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 ARGUMENT 

 

 

Întreaga activitate a şcolii noastre în anul şcolar  2016 / 2017 a fost centrată pe dezvoltarea 

liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi 

creative. 

 Colectivul de cadre didactice a avut permanent în atenţie misiunea şcolii noastre care este 

centrată pe: 

 formarea unei gândiri creative   

 formarea  capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării  

 asigurarea atingerii de către elevi a standardelor educaţionale comparabile cu cele europene 

 implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al şcolii        

 

Strategia şcolii este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea 

de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene.  

 

Ţintele strategice urmărite au fost: 

1.Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual; 

2.Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea 

strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi; 

3.Implementarea eficientă a curriculumului și a programelor de îmbunătățire a calității în 

sistemul educațional din şcoală în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor; 

4.Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui invăţământ 

de calitate prin reabilitarea și modernizarea clădirilor unității de învățământ, paralel cu crearea 

și dezvoltarea unor dotări materiale complexe și eficiente; 

5.Dezvoltarea de parteneriate la nivel local și national. 

 



5 
 

În anul şcolar  2016-2017 la baza activității din  Şcoala Gimnazială nr. 193 s-au aflat 

următoarele documente legislative importante și anume : 

 Legea educaţiei naţionale - Legea nr. 1 / 2011 și legislația subsecventă acestui 

document  

 Ordinul nr. 6143 / 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, cu modificările ulterioare   

 Ordinul nr. 5561 / 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continua a personalului din învățământul preuniversitar  

 Ordinul nr. 5559 / 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului  didactic din învățământ 

 Ordinul nr. 5562 / 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul 

de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile   

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29 / 2010 de modificare 

a Legii 35/ 2007 

 O.M.E.C.T.S 4390 / 7.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 49 / 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative 

 Ordinul MENCS  nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul MENCS  privind structura anului școlar 2016-2017 

 Ordinul MENCS privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale  

  Ordinul MECS privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de 

stat  pentru anul școlar 2016-2017 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 81/2006; 

 Documente, reglementări și proceduri elaborate de ISMB. 

 

La nivelul şcolii activitatea a fost proiectată prin : 

 Planul de dezvoltare instituţională; 

 Planul managerial şi planul operațional; 

 Planul managerial al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie; 

 Regulamentul  de organizare și funcționare a unității de învățământ 

 Programele manageriale ale catedrelor/comisiilor metodice; 

 Programele comisiilor de lucru pe probleme. 

 Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale nr. 193 

 

 

La baza prezentului Raport au stat situaţiile statistice, informările şefilor de catedră, 

rezultatele analizelor Consiliului de Administraţie, rapoartele comisiilor pe probleme,  rezultatele 

altor controale efectuate. 

Există de asemenea – prin organigramă – un sistem de stabilire a subordonărilor între diferite 

compartimente şi echipa managerială, un sistem de transmitere a deciziilor şi de raportare. 
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Analizând resursele de care am dispus, principalele priorități privind activitatea Școlii Gimnaziale 

nr.193 pentru anul şcolar 2016-2017 au fost : 

 Creșterea credibilității instituției noastre de învățământ astfel încât să devină un centru de 

educație și influență pozitivă a întregii comunități 

 Modernizarea și democratizarea actului managerial 

 Asigurarea cadrului de siguranță a elevilor, diminuarea și prevenirea violenței în rândul 

elevilor școlii 

 Asigurarea condiţiilor pentru deschiderea anului şcolar  2016-2017 

 Utilizarea eficientă a potenţialului de igienizare în vederea obţinerii unui microclimat optim şi 

propice stării de sănătate a elevilor; 

 Optimizarea procesului de predare – învăţare - evaluare pentru stimularea performanţelor 

elevilor şi prevenirea eşecului şcolar; 

 Parcurgerea integrală a materiei planificate la fiecare disciplină, asigurarea însuşirii materiei 

de către elevi, evaluarea ritmică şi corectă a elevilor; 

 Realizarea unei colaborări eficiente între profesorii diriginţi și Consiliul profesorilor fiecărei 

clase; 

 Susţinerea activităţii de perfecţionare şi formare continuă; 

 Administrarea cu răspundere a fondurilor bugetare şi extrabugetare astfel încât să se asigure 

susţinerea eficientă a necesarului material pentru procesul instructiv-educativ; 

 Dezvoltarea parteneriatului educational școală-părinți, administrația locală, comunitate, 

fundaţii, asociaţii, instituţii de cultură 
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 CAPACITATE  INSTITUȚIONALĂ 

 

2.1 Date de identificare a școlii 

 

 DENUMIREA INSTITUȚIEI : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 193 

 TIPUL INSTITUȚIEI : Școală cu clasele I-VIII 

 LIMBA DE PREDARE : Limba română 

 

 

2.2 Organigrama 
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2.3 Niveluri de învățământ 

 

 

Clasa  

Elevi în 

evidenţă la 

15.09.2016 

 

Elevi veniţi 

prin transfer  

Elevi plecaţi 

prin transfer 

Elevi în 

evidenţă la 

15.06.2017 

Elevi în evidenţă 

la 15.09.2017 

Cls. 

pregătitoare 

130  1 129 113 

Cls.I 125   125 129 

Cls. a II-a 88 1 2 87 124 

Cls. a III-a 93   93 89 

Cls. a IV-a 63   63 93 

Cls. a V-a 102 1  101 58 

Cls. a VI-a 83 2  85 97 

Cls. a VII-a 64   64 86 

Cls. a VIII-a 57   57 64 

Total  805 4 3 804 853 

 

2.4 Resurse umane 

Situaţia încadrării cu personal didactic în anul şcolar 2016 -2017 se prezintă astfel: 

 

Nr.total 

de cadre 

didactice 

Nr.de cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în şcoală 

Nr. de 

cadre 

didactice 

titulari 

Nr.de cadre 

didactice 

suplinitori 

Nr.cadre 

didactice în 

cumul 

Nr.cadre 

didactice 

necalificate 

 

42 

 

35 

 

32 

 

6 

 

3 

 

1 

 

 

Situaţia statistică pe grade didactice, pentru anul scolar 2016-2017 se prezintă astfel: 

Necalificat  Debutant  Definitiv  Grad II Grad I Doctor  

1 1 4 18 18 - 

Personalul didactic auxiliar, cuprinde: 

 

Categorie de personal Număr de persoane 

Bibliotecar  1 

Informatician 1  

Administrator patrimoniu 1 

Administrator financiar 1 

Secretar  1 

Pedagog 1 

 

Personalul nedidactic este format din: 

 

Categorie de personal Număr de persoane 

Îngrijitori  5 

Muncitori  2 

Paznici  1 
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2.5 Baza materială 

 Spații școlare: 

- săli de clasă: 23 

- laboratoare: 4 

- cabinete: 5 

- bibliotecă   1 

- sală de sport   1 

- cabinet medical 1 

- cabinet de consiliere şcolară 1  

- semiinternat  1  

- cabinet stomatologic   

- bufet  

 Mobilier: 

-    Toată școala dispune de mobilier nou 

-    Vestiarele din sala de sport dispun de mobilier nou 

 Material didactic: 

- Dotarea cu material didactic bună la toate obiectele de studiu 

 Aparatură: 

-  30 calculatoare conectate la internet 

-36 camere de supraveghere 
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III. EFICACITATE  EDUCAȚIONALĂ 

3.1 Managementul procesului de predare-învățare –evaluare. Practici și 

strategii 

Pentru realizarea în condiţii optime a procesului de predare – învăţare – evaluare s-a urmărit: 

1. Aplicarea programelor şi proiectelor din  învăţământul preuniversitar prin: 

- informarea cadrelor didactice privind măsurile normative 

- motivarea cadrelor pentru aplicarea normelor si a  legislatiilor in vigoare 

- stimularea iniţiativelor pedagogice 

- analiza  calităţii şi eficienţei procesului de predare - învăţare – evaluare, desfăşurat la 

fiecare disciplină de învăţământ prin: 

- efectuarea unor asistenţe şi interasistenţe la ore, împreună cu şefii de catedră 

- evaluarea periodică a nivelului de pregătire a elevilor şi stabilirea măsurilor 

ameliorative 

- realizarea unui raport corespunzător între evaluările tradiţionale (orale şi cele scrise) şi 

cele alternative. 

- respectarea prevederilor regulamentului şcolar în legătură cu numărul notelor la fiecare 

obiect de învăţământ 

- planificarea si dezbaterea in cadrul comisiilor metodice a  testarilor initiale  

- planificarea tezelor respectându-se cele trei etape necesare: pregătirea pentru teze, 

desfăşurarea tezelor, analiza rezultatelor  

- analiza rezultatelor evaluării în cadrul comisiilor metodice, consiliul de administraţie, 

consiliul profesoral şi stabilirea măsurilor  de îmbunătăţire a procesului de predare – învăţare 

- situarea elevului în centrul procesului de predare – învăţare, proces în care, cadrul 

didactic are rol mediator al acestuia 

- stabilirea strategiilor didactice optime în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor, precum şi în funcţie de specificul fiecărei discipline de învăţământ 

- creşterea eficienţei activităţii instructiv – educative desfăşurate cu elevii, prin 

integrarea corespunzătoare a mijloacelor de învăţământ în cadrul lecţiilor. 

- formarea continuă a cadrelor didactice prin forme specifice procesului de învăţământ, 

în conformitate cu cerinţele reformei învăţământului. 

