Ecoturism » 

9 Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Medianu Rodica 

 

 

Popescu Gratiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Iuliana 

 

 

 

 

Medianu Rodica 

 

 

 

 

Popescu Grațiela 

3. Articole/ 

studii de 

specialitate 

în 

publicaţii 

cu 

ISSN 

https://edict.ro/past-present-future-it-is-all-in-the-

sky-erasmus/ - „EDICT – Revista educației” (ISSN 

1582 – 909X) 

 

Membru in echipa de redacție a revistei de limba 

engleză a județului Buzău, BuzzMagazine. 

 

Publicare ECOSTEP IN EUROPE  

ISBN 

Ivan Iuliana 

 

 

Medianu Rodica 

 

 

 

Popescu Grațiela 

4. Activitate 

metodică 

-Sustinerea pe data de 27.09.2021 a activitatii cu 

tema European Day of Languages cu elevii clasei a 

VI-a E 

 

Organizare/ sustinere Cerc Metodic de Informare 

Tudose Alice 

 

 

 

Popescu Grațiela 

https://edict.ro/past-present-future-it-is-all-in-the-sky-erasmus/
https://edict.ro/past-present-future-it-is-all-in-the-sky-erasmus/


 

 

CATEDRA MATEMATICÃ ŞI ŞTIINŢE 

   

Erasmus +  

26.11.2021 

 

Semestrul II 

Lectie demonstrativă la clasa a IV-a C, sustinuta pe 

data de 6.04.2022 cu tema “School places- revision 

of time and routine” 

 

Activitate organizata cu ocazia Zilei Francofoniei.  

21 Martie 2022 

 

 

 

 

Tudose Alice 

 

 

 

Popescu Grațiela 

5. Perfecţiona

re prin 

grade 

didactice 

(preinspecţ

ii/ inspecţii 

pt. 

definitivat, 

gr. II sau 

gr. I) 

Semestrul II 

Inspectia specială pentru acordarea gradului didactic 

I 

08.04.2022 

 

 

Tudosie Alice 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre 

didactice participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

 „Expert în egalitate de șanse”, tip 

perfecționare,  organizat de furnizorul de formare 

profesională Asociația Edu Zece Plus – Brașov – 

octombrie-decembrie 2021 - 25 de credite 

profesionale transferabile. 

 

Expert în egalizarea șsnselor,  Asociația 10 

PLUS, 15 credite, finalizat 

 

Semestrul II 

Programul de formare continuă ,,Mediere 

școlară,, - 20 de credite profesionale 

transferabile. – noiembrie – decembrie 2021 

Programul de formare profesională autorizat 

„Expert în egalitate de șanse”, tip perfecționare,  

organizat de furnizorul de formare profesională 

Asociația Edu Zece Plus – Brașov – decembrie 2021 

= 180 ore 

 

- ,,Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de 

învățare”-Asociația Sentire, 25 credite, 100 ore 

- Seminar de dezvoltare a măiestriei pedagogice 

(online) organizat de Asociația obștească inovație în 

educația de performanță,1 credit 

Urmuzache Marilena 

 

 

 

 

 

Zotolea Mariana 

 

 

 

Urmuzache Marilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudorache Maria 

 

 

 

 



- Cursul Pandantul Comic. Cum stârnești situații 

comice când spui o poveste sau faci o prezentare-

1,5h,15.02.2022, -AtelieR de Cuvinte 

- Arta Povestirii, Scena și Culisele ei în cadrul Zilei 

Internaționale a Artei Povestirii-1,5 h,01.03.2022, -

AtelieR de Cuvinte 

- Seara Devoratorilor de Povești1,5 h,20.03.2022, -

AtelieR de Cuvinte 

- workshop online "Instrumente inovative de 

dezvoltare și sprijin al identității profesionale a 

cadrelor didactice în contextul provocărilor actuale", 

organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii 

si American Councils for International Education 

- Ghid de bune practici in combaterea bullying-ului, 

3h-SC.SELLification SRL-D 

- Dezvoltarea Personala in Scoli, 3h-

SC.SELLification SRL-D 

 

Prevenirea formelor actuale de violență în rândul 

elevilor: bullying și cyberbullying 

 OME 33067/22.02.2022, 15CPT 

 

„Abordarea noilor educaţii în învăţământul 

preuniversitar”, furnizat de Asociaţia Profedu,  80 

ore/ 20 credite tranferabile, finalizat la 14 iunie 2022 

 

-”Clase de inspirație finlandeză”, 30 ore, Finnish 

Education Institute, 30 ore, septembrie 2021-mai 

2022.  

-”Control și monitorizare în educație”, CCD Bistrița 

Năsăud, 22 CPT, 90 ore, 25.10.2021-29.11.2021 

-”Educație remedială pentru elevii cu dificultăți de 

învățare”, SENTIRE, 25 CPT, 100 ore, 27.01.2022-

17.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pușcă-Balan Mihaela 

 

 

 

Bunea Diana 

 

 

 

 

Tănase Iohana 

 

2.  Manifestări 

științifice 

 

Activitatea „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, 

organizată de Ministerul Educației și UNICEF 

,, Cum îți dezvolți spontaneitatea”-1,5 h 

,, Structura unei povești care captează atenția de la 

început până la sfârșit”- 1,5h 

,, Improvizația, posibilă metodă în evaluarea 

inițială”-1,5h-Cercul Povestitorilor-AtelieR de 

Cuvinte 

- PROIECTUL SUPPORTING THE NEXT 

GENERATION OF STEM PROFESSIONALS-

PROJECT MANAGER(VIRTUAL JOB 

SHADOW)- JA Romania- 1h 

- ,,Cum să fii responsabil financiar “ 

- ,,Mindfulness financiar: cum să îți îmbunătățești 

relația cu banii“ 

- Școala de bani pentru părinți“- Școala de bani 

Tudorache Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-,, Cum să faci din GDPR aliatul tau, ca profesor sau 

director de școala”-3h 

 -,,Cum să Evaluezi și să Notezi cu ajutorul Fișelor 

de lucru Digitale”-3h-SC.SELLification SRL-D 

-,,Comunicarea eficientă cu adolescenții”  

 Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Copil (FONPC)  

-curs ,,Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”-

12h- Centrul de Educație Digitală Edumagic 

Solution 

-Conferința Națională ,,Captivează prin educație”-

Asociația Teatrul Vienez de Copii 

-atelierul de formare în educația de mediu prin film 

documentar, care s-a desfășurat online în perioada 4 

- 5 decembrie 2021-8h- Asociația Bloc Zero 

-,,Cum contribuim la educație?"-Webinar despre 

colaborare și bune practici organizat de Școala de 

Valori 

-,,Strategii puternice pentru succes la clasă”-

4h_Total Training Center SRL 

 

Semestrul II 

 

Participare la,,Seminarul de Informare și Promovare 

a Învățământului Profesional și Profesional –Dual, 

dedicat ,, Zilei Naționale a Meseriilor,, - la Liceul 

Tehnic Buzău, în data de 02.03. 2022 

Participare cu un grup de elevi de la Liceul Tehnic 

Buzău la workshop-urile și conferințele din cadrul 

evenimentului POLIBioFEST – (26-29 mai 2022) 

organizat de Universitatea POLITEHNICĂ din 

București – 28 mai 2022. 

 

Sesiunea Națională ”Imunitate și Vaccinare. 

Informații utile părinților”, Asociația Holtis,28.02- 

07.04.2022 

-Workshop online "Instrumente inovative de 

dezvoltare și sprijin al identității profesionale a 

cadrelor didactice în contextul provocărilor actuale" 

din 15 aprilie 2022 

-Masă rotundă "Sistemul românesc de educație între 

clasic și schimbare". 

- Schimbul de experiență online- Asociația EM-

România 

Inter și transdisciplinaritate în cadrul orelor de fizică 

și chimie, Simpozion Național ,,Eficient și modern 

în învățământul românesc actual”, ediția a V-a 

 

Sesiune de informare -Ziua Internațională Împotriva 

Consumului și Traficului Ilicit de Droguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmuzache Marilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudorache Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Fizica în viața de zi cu zi ”-Revista ,,ABC-ul 

științelor-ISSN 

 

Simpozion Multidisciplinar Internațional ,, 

Profesorul-creator de educație,, Buftea,2022 

ISBN 978-973-0-36428-6 

 

ABC – ul ŞTIINŢELOR, volumul IV, carte în 

domeniul educaţional, Buzău 2022,  

ISBN 978973-0-21421-5 (coautor) 

Conferinţa naţională „MOTIVAŢIE ÎN 

EDUCAŢIE”, organizată de CCD Buzău, 16 iunie 

2022 

 „Predarea matematicii, de la tradiţional la modern”, 

ABC – ul ŞTIINŢELOR, vulumul IV, carte în 

domeniul educaţional, Buzău 2022,  

ISBN 978973-0-21421-5 

„Probleme tipice pentru examenele şcolare” – studiu 

de caz, ABC – ul ŞTIINŢELOR, vulumul IV, carte 

în domeniul educaţional, Buzău 2022,  

ISBN 978973-0-21421-5 

 

- Seminarul de Informare și Promovare a 

Învățământului Profesional și Profesional-Dual, 

la Liceul Tehnic Buzău, 02.03.2022.  

- Etapa Județeană a Concursului Național ”Made 

for Europe” 

- ”Școala Europeană 2022”, București, 8.06.2022 

 

Aristotel Doinița 

 

 

 

 

Pușcă-Balan Mihaela 

 

 

 

Bunea Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tănase Iohana 

 

 

3. Perfecţiona

re prin 

grade 

didactice 

(preinspecţ

ii/ inspecţii 

pt. 

definitivat, 

gr. II sau 

gr. I) 

Inspecție finala Gr. I, 06.12.2021 susținută la Școala 

Gimnazială Ion Creangă Buzău 

Bunea Diana 

4. Activitate 

Comisia 

metodică/ 

Cerc 

pedagogic 

Activitate metodică:Săptămâna mondială a 

astronomiei/04.X.2021-cls.a-VIII-a C 

Referat :Importanța activităților extracurriculare în 

dezvoltarea personalității elevului și în dezvoltarea 

instituțională/26.XI 2021 

 

Activitate ,, Femei în spațiu” în Săptămâna Mondială 

a Cosmosului, 4- 10 octombrie 2021 

Activitate demonstrativă Cerc Metodic 1 Chimie 

,,Experimentul didactic între real și virtual ”-  

9 decembrie 2021 

 

Aristotel Doinița 

 

 

 

 

 

Tudorache Maria 

 

 

 

 

 



 

CATEDRA OM ŞI SOCIETATE 

   

Lectie deschisă Formule de calcul prescurtat 

26.11.2021 

 

Semestrul II 

 

Referat: Monitorizarea și evaluarea proiectului 

educational :  π7, PROIECT EDUCAŢIONAL,  

desfăşurat la nivelul unităţii de învăţământ Școala 

Gimnazială Nr. 7 Buzău, an școlar 2021-2022,  

7 aprilie 2022, în cadrul Comisiei Metodice 

matematică şi ştiinţe. 

Zotolea Mariana 

 

 

 

 

Bunea Diana 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre 

didactice participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

5 ianuarie- 2021 -Eveniment de lansare a Ghidului 

de utilizare a Bibliotecii Digitale Educație Online- 

15 ore, Direcția Generală Educație Tineret și Sport 

a Consiliului Municipal Chișinău, Republica 

Moldova. 

 

In perioada  noiembrie 2021 – mai 2022 particip 

la cursul “Proiectul Cetateanul”-Curs in 

desfasurare. 

 

Curs Management și leadership în educație 

Furnizor: Asociația Egomundi Călărași 

Finalizat Modulul 1: Management motivațional și 

participativ în educație, 30 de credite profesionale 

transferabile, urmând ca în semestrul al II-lea să se 

desfășoare Modulul 2, cu alte 30 de credite.  

Student în cadrul Școlii Doctorale a Universității 

Naționale de Muzică din București, primul semestru 

de prelungire a studiilor. 

 

Semestrul II 

 

In perioada  noiembrie 2021 – mai 2022 particip la 

cursul “Proiectul Cetateanul” 

 

-EDUCAȚIA REMEDIALĂ PENTRU ELEVII CU 

DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE, Asociația 

SENTIRE, 100 ore, 25 credite 

 

„Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, 

evaluare”, în cadrul programului de formare 

continuă „Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți” – CRED; Credite: 15; Perioada formării: 

14.05- 08.06.2022; Evaluarea finală: 27.06. 2022; 

Matei Roxana 

 

 

 

 

 

Sterpu Liviu 

 

 

 

Stoica Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterpu Liviu 

 

 

Ene Liliana, Matei 

Roxana 

 

 

Matei Roxana 

 

 

 

 



Curs gratuit: Evaluarea formativă modernă cu 

ajutorul standardelor educaționale și a parcurs 12 ore 

de curs și aplicații în format eLearning și Webinar. 

 

Curs CRED organizat de CCD Buzău,  ianuarie – 

martie 2022 (30 credite profesionale transferabile). 

 

 

 

 

 

 

 

Stoica Costel 

2.  Manifestări 

științifice 

26 noiembrie 2021 – Conferința Națională 

Integrarea cu succes a copiilor cu CES în 

învățământul de masă; 

16 decembrie 2021-Conferința internațională 

„Învățarea prin joc”- 14 ore de curs și 

aplicații în format eLearning și Webinar, Centrul de 

Educație Digitală Edumagic Solutions; 

2 decembrie 2021-Simpozionul Cultural – 

Comemorativ Episcopul Chesarie al Buzăului 

Fac parte din echipa de proiect a Platformei Resurse 

Educaționale Deschise Religie. https://red-

religie.ro/red/ 

Creator și autor a 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/. 

 

Participant cu o prelegere la lucrările Conferinței 

Internaționale a Școlilor Doctorale din 

IOSUD/Proiect CNFIS-FDI, organizat de 

Universitatea Națională de Arte George Enescu din 

Iași, 4-6 noiembrie 2021. 

Titlul conferinței: Sensuri ale interpretării în 

cercetarea artistică. 

Titlul prelegerii mele: Stilul nou calofonic în cadrul 

genului compozițional stihiraric bizantin. Elemente 

de interpretare asumate de compozitori și exegeți. 

Textul urmează să fie publicat în compendiul ce 

reunește studiile participanților. 

 

Semestrul II 

 

Am participat  pe data   de  23 Mai 2022 la  cursul 

“Profesor pentru Europa”prezentat  de 

profesor,Felicia Boscodeala,finalizat  cu diploma de 

participare, desfasurat la Colegiul Pedagogic,”Spiru 

Haret”Buzau  intre orele 9 -10.        

 

Simpozionul Național: „Învierea DomnuluiBucuria 

creștinilor”, aprilie 2022;   

Simpozionul Național „Tradiții și obiceiuri la 

Învierea Domnului,14 aprilie 2022;   

Matei Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoica Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterpu Liviu 

 

 

 

 

 

Matei Roxana 

 

 

 

https://red-religie.ro/red/
https://red-religie.ro/red/
https://red-religie.ro/red/


Participare la Simpozoinul cultural comemorativ 

„Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, 1650 de ani de 

la martiriul său”, 11 aprilie 2022;   

Webinar: Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale și a parcurs 12 ore de curs 

și aplicații în format eLearning;   

Participare la Conferința internațională „Învățarea 

prin joc” -Soluții inovatoare în educație, ediția a V-

a, 16 decembrie 2021 și a parcurs 14 ore de curs și 

aplicații în format eLearning și Webinar;  

Participare la Webinarul Teach for Romania: 

„Educație bazată pe curiozitate”, 09.02.2022.  

Participare la webinarul comunității SuperTeach cu 

tema: Inteligența emoțională în era tehnologiei;  

24th Pan-European Conference on Digital 

Education: Digital Teaching of Languages, 31 martie 

2022;   

Cerificat de CONFERINȚA „COPILUL TĂU, 

CAMPION LA VIAȚĂ”, 07.04. 2022;  Conferința 

„ FORMARE EUROPEANĂ, EFICIENȚĂ 

LOCALĂ“, desfășurată online de către Școala 

Gimnazială ” Elena Cuza” Iași, în data de 26 

februarie 2022. Evenimentul a avut drept scop 

marcarea finalizării Proiectului “ F. E. E. L.” ( număr 

de referință: 2019- 1- RO01- KA101- 062459), 

realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, 

în cadrul Programului Erasmus+;   

Paricipare la Workshop-ul cu tema „Utilizarea 

evaluării formative în pregătirea pentru reușitala 

examenele naționale”, 1 aprilie 2022.    

Lucrările Simpozionul Național „Tradiții și obiceiuri 

la Învierea Domnului,14 aprilie 2022- în curs de 

publicare;   

PROIECTUL ETWINNING „WELCOME TO 

WEB 2!”-articol în curs de apariție în revista Esențial 

în educație, pe platforma online: 

https://proiecteducational.ro/                   

 

Conferința Sfântul Sava de la Buzău – 1650 de ani 

de la martiriul său, organizată de Arhiepiscopia 

Buzăului și Vrancei în 11 aprilie 2022, la care am 

participat cu un referat publicat ulterior. 

 Stilul nou calofonic în cadrul genului compozițional 

stihiraric bizantin. Elemente de interpretare asumate 

de compozitori și exegeți. Revista ARTES, Iași, nr. 

23-24, număr ce reunește studiile participanților la 

Conferința Internațională a Școlilor Doctorale din 

IOSUD, desfășurată la Iași, între 4-6 noiembrie 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoica Costel 



 

 

 

 

 

Fascinanta colecție a Vechiului Stihirar. În 

Almanahul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei pe 

anul 2021. 

Muzica și imnografia Bisericii în epoca Sfântului 

Mucenic Sava de la Buzău. Continuitatea practicării 

muzicii bisericești la Curbura Carpaților după 

secolul al IV-lea, în Sfântul Sava de la Buzău – 1650 

de ani de la martiriul său, Buzău, 2022. 

3. Activitate 

Comisia 

metodică/ 

Cerc 

pedagogic 

09.12.2021 –activitate metodică la Comisia Om și 

Societate, la clasa a III a D, lecția: „ Când un om 

devine creștin”- conectare pe Zoom cu colegii 

profesori, prin platforma Adservio (25 elevi cu 

prezență fizică, 1 elev în online). 

Responsabil CERC METODIC 3 RELIGIE am 

organizat pe Meet întâlnirea din 11 ianuarie 2021, 

ora 18.00,  cu tema "Metode si mijloace de 

comunicare a bucuriei, evlaviei și iubirii creștine". 

 

Lectie  demonstrativa  la Educatie  sociala,clasa a 

VII-a E conform raportului cu nr  1475/25 

noiembrie 2021 .Mentionez ca lectia deschisa a fost 

transmisa online in cadrul Comisiei” Om si 

societete” pe aplicatia Meet. 

 

Inspecție la clasă efectuată de Prof. Medianu Rodica, 

în data de 03.12.2021/clasa a III-a A/Tema lecției, 

conținutul activității: Dumnezeu Se face cunoscut 

omului/ 

 

Semestrul II 

 

Participare fizică la Cercul Metodic 3 Religie, tema: 

"Comunicare și informare didactică în perspectiva 

finalităților orei de religie " la Liceul Gr. Moisil 

Buzău 

Matei Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterpu Liviu 

 

 

 

 

 

Stoica Costel 

 

 

 

 

 

 

Matei Roxana 

 Perfecţiona

re prin 

grade 

didactice 

(preinspecţ

ii/ inspecţii 

pt. 

definitivat, 

gr. II sau 

gr. I) 

17 martie 2022 – inspecție finală Gr. II 

 

Croitoru Lolica 



 

 

 

 

 

CATEDRA ARTE, TEHNOLOGII, EDUCAŢIE FIZICÃ 

   

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Nr./Număr cadre 

didactice participante 

1. Cursuri de 

formare/ 

specializare 

cu 

CPT/ ORE 

 

„Control și monitorizare în educație”, acreditat de 

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița Năsăud 

prin OM Nr. 3559 din 29.03.2021 (90 de ore) – 22 

CPT, desfășurat între 12 octombrie 2021 – 18 

noiembrie 2021 

 

Echivalare gradul didactic II cu 90 CPT. 

 

Cursul Developing Teacher Competencies in a 

Digital Context 

Cursul Obiceiurile Educatorilor de Succes3 ore 

Curs Interactiv & Lansare Carte „Captiveaza-ti elevii 

in Online mai ceva ca in clasa”3 ore 

Cursul Structura unei povești care captează atenția 

de la început până la sfârșit1,5 ore 

Cursul Cum îți dezvolți spontaneitatea1,5 ore 

 

Semestrul II 

 

-EDUCAȚIA REMEDIALĂ PENTRU ELEVII CU 

DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE, Asociația 

SENTIRE, 100 ore, 25 credite 

 

CRED( 30 CPT) 

 

Dobre Oana 

 

 

 

 

 

Bicoiu Mariana 

 

Dașu Narcisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundă Cristina, Bicoiu 

Mariana, Deleanu 

Eugen, Zaharia Horațio 

 

Bundă Cristina, 

Deleanu Eugen 

2.  Perfecţiona

re prin 

grade 

didactice 

(preinspecţ

ii/ inspecţii 

pt. 

definitivat, 

gr. II sau 

gr. I) 

Inspectie IC1 – Gr I- 21.03.2022 Bicoiu Mariana 

3. Manifestări 

științifice 

 

Am susținut atelierul intitulat ,,Metode de educație 

non-formală" în cadrul Conferinței SuperTeach 

Buzău cu tema: Mentalitatea Deschisă în Educație - 

încredere sau control? 

 

Conferința Bune practice în școala proactivă 

Dobre Oana 

 

 

 

 

Dașu Narcisa 



Conferința Transnațională Educație online prin 

parteneriate 

Conferința de lansare a Ghidului de utilizare a 

Bibliotecii Digitale Educație Online 

Conferința Națională Profesor, o meseri de viitor 

Seminarul Național de Închidere a Campaniei OSHA 

2021& Aniversarea a 70 de ani de contribuție a 

INCDPM în domeniul Securității și sănătății în 

muncă 

Seminarul Național Costuri și beneficia ale 

securității și sănătății în muncă 

18th Pan-European Conference on Digital Education 

19th Pan-European Conference on Digital Education 

20th Pan-European Conference on Digital Education 

21th Pan-European Conference on Digital Education 

Conferința Națională Provocările lumii 

contemporane 

Conferința Natională Consolidarea mediului școlar 

pentru dezvoltarea sănătoasă și sigură a elevilor în 

contextual pandemiei COVID 

Conferința Națională Captivează prin educație 

CONFERINŢA MULTIDISCIPLINARA  

,,LABORATORUL DE CREATIVITATE” 

Simpozion Internațional Practici educaționale de 

succes din perspectiva educației actuale 

Congresul Internațional al Dascălilor români, ediția 

a III-a 

Simpozionul național „Educaţia în zona rurală şi 

urbană – Exemple de bună practică în planul 

activităţii extraşcolare” 

Simpozion național: "Magia sărbătorilor de iarnă! 

Tradiții și obiceiuri" Importanța activităților 

educative în parteneriat cu părinții 

Simpozionul din cadrul PROIECTului 

EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN ,,POVESTE DE 

CRĂCIUN” Ediția a III-a 

Workshop Instrumente digitale și metode active-

participative în contextual proiectelor Erasmus 

Webinar MIE Teacher Academy din cadrul 

proiectului Job Incubator2 ore 

Workshop Temele pentru acasă. Tradițional sau 

îndrăzneț?5 ore 

Kahoot Edu Meetup to make learning awesome 

Sesiunea de formare despre utilizarea platformei de 

management 

educațional Adservio1,5 ore 

Webinarul Bun Venit la Școală!1,5 ore 

Webinarul Improvizația, posibilă metodă în 

evaluarea inițială!1,5 ore 

Webinarul Jocuri de improvizație1,5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Webinar Utilizarea platformei Pearldeck4 ore 

Webinar Crearea fotografiilor vorbitoare cu 

plarforma Blabberize4 ore 

Webinar Utilizarea platformei Powtoon pentru 

crearea animațiilor4 ore 

Webinar Utilizarea platformei Voicethread pentru 

lucrul in echipă la distanță4 ore 

Webinar Instrumentul Wooclap pentru feedback 

interactiv4 ore 

Webinar Crearea unui website cu ajutorul platformei 

Wix4 ore 

Webinar Crearea fișelor interactive pentru studierea 

vocabularului cu ajutorul platformei Studystack4 ore 

Webinar Utilizarea tablei interactive Jamboard4 ore 

Webinar Utilizarea tablei interactive Gynsy pentru 

gestionarea clasei4 ore 

Webinar Platforma de evaluare la distanță Plickers4 

ore 

Webinar Aplicația Renderforest pentru crearea 

animațiilor4 ore 

Webinar Utilizarea platformai Classtime în procesul 

de evaluare4 ore 

Webinar Crearea filmulețelor simple cu ajutorul 

Platformei Kizoa4 ore 

Webinar Crearea graficelor cu ajutorul platformei 

Beam4 ore 

Webinar Crearea hărților conceptuale interactive cu 

platforma Goggle4 ore 

Webinar Utilizarea platformei Biteable pentru crerea 

animațiilor simple4 ore 

Webinar Crerea posterelor digitale interactive cu 

ajutorul platformei Glogster4 ore 

Strategii pentru prevenirea și combaterea 

absenteismului și abandonului școlar8 ore 

Webinar Hands-on Experiments from Shared 

Experiences 

Proiectul Clasa Deschisa – Cum sa primesti si sa 

oferi Feedback de Ajutor3 ore 

Webinar Utilizarea platformei Liveworksheets4 ore 

Webinar Crearea animațiilor simple cu ajutorul 

platformei Animoto4 ore 

Webinar Utilizarea platformei Triventy pentru 

crearea sondajelor și jocurilor interactive4 ore 

Webinar Crearea portofoliilor digitale cu ajutorul 

platformei Wakelet4 ore 

Webinar Crearea activităților de evaluare cu ajutorul 

platformei Quizalize4 ore 

Webinar Crearea activităților de evaluare cu ajutorul 

platformei Quizizz4 ore 

Webinar reflection on Transformig Teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundă Cristina 

 

 

 



education Course Learning from Best Practices 

Webinar-ul introductiv dedicat profesorilor, pe tema 

siguranței online pentru elevi -  Eroii Internetului 

Modul I, II și III 

Workshop Predarea bazată pe atașament 

 

Semestrul II 

 

Conferința ” Super Teach” 

Seminarul ” Prevenirea abandonului școlar prin 

implicarea comunității”  

Simpozionul ” Abandonul școlar în pandemie” 

Conferința națională ”Modalități de stimulare a 

creativității elevilor” 

Workshop ” Stop abandonului școlar” 

 

CONFERINTĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL IN 

CADRUL PROIECTULUI ERASMUS 

„PROFESIONISTI PENTRU ROMANIA” – Nr. 

2019-1-RO01-KA102-061506 

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE REFERATE ŞI 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „SĂNĂTATEA – 

COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A VIEŢII „ 

SIMPOZION REGIONAL "ŞCOALA – 

FURNIZOR DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE" ediţia 

a XII-a 

Simpozion Internațional :  ,,DEZVOLTAREA   

ABILITĂȚILOR  DE  VIAȚĂ  ȘI  REZILIENȚA 

EMOȚIONALĂ  ÎN  MEDIUL  ȘCOLAR 

Simpozion Național VALORIFICAREA 

TRADIȚIILOR STRĂMOȘEȘTI ÎN CONTEXTUL 

MARILOR SĂRBĂTORI CREȘTINE” cu ISBN 

SIMPOZIONUL-CONCURS JUDEȚEAN „APA, 

ESENȚA VIEȚII” EDIȚIA a IV-a 

SIMPOZION INTERNAŢIONAL “APA UN 

MIRACOL” 

SIMPOZIONUL LA NIVEL INTERJUDEȚEAN 

IMPORTANȚA LECTURII ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV- EDUCATIV, activitate în cadrul 

Proiectului Erasmus + NR. 2021-1-RO01-KA220-

SCH-000023887,  Green Team Green Deal 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ « Învățarea creativă 

și atractivă » Ediția I 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN, ABORDĂRI 

INOVATIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-

EVALUAREPRIN APLICAREA METODELOR  

PRELUATE DIN CERCETAREA 

EDUCAŢIONALĂ DE PROFIL, EDIŢIA a II-a 

PLatforma EDMONDO soluții practice de predare la 

distanță Ianuarie 2022 4 ore 

 

 

 

 

Dașu Narcisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Concluzionând, în primul semestru al anului școlar 2021-2022 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; 

The evolution to Education 4.0: The STEAME 

School of the future Ianuarie 2022 

Predarea bazată pe atașament Ianuarie 2022 2 ore 

Utilizarea tablei interactive MIRO, Februarie 2022, 

4 ore 

Educația bazată pe curiozitate, Februarie 2022, 2 ore 

Cum reușesc copiii? Perseverența., Martie 2022 

2 ore 

Crearea și utilizarea codurilor QR în procesul de 

predare, Martie 2022, 4 ore 

Crearea fișelor intercative cu ajutorul aplicației 

Quizlet, Mai 2022, 4 ore 

Evaluarea formative cu ajutorul standardelor 

educaționale Aprilie 2022, 12 ore 

Folosește table intercativă virtulaă VBoard 

Aprilie 2022, 12 ore 

Cum reușesc copiii? Încrederea în sine., Aprilie 

2022, 2 ore 

 

-Academia francofonă de vară 

-Simpozion Internațional „Educație fără frontiere” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre Oana 

4. Articole/ 

studii de 

specialitate 

în 

publicaţii 

cu 

ISSN 

Semestrul II 

autor RED, avizat ISJ – proiect didactic 

” Constriurea unui climat școlar puternic”- ISBN 

” Rata și motivele absenteismului”- ISBN 

 

 

 

Bundă Cristina 

5. Activitate 

Comisia 

metodică/ 

Cerc 

pedagogic 

În cadrul comisiei metodice consiliere si orientare 

am susținut cu clasa a VI-a B, în data de 12.11.2021, 

lectia Bullying și Cyberbullying. 

 

Semestrul II 

 

Cerc metodic, 23.02.2022, cls. V-C,  Bucătăria. 

Utilizare resurse RED. Planul bucătăriei, activitate 

practică. 

Bicoiu Mariana 

 

 

 

 

 

Bicoiu Mariana 



- 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. 

 

ANALIZA SWOT  

A ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 

PUNCTE TARI 

- Colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– 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 cursul de formare/perfectionare -

EDUCAȚIA REMEDIALĂ PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE, 

Asociația SENTIRE, 100 ore, 25 credite, a unui nr. de 30 de cadre didactice.  

- perfecționarea tinerilor profesori cu grade didactice. 

- Un număr mare de cadre didactice participă la simpozioane, publică articole și asistă 

la, webinarii, online pe diverse teme. 

- In ultimii 5 ani CCD Buzău, a format prin proiectul CRED un nr. de 37 de cadre 

didactice ale școlii noastre iar cursul RED ”Resurse educaționale digitale: realizare, 

utilizare, evaluare”  un nr. de 4 cadre didactice. 

- Cursurile propuse în oferta CCD sunt recunoscute la nivel national iar cadrele didactice 

ale școlii au putut să le acceseze.  

- Existența unui număr de cadre didactic cu competență pentru susținere cursuri de 

formare în calitate de formatori și metodiști.  

- În urma aplicării chestionarului propus de CCD Buzău  și aplicat în școala noastră a 

rezultat oferta de pregătire profesională continuă, în strânsă legătură cu necesiitățile de 

formare în domenii de interes.  

- Derularea cursurilor în format online a dus la o mai mare prezență și interes a cadrelor 

didactice pentru accesarea de cursuri cu credite sau ore. 

 

 

PUNCTE SLABE 

- Existenţa tendinţelor de conservatorism și inerţie la schimbare, tendinţe de 

minimalizare a importanţei actului de formare/ perfecţionare manifestate la unele cadre 

didactice. 

- Având în vedere formatul cursurilor online, cantitatea mare de informații prelucrată 

electronic necesită un timp de lucru suplimentar în fața calculatorului. 