- organizarea comisiilor metodice şi a catedrelor în vederea rezolvării problemelor 

specifice procesului de predare – învăţare 

- identificarea  nevoilor reale de perfecţionare a cadrelor didactice 

- elaborarea programelor de perfecţionare în corespondenţă cu nevoile reale 
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- organizarea unor lecţii demonstrative, prezentarea unor materiale teoretice 

- organizarea unor dezbateri privind propunerile de planuri cadru  pentru invatamantul 

gimnazial 

- participarea nemijlocită a conducerii şcolii la activităţile comisiilor metodice 

- mobilizarea cadrelor didactice la activităţile de formare continuă organizate de C.C.D 

 

2. Asigurarea finalităţii educative a procesului de învăţământ şi diversificarea ofertei de 

activitate extraşcolară pentru timpul liber a elevilor prin: 

- organizarea comisiei metodice a diriginţilor şi repartizarea acestora pe clase, pe 

criteriul competenţei şi al continuităţii  

- stabilirea tematicii  orelor educative şi a programelor  de activitate extraşcolară 

pornind de la nevoile reale ale grupului educat 

- stimularea spiritului de ordine, disciplină şi seriozitate în rândul elevilor 

- colaborarea cu mass – media, pentru popularizarea experienţelor pozitive, a 

rezultatelor obţinute în vederea sensibilizării şi mobilizării elevilor. 

 

3.1.1 Oferta curriculară 

 

 

 

Clasa  

 

 

CDS 

Cls. 

pregătitoare 

Prietenul meu calculatorul-arte si tehnologii 

Cls.I Prietenul meu calculatorul-arte si tehnologii 

Cls. a II-a Prietenul meu calculatorul-arte si tehnologii 

Cls. a III-a  

Cls. a IV-a  

Cls. a V-a Utilizarea calculatorului-arte si tehnologii si Eu si relatiile mele in grup-consiliere 

si orientare scolara 

Cls. a VI-a Utilizarea calculatorului-arte si tehnologii 

Cls. a VII-a Utilizarea calculatorului- arte si tehnologii 

Cls. a VIII-a Aplicatii ale matematicii in diferite domenii de activitate-matematica si stiinte 

Informatica pas cu pas-arte si tehnologii 
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3.1.2 Rezultatele învățării 

Promovabilitatea pe clase,  la finalul anului scolar 2016-2017,  se prezintă astfel : 

Clasa Număr 

elevi 

Nr.elevi 

promovaţi 

Corigenţi Repetenţi 

Cls.pregatitoare 129 129   

Cls.I 125 125   

Cls. a II-a 88 88   

Cls. a III-a 93 93   

Cls. a IV-a 63 63   

Cls. a V-a 101 101   

Cls. a VI-a 85 80 5  

Cls. a VII-a 64 60 4  

Cls. a VIII-a 57 54 3  

Total  805 793 12  

 

Procentul de promovabilitate dupa corigente : 

CLASELE  PROCENT PROMOVABILITATE 

Cl. I – IV 100% 
Cl. V – VIII 100% 
Total I – VIII 100% 

 

Rezultate Evaluari nationale cls.II,IV,VI 

CLASA  a II a  

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT - LIMBA ROMÂNĂ 

     Numărul 

itemului  
Numărul elevilor 

din test 
cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial corect 
cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I. 1. 82       

I. 2. 80 2     

I. 3. 75   6 1 

I. 4. 82       

I. 5. 82       

I. 6. 78 1 1 2 

I. 7. 77   3 2 

I. 8. 49 16 13 4 

I. 9. 81   1   

I. 10. 80   2   
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I. 11. 46 25 7 4 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS" 

  
  

    

Numărul 

itemului 

din test 

  Numărul elevilor 

  

cu 

răspuns 

corect 

cu răspuns                      

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 
cu răspuns lipsă 

I. 1. 

conținut / alcătuire corectă a 

propozițiilor 
34 48 2   

scriere corectă a cuvintelor 63 21     

semne de punctuație 68 16     

complexitate / originalitate 81   3   

I. 2. 

alcătuire corectă a propozițiilor 

/ conținut 
73 2 9   

scriere corectă a cuvintelor 49 32 3   

semne de punctuație 62 18 4   

complexitate / originalitate / 

titlu 
61 21 2   

IV. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ" 

Numărul 

itemului  
Numărul elevilor 

din test 
cu răspuns 

corect 

cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns 

incorect 
cu răspuns lipsă 

I. 1. 74   5   

I. 2. 78   1   

I. 3. 72   7   

I. 4. 58 12 9   

I. 5. 34 34 10 1 

I. 6. 79       

I. 7. 73 3 3   

I. 8. 73   6   

I. 9. 62   17   

I. 10. 67 1 11   
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I. 11. 75   3 1 

I. 12. 55 13 11   

 

  

 

CLASA a IV a 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ"   

 
    Numărul itemului  Numărul elevilor 

din test 
cu  răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1. 62       

I. 2. 50   12   

I. 3. 48   14   

I. 4. 49   13   

I. 5. 53   9   

I. 6. 57 1 4   

I. 7. 40 14 7 1 

I. 8. 50 7 3 2 

I. 9. 52 5 4 1 

I. 10. 52 3 7   

I. 11. 57   5   

I. 12. 49 1 12   

I. 13. 50 1 11   

I. 14. 54   7 1 

I. 15. 55 1 5 1 

I. 16. 55 2 4 1 

I. 17. 44 14 3 1 

I. 18. 61 1     

I. 19. 60   2   

I. 20. 59   3   
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II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ" 

 
    Numărul 

itemului  
Numărul elevilor 

din test 
cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1. 60   2   

I. 2. 61   1   

I. 3. 62       

I. 4. 62       

I. 5. 62       

I. 6. 61 1     

I. 7. 61   1   

I. 8. 62       

I. 9. 62       

I. 10. 60   2   

I. 11. 58   3 1 

I. 12. 58   4   

I. 13. 59 3     

I. 14. 62       

I. 15. 49 11 2   

 

CLASA a VI a  

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBĂ și COMUNICARE" 

    Numărul itemului  Numărul elevilor 

din test cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I 57 29 2 

II  66 22   

III 77 7 4 

IV 27 61   

V 67 20 1 

VI 68 13 7 

VII 62 21 5 

VIII 50 31 7 

IX 47 40 1 

X 71 15 2 
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II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ și ȘTIINȚE" 

Numărul 

itemului  
Numărul elevilor 

din test cu răspuns corect cu răspuns parţial cu răspuns zero 

I. 1. 81   6 

I. 2. 78   9 

I. 3. 77   10 

I. 4. 12 11 64 

I. 5. 43 43 1 

I. 6. 74 2 11 

I. 7. 3 26 58 

I. 8. 77   10 

I. 9. 41 38 8 

I. 10. 34 40 13 

I. 11. 43 12 32 

I. 12. 65 11 11 

I. 13. 12 39 36 

I. 14. 15 20 52 

I. 15. 26 43 18 

 

 

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2017  pentru elevii claselor  a VIII-a   

 Limba română Matematică 

Total elevi care au susținut 

Evaluarea Națională  

54 54 

Note intre 1-1,99 0 0 

Note intre 2-2,99 0 1 

Note intre 3-3,99 2 2 

Note intre 4-4,99 0 2 

Note intre 5-5,99 3 2 

Note intre 6-6,99 1 5 

Note intre 7-7,99 5 5 

Note intre 8-8,99 23 8 

Note intre 9-9,99 19 22 

Note de 10 1 7 

Procent promovabilitate  96,29% 90,74% 

 

Medie Evaluare Nationala pe unitate = 8,31( opt) 31% 

Medie Evaluare Nationala limba romana = 8,32( opt) 32% 

Medie Evaluare Nationala matematica = 8,31( opt) 31% 

 

Procent promovabilitate Evaluare Nationala Clasa a VIII a  pe unitate = 92,59% 
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Repartizare Admitere clasa IX - 2017 

 Nr. elevi  

Total elevi care au partipat la 

admitere   

53 

Colegii Nationale 18 

Licee Teoretice 20 

Colegii Economice 4 

Licee sportive 2 

Colegii tehnice  8 

Licee Particulare  1 

 

 Procent  medii admitere  peste 5 pe unitate = 96,29% 

Media de admitere pe unitate 8,48. 

 

 

Situația absențelor elevilor 
 

Nivelul Total absențe 
 

din care, 

 absențe motivate absențe nemotivate 

Primar 448 413 35 

Gimnazial 719 459 260 

Total școală 1167 872 295 

 

 
Situații speciale (abandon, exmatriculări) 

- Nu au existat elevi aflați în risc de abandon şcolar. 

- Nu s-au înregistrat fenomene de agresiuni violente în rândul 

elevilor 
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3.2 Managementul performanței 

3.2.1 Olimpiade 

 

 

Clasa  

 

 

Olimpiada 

Cls. a V-a  

OLIMPIADA DE MATEMATICA , OLIMPIADA DE LIMBA ROMANA , 

OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA, OLIMPIADA DE 

INFORMATICA 

 Cls. a VI-a  

OLIMPIADA DE MATEMATICA , OLIMPIADA DE LIMBA ROMANA , 

OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA 

Cls. a VII-a OLIMPIADA DE MATEMATICA , OLIMPIADA DE LIMBA ROMANA , 

OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA, OLIMPIADA 

CREATIVITATII-LIMBA ENGLEZA , OLIMPIADA DE LIMBA 

FRANCEZA 
 

Cls. a VIII-a  

OLIMPIADA DE MATEMATICA , OLIMPIADA DE LIMBA ROMANA , 

OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA, OLIMPIADA 

CREATIVITATII-LIMBA ENGLEZA,OLIMPIADA DE LIMBA 

FRANCEZA,OLIMPIADA DE LATINA, OLIMPIADA DE ISTORIE 

 

 

3.3 Managementul carierei 

Formarea continuă a personalului didactic 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă  a urmărit: 

 actualizarea competenţelor de bază şi a cunoştinţelor didactice din domeniul   disciplinei; 

 dobândirea de noi competenţe; 

 aprofundarea didacticii disciplinei; 

 iniţierea şi utilizarea de noi metode şi materiale didactice. 