- Volumul mare de muncă al cadrelor la catedră, coroborat cu temele de curs în mediul 

online duce la uzură fizică și morală. 

- Sarcinile uzuale și numărul mare de activități la care sunt expuse în mod frecvent 

duce la o insuficientă motivare pentru participarea la programele de formare. 

 

OPORTUNITĂȚI 

- existenţa surselor de informare și formare externă pentru cadre didactice; 

- existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, naţionale și internaţionale; 



- posibilitatea participarii la programul național CRED, gratuit, cu 30 CPT. 

- 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; 

- existența unui sistem informațional modern de vizibilitate a CCD Buzău pentru toate 

cadrele didactice interesate ( http://ccd.buzau.ro/ ) 

 

AMENINȚĂRI 

- suprasolicitarea cadrelor didactice cu multă documentaţie. 

- Accesarea anumitor cursuri plătite de către cadrele didactice duce la dezinteres din 

partea acestora. 

- Întotdeauna cursurile online vor fi influențate de conexiunea la internet. 

- Lipsa unor prevederi specifice în legizlația școlară care să permită 

atenționarea/sancționarea cadrelor didactice dezinteresate față de propria dezvoltare 

profesională. 

- Parcurgerea anumitor tipuri de cursuri poate duce la migrarea personalului didactic 

către alte entități din economia națională 

 

Responsabil Comisia de perfecționare și formare continuă, Prof. Mariana Bicoiu 

 

 

 COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

 Comisia  pentru  Evaluarea  și  Asigurarea  Calității, înființată prin Decizia 

Nr.47/14.10.2021, a  avut  pe  parcursul  anului școlar 2021-2022  următoarea componență: 

Coordonator:  TĂNASE IOHANA     MAGDALENA - DIRECTOR 

Responsabil CEAC - Roșu Mihaela 

Membri: Popa Adrian 

 Ene Liliana 

 Moraru Simona 

 Aristotel Doinița – secretar CEAC 

 Deleanu Eugen-reprezentant sindicat 

 Pîrvu Mioara-reprezentant părinți 

 George Aurelian Vlad-reprezentant Consiliu local 

ATRIBUȚIILE GENERALE ale C.E.A.C. pentru anul școlar 2021- 2022: 

- 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; 

-    Identifică punctele slabe și punctele tari, amenințările și oportunitățile existente; 

-    Elaborează planuri de îmbunătățire în funcție de aspectele mai puțin satisfăcătoare; 

http://ccd.buzau.ro/
http://www.calitate.aracip.eu/


-    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 2021-2022  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. 

 Conform  R.A.E.I.  2021- 2022  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 s-a desfăşurat  conform  planului  operațional  și  planului 

managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate. 

 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 anului școlar 2021-2022 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. 

 În luna octombrie 2021  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

· Stabilirea graficului întâlnirilor  de lucru. 

· Stabilirea responsabilităților individuale și a termenelor de realizare. 

· Stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii. 

 De asemenea, a fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare, au fost 

planificate activitățile pentru asigurarea calității. 

 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. În luna octombrie 2021 a fost realizat Portofoliul comisiei și s-a elaborat Planul 

managerial al comisiei, precum și Planul de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2021-

2022 inspirându-se din  PDI –ul din acest an școlar. Planul de îmbunătățire a calității a fost 

aprobat în CA și CP și postat pe platforma ARACIP. 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 2021 au fost stabilite activitățile pentru anul școlar 2021- 2022:  

❖  ,,Orientare școlară și profesională” din  Planul de îmbunătățire, cf. Hotărârii Nr.3  din 

15.10.2021  

❖  ,,Impactul cursurilor de formare în domeniul incluziunii școlare” din  Planul de 

îmbunătățire, cf Hotărârii  Nr.4. din 15.10.2021. 

 De asemenea, în perioada octombrie-noiembrie 2021, 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.  

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. Au fost colectate date 

statistice ale unităţii şi a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter permanent în 

vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial. 

 S-au aplicat chestionare și fişe de monitorizare a cataloagelor. 

 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. 

 Examenele EN la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a-VIII-a s-au desfășurat ,de asemenea, 

la timp și în condiții optime. 

Tot pe parcursul anului școlar s-au 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 în 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 lucu;  

✓ desfăşurarea de întâlniri  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;  

✓ 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 2021-2022 pe baza documentelor proiective ale echipei manageriale având ca 

obiective strategice: 

• Continuarea  dezvoltării  unei culturi şi a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului 

personal al şcolii 

• Continuarea  dezvoltării  unei culturi şi a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului 

personal al şcolii 

• Proiectarea  activităţii  pentru  anul şcolar 2021-2022 

• Implementarea Sisitemului de Control  Managerial  Intern în anul şcolar 2021-2022, ca 

modalitate de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite de şcoala noastră beneficiarilor 



• Determinarea  gradului  de responsabilizare şi implicare a membrilor CA în procesul 

de implementare şi control prin planul de activitate şi monitorizare a acţiunilor asumate  

• Crearea unui grup de lucru pentru analiza  SWOT,  format  din profesori, elevi şi părinţi 

• Realizarea/ revizuirea procedurilor pentru fiecare subdomeniu. Corelarea  

instrumentelor   de  evaluare  cu noile ţinte  strategice  din PDI 

• Dezvoltarea bazei de date a CEAC 

• Trasarea unor direcţii noi de implementare  a  unui  demers  eficient care să conducă la 

succesul şcolar 

• Identificarea   punctelor   vulnerabile în  demersul  de  pregătire suplimentară pe întreg 

parcursul anului şcolar 2021-2022 

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 2020- 2021 şi prezentarea în CP; 

5. Întocmirea planului operaţional al C.E.A.C. pentru anul şcolar 2021-2022; 

6. Întocmirea planului de îmbunătățire pentru anul școlar 2021- 2022. 

7. Aplicarea procedurilor de monitorizare internă. 

Concordanța activităţii şcolii cu principiile calităţii 

1 .  Analiza rapoartelor de monitorizare cu proiectarea unor planuri de îmbunătăţire 

( portofolii). 

2. Dinamizarea activităţii C.E.A.C. 

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 

profesională prin intermediul gradelor didactice și a cursurilor de formare profesională; 

4. Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, realizate de către echipa manageriala; 

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 anului școlar 2021-2022 

 S-au desfășurat activități de asistențe la ore conform graficului, după cum rezultă și 

din fișele de observare a lecțiilor și proiectele atașate în dosarul C.E.A.C. , asistente realizate 

de către echipa manageriala. 

Activități desfășurate/inițiate pe parcursul anului școlar conform planificării acestora  

1.   Implementarea de proiecte educaționale naționale și   internaționale  (3 proiecte  

ERASMUS+-”MIGRANT,S UR HOPE” ,,,GREEN LIFE ” „PAST,PRESENT,FUTURE-IT 

IS ALL IN THE SKY”) 

2.   Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională; 

3.   Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ; 

4.   Sprijin personalizat acordat elevilor cu CES și elevilor capabili de performanță; 

5.   Îmbunătăţirea calităţii activităţilor educative; 

6.   Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice ; 

7.   Implicarea familiei în viața școlară. 

 

ANALIZA SWOT 

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  anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2021-2022 la 

termenul stabilit;  

- s-a realizat graficul de asistenţe realizate de către echipa managerială; 

- procedurile elaborate sunt în număr mare; 

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. înv. primar Roșu Mihaela 

  

                                                                                                                                                  

                                             Proiect de Educatie Globalã  

                                        Este lumea noastrã ! Sã acţionãm  ! 

 

 

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. Scopul activitatilor sustinute a fost insușirea cunoștințelor și formarea de abilități 

comportamentale necesare pentru menținerea și îmbunătățirea calității mediului, astfel încât 

să se prevină degradarea mediului, degradarea Pământului. 

”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” – Împreună pentru viitor! Activitate sustinutã de 

institutor  prof. Popa Adrian alãturi de elevii clasei a III a A Obiectivele propuse au fost 

conștientizarea importanței acestui eveniment; recunoașterea propriului comportamet asupra 

mediului înconjurător; identificarea unor situații de acțiune comunitară pentru protejarea 

mediului. Rezultate aşteptate si atinse au fost  manifestarea interesului pentru astfel de 

activități; implicarea tuturor elevilor în acțiuni comunitare de protejarea mediului;  atragerea și 

altor beneficiari ai educației, părinți, parteneri, în astfel de activități. 

Dă mai departe !- Activitate sustinutã de prof. Ivan Iuliana alaturi de elevii clasei a VIII a A. 

Elevii au urmărit un scurt videoclip, trailerul filmului Pay it forward . Mesajul filmului este 



următorul: Doar imaginati-vă ! Faceți o favoare care ajută cu adevărat pecineva și îi spuneți să 

nu o plătească înapoi, ci să o plătească către alte trei persoane care, la rândul lor,o plătesc 

fiecare altor trei - și mai departe într-o revărsare globală de bunătate și decență. Imposibil? În 

această poveste dulce-amăruie și înălțătoare. elevul Trevor McKinney nu va accepta asta și 

începe o reacție în lanț de bunătate pentru proiectul său de studii sociale Ulterior vizionării 

clipului elevii au purtat discuții despre ce înseamnă lumea și ce ar putea să facă fiecare pentru 

a schimba lumea. Elevii au avut următoarea sarcină: gândește-te la ceva care să schimbe lumea 

și pune-l în acțiune.  

 

,,Împreună pentru o lume mai bună!”- Activitate sustinuta de prof. Tudorache Maria alãturi de 

elevii clasei a VI a E. Activitatea ,, ,,Împreunăpentru o lume mai bună!”a oferit copiilor o 

abordare nouă asupra repercursiunilor acțiunilor oamenilor asupra mediului și a planetei 

Pământ. 

Au fost explicate și completetate unele noțiuni de poluare a mediului înconjurător. S-a vizionat un film, 

apoi am dezbătut pe baza acestuia, explicând impactul pe care îl are poluarea asupra mediului 

înconjurător.Elevii identifică problemele care pot apărea datorită poluării mediului înconjurător asupra 

vieții pe Pământ în general și a omului în mod special: apariția unor boli, dispariția unor specii. 

Mesajele motivaționale au provocat discuții interesante şi au deschis noi orizonturi.Elevii și-

au exprimat viziunea lor prin scrierea pe tablă a unor slogane. 

Rezultate așteptate au fost  creşterea gradului de conştientizare alcopiilor faţă de 

responsabilitatea pe care o au, de a preveni poluarea și a proteja planeta. 

 

Este lumea noastra ! – Activitate sustinutã de prof. Budea Laura alãturi de elevii clasei a V a 

E. Activitatea a avut in centru actiunile cunoscutei activiste Greta Thumberg. Elevii au vizionat 

filmulete si au inteles cât de importantã este implcarea tinerilor in lupta pentru protejarea 

planetei . Trebuie să protejăm biosfera, aerul, oceanele, solul, pădurile”, a declarat, la cei 16 

ani ai ei, activista suedeză din domeniul climei, Greta Thunberg, reiterând că este imperativ 

să se ia imediat măsuri împotriva schimbărilor climatice. Ea a atras atenția asupra faptului că 

planeta noastră se află la doar aproximativ 11 ani de o catastrofă ireversibilă. „Nu ne luptăm 

doar pentru viitorul tinerelor generații – luptăm pentru viitorul tuturor. , a conchis ea. Elevii 

au purtat discutii si au realizat desene cu mesaj. 

 

”Bucuriile copilariei” - Activitate susţinutã de institutor prof. Stere Georgeta alaturi de elevii 

clasei a III a C. Obiectivele activitatii au fost sensibilizarea copiilor cu privire la impactul 

produs de Covid-19 asupra dreptului la educației; identificarea unor situații de acțiune în 

vederea asigurării dreptului la educație pentru toți copiii; 

Activitatea a avut ca scop implicarea tuturor elevilor în activități privind drepturile copiilor. 

Dna invatatoare a pus accent pe prezentarea evenimentului și reactualizarea momentelor 

petrecute de către elevi în perioada de învățare online; 

identificarea unor probleme pe care le-au avut în această perioadă; vizionare PPT ”Convenția 

ONU privind drepturile copilului 1989”; realizarea unor lucrări AVAP cu tema ”Bucuriile 

copilariei” prin care să indicăm diverse măsuri de protejare a dreptului la educație în prezent; 

”Turul Galeriei” – miniexpoziție cu lucrările realizate. 

 

„Copiii intr-o lume mai bunã” – Activitate susţinutã de prof. invãtãtor Delcea Alice alãturi de 

elevii clasei a III a D. Activitatea a avut ca scop cunoaşterea drepturilor copiilor, conştientizarea 

de cãtre copii a importanţei respectãrii acestora. Elevii au vizionat un material video despre 

drepturile copiilor. S-au purtat discutii si elevii au relizat desene cu mesaj. 

 



“Ce este schimbarea climatica?” Activitate sustinutã de prof. invãtator Tacu Cristina alaturi de 

elevii clasei a IV a E. Temele dezbatute au fost: cum  este afectat pãmântul de schimbarea 

climatica? de ce se schimbã clima in lume? cum schimbã gazele cu efect de sera clima? ce 

mãsuri sunt luate pentru combaterea schimbarilor climatice? care sunt consecintele 

nerespectarii masurilor luate? 

Elevii au desenat cinci activitati pe care le pot face pentru a proteja planeta. Au urmãrit un film 

cu tema propusã si au realizat o expozitie cu toate materialele realizate. 

 

 

« Şi copiii au drepturi  «  Activitate sustinutã de prof. invãtãtor Drãgoescu Mihaela alãturi de 

elevii clasei a III a B. Elevii au urmărit un material PPt, despre drepturile copiilor. Au analizat 

fiecare drept prezentat in material şi au discutat despre importanţa acestora pentru copii. 

Fiecare copil trebuia să-şi aleagă un drept, cel pe care-l considera cel mai important. Pe o coală, 

au realizat un poster despre dreptul ales: importanţa pentru ei, motivarea alegerii acestuia şi 

ilustrarea printr-un desen. Toate prezentările au fost expuse într-o mini galerie pentru a fi 

observate de toţi copiii. 

 

Responsabil Activitãti Educative :  Ivan Iuliana 

 

 

 

                                          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 ingrijorator ,23.11.2021  activitate desfasurata alaturi de elevii clasei a 

Va C si prof. Demte Mihaela.   Activitatea a fost centratã in jurul conceptelor de delincvenţa, 

infracţiune, violenţã. Elevii au fost incurajaţi sa conştientizeze pericolul violenţei apãrute la o 

varstã fragedã. Au fost discutate cauzele care duc la delincvenţã, efectele acesteia pe termen 

lung dar si modalitatile de a stopa acest flagel şi de a fi pusi in garda in legatura cu pericolele 

la care se expun alegand sa cedeze tentatiilor vârstei. 

       Elevii au vizionat o prezentare Power Point, imagini sugestive ale violentei comise de 

minori, si s-a aplicat un chestionar pentru a indentifica cauzele violentei in scoala si 

modalitatile la care elevii se gândesc pentru a face din instituţia şcolara un mediu cât mai sigur. 

La sfarsitul activitataii elevii au  realizat postere cu mesaje antiviolenta care au fost expuse in 

scoala. 

 

Bullying, un fenomen în plină desfasurare ? 10.12. 2021 Activitate desfasurata alaturi de elevii 

clasei a V a D , prof . Sterpu Liviu  .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 la o poveste personala , 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 si Cyber bulliyng 21.10.2021 Activitate desfasurata alaturi de elevii clasei a 

Va E si prof Budea Laura. 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 

si mediul online.  

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.  

 

 Prof. Budea Laura 

                                          

 

Raport de activitate la proiectul „START SPRE VIITOR!” 