Formarea si 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; 

-prin schimburi de experienţă profesională (la nivel prescolar si scolar); 

-prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice. 
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Perfecționarea prin grade didactice 

Disciplina Tipul inspecției Număr cadre 

didactice 

inspectate  

Calificativul  

/nota obținută 

LIMBA ENGLEZA 

Dinu Melania 

Inspectie finala  

gradul 1 

1 10( zece)  

INVATATOR 

Rusanescu Lavinia 

IC1  gradul1  1 10( zece) 

TIC   

Preda Iarina 

Inspectie inscriere 

definitivat 

1 10( zece) 

 

Perfecționarea prin participarea la cursuri 

Cadrul didactic Cursul la care a participat 

Matrosenco Iuliana Implementarea sistemului de control intern managerial 

Burtescu Paula Abilitatea corpului de metodisti 

Burtescu Paula Pro-edus-Activitati nonformale 

Popescu Mihai Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare a invatarii prin examenele 

nationale 

Pistol Loredana Curs de formare pentru clasa pregatitoare 

Rusanescu Lavinia Curs de formare pentru clasa pregatitoare 

Dumitrache Daniela Curs de formare pentru clasa pregatitoare 

Tulpan Mirela Curs de formare pentru clasa pregatitoare 

Pintilie Luci Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare a invatarii prin examenele 

nationale, la disciplinele din programele nationale; Workshop organizat de 

FDSC, central Syene- Creativitate si colaborarein clasa 

 

Beliciu Nicoleta Cursuri: Evaluator competente titularizare si Tineri ambasadori in lupta cu 

schimbarile climatice; 

 

Pintilie Nicoleta Jocul didactic, de la formal la nonformal, in invatamantul contemporan 

-participarea la Conferinta Nationala- “ O altfel de educatie pentru o altfel de 

generatie” 

 

Chivu Haritina  -“Educatie incluziva”; “Gifted Education and Early Alert System”- workshop 

in cadrul proiectului Erasmus 

 

Stoica Geta Curs de formare pentru clasa pregatitoare 

 

Pintilie Catalin Jocul didactic, de la formal la nonformal, in invatamantul contemporan 
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Perfecționarea personalului didactic auxiliar 

Programul de formare Număr 

participanți 

Implementarea sistemului de control intern managerial 4 
Axente Gabriela Curs perfectionare secretar 

CCD 
Gavrila Cristina Curs perfectionare secretar 

CCD 
Toma Mirela Curs SCIM 
Creangea Mihaela Curs SCIM 
Arhip Mihaela Curs SCIM 
 

3.4 Dezvoltare, coordonare și colaborare prin parteneriate 

Parteneriate pentru dezvoltare  instituțională și pentru formare profesională: 

In anul scolar 2016-2017 scoala  noastră a încheiat parteneriate cu:  

- ISU Bucuresti ,  

- CD Press, 

- ISMB, Teatrul de Papusi „Zgubilici”, 

- Club „Eco-Alpin”, 

-  Parteneriat national „Prieteni si cunoastere”,  

- firma „Smart Adventure”,  

- Asociatia „Moara de hartie” 

- Asociatia “Caleidoscop” 

- Fundatia Joyo 

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru   Inginerie   Electrica ICPE-CA Bucuresti 

- IMAX Afi Cotroceni, 

- Muzeul Satului ,  

- EdituraNomina,    

- Școala Micile Vedete – scoala de film si televiziune,  

- Asociația de părinti “Orizont” 

- Gradinita nr.272,   

- Muzeul de Geologie,  

- TVR 

- Muzeul Militar, 

- Asociatia Inteligent,  

- Asociatia “Prietenii tai”,  

- Institutul de Stiinte ale Educatiei 

- Asociatia Global Dignity, 

- Proiectul Umanitar Incondeiasul, 

 - Ocolul Silvic Brasov, 

-  Agenția de Mediu Bucuresti, 

- Proiectul comunitar “ABC-ul ingrijirii animalelor de companie”, 
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3.5 Programe de protecție socială 

Programul “Şcoală după şcoală” a fost realizat şi s-a adresat elevilor de la clasele pregătitoare şi 

clasele I – VI. El a fost realizat în beneficiul elevilor şcolii şi pentru ajutorul familiilor acestora, în 

parteneriat  cu Asociația Scolara Orizont și Primaria  Sectorului 6, sub coordonarea a 12 cadre 

didactice. 266 de elevi au beneficiat de program. 

În cadrul programului au fost realizate activităţi de învăţare, conforme cu programele şcolare, 

activităţi de dezvoltare, pentru unii elevi, sau de ameliorare, pentru altii, într-un cadru educaţional 

adecvat, favorabil învăţării, dezvoltării aptitudinilor de creativitate şi imaginaţiei, implicând o gamă 

variată de activităţi interactive, creative şi captivante, în interesul copiilor.  

Învăţarea s-a realizat sub supravegherea unor cadre didactice cu experienţă, ce lucrează cu pasiune şi 

profesionalism.  

Elevii au beneficiat de un regim alimentar sănătos, variat şi pe gustul lor.  

Părinţii şi-au arătat de foarte multe ori mulţumirea faţă de programul de educaţie complex primită de 

copii, fapt dovedit şi de numărul foarte mare de elevi înscrişi în acest program.  

 

Burse  an scolar 2016-2017  -  152 burse merit , 31 burse sociale si 7 burse performanta. 

3.6 Consiliere și orientare școlară 

                 In anul scolar 2016-2017 am desfasurat activitati atat la nivelul cabinetului de consiliere si asistenta 

psihopedagogica ,cat si la nivelul sectorului si municipiului. 

                 

                La nivelul cabinetului am desfasurat activitati de informare si consiliere individuala 

elevilor,parintilor si profesorilor,fiind consiliati un numar de 33  elevi, 14 parinti si 12 cadre didactice.Elevilor 

li s-au intocmit fise psihopeda gogice care surprind problematica subiectilor si modalitatile de interventie si 

solutionare. 

                   

                    Au fost desfasurate activitati de consiliere individuala a parintilor elevilor c re prezint 

comportamente problematice si sedinte de consiliere comune copii-parinti in vederea optimizarii relatiilor 

dintre acestia. Am elaborat materialul cu tema  ,,Limite si consecinte in educatia eficienta a copiilor’’ si am 

sustinut lectoratul pe scoala   cu parinti ai claselor V-VIII cu aceeasi tema,materialul fiind ulterior distribuit 

parintilor    si dirigintilor. 

               La nivelul Comisiei OSP am aplicat chestionare elaborate de CMBRAE in cadrul studiului OSP 

desfasurat la nivelul Municipiului Bucuresti privind optiunile ale elevilor claselor a VIII-a in cadrul proiectului 

cu aceeasi tema,elevii fiind chestionati  ON-line pe platforma AMN.La sfarsitul anului scolar am aplicat si 

centralizat chestio narele OSP elaborate de ISMB privind activitatea OSP la nivelul claselor a VIII-a. 

 

                A realizat o gazeta a scolii pe tema consilierii si orientarii scolare cu lucrari si 

       eseuri realizate de elevi si cu materiale elaborate de mine. Am elaborat si sustinut in  

       Consiliul Profesoral al scolii materialul cu tema ,,Manifestari psihocomportamentale  

       ale elevilor ramasi singuri acasa’’. 

   

                A incheiat protocolul de parteneriat cu tema ,,Stop violentei in scoala!’’intre Scolile Gimnaziale 

Nr.193 si 279,in baza unui proiect cu aceeasi tema in cadrul ca ruia am desfasurat activitati de consiliere pe 

clase si in grup,avand ca scop prevenirea si stoparea fenomenului de violenta in mediul scolar. Cu lucrarile 

elevilor realizate in cadrul activitatilor,am realizat panoul cu tema ,,Stop violentei!’’. 
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In cadrul sedintelor de consiliere in grup a elevilor s-au dezbatut urmatoarele teme: 

 Cine sunt eu?Ce ma reprezinta?’’-cls. a V-a si a VI-a; 
,,Imaginea de sine, stima de sine ,resursele formarii stimei de sine’’cls.a V-a 
,,Impreuna nu suntem singuri’’-cls.a V-a si a VI-a; 
 
,,Cum solutionam conflictele dintre noi?’’-cls. a VI-a si a VII-a; 
 
,,Optimizarea relatiilor cu parintii’’- cls. a VII-a si a VIII- 
,,Factori determinanti in alegerea carierei’’-cls.a VIII-a; 
     ,,Interese , aptitudini, valori si caracteristi personale in alegerea liceului     potrivit’’-cls. a VIII-a,precum si 

diverse teme abordate in grupuri mici de 2-3 copii,in special  

privind solutionarea conflictelor dintre colegi 
 

 

           Consilierea părinților s-a realizat în cadrul sedințelor cu părinții prin materiale elaborate si 

distribuite profesorilor și dirigintilor.Au fost desfașurate activități de consiliere individuală a 

părinților elevilor care prezintă comportament  problematic și sedinte de consiliere comune copii-

părinți în vederea optimizării relațiilor dintre acestia. 

S- au sustinut lectii de consiliere educationala cu tematica specifica, avand urmatoarele teme: 

                           *,,Imaginea de sine, stima de sine, resursele stimei de sine’’-cls. a V-a; 

                           *,,Eu la inceputul clasei a V-a’’; 

                           *,,Forme ale violentei in scoala si alternativele la violenta’’-cls a V-a, a VI-a;           

                           *,,Consecintele actiunilor noastre’’-cls. a VII-a; 

                           *,,Solutionarea conflictelor dintre noi’’-cls a VII-a; 

                           *,,Factori determinanti in alegerea liceului dorit’’-cls.a VIII-a; 

                           *,,Despre prietenul/prietena mea’’-cls.a IV-a si a II-a; 

                           *,,Comunicarea eficienta.Regulile unei comunicari eficiente’’-cls.a VII-a; 

                           *,,Stop fenomenului bullyng in scoala!’’-cls.a V-a ,a VI-a si a VII-a; 

                           *,,Modalitati de solutionare a violentei in scoala’’-cls.a V-a si a VI-a; 

                           *,,Rolul intereselor,aptitudinilor,valorilor si a imaginii de sine in alegerea traseului meu 

educational - cls. VIII a  

IV. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

4.1 Lista procedurilor CEAC 

Nr. crt. Denumirea si codul procedurii 

1 P.O. 01 – Elaborarea procedurilor operationale 

2 P.O. 02  - Elaborarea procedurilor formalizate pe activitati 
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3 P.O. 03 – Autoevaluarea institutionala 

4 P.O. 04 – Procedura de lucru a comisiei de evaluare si asigurare a calitatii 

5 P.O. 05 -  Implicarea parintilor in educatie 

6 P.O. 06 -  Comunicarea intra si interinstitutionala 

7 P.O. 07 -  Intrunirea si desfasurarea sedintelor consiliului profesoral 

8 P.O. 08 -  Elaborarea deciziilor 

9 P.O. 09 - Analiza culturii organizationale 

10 P.O. 10 - Asigurarea seriviciilor medicale de urgenta 

11 P.O. 11 – Semnalare neregularitati 

12 P.O. 12 - Prevenirea, combaterea si monitorizarea violentei in scoala 

13 P.O. 13 - Functionarea comisiilor metodice si a comisiilor tematice 

14 P.O. 14 - Urmarirea progresului elevilor 

15 P.O. 15 - Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 

amenintarilor 

16 P.O. 16 -   Prevenirea si combaterea absenteismului scolar 

17 P.O. 17 – Stabilirea graficului de serviciu pe scoala 

18 P.O. 18 – Obtinerea feedback-ului din partea elevilor 

19 P.O. 19 - Colectarea si sintetizarea regulata a opiniilor si propunerilor 

elevilor, parintilor si a altor factori interesati 

20 P.O. 20 – Revizuirea proiectului de dezvoltare institutionala 

21 P.O. 21 – Selectia membrilor Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii 

22 P.O. 22 – Evaluarea rezultatelor invatarii 

23 P.O. 23 - Evolutia performantelor scolare utilizand sistemul national de 

indicatori privind educatia 

24 P.O. 24 – Combaterea insuccesului scolar 

25 P.O. 25 – Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar 

26 P.O. 26 – Evaluarea cadrelor didactice 

27 P.O. 27 – Activitati extrcurriculare 

28 P.O. 28 – Insertia profesionala pentru cadrele noi, fara experienta 

29 P.O. 29 – Observarea procesului de predare - invatare 
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30 P.O. 30 – Revizuirea periodica a activitatilor extrascolare 

31 P.O. 31 – Elaborarea si dezvoltarea proiectului de dezvoltare institutionala 

32 P.O. 32 - Controlul procesului neconform 

33 P.O. 33 - Efectuarea unui audit intern 

34 P.O. 34 - Controlul inregistrarilor 

35 P.O. 35 -  Actiuni  preventive 

36 P.O. 36 - Actiuni corective 

37 P.O. 37 - Managementul resurselor umane 

38 P.O. 38 - Elaborarea si aplicarea chestionarelor 

39 P.O. 39 - Pregatirea suplimentara  a  elevilor 

40 P.O. 40 -  Elaborarea, aplicarea si verificarea orarului unitatii 

41 P.O. 41 - Programe pentru examene 

42 P.O. 42 - Siguranta elevilor, personalului si  bunurilor unitatii 

43 P.O. 43 - Evaluarea  portofoliilor  elevilor 

44 P.O. 44 - Evaluarea  portofoliilor  profesorilor 

45 P.O. 45 – Realizarea curriculum-ului la decizia unitatii 

46 P.O. 46 – Masurarea satisfactiei beneficiarului(elevi, parinti, personal) 

47 P.O. 47 – Comunicarea institutionala cu alte institutii de educatie 

48 P.O. 48 - Comunicarea formala externa cu parintii 

49 P.O. 49 - Comunicarea formala externa cu angajatorii si cu alte institurii si 

grupuri semnificative de interes 

50 P.O. 50 -  Comunicarea interna cu personalul unitatii 

51 P.O. 51 - Imbunatatirea activitatii unitatii, in ceea ce priveste principiul de 

calitate „orientare spre beneficiar” 

52 P.O. 52 –  Organizarea si desfasurarea taberelor, excursiilor, drumetiilor 

53 P.O. 53 – Sistemul de gestionare a informatiilor - accesul la informatiile de 

interes public 

54 P.O. 54 – Elaborarea, validarea si aprobarea ofertei educationale 

55 P.O. 55 – Functionarea Consiliului Consultativ al membrilor personalului 

56 P.O. 56 – Insuccesul scolar 
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57 P.O. 57 – Monitorizarea performantei scolare 

58 P.O. 58 – Ritmicitatea notarii 

59 P.O. 59 – Rezolvare a starilor conflictuale 

60 P.O. 60 – Centralizarea rezultatelor la invatatura 

61 P.O. 61 – Monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational 

62 P.O. 62 – Intocmirea Regulamentului Intern 

63 P.O. 63 – Monitorizarea activitatii extracurriculare 

64 P.O. 64 – Gestionarea situatiilor de criza 

65 P.O. 65 – Identificarea si incluziunea elevilor in situatii de risc/ cu cerinte 

educationale speciale 

66 P.O. 66 – Completarea si folosirea catalogului la clasa 

67 P.O. 67 – Accesibilitatea la tehnologie (TIC) a elevilor si a personalului 

angajat, in interesul invatamantului 

68 P.O. 68 – Efectuarea serviciului pe scoala pentru elevi si profesori 

69 P.O. 69 – Comportamentul in caz de cutremur 

70 P.O. 70 – Comportamentul in caz de incendiu 

71 P.O. 71 – Comportamentul in caz de inundatie 

 

V. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE 

Activitatea comisiilor metodice s- a desfăşurat pe baza unor proiecte de activitate stabilit în 

funcţie de obiectivele cuprinse în planul managerial, obiective corelate cu cele din planul managerial 

al şcolii.  

Conţinutul demersului didactic şi al activităţilor de perfecţionare continuă sub diferite forme 

au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. 

Întreaga activitate s- a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s- au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile apărute în plan organizaţional 

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

Pornind de la aceste obiective a fost proiectată activitatea metodică, fiind stabilite termene şi 

responsabilităţi pentru fiecare întâlnire metodică.  

Au fost întocmite schemele orare şi planificările calendaristice anuale pe baza planurilor cadru 

şi a programelor în vigoare, fiecare cadru didactic detaliind unităţile de conţinut.  

O atenţie deosebită a fost acordată evaluării performanţelor elevilor, în acest sens fiind 

elaborate seturi de teste de evaluare curentă, în cadrul comisiilor fiind stabilite obiectivele, 

conţinuturile, descriptorii de performanţă pentru testele de evaluare predictivă şi sumativă. Evaluările 

predictive, sumative dar şi formative, au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate 

la nivelul fiecărui grup, dar şi al comisiilor, concluziile ajutându- ne în stabilirea unui set de acţiuni 
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privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu- se programe şi 

conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 

Elevii claselor au fost implicaţi şi în activităţi alternative de evaluare prin portofolii, 

experimente, proiecte, aplicaţii, lucrări practice de grup. 

 

Pentru proiectarea activitatii didactice, membrii comisiilor au urmarit : 

- Respectarea programei scolare, a  normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum si adaptarea acestora la particlaritatile de varsta si aptitudinile elevilor. S-a realizat ,de 

asemenea,proiectarea de activitati curriculare(in vederea pregatirii elevilor pentru participarea la 

concursurile scolare), precum si proiectarea activitatilor /extracurriculare destinate. 

-Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficienta si integrala a materiei 

prevazute de programa scolara. 

-Achizitionarea  de materiale didactice si reconditionarea celor existente 

 

În realizarea activitatilor didactice s-a urmarit  permanent : 

- Utilizarea strategiilor care sa asigure caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor 

specifice( existenta portofoliilor individuale ale elevilor sau, dupa caz, a fisei de monitorizare a 

progresului scolar individual). 

- Corelarea strategiilor didactice cu obiectivele si continuturile activitatilor de invatare. 

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale aflate in dotarea scolii. Folosirea site-ului scolii 

pentru comunicare si informare. 

- Pregatirea elevilor in vederea participarii la competitiile prevazute in calendarul Olimpiadelor 

scolare. 

- Organizarea de lectii deschise. 

- Realizarea activitatilor extracurriculare 

 

 

5.1 Comisia metodică a învățătorilor 

 

Comisia 0-II: Responsabil  prof. Loredana Pistol 

 

           Activitatea  Comisiei metodice a invatatorilor s-a desfasurat in conformitate cu  proiectul de 

activitati stabilit in functie de obiectivele prevazute in planul managerial al scolii; 

            Activitatile de perfectionare,ca si toate continuturile demersului didactic  au fost structurate in 

acord cu parametrii corespunzatori asigurarii calitatii in invatamant. 

                         Pentru realizarea în condiţii optime a procesului de predare – învăţare – evaluare ,la 

nivelul comisiei invatatorilor – P-I-,s-au urmărit: 

 - Aplicarea programelor şi proiectelor din cadrul reformei în învăţământul preuniversitar prin: 

 - Stimularea iniţiativelor pedagogice 
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            - Analiza  calităţii şi eficienţei procesului de predare - învăţare – evaluare, desfăşurat la fiecare 

disciplină de învăţământ prin: 

 - evaluarea periodică a nivelului de pregătire a elevilor şi stabilirea măsurilor ameliorative 

 - realizarea unui raport corespunzător între evaluările tradiţionale (orale şi cele scrise) şi cele 

alternative. 