  

Domeniul: Orientare școlară și profesională 

            Coordonatorul proiectului: prof. Matei Roxana Carmen 

Beneficiarii direcţi:  aproximativ 160 de elevi de la clasele: VI E, VII B, VII D, VIII A, 

VIII C, VIII D   

Formarea și dezvoltarea abilităților, a intereselor, a valorilor legate de muncă, pentru 

conturarea preferinței legate de ocupație și de o alegere corectă a liceului la sfârșitul ciclului 

gimnazial 

În cadrul proiectului, „START SPRE VIITOR!”  au avut loc activităţile: 

1. Titlul activităţii: „Importanța obținerii unui certificat lingvistic 

recunoscut pe plan internațional” 

 

Data/perioada de desfăşurare:  17.12.2021 

Beneficiari:  25 elevi ai  clasei a- VI-a E 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Profesor responsabil: TUDOSE ALICE 

Metode/mijloace de realizare: discuții, prezentare Power Point 

Modalităţi  de evaluare:  foto 

Descrieţi pe scurt activitatea:  

      Activitatea a debutat cu o discutie  pe  tema planurilor de viitor, a meseriilor si calificarilor 

considerate de catre elevi valoroase in societatea actuala. S-a evidentiat tendinta generala catre 



calificarile din domeniul IT, dar si posibilitatea tot mai mare de a studia sau lucra in alte tari. 

Cunoasterea unei limbi straine, precum si obtinerea unui certificat care atesta acest lucru pe 

plan international,  aduce un plus de valoare pregatirii in orice domeniu. Asfel, sustinerea 

Examenelor Cambridge vine in intampinarea unui bun “start spre viitor”. 

Rezultate: 

• Constientizarea importantei obținerii unui certificat lingvistic recunoscut pe 

plan international in dezvoltarea carierei; 

• Informarea elevilor privind  beneficiile  Examenelor Cambridge, precum si a 

modalitatii de inscriere si de pregătire în acest sens. 

 

  2.   Titlul activității: „ Eu și viitorul meu” 

Data/perioada de desfășurare: 22 decembrie 2021 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Numărul de participanți: 26 elevi 

Profesor responsabil: CÎMPEANU MIHAELA 

Beneficiari: elevi clasei a - VIII-a C 

Metode/mijloace de realizare:  dezbatere, ateliere de lucru, PPT-uri, resurse video de pe 

Youtube. 

Modalități  de evaluare: Fișa „Blazonul personal”, „Trifoiul norocos” 

Descrieți pe scurt activitatea: Lecția a constat într-o suită de activități de autocunoaștere, de 

descoperire a trăsăturilor de personalitate, de ilustrare a valorilor și intereselor elevului și 

oportunitățile legate de paleta de ocupații. 

 

3. Titlul activității: „ Alege-ți drumul!” 

 

Data/perioada de desfășurare: 26 ianuarie 2022 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Numărul de participanți: 27 elevi 

Profesor responsabil: DAȘU NARCISA 

Beneficiari: elevi clasei a - VIII-a D 

Metode/mijloace de realizare: dezbatere, discuții, videoproiector, internet, Platforma "Alege-

ţi drumul!". 

Descrieți pe scurt activitatea:  În cadrul activității a fost prezentată Platforma "Alege-ţi 

drumul!", care reprezintă portalul de informare al tuturor elevilor, profesorilor și 

reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional 

și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează 

integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii. A fost prezentat Calendarul 

admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul școlar în curs. 

A fost prezentată Școala Profesionala Germană Kronstadt din Brașov și planul de școlarizare 

pentru județul Buzău: https://www.alegetidrumul.ro/scolarizare/BZ. Rezultatul se va 

materializa în numărul mare de participanți care vor afla informații despre oferta educațională 

atât a liceelor tehnologice din orașul Buzău cât și din țară și care vor responsabilizați în legătură 

cu opțiunile lor de viitor. 

4. Titlul activității: „ Școala viitorului prin ochii elevului si profesorului de azi” 

https://www.alegetidrumul.ro/scolarizare/BZ


 

Data/perioada de desfășurare: 24 februarie 2022 

Locul desfășurării: sala de clasă 

Numărul de participanți: 28 de elevi 

Profesor responsabil: BUNEA DIANA 

Beneficiari: elevi clasei a - VII-a D 

Metode/mijloace de realizare:  dezbatere, ateliere de lucru, lucrul individual, resurse video 

de pe Youtube. 

Modalități de evaluare: Chestionarul și diagrama Ishikawa 

Descrieți pe scurt activitatea: Lecția a urmărit atingerea unor competențe specifice: 

analizarea consecințelor schimbărilor economice, sociale și tehnologice asupra profesiilor; 

 evaluarea opțiunilor personale privind dezvoltarea personale și profesionale. 

Pe baza unui chestionar elevii și-au identificat aptitudinea generală de învătare, aptitudinea 

verbala, aptitudinea numerică, aptitudinea tehnică. S-a verificat corespondenţa între meseriile 

alese de elevi şi aptitudinile lor rezultate în urma aplicării testului. Se discuta situaţii concrete 

în care persoane cunoscute au fost nevoite sa îşi schimbe locul de muncă sau chiar profesia. 

Deoarece nu toţi elevii s-au orientat către o meserie potrivită aptitudinilor lor, se prezintă mai 

multe meserii actuale : agent comercial, broker valori, designer de interior, analist-

programator, etc, dar şi meserii tradiţionale : tăbăcar, potcovar, geamgiu, sobar, coşar. 

 

Rezultatele proiectului: 

• Abilități de autocunoaștere 

• Elaborarea unui plan de carieră 

 

Parteneri si colaboratori:  

• Cabinetul de consiliere școlară; 

•  Profesor psihopedagog, Consilier Școlar, Cîmpeanu Elena Mihaela 

 

Coordonatorul proiectului, prof. Matei Roxana Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



COMISIA ELEVILOR CU CES ȘI CU RITM LENT DE ÎNVĂȚARE 

Sem. I 

 

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 2021-

2022, 14 elevi cu CES: 

❖ Davidoiu Rareș Alexandru- preg A 

❖ Ioniță Maya Anastasia- preg D 

❖ Alexandru Matei Vlad- preg C 

❖ Popică Oana Maria- I A 

❖ Vîlcu Ștefan Calinic- I B 

❖ Torcaru Teodor Andrei- I B 

❖ Polschi Alex Florian- cls.III C 

❖ Iacob Antonia Maria- cls. III D 

❖ Neagu Ionuț- cls a V-a C 

❖ Bărăgoi Ingrid, cls a VI-a C 

❖ Radu Mihai Valentin cls a VI-a D 

❖ Polschi Gabriel, cls a VII-a A 

❖ Gonaciu Ionela Cosmina, cls a VII-a C 

❖ Bartolomei Robert, cls a VII-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 2021-2022 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.Din păcate nu toți elevii au promovat semestrul I. 

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, a 

VII-a și a VIII-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, ianuarie:  

➢ 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. 

 

Raport sem. II 

 

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 în anul școlar 2021-2022, 16 elevi 

cu CES. 

❖ Davidoiu Rareș Alexandru- preg A 

❖ Ioniță Maya Anastasia- preg D 

❖ Alexandru Matei Vlad- preg C 

❖ Popică Oana Maria- I A 

❖ Vîlcu Ștefan Calinic- I B 

❖ Torcaru Teodor Andrei- I B 

❖ Polschi Alex Florian- cls.III C 

❖ Iacob Antonia Maria- cls. III D 

❖ Neagu Ionuț- cls a V-a C 

❖ Grigore Darius cls a V-a C 

❖ Botea Ștefan, cls a VI-a B 

❖ Bărăgoi Ingrid, cls a VI-a C 

❖ Radu Mihai Valentin cls a VI-a D 



❖ Polschi Gabriel, cls a VII-a A 

❖ Gonaciu Ionela Cosmina, cls a VII-a C 

❖ Bartolomei Robert, cls a VIII-a D 

 

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: 

• Polschi Gabriel,clasa a VII-a A, a înregistrat progrese constante în procesul de 

adaptare şcolară. A depăşit aproape in totalitate dificultaţile emoţionale cu care se 

confrunta şi a realizat la nivel mediu spre maxim obiectivele individualizate specificate 

în Planul de Intervenţie Personalizat pentru semestrul II. 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. Are medii de 8,9 si 10 la nivel de 

clasa. 

• Elevul Polschi Alex Florian, clasa a III, a realizat la nivel bine obiectivele 

personalizate, stabilite pentru semestrul II. 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 mamei.  

• Elevul Bartolomei Robert, clasa a VIII-a  a realizat la nivel  bine spre foarte bine 

obiectivele individualizate stabilite pentru al doilea 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 ADHD, 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 II, a inregistrat progrese notabile, obtinand note destul de mari 

la materiile principale.                                                  



• Eleva Popica Oana Maria din clasa I, manifesta un interes scazut fata de scoala, 

inregistrand astfel achizitii minime in sfera educationala. Refuza de multe ori sa 

participe la activitatile clasei, este destul de retrasa, nu interrelationeaza f bine cu 

colectivul clasei. Cu toate acestea, se vede un usor progres fata de semestrul precedent. 

• Elevul Torcaru Teodor Andrei din clasa I, manifesta interes fata de procesul de 

invatamant, se implica in activitatile clasei, interrelationeaza f bine cu colegii si dna 

invatatoare.  A inregistrat progrese constant pe parcursul celui de al doilea semestru. 

• Elevul Botea Stefan,  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. In semestrul doi a lipsit f mult de la scoala datorita problemelor de 

sanatate. 

•  Eleva Baragoi Ingrid, 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. De la 

inceputul anului scolar, parintii au facut cerere sa invete in online. Dat fiind faptul ca 

refuza sa deschida camera si sa participe la lectii, eleva se afla in regres si, datorita 

acestui fapt, a fost transferata in luna aprilie la CSEI Buzau.  

• Elevul Valcu Stefan Calinic, a intrat in programul de sprijin inca din clasa pregatitoare. 

A inregistrat progrese constante de-a lungul anului scolar 2020-2021. La sfarsitul 

vacantei de vara, elevul a suferit o pareza pe partea dreapta, nemaiputand sa-si 

foloseasca mana dreapta, cu care scria. Cu toate acestea,  invatat sa scrie cu mana stanga 

chiar daca asta presupune un efort urias, astfel incat, a continuat sa progreseze si pe 

parcursul semestrului I al acestui an scolar.In vacanta de iarna a suferit un nou atac 

cerebral, lipsind o perioada de la scoala dar, interesul major pe care il manifesta fata de 

procesul instructiv-educativ si a ambitiei de care a dat dovada, a reusit sa recupereze , 



astfel incat a continuat sa inregistreze progrese chiar si in semestrul doi a acestui an 

scolar. Nivelul achizitiilor este unul bun. 

• Eleva Gonaciu Ionela Cosmina, din cls. a VII-a, are probleme de auz, ceea ce duce la 

o slaba achizitie scolara. Cu toate acestea, manifesta un interes crescut fata de procesul 

instructiv educativ. Parintii se implica destul de mult, tin permanent legatura cu scoala, 

ceea ce a condus la progrese medii ale elevei in sfera achizitiilor scolare chiar si in 

semestrul II al acestui an scolar.  

• Elevul Alexandru Matei Vlad din clasa pregatitoare manifesta un interes deosebit fata 

de activitatile clasei si fata de invatare. Elevul a inregistrat progrese constante pe 

parcursul semestrului II. Parintii tin in permanenta legatura cu scoala si se implica in 

educatia copilului. 

• Elevul Davidoiu Rares Alexandru din clasa pregatitoare, este un copil extreme de 

energic, nu sta in banca in timpul orei, dar, cu toate acestea, nivelul sau de achizitii este 

unul bun. Parintii se implica f mult atat in relatia cu scoala cat si in ajutarea copilului 

acasa, in pregatirea lectiilor, astfel incat progresul este vizibil. Copilul participa cu 

placere la orele efectuate cu profesorul  de sprijin. 

• Eleva Ionita Maya Anastasia  din clasa Pregatitoare, este un copil care participa la 

activitatile clasei, manifesta interes fata de procesul instructiv-educativ, beneficiaza si 

de sprijin din partea parintilor astfel incat, a progresat foarte  mult. 

• Elevul Radu Mihai  Valentin din clasa a VI D, a inregistrat constant progrese maxime, 

atat la romana cat si la matematica. Parintii tin legatura cu scoala, se ocupa mult de 

copil, iar rezultatele sunt pe masura. 

• Elevul Grigore Darius, din clasa a V-a C, a primit COS doar in data de21.12.2021, 

astfel incat, a intrat in programul de sprijin doar de la inceputul sem. II. Manifesta un 

interes scazut pt procesul instructiv-educativ. Problemele lui sunt in mare masura de 

natura comportamentala. 

•     Elevul Neagu Ionut, din clasa a V-a C, a primit COS doar in data de 07.12.2021, 

intrand in programul de sprijin doar din semestrul II al anului scolar 2021-2022. 

Manifesta un interes scazut fata de procesul instructiv-educativ,refuza sa scrie si sa 

raspunda la ore ceea ce face ca, nivelul sau de achizitii sa fie minim. Parintii sustin 

atitudinea copilului, considerand ca, profesorii sunt vinovati de situatia copilului.  La 

orele de terapie cu profesorul de sprijin a participat de putine ori in acest semestru. 

• Eleva Iacob Antonia din clasa  a III-a, a obtinut cerificatul de orientare in data de 

13.11.2018, inca de la clasa pregatitoare.. A inceput sa-si centreze atentia pe sarcinile 

de lucru, manifesta interes pt procesul de invatare dar, nivelul ei de achizitie este minim. 



Manifesta relatii optime cu colegii de clasa si cu dna invatatoare. Parintii mentin 

legatura permanenta cu scoala, astfel incat, putem spune ca eleva a inregistrat un 

progres minim. 

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 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 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 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 2022 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 învăţământ s-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. 

 

Responsabil comisie, Profesor  Tudorache Maria 

 

                                                                                                            

REZULTATELE OBŢINUTE LA  CONCURSURILE ŞCOLARE  

 

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 

 

Total premii obţinute în anul şcolar 2021-2022: 2450 premii 

 

 

                                                                                             

 

Prof.coor. Manole Joița  ~ clasa Pregătitoare A 

Nr. 

crt. 

Denumirea concursului Felul 

concursului 

Nr. elevi 

participanți 

Rezultate 

1 Concursul Micii Exploratori național 25 9 elevi Premiul I 

1 elev Premiul III 

2 - Comper Română – Etapa I 

 

național 23 Premiul I – 8 elevi 

Premiul II – 5 elevi 

Premiul III – 6 elevi 

Mențiune – 4 elevi 

3 - Comper Română – Etapa a 

II-a 

 

național 17 Premiul I – 11 elevi 

Premiul II – 4 elevi 

Premiul III – 2 elevi 

 

4 - Comper Română – Etapa 

Națională 

național 11 Premiul I – 11 elevi 

5 - Comper Matematică – 

Etapa I 

-  

național 18 Premiul I – 13 elevi 

Premiul II – 1 elev 

Premiul III – 3 elevi 

Mențiune – 1 elev 



6 - Comper Matematică – Etapa 

a II-a 

național 21 Premiul I – 17 elevi 

Premiul II – 4 elevi 

7 Comper Matematică – Etapa 

Națională 

național 10 Premiul I – 2 elevi 

Premiul II – 4 elevi 

Premiul III – 3 elevi 

Mențiune – 1 elev 

8 - Concursul Gazeta 

Matematică Etapa I  

 

național 13 Excelență  - 8 elevi 

Premiul I – 1 elev 

Premiul II – 1 elev 

Premiul III – 2 elevi 

Mențiune – 1 elev 

9 - Concursul Gazeta 

Matematică Etapa a II-a  

 

național 13 Excelență  - 8 elevi 

Premiul I – 1 elev 

Premiul II – 1 elev 

Premiul III – 3 elevi 

10 - Concursul Gazeta 

Matematică Etapa 

Națională  

național 5 Premiul I – 5 elevi 

 

Prof.coor. Corbuleac Lidia  ~ clasa Pregătitoare B 

- Comper CLR, etapa I, 18 martie 2022:  

- Premiul I – 17 elevi, Premiul al III-lea – 2  elevi 

- Comper MEM, etapa I, 25 martie 2022 

- Premiul I – 19 elevi,  Premiul al II-lea – 4 elevi 

- Comper CLR, etapa II, aprilie 2022 

- Premiul I – 9 elevi, Premiul al II-lea – 6 elevi, Premiul al III-lea – 4 elevi, Mențiune –2 elevi 

- Comper MEM, etapa II, aprilie 2022 

- Premiul I – 17 elevi,  Premiul al II-lea – 3 elevi, Mențiune –1 elev 

- Comper CLR, etapa națională – 16 mai 2022 

- Premiul I – 8 elevi, Premiul II – 2 elevi  

- Comper MEM, etapa națională – 23 mai 2022 

- Premiul I – 11 elevi, Premiul II – 6 elevi, Premiul III – 1 elev 

-„Micii Exploratori” – 9 mai 2022  

- Premiul I – 5 elevi, Premiul al III-lea – 2 elev, Mențiune –1 elev 

-„Gazeta matematică” – 24 martie 2022; 

- Excelent – 1 elev , Premiul I – 2 elevi, Premiul al II-lea – 2 elevi, Premiul al III-lea – 1 elev, 

Mențiune – 2 elevi 

-„Gazeta matematică”, etapa finală – 24 mai 2022; 

- Premiul I – 1 elev, Premiul al II-lea – 1 elev, Premiul al III-lea – 1 elev 

 

Prof.coor. Mirică Andreea  ~ clasa Pregătitoare C 

Nr. eleviparticipanți laconcursulComperLimbaromana 

Etapa I:15elevi 

Premiul I: 8elevi, Premiul II: 4elevi, Premiul III: 2elevi, Mentiune: 1elevi     

Etapa a II-a: 10 elevi 

Premiul I: 3 elevi, Premiul II: 5 elevi, Premiul III: 2 elevi. 