 - respectarea prevederilor regulamentului şcolar în legătură cu numărul de calificative la 

fiecare obiect de învăţământ 

 - analiza rezultatelor evaluării în cadrul comisiilor metodice, consiliul profesoral şi stabilirea 

măsurilor  de îmbunătăţire a procesului de predare – învăţare 

 - situarea elevului în centrul procesului de predare – învăţare, proces în care, cadrul didactic 

are rol mediator al acestuia 

 - stabilirea strategiilor didactice optime în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale 

ale elevilor, precum şi în funcţie de specificul fiecărei discipline de învăţământ 

 - creşterea eficienţei activităţii instructiv – educative desfăşurate cu elevii, prin integrarea 

corespunzătoare a mijloacelor de învăţământ în cadrul lecţiilor. 

      - Formarea continuă a cadrelor didactice prin forme specifice procesului de învăţământ, în 

conformitate cu cerinţele reformei învăţământului. 

 - elaborarea programelor de perfecţionare în corespondenţă cu nevoile reale 

 - organizarea, prezentarea unor materiale teoretice,urmate de dezbateri pe teme date 

 - organizarea unor dezbateri pe probleme legate de evaluare,  noul curriculum, manuale 

alternative, comunicare 

 - mobilizarea cadrelor didactice la activităţile de formare continuă organizate de C.C.D 

      - Asigurarea finalităţii educative a procesului de învăţământ şi diversificarea ofertei de activitate 

extraşcolară pentru timpul liber a elevilor prin:  

  - stabilirea tematicii  orelor educative şi a programelor  de activitate extraşcolară 

pornind de la nevoile reale ele grupului educat 

 - stimularea spiritului de ordine, disciplină şi seriozitate în rândul elevilor 

 - colaborarea cu mass – media, pentru popularizarea experienţelor pozitive, a rezultatelor 

obţinute în vederea sensibilizării şi mobilizării elevilor. 

        La inceputul anului scolar 2016/2017,respectiv,.după intalnirea responsabililor comisiilor 

metodice cu inspectorul de specialitate,in cadrul consfatuirilor anuale, s-au realizat   activitati de 

diseminare –prelucrare a comunicarilor ,accentul punandu-se pe :,organizarea activitatilor in cadrul 

colectivelor in deplina conformitate cu  noul curriculum in vigoare,precum si  organizarea activitatilor 

de recapitulare si sistematizare in  vederea aplicarii evaluarilor  predictive pe discipline ,la clasele P-I. 

        Din acest punct de vedere,la nivelul catedrei au fost elaborate si aplicate,conform calendarului 

ISMB,evaluari initiale pe discipline si ani de studiu ,rezultatele acestora fiind comunicate ,discutate in 

cadrul activitatilor de consilierea a parintilor ;de asemenea, la nivelul fiecarui an de studiu,toate  

rezultatele obtinute au fost supuse prelucrarilor,in vederea elaborarii unui raport privind programul de 

masuri amelioratorii-de recuperare,dezvoltare, in scopul imbunatatirii progresului scolar. 
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                Evaluarile predictive au fost urmate permanent de evaluarile continue-formative . Evaluarea 

corecta,continua,sub toate formele acesteia, a avut in vedere  si stimularea elevilor capabili de 

performanta la nivelul fiecarei clase. 

         Toate probele de evaluare  au fost intocmite corect ,pe baza continuturilor atent selectate, a 

obiectivelor,descriptorilor de performanta.-luna ianuarie 2017. 

 Activitatea metodica  a comisiei P-I, ,anul scolar 2016-2017 – a fost corect intocmita ,fiind stabilite 

termene si responsabilitati pentru fiecare intalnire metodica. 

       Au fost realizate  schemele orare,planificarile calendaristice anuale,conform planului-cadru si 

programelor in vigoare;la fiecare clasa s-au intocmit proiectarile unitatilor de invatare. 

      Membrii Comisiei metodice au manifestat preocupare pentru parcurgerea integrala a materiei, de 

asemenea,au fost desfasurate lectii de sistematgizare si recapitulare vizand evaluarea sumativa de la 

sfarsit de semestru. 

                         A fost acordata  atentie  evaluarilor alternative-proiecte,portofolii,experimente 

simple,aplicatii practice in echipa si/ sau individual.(matematica si explorarea mediului,,arte vizuale 

si abilitati practice). 

           La nivelul comisiei metodice P-I,  perfectionarea continua    a fost organizata si desfasurata in 

moduri deferite ,in conformitate cu obiectivele  de realizat :comunicari,dezbateri,ateliere de 

lucru,mese rotunde,activitati educative,dar si participarea unor  cadre didactice la cursuri de formare-

perfectionare ,astfel: 

 

             

1.1 Comisia metodică a învățătorilor 

Comisia 0-I 

 

 

Mese 

rotunde/Referate 

 

,,Strategii didactice moderne utilizate in procesul de predare- 

invatare-evaluare,,   (GETA STOICA –I D-26.10.2016) 

 

,,Continuturile programelor scolare aflate in vigoare la clasele 

pregatitoare-I ,,  ( CATALIN PINTILIE-I B,DANIELA 

DUMITRACHE-P B , 14 .12.2016 ) 

,,Abordarea integrata a continuturilor la clasele pregatitoare,I ,, 

(ARSENE LIVIA-I C,13.04.2017) 

 

Workshopuri 1. ,, Modaliatati de tratare diferentiata a elevilor in procesul 

instructiv-educativ,,  ( LAVINIA RUSANESCU-P 

C,LOREDANA PISTOL-P A .17.11.2016) 

2. ,,Proiectarea probelor de evluare sumativa la sfarsitul 

semestrului I ,,   ( membrii Comisiei metodice,18.01.2017) 

3. Utilizarea experimentelor simple in intelegerea modului cum 
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functioneaza elementele mediului inconjurator 

(DANIELA DUMITRACHE-P B,22.03.2017) 

 

4. Proiectarea probelor de evaluare sumativa  la sfarsitul 

anului scolar 

                        (Membrii comisiei metodice,17.05.2017) 

 

Concursuri ,, COMPER ,,-LIMBA SI COMUNICARE-etapa I-P A,P B,P C,P 

D,I C,I D 

,,COMPER-MATEMATICA,,-etapa I -P A,P B,P C,P D,I C,I D 

,,EUROJUNIOR,,-I B 

,,AMINTIRI DIN COPILARIE ,,-I C 

,, DISCOVERY ,,- I C 

,, FORMIDABILII ,,-  P A,I C 

 

 

 

Activități 

extrașcolare 

1. Vizionarea unui film de animatie pentru copii- Afi Cinema   

( P A,P C-4 octombrie 2016,30 mai 2017 ) 

      2.Spune NU violentei ! ,,-realizare de desene,afise pe tema data ( 

PA,IA,PD –noiembrie 2016) 

3. Excursie cu itinerar prestabilit-Bucuresti-Ocnele Mari – P B-28 

noiembrie 2016) 

-Excursie - ,,Atelierul de olarit ,,-P D,P  B, P C-aprilie 2017 

4. ,,Sarbatoarea dovleacului ,,-I C,octombrie 2016  

5.Activitate interactiva ,,Halloween ,preilej de bucurie ,,( P C,octombrie 

2016 ) 

6.,,Gheata lui Mos Nicolae ,,(atelier de experimente stiintifice ,I C;6 

.12.2016 ) 

7.Proiect  ,,SANATOS IN ORASUL MEU ,,-in colaborare cu SODEX  si 

Facultatea da Medicina ,,Carol Davila,, ,(toate clasele,15.12.2016 )-

Coordonator-Catalin Pintilie  

8.,,Surpriza lui Mos Craciun ,,-(atelier de experimente –I C;21.12.2016) 

9. ,,In asteptarea lui Mos Craciun,,-serbare-P A,I A,I B,IC-decembrie 

2016 

10 .Sezatoare -,,Colinde romanesti ,,-I D-decembrie 2016 

11. ,,Uite,vine Mos Craciun ! ,,-petrecere cu animator-
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PB;PC;PD,decembrie 2016 

12. ,,Cu drag,pentru tine... ,,-serbari dedicate Zilei de 8 Martie-P B,P D 

12 ,,Sarbatoarea Abecedarului ,,-I A;IB,IC;ID 

14. ,,Martie ,Martisor,,-expozitie de martisoare  I D 

15 Vizita la Regimentul de Garda Mihai Viteazul-IC 

16. Sarbatoarea celor 100 de zile de scoala,,- P B 

17 Intalnire cu reprezentanti ai INSPECTORATULUI GENERAL AL 

POLITIEI-INSTITUTUL DE CERECETARE SI PREVENIRE A 

CRIMINALITATII-P A-aprilie 2017 

 

18.Proiectul CIVITAS in parteneriat cu ,,Gradinita H. Clinton,,-PD 

19. Proiectul ,,Scoala Arborilor,,-IB 

20. Proiectul educational ,,Ne cunoastem radacinile ,,-I B 

21. Proiectul educational ,,Alfabetul animalelor si plantelor,, I B 

22.Proiectul educational ,,Formidabilii,,-I C 

23. Proiectul educational ,,Noua ne pasa! ,,-IC 

24.Proiectul educational ,,Scoala sigurantei ,,-I C 

 

 

 

 

Alte activități 

metodice 

1.Participare la cercurile metodice pe sector ,cu tema  

a) ,,Manualele digitale la clasele primare,,- PA,ID;IVA-Scoala 

Gimnaziala  ,,Adrian Paunescu ,,-16 noiembrie 2016 

b),,Learning by teaching,, -Metode de invatare activa-Scoala Nr 197-05 

aprilie 2017-PA,IA,I D 

 

2.Sustinerea preinspectiei  pentru inscrierea la gradul didactic I –Lavinia 

Rusanescu ,P C-31 ianuarie 2017 

3.Participare la a II-a editie a Conferintei ,,o altfel de educatie pentru o 

noua generartie ,,-Casa Corpului Didactic ,Scoala ,,Aletheea,,-Catalin 

Pintilie 

4.Participare la cursul ,,Jul didactic-de la formal la nonformal ,,-

Asociatia,,Dascalimea romana,Sobozia-Catalin Pintilie 
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  TABEL CENTRALIZATOR CONCURSURI SCOLARE 