Etapa Nationala: 5 elevi 

Premiul I : 5 elevi 



            Nr. eleviparticipanți la concursulComperMatematica 

Etapa I:18elevi 

Premiul I: 6 elevi, Premiul II: 7 elevi, Premiul III: 3 elevi, Mentiune: 2 elevi     

Etapa a II-a: 19 elevi 

Premiul I: 14 elevi, Premiul II: 3 elevi, Premiul III: 2 elevi. 

Etapa Nationala: 10 elevi 

Premiul I : 5 elevi, Premiul II: 5 elevi. 

            Nr. eleviparticipanți la concursulGazetamatematica 

Etapa I:11 elevi 

Premiul I (de excelenta): 11 elevi 

Etapa a II-a: 8 elevi 

Premiul II: 6 elevi, Premiul III: 1 elev, Mentiune: 1 elev. 

Numar elevi participanti la concursul „Micii exploratori-O calatorie prin Europa”: 12 elevi 

Premiul I: 8 elevi, Premiul II:3 elevi, Premiul III: 1 elev 

 

Prof.coord. Crăciunescu Georgiana Daniela  ~ clasa Pregătitoare E 

Nr. Elevi participanți la concursul Comper Limba română 

Etapa I:18elevi 

Premiul I: 6elevi, Premiul II: 10elevi, Premiul III: 2elevi  

Etapa a II-a: 18 elevi 

Premiul I: 5elevi, Premiul II: 6 elevi, Premiul III: 3 elevi,Menţiune:4 elevi 

Etapa Natională: 6 elevi 

Premiul I : 6 elevi 

            Nr. Elevi participanți la concursul Comper Matematică 

Etapa I:13 elevi 

Premiul I: 4elevi, Premiul II: 6elevi, Premiul III: 2elevi, Mentiune: 1elev 

Etapa a II-a: 18 elevi 

Premiul I: 13 elevi, Premiul II: 2 elevi, Premiul III: 3 elevi. 

Etapa Nationala: 5 elevi 

Premiul I : 3 elevi, Premiul II: 2 elevi. 

            Nr. Elevi participanți la concursul Gazeta matematică 

Etapa I:7elevi 

Premiul de excelenţă: 4 elevi,Premiul II:4 elevi 

Etapa a II-a: 4 elevi 

Premiul I: 2 elevi, Premiul II: 2 elevi 

Etapa finală:2 elevi 

Premiul I-1 elev,Premiul II-1 elev. 

Numar elevi participanţi la concursul „Micii exploratori-O călătorie prin Europa”: 12 elevi 

Premiul I: 3elevi, Premiul II:1 elev, Premiul III: 5 elevi,Menţiune:3 elevi. 

Prof.coord. Dumitru Lidia Costela  ~ CLASA I A 

Nume concurs Etapa Numar participanti  Numar premii 

Comper-Comunicare in lb.romana 

(Concurs National) 

I  

16 elevi 

8 premii  I 

8 premii II 

Comper-Comunicare in lb.romana 

(Concurs National) 

II  

17 elevi 

11 premii I 

4 premii II 

2 premii III 

Comper-Comunicare in lb.romana 

(Concurs National) 

 

NATIONALĂ 

 

7 elevi 

3 premii I 

1 premii II 

2 premii III 

1 mentiune 



Comper-Matematica 

(Concurs National) 

I  

15 elevi 

6 premii I 

1 premiu II 

4 premii III 

2 mentiuni 

Comper-Matematica 

(Concurs National) 

II  

17  elevi 

7 premii  I 

2 premii II 

1 premiu III 

3 mentiuni 

Comper-Matematica 

(Concurs National) 

 

NATIONALĂ 

 

5 elevi 

 

5 premii I 

Micii exploratori 

(Concurs National) 

 

NATIONALĂ 

 

16 elevi 

11 premii I 

2 premii II 

2 premii III 

1 mentiune 

 

Prof.coord.Negoiță Ionela Adriana  ~ CLASA I B 

 Concursul Școlar „Micii exploratori” 

Număr elevi participanți: 18 elevi 

Premiul I - 5 elevi, Premiul al II- lea – 3 elevi, Premiul al III-lea – 4 elevi, Mențiune – 3 

elevi 

Concursul Școlar Național de Competență și performanță Comper  

Etapa: Etapa I – disciplina Limba și literatura română 

Număr elevi participanți: 18 elevi 

Premiul I – 7 elevi, Premiul al II-lea – 5 elev, Premiul al III-lea – 2 elevi, Mențiune – 2 elevi 

Etapa: Etapa I – disciplina Matematică 

Număr elevi participanți: 17 elevi 

Premiul I – 5 elevi, Premiul al II-lea – 3 elevi, Premiul al III- lea – 4 elevi, Mentiune – 2 elevi 

Etapa: Etapa a II-a – disciplina Limba și literatura română 

Număr elevi participanți: 16 elevi  

Premiul I – 3 elevi, Premiul al II-lea – 9 elevi, Premiul al III-lea – 2 elevi 

Etapa: Etapa a II-a – disciplina Matematică 

Număr elevi participanți: 18 elevi 

Premiul I – 8 elevi, Premiul al II-lea –  4 elevi, Premiul al III-lea –  3 elevi 

Etapa: Etapa Națională – disciplina Limba și literatura română 

Număr elevi participanți: 2 elevi 

Premiul I – 2 elevi 

Etapa: Etapa Națională – disciplina Matematică 

Număr elevi participanți:  3 elevi 

Premiul I – 2 elevi, Premiul al II-lea – 1 elev 

 

Prof.coord. INV. Filip Mihaela  ~ CLASA I C 

Nume 

concurs 

Etapa Număr 

participanți 

Număr premii 

I II III Mențiune 

Comper Etapa I- disciplina 

Limba și literatura 

română 

19 18 1  - 

Etapa I – Matematică 19 18 1   



Comper Etapa a II-a- 

disciplina Limba și 

literatura română 

19 7 7 4 1 

Etapa a II-a- 

disciplina 

Matematică 

18 8 4 5 - 

Comper 

 

 

Etapa Națională -

disciplina Limba și 

literatura română 

6 2 1 2 1 

Etapa Națională –

disciplina 

Matematică 

8 5 - 2 1 

Gazeta 

matematică 

Etapa I 8  Excelență- 

1 elev 

- 1 - 

Gazeta 

matematică 

Etapa a II- a 5 Excelență 

– 1 elev 

1 - - 

Gazeta 

matematică 

Etapa Națională 1 Excelență 

– 1 elev 

- - - 

 

Prof.coord. INV. MORARU SIMONA  ~ CLASA I D 

 LIMBA ROMANA 

ETAPA I - PARTICIPANTI 20- PREMII –   I-  7, II – 5,  III-1,   MENTIUNE- 2 

ETAPA  A II-A  - PARTICIPANTI 20- PREMII –   I-  7,  II – 4,  III-1, MENTIUNE- 1 

MATEMATICA 

 ETAPA I –PARTICIPANTI – 20 - PREMII –   I-  11,  II – 5,  III-1, MENTIUNE- 1 

 ETAPA  A II-A  - PARTICIPANTI-  20- PREMII –   I-  11,  II – 5,  III-1,  MENTIUNE- 1 

LIMBA ROMANA- ETAPA NATIONALA  

 PREMII –   I-  1, II – 2,   III-1,  MENTIUNE- 1 

MATEMATICA - ETAPA NATIONALA 

PREMII –       I-  3,   II – 1,  III-0, MENTIUNE- 1 

 

Prof.coord. INV. DUȚĂ IOANA ADELINA  ~ CLASA a II-a C  

COMPER COMUNICARE –CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare- 20 elevi     

Premiul III-3 elevi, Mențiune- 6 elevi      

COMPER MATEMATICǍ–CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA I ~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică- 20 elevi 

Premiul II-1 elev, Premiul III- 5 elevi, Mențiune- 8 elevi 

COMPER COMUNICARE –CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare- 20 elevi 

Premiul I - 2 elevi, Premiul II- 2 elevi, Premiul III- 7 elevi, Mențiune- 4 elevi 

COMPER MATEMATICǍ–CONCURS NAŢIONAL 

ETAPA a II-a~ AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. elevi participanți la Comper Matematică- 20 elevi 



Premiul I- 2 elevi, Premiul II-7 elevi, Premiul III- 3 elevi, Mențiune- 3 elevi 

 

Prof.coord. Ungureanu Ortansa ~ CLASA a II-a E 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 16 

Număr premii: 2 premii I;  5 premii II;  3 premii III;  4  mențiune 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 20 

Număr premii: 7 premii I;  6 premii II;  5 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 18 

Număr premii: 6 premii I;  5 premii II;  4 premii III;  2 mențiune 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 20 

Număr premii: 11 premii I;  5 premii II;  3 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 2 

Număr premii: 2 premii I;   

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 5 

Număr premii: 4 premii I;  1 premii II;   

Nume concurs: MICII EXPLORATORI 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 18 

Număr premii: 1 premiu I;  6 premii III;  6 mențiuni 

Nume concurs: COMUNICARE. ORTOGRAFIE 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 17 

Număr premii: 3 premii II;  6 premii III;  2 mențiuni 

Nume concurs: FII INTELIGENT 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 18 

Număr premii: 2 premii I;  5 premii II;  1 premiu III;  4 mențiune 

 

Prof.coord. Roșu Mihaela Petruța ~ CLASA  I E 

Nume concurs Etapa concursului Nr elevi 

participanti  

Rezultate  

Comper Comunicare  

Etapa 1 

Judeteana  20 Premiu I – 11 

Premiu II – 2 

Premiu III – 4 

Mentiune - 1 

Comper  

Matematică  

Etapa 1 

Judeteana 20 Premiu I – 11 

Premiu II – 7 

Premiu III - 2 

Comper Comunicare  

Etapa 2 

Judeteana 18 Premiu I – 13 

Premiu II – 4 

Comper  

Matematică  

Etapa 2 

Judeteana 20 Premiu I – 12 

Premiu II – 5 

Premiu III - 2 

Comper Comunicare  

Etapa Nationala 

Națională 8 Premiu I – 5 

Premiu III – 1 

Mentiune - 2 

Comper Matematică  Națională 8 Premiu I – 6 



Etapa Nationala Premiu III – 2 

Micii exploratori – O 

călătorie prin Europa 

? 21 Premiu I – 5 

Premiu II – 9 

Premiu III – 4 

Mentiune - 3 

 

Prof.coord. Găină Nicoleta Mădălina ~ CLASA a II-a A 

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare, etapa I-14 elevi     

Premiul I -5 elevi, Premiul II-2 elevi, Premiul III-4 elevi, Menţiune-3 elevi      

Nr. elevi participanți la Comper Matematică, etapa I-15  elevi 

Premiul I-11 elevi, Premiul II-1 elev, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev      

Nr. elevi participanți la Comper Comunicare, etapa II-17 elevi 

Premiul I -10 elevi, Premiul II-4 elevi, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev   

Nr. elevi participanți la Comper Matematică , etapa II-12 elevi 

Premiul I-7 elevi, Premiul II-2 elevi, Premiul III-2 elevi, Menţiune-1 elev      

Nr. elevi participanți la  Comper Comunicare, etapa națională-4 elevi 

 Premiul I -4 elevi   

Nr. elevi participanți la Comper Matematică, etapa națională- 6  elevi 

Premiul I-4 elevi, Premiul II-1 elev, Menţiune-1 elev      

Lumina Math , Nr. elevi participanți-6 

Premiul I-3 elevi, Premiul de participare:-3 elevi 

Gazeta MAtematică, etapa I, Nr. elevi participanți-14 elevi 

Premiul I -6 elevi, Menţiune-1 elev ,Premiul de participare-7 elevi  

Gazeta Matematică, etapa II, Nr. elevi participanți-11 elevi 

Premiul I -3 elevi, Premiul de participare-8 elevi  

Gazeta MAtematică, etapa națională, Nr. elevi participanți-3 elevi 

 Premiul I -3 elevi  

Micii Exploratori , Nr. elevi participanți-20 elevi 

Premiul I-14 elevi,Premiul II:-2 elevi,Premiul III:-4 elevi 

 

Prof.coord. Stanciu Ștefana ~ CLASA a II-a B 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 24 

Număr premii: 12 premii I;  6 premii II;  5 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 24 

Număr premii: 16 premii I;  4 premii II;  2 premii III;  2 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 24 

Număr premii: 15 premii I;  6 premii II;  2 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 24 

Număr premii: 16 premii I;  3 premii II;  4 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 12 

Număr premii: 11 premii I;   

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 24 

Număr premii: 12 premii I;  1 premii II;  1 premii III;   

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 



Etapa: I , Număr participanți: 24 

Număr premii: 5 premii de excelență;  2 premii I;  3premii II 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 20 

Număr premii: 5 premii de excelență;  1 premii I;  4 premii II 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: FINALĂ , Număr participanți: 15 

Număr premii: 4 premii I;  2 premii III;  4 MENȚIUNI 

Nume concurs: MICII EXPLORATORI 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 24 

Număr premii: 8 premii I;  3 premii II;  4 premii III;  5 mențiuni 

Nume concurs: COMUNICARE. ORTOGRAFIE 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 24 

Număr premii: 4 premii I;  3 premii II;  13 premii III;  2 mențiuni 

Nume concurs: FII INTELIGENT 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 18 

Număr premii: 10 premii I;  2 premii II;  3 premii III;  1 mențiune 

 

Prof.coord. Ungureanu Andreea ~ CLASA a II-a D 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 27 

Număr premii: 4 premii I;  4 premii II;  5 premii III;  7 mențiune 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 27 

Număr premii: 9 premii I;  15 premii II;  7 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 27 

Număr premii: 16 premii I;  4 premii II;  3 premii III 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 27 

Număr premii: 15 premii I;  4 premii II;  5 premii III;  1 mențiune 

Nume concurs: COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 3 

Număr premii: 1 premii I;  2 premii III 

Nume concurs: COMPER – MATEMATICĂ 

Etapa: NAȚIONALĂ , Număr participanți: 8 

Număr premii: 8 premii I 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: I , Număr participanți: 14 

Număr premii: 2 premii de excelență 

Nume concurs: GAZETA MATEMATICĂ 

Etapa: II , Număr participanți: 14 

Număr premii: 3 premii de excelență 

Nume concurs: LUMINA MATH 

Etapa: SCRISĂ , Număr participanți: 1 

Număr premii: 1 premiu I 

 

Prof.coord. POPA ADRIAN LAURENȚIU ~ CLASA a III-a A 

Nume concurs : Comper Comunicare  

Etapa:  locală 1, Număr participanți:  29 elevi 



Număr premii:  6 premii l, 4 premii II, 5 premii III, 7 M 

Nume concurs : Comper Comunicare 

Etapa:  locală 2, Număr participanți:  29 elevi 

Număr premii:  3 premii l, 4 premii II, 4 premii III, 6 M 

Nume concurs : Comper Comunicare 

Etapa:  nationala, Număr participanți:  2 elevi 

Număr premii:  1 premii II, 1premii III 

Nume concurs : Comper Matematica 

Etapa:  locală 1, Număr participanți:  29 elevi 

Număr premii:  4 premii l, 6 premii II, 5 premii III, 2 M 

Nume concurs : Comper Matematica 

Etapa:  locală 2, Număr participanți:  29 elevi 

Număr premii:  3 premii l, 3 premii II, 9 premii III, 1 M 

Nume concurs : Comper Matematica 

Etapa:  nationala, Număr participanți:  3 elevi 

Număr premii:  1 premiu l, 1 premiu II, 1 premii III 

Nume concurs : Gazeta matematică Junior 

Etapa:  locală 1, Număr participanți:  26 elevi 

Număr premii:  1 premiu Excelență, 3 premii l, 3 premii II, 5 premii III, 2 M 

Nume concurs : Gazeta matematică Junior 

Etapa:  locală 2, Număr participanți:  27 elevi 

Număr premii:  2 premii Excelență, 2 premii l, 2 premii II, 3 premii III 

Nume concurs : Gazeta matematică Junior 

Etapa:  national, Număr participanți:  3 elevi 

Număr premii:  1 premiu l,  2 M 

Nume concurs : Lumina Math 

Etapa:  nationala, Număr participanți:  1 elev 

Număr premii:  1 premiu III 

 

Prof.coord. Drăgoescu Carmen Mihaela ~ Clasa a III-a B 

 

• Concursurile Comper . 