CLASA PREGATITOARE A 

Prof. Loredana Pistol 

1. Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 24 elevi 

                                         - PREMIUL II -  4 elevi 

                                         -PREMIUL III-2 elevi 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 23 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  4  elevi 

                                        -PREMIUL III-2 elevi 

       

2. Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 21 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  3 elevi 

                                      - PREMIUL III -   3 elevi 

                                        

         Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -  15 elevi 

                                        PREMIUL II  -   7 elevi 

                                        PREMIUL III  -    5elevi 
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CLASA PREGATITOARE B 

Prof. Daniela Dumitrache 

1.Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 31 elevi 

                                         - PREMIUL II -  4 elevi 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 29 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  6  elevi 

                                         

      

2.Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 18 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  15 elevi 

                                      - PREMIUL III -   3 elevi 

                                          

 

         Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -  22 elevi 

                                        PREMIUL II  -   12 elevi 

                                        PREMIUL III  -    1 elevi 

                                         

3. Concursul Formidabilii 

 

                                PREMIUL I   -  33 elevi 

                                PREMIUL II  -   1 elev 

                                PREMIUL III  -  1 elev 
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CLASA PREGATITOARE C 

Prof. Lavinia Rusanescu 

1.Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 23 elevi 

                                         - PREMIUL II -  6 elevi 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 24 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  3 elevi 

                                          

2.Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 20 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  6 elevi 

                                      - PREMIUL III -   1 elev 

                                      

         Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -  18 elevi 

                                        PREMIUL II  -   7 elevi 

                                        PREMIUL III  -    1 elevi 
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CLASA PREGATITOARE D 

Prof.Mirela Tulpan 

1.Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 25 elevi 

                                         - PREMIUL II -  4 elevi 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 20 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  6  elevi 

                                        2.Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 22elevi 

                                      - PREMIUL II  -  5 elevi 

                                      - PREMIUL III -   3 elevi 

                                         

         Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -  16 elevi 

                                        PREMIUL II  -   2 elevi 

                                        PREMIUL III  -    1 elevi 

                                     

CLASA I B 

Prof. Catalin Pintilie 

1.Concursul Interdisciplinar Eurojunior: 

  PREMIUL I-15 ELEVI 

          PREMIUL II-1 elev 

          MENTIUNI-5elevi 

                                         

        2.Fii InteligenT la matematica: 

          - PREMIUL I   - 21 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  1 elev 

                                                                             

3.Concursul  de creatie ,,Educartes-minunile primaverii,, - Premiul pentru cel mai interesant 

poster /cea mai creative prezentare 

                                PREMIUL I   -  33 elevi 

                                PREMIUL II  -   1 elev 

                                PREMIUL III  -  1 elev 
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CLASA I C 

Prof. Livia Arsene 

 

1.Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 23 elevi 

                                         - PREMIUL II -  6 elevi 

-PREMIUL III-1 elev 

-MENTIUNE- 1 elev 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 24 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  3  elevi 

                                            -PREMIUL III-1 elev 

                                         

        ETAPA NATIONALA-13 ELEVI –PREMIUL I 

                                            -3 ELEVI-PREMIUL II 

2.Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 24 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  3 elevi 

                                      - PREMIUL III -   1 elev 

                                       

       Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -  18 elevi 

                                        PREMIUL II  -   6 elevi 

                                        PREMIUL III  -    5 elevi 

                                         -MENTIUNE- 1 elev 

      ETAPA NATIONALA-            14 ELEVI-PREMIUL I 

                                                        2 ELEVI-PREMIUL II                     

 

3.Concurs National ,,Amintiri din copilarie ,, : 

   PREMIUL I   - 19 elevi 

                                                                             

4.Concurs ,,Stii si castigi- Pasaport pentru cultura,,:- 

          - PREMIUL I   - 28 elevi 

                                      - PREMIUL II  -  3 elev                                                                             
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5.Concurs ,,Bunele maniere- Pasaport pentru cultura ,, 

 -PREMIUL I   -  29 elevi 

- PREMIUL II  -   2 elevi 

                                                                                    

6.Concursul Formidabilii 

 

                                PREMIUL I   -  15 elevi+18 elevi 

                                PREMIUL II  -   1 elev+3 elevi 

                                PREMIUL III  -  1 elev 

7.Eurojunior-ETAPA NATIONALA 

PREMIUL I –14 elevi 

8.Concurs ,,Pus pe haz ,, 

–PREMIUL I -25 elevi 

    -PREMIUL II-5 elevi 

-PREMIUL III-1 elev 

9. Concursul ,,Ne jucam,dar invatam ,, 

 

PREMIUL I-28 elevi 

PREMIUL II-3 elevi 
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CLASA I D 

Prof. Geta Stoica 

4. Comper comunicare: 

  Etapa  judeteana 1 - PREMIUL I   - 8 elevi 

                                         - PREMIUL II -  5 elevi 

                                           PREMIUL III-6 elevi 

                                          MENTIUNI-3 elevi 

          

           Etapa  judeteana  2 - PREMIUL I   - 7 elevi 

                                           - PREMIUL II  -  6  elevi 

                                           -PREMIUL III-6 elevi 

                                            -MENTIUNI-4 elevi 

ETAPA NATIONALA -1 ELEV-PREMIUL I 

                                               

5. Comper matematica: 

          Etapa  judeteana 1- PREMIUL I   - 6elevi 

                                      - PREMIUL II  -   8 elevi 

                                      - PREMIUL III -   4 elevi 

                                      -MENTIUNI-7 elevi 

                                      

                   Etapa  judeteana  2 -PREMIUL I   -   10 elevi 

                                        PREMIUL II  -   6 elevi 

                                        PREMIUL III  -    7 elevi 

                                       MENTIUNI-1 elev 

ETAPA NATIONALA-PREMIUL I-1 ELEV 

                                -PREMIUL II-2 ELEVI 
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Comisia claselor III-IV: Responsabil prof. Stoicescu Crina 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

CLASELOR II- IV ÎN   

ANUL ŞCOLAR 2016/ 2017 

 

 Activitatea comisiei metodice a învăţătorilor s- a desfăşurat pe baza unui proiect de activitate 

stabilit în funcţie de obiectivele cuprinse în planul managerial, obiective corelate cu cele din planul 

managerial al şcolii. Conţinutul demersului didactic şi al activităţilor de perfecţionare continuă sub 

diferite forme au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în 

învăţământ. Întreaga activitate s- a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s- au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile apărute în plan organizaţional 

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

 Pornind de la aceste obiective a fost proiectată activitatea metodică pe anul școlar în curs, 

fiind stabilite termene şi responsabilităţi pentru fiecare întâlnire metodică. La începutul anului şcolar 

a fost constituită subcomisia claselor II.- IV şi a fost făcută analiza activităţii pe anul şcolar anterior, 

fiind făcute propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii comisiei şi a comunicării între membrii 

acesteia.  

Au fost întocmite schemele orare şi planificările calendaristice anuale pe baza planurilor cadru 

şi a programelor în vigoare, fiecare cadru didactic detaliind unităţile de conţinut. Un obiectiv 

important al activităţii comisiei a fost parcurgerea integrală a materiei de către fiecare cadru didactic 

şi asigurarea însuşirii acesteia de către elevi, notarea ritmică şi corectă a acestora şi stimularea 

elevilor capabili de performanţă la nivelul fiecărei clase. 

 

O atenţie deosebită a fost acordată evaluării performanţelor elevilor, în acest sens fiind 

elaborate seturi de teste de evaluare curentă, în cadrul comisiei fiind stabilite obiectivele, 

conţinuturile, descriptorii de performanţă pentru testele de evaluare predictivă şi sumativă. Evaluările 

predictive, sumative dar şi formative, au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate 

la nivelul fiecărui grup, dar şi al comisiei, concluziile ajutându- ne în stabilirea unui set de acţiuni 

privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu- se programe şi 

conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 

Elevii claselor au fost implicaţi şi în activităţi alternative de evaluare prin portofolii, experimente, 

proiecte, aplicaţii, lucrări practice de grup. 

 

Activitatea de perfecţionare continuă a îmbrăcat forme diverse cu trimitere directă la obiectivele 

majore stabilite: dezbateri şi comunicări, ateliere de lucru, schimburi de experienţă, mese rotunde, 

activităţi educative.  

Membrii comisiei au participat la Consfătuirile învăţătorilor din Bucureşti, desfăşurate în data de 14 

septembrie 2016, iar cadrele didactice care predau la clasele pregătitoare au participat la cursul de 

formare desfăşurat pe 8 şi 9 septembrie 2016. 
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1. Comisiaclaselor II- IV: prof. CrinaStoicescu 

Mese rotunde Strategii didactice moderne- prof. Stoicescu Crina, prof. Dragomir 

Florentina, prof. Damian Daniela 

Dezbatere- Noul curriculum la clasa a IV a- prof. Popescu Rodica, înv. 

Răduți Pătru 

Utilizarea experimentului în orele de științele naturii- prof. Dragomir 

Florentina, prof. Damian Daniela, prof. Popescu Rodica 

Workshopuri Modalități de tratare diferențiată a elevilor- prof. Sanda Florina, prof. 

Pintilie Nicoleta, prof. El Hichami Mihaela 

Modalități de predare integrată a conținuturilor la clasa a II a- prof. Crina 

Stoicescu, prof. Sanda Florina, prof. El Hichami Mihaela 

Conferința Națională ” O altfel de educație pentru o nouă generație”, 

CCD- prof. Pintilie Nicoleta 

Concursuri Eurojunior- cls. II A, II C, III A, III B 

Clasa a II a A- 15 PI, 1 PIII, 6 M 

Clasa II C- 14 PI, 1 PIII, 7 M 

Clasa III A- 27 PI, 6 M 

Clasa III B- 11 PI, 1 PIII, 1 M 

Fii inteligent la matematică- cls. II A, II C, III A, III B 

Clasa a II a A- 4 PI, 7 PIII, 2 M 

Clasa II C- 13 PI, 4 PII, 2 PIII, 2 M 

Clasa III A- 5 PI,5 PII, 2 PIII 

Clasa III B- 5 PI,1 PII, 1 PIII, 1 M 

Comunicare. ortografie- cls. II A, II C, III A, III B 

Clasa a II a A- 3 PI, 9 PII, 10 PIII, 6 M 

Clasa II C- 11 PI, 4 PII, 8 PIII, 5 M 

Clasa III A- 5 PI, 6 PII, 3 PIII, 3 M 

Clasa III B- 1 PI, 2 PIII, 2 M 

Comper ( limba română și matematică)- cls. II A, II C, III A, III B, III 

C, IV A, IV B 

Limba română 
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Clasa II A- 29 PI, 826 PII, 3 PIII, 5 M 

                  1 PI Etapa națională 

Clasa II B- 11 PI, 10 PII, 19 PIII, 4 M 

Clasa II C-31 PI, 21 PII, 13 PIII 

Clasa III A- 44 PI, 12 PII, 6 PIII, 1 M 

                     10 PI Etapa națională 

Clasa III B- 40 PI, 14 PII, 3 PIII, 3 M 

                     4 PI Etapa națională 

                     4 PII 

                     3 PIII 

Clasa III C- 9 PI, 1 PII, 3 PIII, 5 M 

                    4 P I Etapa națională 

Clasa IV A- 13 PI, 13PII, 14 PIII, 6 M 

Clasa IV B- 16 PI, 14 PII, 13 PIII, 6 M 

Matematică  

Clasa II A- 24 PI, 13 PII, 14 PIII, 9 M 

                   1 PI Etapa națională 

                   1 PII  

Clasa II B- 12 PI, 10 PII, 18 P III, 4 M 

Clasa II C- 23 PI, 21 PII, 2 PIII, 1 M 

Clasa III A- 19 PI, 13 PII, 15 PIII, 6 M 

                     1 PI Etapa națională 

Clasa III B- 29 PI, 13 PII, 5 PIII, 3 M 

                     4 PI Etapa națională 

                     1 PII 

Clasa III C- 7 PI, 6 PII, 3 PIII, 1 M 

                    4 PI Etapa națională 

Clasa IV A- 13 PI, 12 PII, 14 PIII, 6 M 

Clasa IV B- 12 PI, 15 PII, 14 PIII, 7 M 

Lumina Math- II C, III A, III C 

Clasa II C- 1 PIII,1 M 

Clasa III A- 1 PI, 3 PII, 1 PI, 3 M 
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Clasa III C- 2 PIII 

Cangurasul matematician-  II B, III A 

Clasa II B- 2 excelent, 5 foarte bine, 4 bine 

Clasa III A- 4 excelent, 9 foarte bine, 7 bine 

Poveștile Cangurului- cls. II B, III A, IV A, IV B 

Clasa II B- 18 excelent, 6 foarte bine, 3 bine 

Clasa III A- 26 excelent, 9 foarte bine, 2 bine 

Clasa III C- 1 foarte bine 

Clasa IV A- 2 excelent, 6 foarte bine, 1 bine 

Clasa IV B- 1 bine 

Cangurașul explorator- cls. II B, III A, III C 

Clasa II B- 2 excelent, 6 foarte bine, 3 bine 

Clasa III A- 16 excelent, 3 foarte bine 

Clasa III C- 1 excelent, 1 foarte bine 

Activități 

extrașcolare 

Activitate în parteneriat SODEXO și Facultatea de Medicină ” Să creștem 

sănătoși!”- toate clasele 

Spectacole dedicate Sărbătorilor de iarnă- toate clasele 

Activitate în cadrul programului ” Dințișor și măseluță”- cls. III A 

Activități în cadrul proiectului internațional ” eTwinning”- cls. III B 

Acțiuni de plantare de copaci parcul Drumul Taberei- cls. III B 

Festivalul- Concurs ”Bucuria lecturii”- cls. III B 

Activități în cadrul proiectului ” Împreună pentru educație”- cls. III C 

Vizionare spectacol de film ” Sayana”- cls. IV B 

Evocări Mihai Eminescu- cls. II C, III A 

” Teatrul copiilor”- scenete compuse, regizate și interpretate de copii- cls. III 

C 

Vizionarea spectacolelor de teatru – Teatrul Excelsior 

Vizite Politia de frontiera, Flotila elicoptere SMURD, 112- Numărul de 

urgență, Regimentul de Gardă, Academia Ecvestră- cls III A, III B, III C, II 

A 

Excursie Salina Ocnele Mari și ” Atelier de olărit” Coșești, jud. Argeș- cls. 

III B 

Excursie “ O zi la stână”- Coșești, jud. Argeș și ” Atelier de pizza”- Poenari, 

jud. Argeș- cls. II A 
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Excursie Arefu și Pietroșani, jud. Argeș- cls. II C 

Excursie ” Atelierul de olărit”- Coșești, jud. Argeș- cls. III A 

Alte activități 

metodice 

Cerc pedagogic sector-” Manualele digitale”- prof. Popescu Rodica 

 

 
 

 

5.2 Limbă și comunicare 

Responsabil arie curriculara: PINTILIE MARUSEASC LUCI  

Pe parcursul anului școlar 2016-2017, Catedra de limba și literatura română, alcătuită din 

profesor titular Luci Pintilie și profesor suplinitor Aida Ologu-Hancer, a avut următoarea 

activitate: 

- s-au întocmit la timp planul managerial anual, planul managerial semestrial și planificările 

calendaristice, în conformitate cu programa și cu recomandările primite la consfătuirile profesorilor 

de limba română din 8 septembrie 2016; 

- au fost concepute subiectele pentru testarea inițială la nivelul claselor V-VIII, rezultatele obținute de 

elevi fiind comunicate individual acestora și discutate apoi la nivel de catedră; de asemenea, 

evaluarea s-a desfășurat conform planificării, pe parcursul întregului an școlar, doamnele profesoare 

utilizând atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne de evaluare; 

- au fost elaborate subiectele pentru Olimpiada de Limba și Literatura Română (OLLR), conform 

programei și modelelor impuse de inspectorat, susținându-se etapa pe școală pe 13 decembrie 2016; 

elevii au fost atent selecționați și pregătiți pentru etapa următoare, 9 elevi calificându-se mai departe 

la etapa pe sector din data de 18 februarie 2017, unde s-au remarcat următorii: Pistol Clara – premiul 

al III-lea (108,5p), Bidigă Diana – premiul al III-lea (106,25p), Peţa Andrei – menţiune (102p) şi 

Găman Diana – menţiune (100,5p); elevii care au participat la etapa pe municipiu din 17 februarie 

2017 au obţinut rezultate frumoase, remarcându-se în mod special eleva Pistol Clara, care a obţinut 

menţiune; 

- au fost elaborate subiectele pentru Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă (OLAV), etapa pe şcoală, 

iar elevii au fost pregătiţi şi atent selecţionaţi, 7 dintre aceştia calificându-se mai departe la etapa pe 

sector; 

- doamnele profesoare au participat cu clasele pe care le coordonează la Balul Iernii; de asemenea, şi-

au îndeplinit corespunzător toate atribuțiile ce le reveneau ca profesori diriginţi, implicându-se în 

organizarea colectivului clasei, în soluționarea problemelor, în susținerea ședințelor cu părinții 
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periodic și în organizarea unor activități extrașcolare și extracurriculare (ieșiri în parc, la McDonald, 

la film etc.);  

- doamnele profesoare au pregătit elevii în vederea susţinerii evaluării naţionale la clasa a VI-a, unde 

elevii s-au descurcat foarte bine; 

- ca în fiecare an, doamnele profesoare au colaborat, alături de elevi şi de alte cadre didactice, la 

redactarea revistei şcolii; participarea la concursul de reviste şcolare a fost încununată de succes, 

revista noastră, Treptele cunoaşterii, obţinând premiul I pe sector şi premiul I pe 

municipiu;  

- doamnele profesoare au participat în calitate de evaluatori la simulările elevilor de clasa a VIII-a, d-

na Hancer Aida preocupându-se de pregătirea temeinică a elevilor în vederea obţinerii unor rezultate 

bune la Evaluarea Naţională; 

- d-na prof. Luci Pintilie a participat, în calitate de evaluator, la corectarea lucrărilor elevilor care au 

susţinut Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a în vară; de asemenea, a fost prezentă la contestaţii, 

sprijinind şi îndrumând elevii pentru a depune sau nu contestaţie; 

- ambele doamne profesoare şi-au îndeplinit atribuţiile ce le reveneau ca profesori-diriginţi, 

implicându-se în organizarea colectivului clasei, în soluţionarea problemelor, în susţinerea şedinţelor 

cu părinţii periodic şi în organizarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare (ieşiri în parc, la 

film); 

- preocupate de propria perfecţionare, ambele doamne profesoare au susţinut în acest an şcolar 

inspecţii pentru titularizare şi respectiv înscrierea la gradul I; 

- d-na prof. Luci Pintilie a participat, alături de d-na prof. Ciobotaru (Crăciun) Loredana, şi a 

organizat diferite activităţi în tabăra PROEDUS desfăşurată la Predeal – Tabăra elevilor activi şi 

merituoşi; 

- ca şef de arie curriculară şi şef de catedră, d-na prof. Luci Pintilie a participat la toate întâlnirile și 

dezbaterile susținute la nivel de sector de către profesorii metodiști și/sau alte cadre didactice de 

limba română şi a întocmit cu responsabilitate toate documentele necesare pentru comisia metodică și 

aria curriculară; de asemenea, d-na prof. Aida Ologu-Hancer a participat la diverse activităţi la nivel 

de sector, în măsura în care i-a permis timpul. 