Comunicare  : Etapa I~ premii  : I – 4 elevi, II – 4 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 2 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 8 elevi, II – 3 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 6 elevi 

                        Etapa națională~ premii:  I – 1 elev, II – 2 elevi, III – 1 elev 

Matematică : Etapa I~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 3 elevi, II – 12 elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa națională~ premii:  I – 1 elev 

• Concursurile Editurii Nomina 

 Comunicare și ortografie~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

Fii inteligent la matematică~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 

elevi 

Micii exploratori~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

• Lumina Math – 1 elev 

 

Prof.coord. STERE GEORGETA ~  CLASA a III-a C 

COMPER  - ROMANA 

• Etapa I: 

PREMIUL I     -   6 elevi, PREMIUL II   -  1 elev, PREMIUL III  -   5 elevi, MENTIUNE    -   



7 elevi 

• Etapa a II-a: 

PREMIUL I     -   3 elevi, PREMIUL II   - 6 elevi, PREMIUL III  -   3 elevi, MENTIUNE    -  

2 elevi 

• Etapa nationala: 

PREMIUL II  -   1 elev 

COMPER – MATEMATICA 

• Etapa I: 

PREMIUL I     -  8 elevi, PREMIUL II   -  5 elevi, PREMIUL III  -   7 elevi, MENTIUNE    -   

3 elevi 

• Etapa a II-a: 

PREMIUL I     -   1elev, PREMIUL II   -   10 elevi, PREMIUL III  -  4 elevi, MENTIUNE    - 

6 elevi 

• Etapa nationala: 

PREMIUL II  -   1 elev 

CONCURSUL NOMINA 

• MICII EXPLORATORI 

PREMIUL II   -  3 elevi, PREMIUL III  -  9 elevi, MENTIUNE    -  2 elevi 

• COMUNICARE SI ORTOGRAFIE 

PREMIUL I     -  3 elevi, PREMIUL II   -  2 elevi, PREMIUL III  -   4 elevi, MENTIUNE    -   

3 elevi 

• FII INTELIGENT LA MATEMATICA 

PREMIUL I     -  5 elevi, PREMIUL II   -  3 elevi, PREMIUL III  -   1 elevi 

 

 

Prof.coord. Delcea Alice Mariana ~ Clasa a III-a D 

• Concursurile Comper . 

Comunicare  : Etapa I~ premii  : I – 4 elevi,  III – 5 elevi, Mențiune – 7 elevi 

Etapa II ~ II – 3 elevi, III – 6 elevi, Mențiune – 8 elevi 

Matematică : Etapa I~ premii  : I – 8 elevi, II – 5 elevi, III – 8 elevi, Mențiune – 3 elevi 

                        Etapa II ~ premii: I – 1 elevi, II – 4  elevi, III – 5 elevi, Mențiune – 6 elevi 

                        Etapa națională~ premiul  I – 1 elev 

• Concursurile Editurii Nomina 

 Comunicare și ortografie~ premii  : I - II – 2  elevi, III – 1 elevi,  Mențiune – 5 elevi 

Fii inteligent la matematică~ premii  : I – 2Mențiune – 1 elev 

Micii exploratori~ premii  I – 2  elevi, II – 3 elevi, III – 3 elevi, Mențiune – 4 elevi 

• Gazeta matematică: 4premii I, 5 premii II, 6 premii III, 4 mențiuni  

 

Prof.coord. Ion Daniela ~ Clasa a IV-a B 

 

RezultateConcursulNaţional "FiiInteligenT…..la matematica", Numarparticipanti: 9 

• PREMIUL I-6 

• PREMIUL III-3 

• MENTIUNE-1 

RezultateConcursulNaţional "ComunicaresiOrtografie”,Numarparticipanti:13 

• PREMIUL I-10 

• PREMIUL II-2 

• PREMIUL III-1 



RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa I/ Limbasiliteraturaromana, Numarparticipanti:10 

• PREMIUL I-9 

• PREMIUL II-1 

RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa I/ Matematica, Participanti: 9 

• PREMIIUL I-8 

• PREMIUL II- 1 

RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa II/ Limbasiliteraturaromana, Participanti: 12 

• PREMIUL I-9 

• PREMIUL II-3 

RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa II/ Matematica, Participanti:12 

• PREMIUL I-4 

• PREMIUL II-2 

• PREMIUL III-3 

• MENTIUNE-3 

RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa Nationala/ Limbasiliteraturaromana, Participant: 6 

• PREMIUL I-2 

• PREMIUL II-2 

• MENTIUNE-2 

RezultateConcursulNaţionalComper, Etapa Nationala/ Matematica, Participanti: 2 

• PREMIUL I-2 

REZULTATE GAZETA MATEMATICA, ETAPA I, Participanti:4 

• PREMII EXCELENTA-3 

• MENTIUNE- 1 

REZULTATE GAZETA MATEMATICA, ETAPA II, Participanti: 3 

• PREMII EXCELENTA-3 

REZULTATE GAZETA MATEMATICA, ETAPA NATIONALA, Participanti:1 

• PREMIUL I-1    

 

Prof.coord. Tacu Cristina ~ Clasa a IV-a E 

COMPER -COMUNICARE ,Etapa I ,18 MARTIE 2022 

Premiul I-2elevi, Premiul II-9 elevi, Premiul III-8 elevi, Premiul M-5 elevi 

            COMPER - MATE , Etapa I , 25 MARTIE 2022 

Premiul I- 11elevi, Premiul II- 8elevi, Premiul III- 4 elevi 

COMPER - COMUNICARE , Etapa II ,APRILIE 2022 

Premiul I-  18elevi, Premiul II- 6elevi, Premiul III- 2elevi 

COMPER –MATE  , Etapa II , APRILIE 2022 

Premiul I-  4elevi, Premiul II- 4elevi, Premiul III- 10elevi, Premiul M- 4elevi 

COMPER - COMUNICARE , Etapa Națională , 16 MAI 2022 

Premiul III- 1 elev 

COMPER –MATE  , Etapa Națională , 23  MAI 2022 

Premiul I-  4elevi, Premiul II- 1elev 

MATE-ED.NOMINA , 3 MAI 2022 

Premiul I-  4elevi, Premiul II-  1elev, Premiul III-  2elevi, Premiul M- 1elev 

           COMUNICARE.ORTOGRAFIE- ED.NOMINA , 5 MAI 2022 

Premiul III-  5elevi, Premiul M- 4elevi 

          MICII EXPLORATORI-ED.NOMINA , 6 MAI  2022 

Premiul I-  4elevi, Premiul II-  5elev, Premiul III-  6elevi, Premiul M- 2elevi 

GAZETA MATEMATICĂ-  24 MARTIE 2022 



EXCELENȚĂ- 1 elev, Premiul  II- 2 elevi, Premiul III- 4 elevi, Mențiune- 2 elevi 

GAZETA MATEMATICĂ-  EtapaFinală, 24 MAI 2022 

EXCELENȚĂ- 1 elev, Premiul  I- 2 elevi, Premiul II- 1 elev, Premiul III – 1 elev 

Concurs - ,, Amintiri din copilărie” , 22 FEBRUARIE 2022 

EXCELENTA – 1 elev, Premiul I-13elevi, Premiul II-8elevi, Premiul III-3elevi, Premiul M-

2elevi 

Concurs - ,, Amintiri din copilărie” , 25MAI  2022 

Premiul I-6elevi, Premiul II-12elevi, Premiul III-3elevi, Premiul M-2elevi, Participare- 2 elevi 

 

Prof.coord. Mitrea Daniela 

CLASA A VII-A, COMPER-Limba și literatura română 

                               Etapa I (locală) 

                               1 Premiu I 

3)CLASA A V-A, COMPER-Limba și literatura română, 

                              Etapa I ( locală), 

                              3 Premii  II 

4)CLASA A V-A, COMPER-Limba și literatura română                        

                              Etapa a II-a (județeană) 

                              2 Premii I 

5)CLASA A V-A, COMPER-Limba română 

                              Etapa a II-a ( județeană )     

                              4 Premii II CLASA A V-A, 

6)CLASA A V-A, COMPER-Limba română 

                              Etapa a II-a ( județeană )  

                              5 Premii III  

 

 

Prof.coord. Urmuzache Marilena 

În data de 05 Martie 2022 am participat cu un număr de 12  elevi de la clasele aVIIa  la 

concursul online de fizică, chimie și biologie ,,ZIRCON,, organizat de Facultatea Tehnică ,, 

Gheorghe Asachi,, din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și protecția Mediului,, Cristofor 

Simionescu,, și Societatea Profesorilor de Științe Iași.  

Trei (3) elevi au obținut MENȚIUNE. 

 

Prof.coord. Dașu Narcisa 



Denumire concurs nivel Clasa/clasele 
Nr elevi 

participanți 

Rezultate 

SIMPOZIONUL-CONCURS 

JUDEȚEAN  „APA, ESENȚA 

VIEȚII”, Școala Gimnazială 

Grumăzești 

JUDEȚEAN 
VII 

VIII 

1 

1 

I – 1 

II - 1 

SIMPOZION INTERNAŢIONAL 

“APA UN MIRACOL”

 Colegiul Național Pedagogic 

"Spiru Haret" Buzău, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN BUZĂU, CASA 

CORPULUI DIDACTIC  BUZĂU, 

CENTRUL CARPATO-

DANUBIAN DE GEOECOLOGIE 

BUCUREŞTI, ASOCIAȚIA 

PROFESORILOR DE CHIMIE, 

FIZICĂ ȘI BIOLOGIE "CHEM-

BIO-PHYZ" 

Internațional 
VII 

VIII 

1 

2 

III– 1 

I - 2 

SIMPOZION REGIONAL 

"ŞCOALA – FURNIZOR DE 

CALITATE ÎN EDUCAŢIE" ediţia 

a XII-aColegiul Național Pedagogic  

„Spiru Haret”, Buzău, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Buzău, România, 

Asociația profesorilor de chimie, 

fizică și biologie "CHEM-BIO-

PHYZ", Casa Corpului Didactic 

Buzău, județul Buzău 

regional 
VII 

VIII 

1 

2 

II– 1 

III - 2 

PROIECTUL 

NAȚIONAL,,Împreuna zicem: 

STOP BULLYING!”Ediția I, 1 

februarie 2022-30 aprilie 2022, 

Asociația Dascăli Emeriți 

local V 1 III - 1 

CONCURS REGIONAL DE 

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, 

„LUMEA PE CARE NE-O 

DORIM”, Ediția a IX-a, aprilie 2022, 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra 

Neamț 

regional 
VII 

VIII 

1 

1 

II– 1 

III - 1 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

JUDEŢEAN ,,POVESTE DE 

CRĂCIUN” Ediția a III-a, Școala 

Gimnazială Răzvad jud. Dâmbovița 

JUDEŢEAN 
V 

VII 

1 

1 

I – 1 

I - 1 

Proiectul Educaţional Judeţean 

„Primăvara în ochi de copil”, 

Colegiul „Aurel Vijoli”, Făgăraş. 

JUDEŢEAN 
VII 

VIII 

1 

1 

II– 1 

III - 1 



PROIECT EDUCAȚIONAL 

INTERJUDEȚEAN TRADIȚII DE 

CRĂCIUN, Ediția a IV-a, Școala 

Gimnazială „Prof. Paul Bănică” 

Târgoviște, Dâmbovița 

INTERJUDEȚEAN 
VII 

VIII 

1 

1 

II– 1 

III - 1 

 

 

Prof. coord. Aristotel Doinița 

         Concursul Județean ,,ABC-ul Științelor” 

 1 premiu II și 1 premiu III clasa a-VII-a,nr participanți-6 

         Concursul Național interdisciplinar fizică-chimie-biologie 

2 mențiuni-cls a-VII-a,nr participanți-12. 

 

        Prof.coord. Zotolea Mariana 

Concurs LuminaMath, faza națională, 1 premiu III - Clasa a VIII-a D  

 

Prof.coord. Tudorache Maria 

1. Nume concurs : ,,Dimitri Mendeleev”, ediția a III-a 

Etapa: județeană 

Număr participanți: 20 

Număr premii: 4 premii I, 3 premii II, 1 premiu III, 4 mențiuni, 3 mențiuni speciale 

2. Nume concurs: Concursul online de fizică, chimie și biologie „ZIRCON”, ediția a 

II-a 

Etapa:  națională 

Număr participanți: 20 

Număr premii: 1 premiu III, 4 mențiuni 

3. Nume concurs : ,,ABC-ul Științelor”, ediția IX 

Etapa: județeană 

Număr participanți: 3 

Număr premii: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

 

Prof. coord. Bundă Cristina 

1. CUPA ȘPERANȚELOR- etapa județeană 

Primar: locul I: 2                            Gimnaziu: locul I: 2 

              Locul II: 2 

              Mențiune: 3 

2. ” Cupa primăverii”, cros- etapa județeană 

Primar: locul II: 1                             Gimnaziu: locul III: 2 

              Locul III: 1 

             Mențiune: 1  

3. Memorialul prof. ” Ștefan Constantin și Hîrjoi Augustin”- etapa județeană 

Primar: locul I: 1                                   Gimnaziu: locul II: 1 

               Locul II: 1                                                  locul III: 2 

               Locul III: 2 

 

 

Resp. Comisie Concursuri 

Prof.ȋnv.primar. Drăgoescu Mihaela 

 



REZULTATE CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

 

Situația concursurilor extrașcolare pe cicluri 

 

Număr elevi P-IV Număr elevi V-VIII Total 

173 elevi 31 elevi 204 elevi 

 

Situația concursurilor extrașcolare pe tipul de concurs 

 

Concurs 

judetean 

Concurs 

regional 

Concurs 

național 

Concurs 

international 

Total 

59 elevi - - 145 elevi 204 elevi 

 

Rezultatele concursurilor extrașcolare (P-IV) 

 

Număr elevi P-IV Premiul I Premiul II Premiul III 

173 elevi 137 elevi 18 elevi 18 elevi 

 

Rezultatele concursurilor extrașcolare (V-VIII) 

 

Numărelevi 

V-VIII 

Premiul I Premiul II Premiul III 

33 elevi 24 elevi 3 elevi 6  elevi 

 

Rezultatele concursurilor extrașcolare pe tipul de concurs 

Județean Premiul I Premiul II Premiul III 

59 elevi 20 elevi 18 elevi 21 elevi 

 

Național Premiul I Premiul II Premiul III 

- - - - 

 

Regional Premiul I Premiul II Premiul III 

- - - - 

 

Internațional Premiul I Premiul II Premiul III 

147 elevi 141 elevi 3 elevi 3 elevi 

 

Prof.înv.primar,  Coroi Mariea 

 

 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ  

 

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):   

mailto:relaxedalittle@gmail.com


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 

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  

 

- 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 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 

 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 

 

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; 

• 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 . 

• 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 

https://forms.gle/9xbh7gJKqYtkzuEt9
https://forms.gle/6FLv7cRQGyXwGdpA6
https://forms.gle/H9bAeUMaS4XHGAneA


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.  

➢ 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 

IV. 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:  

7. 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; 

8. În programul Cabinetului școlar de asistența psihopedagogică, de către prof. psihopedagog, 

consilier școlar, Cîmpeanu Elena Mihaela;  

9. Prin activități de prevenirea a abandonului și absenteismului; de dialog între Școală -Familie-

Comunitate, oferite de mediatorul școlar-TIȚA TATIANA; 

10. Prin participarea la Ziua porților deschise, la liceele care au organizat, dar și la licee 

tehnologice, cu învatamant dual; 

11. Prin activități extrașcolare în diverse proiecte educaționale, proiectul la nivelul școlii: „START 

SPRE VIITOR!”. 

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

 

V. 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. 

➢ Elevii premiați la un concurs desfășurat in online au primit diplomele si aprecierea în biserica 

Sf. Nicolae. 

 

VI. 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%20O

RIENTARE;  

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.  

 

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 

 

https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu/search?query=CONSILIERE%20SI%20ORIENTARE
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
https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/?fbclid=IwAR3IlKZtRvGfK-UlMomiEZbgsNifdxYgyVT3AWVSLvWzGs_D2LWAr8Zbt2Y
http://alem.aice.md/


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  

 

 

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 

CLASA  TITLUL PROIECTULUI  NIVELUL  



COORDONATOR  

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  

 

 

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. 

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 copilului. 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 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!” 

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.  

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.  

 

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- 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  

- 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  

 

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); 

 

 

VI. PARTENERIATE 2021-2022 

 

n

r 

c

r

t 

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, proiect  Educatia in zona ruralasi urbana - Dasu 



Timis Exemple de buna practica  Narcisa    
 in planul activitatilor scolare  

 

9 Centrul Scolar de Educatie 

Incluziva  

proiectul  Impreuna impotriva violentei  Budea 

Laura  

1

0 

Asociatia  Drumetii Montane  proiectul  Eco junior  Tacu 

Cristina     
Filip 

Mihaela  

1

1 

Liceul Tehnologic D. 

Filipescu  

proiect  Atelierul bucuriei  
 

1

2 

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  
 

1

3 

Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  

Targoviste  

proiect judetean  Traditii de Craciun  Dasu 

Narcisa  

1

4 

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

Narcisa  

1

5 

Colegiul Nat. Pedagogic  

Regina Maria,  Hunedoara  

proiect regional  Poveste de Craciun  Dasu 

Narcisa  

1

6 

Fundatia PRAIS, Bucuresti  Miscarea nationala  Si eu traiesc sanatos  
 

1

7 

Lic. De Arte  Margareta 

Sterian,  Buzau  

proiect  Seven Sounds  
 

1

8 

Lic. Tehnologic  I.A. 

Radulescu Pogoneanu, 

Pogoanele  

proiect  Seven Sounds  
 

1

9 

Colegiul  Aurel Vijoli,  

Fagaras, Brasov  

proiect judetean  Primavara in ochi de 

copil, simpozion  Scoala moderna  

Dasu 

Narcisa    
 perspective in educatie  

 

2

0 

Asociatia pentru dezvoltare 

profesionala  

proiect international  Prietenii de departe  Dasu 

Narcisa   
continua PRAEDU 

  

2

1 

Editura Copilaria  concurs national Amintiri din copilarie  Tacu C/ 

Dumitru 

L.  

2

2 

Editura EDU+ Asociatia 

EDUCRATES  

proiectul Utilizarea mojloacelor moderne 

in procesul de predare - invatare  

Capmare 

Alice    
in invatamantul clasic si online  Ungurean

u Ortansa  

2

3 

GPP 4+ Sc. Gimn nr 1+ GPP 

Ion Creanga, Slatina  

Sesiunea nationala de referate si 

comunicari stiintifice  Sanatatea -  

Dasu 

Narcisa    
 componenta esentiala a vietii  

 

2

4 

Asociatia pentru dezvoltare 

profesionala  

proiect  Mancam sanatos, crestem frumos  Dasu 

Narcisa   
continua PRAEDU 

  

2

5 

Centrul Carpato- Danubian 

de geoecologie 

Programul national LeaF Stanciu 

Stefana  

2 Caregivers, Bucuresti  proiect  Despre pubertate Medianu 



6 Rodica  

2

7 

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

Diana  

2

8 

Colegiul M. Eminescu,  

Buzau  

Ziua Portilor Deschise  diriginti 

clasele 

VIII  

2

9 

CCD , Buzau  Ziua Europei, 9 mai  Popescu 

G/ Matei 

R 

3

0 

Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  

Targoviste  

proiect interjudetean   Bucuria Invierii 

Domnului  

Dasu 

Narcisa  

3

1 

Liceul Tehnologic D. 

Filipescu  

consilierea privind cariera clasele a VIII-a 
 

3

2 

Lic. de Arte  Margareta 

Sterian,  Buzau  

Concurs judetean pentru elevi  Epsilon - 

perseverenta si succes 

Bunea 

Diana   
Uniunea Artistilor din 

Romania  

  

3

3 

Sc. Gim. Grumazesti, Neamt  Simpozion Concurs judetean  Apa, esenta 

vietii  

Dasu 

Narcisa  

3

4 

Sc. Gim. Nr 3 Mangalia concurs judetean  Fenomenul violentei in 

scoala  

Dasu 

Narcisa  

3

5 

Centrul International pentru 

Educatie, Tg. Jiu  

proiect  Jocurile video la clasa- Cercetare 

si evaluare inovativa  

Dasu 

Narcisa  

3

6 

Sc. Gim. Gheraseni+ IET 

Gradinita de copii  Albinuta  

  

 
 Dambovita,  Rep. Moldova  Concursul international  Reciclam si 

decoram  

Capmare 

Alice  

3

7 

Sc. Profesionala Daneti, Dolj  proiect  Importanta lecturii in procesul 

instructiv - educativ  

Dasu 

Narcisa  

3

8 

Lic. Tehn. UCECOM Spiru 

Haret, Craiova  

activitati educative si culturale  Dasu 

Narcisa  

3

9 

SC Total Training Centre 

SRL, Bucuresti 

proiect national  Ce beneficii ai consumand 

produse apicole 

Ion 

Daniela  

4

0 

Liceul Special pentru 

Deficiente de vedere, Buzau  

proiect  Minuni  
 

4

1 

Sc. Gimn. Udati+ Liceul 

Agricol Smeeni  

proiect educativ Matei 

Roxana  

4

2 

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  

4

3 

Sc. Gim.  Prof. Paul Banica,  

Targoviste  

Simpozionul National  Traditii si obiceiuri 

la invierea Domnului  

Dasu 

Narcisa  

4

4 

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

Merei  

Stanciu 

Stefana  

4

5 

OMV Petrom  competitia de proiecte  Campionatul de 

voluntariat,  proiect Pasi spre viitor  

 



4

6 

JA Romania  CDS/ Auxiliar  Manole 

Joita     
Capmare 

Alice     
Dumitru 

Lidia     
Negoita 

Ionela     
Filip 

Mihaela     
Moraru 

Simona     
Rosu 

Mihaela     
Tudorache 

Maria  

4

7 

Colegiul Național Spiru 

Haret  

Festival concurs  Școala din inima mea  Tudorache 

Maria  

4

8 

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  

 

 

Coordonatorul educativ, prof. Ivan Iuliana 

 

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞCOLARE 

                                                                      

                     În activitatea didactică pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiadele 

şcolare are un rol bine determinat , contribuind la evaluarea instituţiei şi a rezultatelor efortului 



suplimentar al elevilor şi profesorilor . 

                    Obţinerea unor rezultate notabile în cadrul acestui tip de activitate are un impact 

pozitiv atât asupra elevilor care au posibilitatea să-şi evidenţieze capacităţile creative şi 

abilităţile pentru un anumit obiect de studiu , cât şi asupra celor care îi îndrumă şi îi pregătesc 

, profesorii . 

                   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 la învăţătură 

, a talentului şi înclinaţiile elevilor şi s-a realizat direcţionarea studiului , indicarea bibliografiei 

şi a materialelor auxiliare . 

                    În 30 decembrie 2021 , Ministrul Educației a aprobat lista olimpiadelor și 

competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative desfășurate în 

România și în străinătate cu participarea elevilor români, lista competițiilor naționale pe 

discipline școlare și proiecte educative care se organizează și se desfășoară în anul școlar 2021-

2022 și lista activităților de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la 

competițiile internaționale. 

                  Se reiau, astfel, în anul școlar 2021-2022, organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

și     școlare, după ce acestea au fost suspendate pe durata anilor școlari 2019-2020 și 2020-

2021. 

                  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 . 

                   O importanţă deosebită a avut-o pregătirea ştiinţifică şi psihică a elevilor pentru a 

participa la olimpiade şi concursuri precum şi disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

realizarea de activităţi la clasă şi în afara clasei cât mai interesante , folosind metode , procedee 

didactice şi materiale cât mai variate . 

                  Etapa pe şcoală a olimpiadelor şcolare a fost organizată , începând cu luna februarie 

2022 , 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-au  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 comunicate elevilor la începutul semestrului II 

, după cum urmează : 

 La OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ , etapa judeţeană ,s-au obţinut 

următoarele rezultate : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

                     Premiul          Profesor 

1. V. A. M. MENŢIUNE  MURGOCIU 

LUMINIŢA 

2. U.A. M. MENŢIUNE MURGOCIU LUMINIŢA 

3. C. D. E. MENŢIUNE MURGOCIU LUMINIŢA 

4. I. A.  MENŢIUNE MURGOCIU LUMINIŢA 

5. J. C. MENŢIUNE GROZEA MONICA 

 

La OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ , etapa naţională , s-au obţinut următoarele rezultate : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului  

            Premiul          Profesor 



1. N. M.  MEDALIE DE BRONZ DEMTE MIHAELA 

2. C. S. MENŢIUNE DEMTE MIHAELA 

3. R. A. MENŢIUNE 

ONORABILĂ 

GROZEA MONICA 

4. M. A. MENŢIUNE 

ONORABILĂ 

GROZEA MONICA 

 

La Olimpiada naţională interdisciplinară ,, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ,, , etapa 

judeţeană , s-au obţinut următoarele rezultate : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

             Premiul              Profesor 

1. I. A. I. PREMIUL I MURGOCIU LUMINIŢA 

2. N. B. A. PREMIUL III MURGOCIU LUMINIŢA 

3. S. I. S. MENŢIUNE MURGOCIU LUMINIŢA 

4. A. B. MENŢIUNE DEMTE MIHAELA 

5. D. A.  MENŢIUNE GROZEA MONICA 

 

            OLIMPIADA DE MATEMATICĂ , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

          Premiul        Profesor 

1. 

 

N. M. PREMIUL III ZOTOLEA MARIANA 

    

              OLIMPIADA DE LIMBĂ FRANCEZĂ , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

                 Premiul         Profesor 

1. D. A . PREMIUL  II BUDEA LAURA 

2. M. B. PREMIUL III BUDEA LAURA 

3. M. M. PREMIUL III BUDEA LAURA 

4. C. M. MENŢIUNE BUDEA LAURA 

5. A. C. PREMIUL III POPESCU GRAŢIELA 

6. R. L. MENŢIUNE POPESCU GRAŢIELA 

                                 

OLIMPIADA  DE LIMBĂ ENGLEZĂ ,, ION MIHALACHE ,, , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

            Premiul         Profesor 

1. J. C. PREMIUL II TUDOSE ALICE 

2. N. I. M. MENŢIUNE TUDOSE ALICE 

                                                   

OLIMPIADA DE  LIMBĂ ENGLEZĂ A CLASELOR a V a şi a VI a , etapa judeţeană : 

Nrr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

          Premiul            Profesor 

1. P. I. PREMIUL I MEDIANU RODICA 

2. M. T. PREMIUL I MEDIANU RODICA 

3. C. A . PREMIUL I MEDIANU RODICA 

4. A. N. PREMIUL II MEDIANU RODICA 

5. T. D. PREMIUL II MEDIANU RODICA 

6. M .M . PREMIUL II MEDIANU RODICA 

7. A. D. MENŢIUNE MEDIANU RODICA 



8. G . D. MENŢIUNE MEDIANU RODICA 

9. R. E. MENŢIUNE MEDIANU RODICA 

10. M. A . MENŢIUNE MEDIANU RODICA 

11. C. S. MENŢIUNE MEDIANU RODICA 

12. I.A.I. PREMIUL I IVAN IULIANA 

13. M.B. A. PREMIUL I IVAN IULIANA 

14. P. D. A. PREMIUL II IVAN IULIANA 

15. D. Ş. PREMIUL II IVAN IULIANA 

16. C. L. G. PREMIUL II IVAN IULIANA 

17. V. D. A. MENŢIUNE IVAN IULIANA 

18. A. B. A. M. MENŢIUNE IVAN IULIANA 

19. M. A. PREMIUL I TUDOSE ALICE 

20. S. R. PREMIUL II TUDOSE ALICE 

21. P.A.G. PREMIUL III TUDOSE ALICE 

22. P. M. PREMIUL III TUDOSE ALICE 

23. L. O. MENŢIUNE TUDOSE ALICE 

 

OLIMPIADA DE ISTORIE , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

         Premiul       Profesor 

1. R. L. DIPLOMĂ DE 

PARTICIPARE 

STERPU LIVIU 

2. B. A. DIPLOMĂ DE 

PARTICIPARE 

STERPU LIVIU 

 

 ,, TERRA ,, - MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prnumele 

elevului 

                Premiul            Profesor 

1. B. M. R. PREMIUL III CROITORU LOLICA 

              

OLIMPIADA DE RELIGIE ,    etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

        Premiul          Profesor 

1. R. L. Ş. PREMIUL I MATEI ROXANA 

2. N. B. PREMIUL II MATEI ROXANA 

              

OLIMPIADA DE RELIGIE , etapa naţională : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

        Premiul        Profesor 

1. R. L. Ş DIPLOMĂ DE 

APRECIERE 

MATEI ROXANA 

        

OLIMPIADA CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Nmele şi prenumele 

elevului 

        Premiul       Profesor 

1. I. A. I.   PREMIUL I MATEI ROXANA 

2. N. B. A. PREMIUL III MATEI ROXANA 

3. I. A . Ş PRMIUL III MATEI ROXANA 



4. S. D. MENŢIUNE MATEI ROXANA 

5. D. A . MENŢIUNE MATEI ROXANA 

6. S. I.S. MENŢIUNE MATEI ROXANA 

7. C. A . E. MENŢIUNE MATEI ROXANA 

 

OLIMPIADA CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE , etapa naţională : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

         Premiul         Profesor 

1. I. A. I. PREMIUL ECCLESIA MATEI ROXANA 

 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR , etapa municipală 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

          Premiul             Profesor 

1. ŞAH FETE PREMIUL III BUNDĂ CRISTINA 

2. CROS PREMIUL III BUNDĂ CRISTINA 

3. TETRATLON –FETE , 

BĂIEŢI 

MENŢIUNE BUNDĂ CRISTINA 

4. BADMINTON -BĂIEŢI MENŢIUNE BUNDĂ CRISTINA 

5. BADMINTON –FETE, 

BĂIEŢI 

PREMIUL III DELEANU EUGEN 

6. ŞAH – BĂIEŢI , FETE MENŢIUNE DELEANU EUGEN 

7. TENIS DE MASĂ -

BĂIEŢI 

MENŢIUNE DELEANU EUGEN 

8. BASCHET BĂIEŢI MENŢIUNE DELEANU EUGEN 

 

 OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR , etapa judeţeană : 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

       Premiul           Profesor 

1. CROS MENŢIUNE BUNDĂ CRISTINA 

         

                    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  modalitatea  prin care se obţine recunoaştere socială , acceptare şi 

admiraţie din partea celor din jur , după cum o demonstrează cele 66 de premii obţinute : 

• 9 PREMII I 

• 10 PREMII II 

• 13 PREMII III 

• 32 MENŢIUNI 

• 1 MEDALIE BRONZ 

• 1 PREMIU ECCLESIA 

                                                            ANALIZA SWOOT 

              A REZULTATELOR OBŢINUTE DE ELEVI  LA OLIMPIADELE ŞCOLARE   

                                      



       PUNCTE TARI  

*66  premii obţinute de elevi în acest an şcolar , după cum urmează : 

ETAPA MUNICIPALĂ :  

   3 PREMII III 

   5 MENŢIUNI 

ETAPA JUDEŢEANĂ : 

 9 PREMII I 

 10 PREMII II 

  10 PREMII III 

  27 MENŢIUNI 

  1 MEDALIE DE BRONZ 

ETAPA NAŢIONALĂ :  

  2 ELEVI CALIFICAŢI LA ETAPA  NAŢIONALĂ 

  1 PREMIU ECCLESIA 

*foarte buna pregătire profesională a cadrelor didactice din această şcoală ; 

*asigurarea unor competenţe adecvate exigenţelor olimpiadelor şcolare ;  

*existenţa , pentru fiecare nivel de şcolarizare a materialului curricular adecvat ; 

*elaborarea , la fiecare nivel, a unui program de pregătire suplimentară a elevilor , în vederea 

participării la olimpiadele şcolare ; 

*buna pregătire a elevilor , care permite fiecăruia să aibă opţiuni viitoare ; 

*centralizarea logică şi coerentă a informaţiei ; 

*aplicarea unor metode moderne în procesul de învăţare ; 

*libertatea profesorilor de a propune teme interesante în scopul aprofundării materiei ; 

*centrarea activităţii profesorului pe comportamentul specific rolului de organizator şi 

mediator al experienţelor de învăţare . 

PUNCTE SLABE  

*lipsa de receptivitate şi dezinteresul elevilor în ceea ce priveşte posibilitatea de a-şi pune în 

evidenţă valorile proprii , inteligenţa pentru un viitor performant ; 

*programa prea încărcată , ceea ce duce la alocarea unui timp insuficient pentru buna 

sedimentare a materiei ; 

*cantitatea prea mare de informaţii , prezentate uneori expozitiv , neatractiv ; 

*neconcordanţa între anumite capitole din materia studiată ; 

*suprapunerea cerinţelor , a testărilor , ceea ce duce la o distribuire inegală a efortului elevilor  

*neconcordanţa dintre programa pentru olimpiadă şi baremul de corectare al subiectelor ; 

*suprapunerea olimpiadelor şcolare la mai multe discipline în acelaşi timp . 

OPORTUNITĂŢI  

*colaborarea cu inspectorul de specialitate , metodişti , colegi din alte instituţii şcolare ; 

*identificarea oportunităţilor de participare a elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare 

*perfecţionarea continuă a cadrelor didactice , ca urmare a unei oferte generoase de cursuri de 

formare şi dezvoltare profesională asigurată de CCD, dar şi alte instituţii abilitate în acest sens  

AMENINŢĂRI  

*situaţia actuală a societăţii nu oferă tinerei generaţii modele care să îi ghideze spre învăţare ; 

*criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice duce la reducerea implicării 

familiei în viaţa şcolară, reflectată atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a 

elevilor ; 

*existenţa prea multor variante de manual poate duce la o supraîncărcare cu informaţii , ducând 

în final la pierderea esenţialului . 

                                               

Responsabil :  Prof. Ene Liliana                                                      

 



 ACTIVITATEA MEDIATORULUI SCOLAR 

Numele si prenumele:   TIȚA TATIANA 

Compartimentul: didactic-auxiliar 

Denumirea postului : mediator scolar 

Unitatea/unitatile scolara/e unde isi desfasoara activitatea :     ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

7 BUZĂU 

                                                                                                                 

Studii: MEDII /  POSTLICEALE 

Specializarea: TEHNICIAN ÎN SECRETARIAT 

Studii specifice postului : :   CURS – MEDIATOR ȘCOLAR 

Vechimea pe postul de mediator scolar: 5 ani 

 

Date statistice de bază pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 

 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților 

desfășurate   

 

Număr 

total 

activități  

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

1. Evaluarea activitatilor 

desfasurate de catre 

mediatorii scolari in anul 

scolar 2020-2021  si 

stabilirea prioritatilor 

pentru anul scolar 2021-

2022 

 

 1114 elevi 

din care 

121 elevi 

romi 

 

1.1 Stabilirea principalelor 

obiective si activitati de 

realizare a acestora 

pentru anul scolar 2021-

2022 

1  Planul managerial al activitatii 

de mediere scolara, pe anul 

scolar 2021-2022 

 

Nivel de învăţământ    Prescolar   Primar   Gimnazial     ADS  Liceal      Seral 

Limba de predare Română 

Număr de grupe\clase Total 43 ( ……..învăţământ prescolar , 24 învăţământ primar  , 19 

invatamant gimnazial, ………..ADS, ……….liceal, …………seral)  

Număr total de elevi \ prescolari 

 

Total 1114 ( ……..învăţământ prescolar , 596 învăţământ primar  , 518 invatamant 

gimnazial, ………..ADS, ……….liceal, …………seral)  

Număr de elevi / prescolari rromi 

 

Total 121 ( ……..învăţământ prescolar , 56 învăţământ primar  , 65 invatamant gimnazial, 

………..ADS, ……….liceal, …………seral)  

 

 



1.2 Realizarea planului 

actiunilor viitoare la 

nivel de scoala, pentru 

anul scolar 2021-2022 

1  Am realizat planul de acțiune 

pentru anul școlar 2022-2023 

1.3 Completarea Caietului 

Scolii si al Comunitatii 

 

1  Caietului Scolii si al 

Comunitatii, an scolar 2020-

2021, pentru  unitatea de 

invatamant Școala Gimnazială 

Nr.7 Buzău 

 

1.4 Realizarea rapoartelor de 

activitate  

 

1  Raport semestrial 2021-2022 

 

1.5 Realizarea unei baze de 

date cu componenta 

etnica a unitatii de 

invatamanat 

1 1114 elevi 

din care 

121 elevi 

romi 

Situatie statistica privind nr de 

elevi din care rezultă elevii de 

etnie rromă 

Tabel nominal cu elevii școlii, 

din care rezultă elevii de etnie 

rromă 

2. Prevenirea /diminuarea 

unor comportamente de 

risc 

  

 

 

2.1 Realizarea unei baze de 

date despre copiii aflati 

in pericol de abandon 

scolar 

 

 Nr.elevi in 

risc de 

abandon 2 

 

Baza de date cu copiii in risc de 

abandon ce cuprinde nr. de 

absențe motivate și nemotivate 

 

2.2 Monitorizarea prezentei 

elevilor la cursurile 

scolare 

4 Nr.elevi in 

risc de 

abandon 2 

Fise lunare de monitorizarea 

prezentei elevilor la nivel de 

scoala 

2.3 Vizite la domiciliul 

elevilor pentru reducerea 

absenteismului si 

prevenirea abandonului 

scolar 

52 vizite  52 Instiintari catre parinti/tutorii 

legali privind situația absențelor 

nemotivate și situația la 

învațatură la sfârșitul anului 

școlar 2019-2020 

2.4 Mediere de conflicte in 

scoala ( elev-elev, elev-

cadru didactic, parinte – 

cadru didactic) 

 -  

3. Integrarea  elevilor 

intorsi din strainatate si a 

elevilor cu parintii 

plecati la munca in 

strainatate, in viata 

scolara 

   

3.1 Realizarea unei baze de 

date la nivel de scoala cu 

elevii ce au parintii 

plecati la munca in 

strainatate 

1 Nr. Elevi 

cu parintii 

in 

strainatate 

34 

Baza de date cu elevii ai caror 

parinti sunt plecati la munca in 

strainatate 

Total 34 elevi, din care : 

- Primar: 17 elevi 



 - Gimnaziu: 17 elevi 

3.2 Identificarea 

problemelor pe care le 

prezinta aceasta 

categorie    

 

1 Nr. Elevi 

cu parintii 

in 

strainatate 

34 

Fisa elevului 

Plan de masuri de îmbunătățire 

a calității educației pentru anul 

școlar 2021-2022 

Discutii cu cadrele didactice 

3.4 Inscrirea si integrarea 

elevilor intorsi din 

strainatate 

   

3.5 Monitorizarea acestor 

elevi 

   

4.  

Cresterea gradului de 

implicare a parintilor in 

viata scolii 

 

   

4.1 Organizarea de sedinte 

cu parintii 

 

   

4.2 Activitati de informare, 

consiliere privind 

importanta educatiei 

 

15 Nr parinti 

32 

Vizite la domiciliu derulate pe 

parcursul semestrului I 

5. Imbunatatirea 

performantelor scolare 

   

5.1 Sprijinirea/ organizarea 

de programe suport: 

recuperare scolara, 

programe de tip « Scoala 

de dupa scoala » 

 

   

5.2 Informarea parintilor 

privind situatia la 

invatatura a elevilor si 

modalitatea de remediere 

a acestei situatii 

(calendar sustinere 

corigente, examene 

incheiere situatii scolare) 

4 Nr elevi 

situatii 

neincheiate 

2 

(primul 

semestru) 

Vizite la domiciliul elevilor cu 

situatie scolara neincheiata 

pentru informare privind 

incheierea situatiei scolare 

(primul semestru) 

6. Asigurarea egalitatii de 

sanse si sporirea 

accesului la educatie 

   

6.1 Sprijinirea familiilor / 

sustinatorilor  legali ai 

copiilor de varsta 

prescolara din 

comunitate, pentru 

inscrierea acestora in 

invatamantul prescolar ; 

   



monitorizarea lor 

6.2 Facilitarea inscrierii in 

clasa pregatitoare a 

copiilor de varsta 

scolara ; consilierea 

parintilor, monitorizarea 

elevilor 

1 Nr copii 

preinscrisi 

1 

 

copii  preinscrisi in clasa 

pregatitoare  

6.3 Sprijinirea/ organizarea 

de  programe de tip « A 

doua sansa » ; inscrierea, 

consilierea si 

monitorizarea acestora 

 

   

6.4 Facilitatea accesului  la 

programele alternative 

-   

7. Promovarea 

caracteristicilor 

etnoculturale in mediul 

scolar si asumarea 

identitatii etnice 

   

7.1 Asumarea identitatii 

etnice 

1 Nr. Parinti 

27 

Consilierea parintilor pt 

asumarea apartenentei la etnia 

roma 

 

7.2 

 

 

 

Organizare / participare 

de/ la activitati cu 

dimensiune 

multiculturala 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

28 

Pe semestrul I, anul școlar 

2021-2022: 

• Activitate 1 decembrie-

ziua națională a 

României: activitate 

desfășurată on-line, au 

participat 28 elevi, cls. a 

V-a C, coordonați de 

prof. Demte Mihaela. 

 

 

7.3 Organizare de activitati 

extracurriculare cu 

caracter intercultural 

Initiere/ participare  la 

proiecte educationale cu 

caracter intercultural 

   

8. Respectarea legislatiei in 

vigoare privind 

invatamantul pentru 

rromi 

   

8.1 Colaborare cu 

conducerea scolii in 

elaborarea planului de 

desegregare scolara si 

1 121 

 

Plan de masuri pentru 

desegregare, an scolar 2021-

2022 



implementarea lui 

9. Orientare scolara si 

consiliere in alegerea 

carierei 

   

9.1 Realizarea bazei de date 

cu elevii romi de clasa a 

VIII-a 

2 2 Situația elevilor de etnie rromă 

identificați 

9.2 Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

calendarul si 

Metodologia admiterii la 

licee pe  locurile speciale 

pentru romi, pentru anul 

scolar 2021-2022 

 

 

-   

9.3 Intocmirea dosarelor 

pentru admiterea la licee 

pe locurile speciale 

pentru romi, 2021-2022 

 

- -  

9.4 Depunerea in termenul 

limita a dosarelor de 

admitere la liceu pe 

locurile speciale pentru 

romi 

- -  

9.5 Completarea dosarelor 

depuse pe locurile 

speciale pentru romi cu 

documente ( adeverinta 

cu notele si media de la 

Evaluarea Nationala 

2022 si foaia matricola 

V-VIII) 

   

9.6 Participare la sedinta 

publica de repartitie pe 

locurile speciale  

   

9.7 Ridicarea dosarelor si 

inscrierea elevilor la 

liceu 

   

9.8 Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la  

admiterea la facultate pe  

locurile speciale pentru 

romi, pentru anul scolar 

2021-2022 

 

   

10. Colaborare cu 

institutiile, reprezentanti 

   



ai comunitatii, ONG-uri 

 Colaborare cu I.S.J-ul 

 

1  Sedință de instruire on-line 

 Colaborare cu Prefectura 

 

   

 Colaborare cu Primaria    

 Colaborare cu Protectia 

Copilului  

1  Situația elevilor în plasament 

 Colaborare cu Politia de 

proximitate 

1  Colaborare cu Poliția de 

proximitate privind situația 

elevilor rromi identificați 

 Colaborare cu consilierul 

scolar 

1 1 Implicare în detectarea grupului 

țintă al elevilor cu dificultăți de 

învațare, professor sprijin 

Mititelu Sanda 

 Colaborare cu 

mediatorul sanitar 

   

 Colaborare ONG-ul 

………………….. 

   

 Colaborare cu Partida 

Romilor Pro Europa, 

filiala Buzau 

1 2 Transmiterea datelor privind 

elevii rromi care vor participa la 

admitere pe locurile speciale de 

rromi 

11. Parteneriate; voluntariat 

 

   

11.1 Incheiere parteneriate 

pentru derularea unor 

programe educationale 

 

   

11.2 Voluntariat 

 

 

 

 

   

12. Cresterea eficientei 

activitatii mediatorilor 

scolari 

   

 Participare la cursuri de 

formare, simpozioane, 

mese rotunde 

Continuare studii 

1  Curs Limba Romani 

 

13. Sprijin în derularea 

cursurilor on-line  

« Scoala de acasa » 

   



13.1 Informarea părinţilor şi 

elevilor cu privire la 

începerea cursurilor 

online sincron /asincron 

 121 

De elevi și 

părinți 

Am informat părinții și elevii 

privind desfășurarea cursurilor 

on-line (whatssapp, facebook) 

13.2 Activarea conturilor G 

Suite for Education 

pentru elevi  

1 121 S-au activat toate conturile 

elevilor pentru învățarea on-line 

13.4 Sprijinrea parintilor  in 

realizarea cererilor 

pentru dispozitive 

electronice 

1 1 elev Constantin Cristina – Clasa a V 

–a A 

13.5 Consilierea elevilor şi 

părinţilor privind 

accesare classroom de pe 

telefoane/ tablete proprii 

1   

13.6 Consiliere elevilor şi 

părinţilor privind 

postarea temelor pe 

classroom 

1  Am consiliat elevii pentru 

accesarea platformei 

ADSERVIO  

13.7 Sprijin in obtinerea 

parolelor resetate (pentru 

elevii care au pierdut 

parola contului G Suite) 

   

13.8 Transmiterea temelor, 

fişe de lucru elevilor care 

nu au acces la internet 

1  Botea Emilian, elev fără acces 

la Internet 

13.9 Informarea  parintilor 

elevilor care nu detin 

dispozitive electronice 

cu conexiune la internet 

cu privire la graficul de 

distribuire a tabletelor de 

la Ministerul Educatiei 

   

13.10 Sprijin in distribuirea 

tabeletelor de la 

Ministerul Educatiei -

completarea  

documentelor pentru 

ridicarea tabletelor 

distribuite 

   

13.11 Introducerea conturilor 

de scoala pe tabletele 

primite de la Ministerul 

Educatiei, decarcarea 

aplicatiilor necesare ( 

meet, classroom) 

participarii la orele 

online 

   

13.12 Consilierea parintilor si 

elevilor in folosirea 

   



tabletelor primite de la 

Ministerul Educatiei 

 

Întocmit, Mediator Școlar, TIȚA TATIANA 
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