 

 

Mese rotunde - discuţii legate de planificări anuale şi semestriale pentru anul şcolar în curs 

- discuţii legate de evaluare la nivelul catedrei (evaluare iniţială, continuă, 

sumativă, simulările claselor a VI-a şi a VIII-a) 

- discuţii legate de modificarea structurii  subiectelor de Evaluare Naţională 



44 
 

la clasa a VIII-a 

- discuţii referitoare la modificările propuse de noile programe pentru limba 

şi literatura română pentru gimnaziu 

Workshopuri - strategii de comunicare eficientă cu elevii şi cu părinţii acestora – mediere 

şcolară 

- metode moderne de lucru la clasă 

- prezentare de carte – strategii de stimulare a interesului pentru lectură 

- tehnici de redactare a unor articole pentru revista şcolii 

Concursuri - pregătire pentru OLAV şi participarea cu elevii la etapa pe şcoală şi la etapa 

pe sector – prof. Luci Pintilie 

- pregătire pentru OLLR şi participarea cu elevii la etapa pe şcoală, etapa pe 

sector şi la cea pe municipiu 

- strângerea materialelor de la elevi şi redactarea revistei şcolare Treptele 

cunoaşterii;  în urma participării la concursul de reviste şcolare, am obţinut 

premiul I pe sector şi pe municipiu 

Activități 

extrașcolare 

- vizionare de film la Movieplex – prof. Aida Hancer 

- “La o ceaşcă de ceai”- întâlnirea fetelor – prof. Aida Hancer 

- acţiune de sculptat dovleci şi preparatul murăturilor – la Biserica 

Acoperământul Maicii Domnului, alături de d-na Mihaela Coman – prof. 

Luci Pintilie 

- petrecere de Halloween 

- acţiune de plantat copaci în Parcul Moghioroş, alături de d-na Mihaela 

Coman şi d-l primar Gabriel Mutu – prof. Luci Pintilie 

- implicarea în organizarea Balului Iernii 

- acţiune legată de pericolele reţelelor de socializare, derulată în ora de 

dirigenţie, în colaborare cu d-na comisar şef Şipoş Helen, reprezentant al 

Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (ICPC) – prof. Luci 

Pintilie 

- colaborare cu d-l Bruno Demaille, mediator şcolar, pentru identificarea şi 

gestionarea conflictelor apărute în colectivul de elevi 

- derularea unui program de educaţie financiară în colaborare cu d-l Victor 

Stănilă, în urma căruia elevii claselor a VII-a au fost informaţi cu privire la 

buget şi la gestionarea lui corectă, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor – 

prof. Luci Pintilie 

- derularea unor activităţi diverse în săptămâna Şcoala Altfel, printre care: o 
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ieşire în Parcul Moghioroş – activităţi sportive, o acţiune în şcoală în 

colaborare cu Poliţia, un spectacol de magie în sala de sport şi o excursie de 

două zile la Constanţa   

- participare cu câţiva elevi ai şcolii la Tabăra elevilor activi şi merituoşi – 

PROEDUS – prof. Luci Pintilie 

 

Alte activități 

metodice 

- organizarea Colocviului masteratului Didactici ale disciplinelor filologice 

de către prof. Aida Hancer 

- participarea la cursul de perfecţionare de la CCD – Dezvoltarea 

competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la 

disciplinele din programele de examene naţionale – prof. Luci Pintilie 

- participarea la workshop-ul organizat la FDSC, Centrul Syene, sub 

coordonarea d-lui Radu Nicolae – Creativitatea şi colaborarea în clasă – cu 

Marcelo Giglio – prof. Luci Pintilie 

- susţinerea inspecţiei curente pentru înscrierea la gradul I – prof. Luci 

Pintilie 

- susţinerea inspecţiei pentru titularizare – prof. Aida Hancer 

- participarea la toate acţiunile organizate la nivel de sector şi de municipiu 

de către doamna inspector Ileana Sanda şi doamnele  metodiste Daniela Ivan 

şi Veronica Hoitan   

 

 

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 

 

 LIMBA ENGLEZĂ 

 

Catedra de limba engleză din şcoala noastră, formată din profesor grad II, Melania Dinu şi 

profesor grad II, Andra Vlădoiu a urmărit, în anul şcolar 2016-2017, să atingă cât mai bine 

criteriile de performanţă în toate domeniile evaluării. 

Astfel că, în ceea ce priveşte proiectarea activităţii, am respectat programa şcolară şi normele 

de elaborare a documentelor de proiectare, pe care le-am adaptat la particularităţile de vârstă şi 

aptitudinile elevilor. Am conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă  şi integrală a materiei 

prevăzute în programa şcolară, am utilizat resursele materiale din şcoală, dar am şi achiziţionat noi 

materiale în vederea optimizării activităţilor didactice. În plus, am încercat realizarea unui program 

diferenţiat, pe grupe de lucru, pentru copiii cu curriculum adaptat. 
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Evaluarea s-a realizat atât cu ajutorul metodelor tradiționale (evaluare orală, scrisă: teste, 

chestionare), cât și complementare (portofolii, proiecte, observație sistematică). În vederea creşterii 

eficienţei evaluării predictive, variantele de teste aplicate la toate nivelurile de clase au fost proiectate 

coroborând mai multe tipuri de enunţuri-itemi cu grade variate de dificultate.  

Ambele doamne profesoare au îmbinat activităţile de învăţare cu cele practice, iar la sfârşit de 

capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. 

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

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ – participative, precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 

Doamnele profesoare au fost preocupate de formarea profesională şi de folosirea unei 

metodologii activ-participative, documentându-se asupra noutăţilor şi punându-le în practică pe cele 

mai interesante. Prin activitatea didactică susţinută, au încercat să valorifice în interesul elevilor 

competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice pe care le deţin şi pe care le-au perfecţionat atât prin 

participarea la activităţile metodice programate, cât şi prin susţinerea inspecţiilor pentru gradele 

didactice la care au fost înscrise. 

 

Mese rotunde - Analiza rezultatelor obţinute la testele predictive 

- Stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi de 

stimulare a elevilor capabili de rezultate deosebite (concursuri, cercuri) 

- Prezentarea unor noutăţi editoriale de specialitate 

 

Workshopuri - Prezentarea unor activităţi demonstrative de warm up la clasele 

primare 

 

Concursuri - Pregătirea elevilor pentru Olimpiada Creativităţii ce a avut loc în 

semestrul al II-lea şi s-a finalizat cu trei premii II, un premiu III pe 

sector, iar la etapa pe municipiu - un premiu II şi o menţiune 

Activități 

extrașcolare 

- De Ziua Europeană a Limbilor Străine (26.09.2016) a fost  realizat un 

proiect numit „All the world is a stage” la care au participat elevii 

claselor a VII-a B şi  a VIII-a A, având ca scop evidenţierea importanţei 

învățării limbilor străine (atât în școală, cât și în afara ei); promovarea 

diversității culturale europene; necesitatea  schimburilor culturale; 

participarea directă a elevilor în activitățile de promovare a 
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plurilingvismului 

- În luna octombrie am sărbătorit Halloween-ul (31.10.2015), iar catedra 

de limba engleză a desfăşurat, la nivel de clasă, diverse activităţi, cum ar 

fi: prezentarea unor momente artistice, scenete, cântece, poezii şi glume, 

precum şi realizarea unor proiecte. În plus, au fost organizate petreceri 

tematice  la nivel de clasă în spaţii special amenajate cu ocazia sărbătorii 

de Halloween 

1. - Activitatea  Christmas is coming – Tradiţii şi obiceiuri englezeşti în 

sărbătorirea Crăciunului a fost organizată la nivel de şcoală, copiii 

bucurându-se astfel de cântece şi poezii în limba engleză, dar şi de piese 

de teatru precum: „A Would Be Santa” sau „ A Christmas Carol” 

- “Concurs de talente” - la Balul Iernii elevii au prezentat momente 

artistice în limba engleză 

- Desfăşurarea unei excursii cu traseul Bucureşti – Sinaia – Predeal, 

unde am vizitat Pelişorul şi Peleş – prof. Andra Vlădoiu 

- În săptămâna Şcoala Altfel - Spectacol Matrix; acţiune în colaborare cu 

Poliţia Capitalei - Delincvenţa Juvenilă; spectacol de magie în sala de 

sport; excursie de două zile la Constanţa; vizionare de poveşti şi filme în 

limba engleză, organizarea a diverse jocuri în engleză, excursie la Parcul 

de Aventură Dracula-Arefu, vizită la Curtea de Argeş 

- scrierea şi regizarea unei piese de teatru, alături de un alt cadru didactic 

al şcolii – prof. Preda Iarina – şi selectarea elevilor celor mai talentaţi 

pentru participarea la concurs – prof. Andra Vlădoiu 

 

Alte activități 

metodice 

- susţinerea inspecţiei speciale – Gradul I, finalizată cu prezentarea 

lucrării de grad – prof. Melania Dinu 

- Participarea la activităţile metodice la nivel de sector şi capitală 

- “Using English Stories for Young Children” 

- Participarea în calitate de evaluator la Olimpiada pe sector, pe 

municipiu, dar şi la Examenul de verificare a cunoştinţelor de limba 

engleză pentru admiterea în liceele cu program bilingv – prof. Melania 

Dinu 

- Susţinerea inspecţiei curente pentru înscrierea la gradul I – prof. Andra 

Vlădoiu 
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 LIMBA FRANCEZĂ 

 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, în cadrul catedrei de limba franceză, constituită din 

prof. titular Loredana Ciobotaru (Crăciun), s-au realizat următoarele activităţi: 

- am parcurs programa şcolară şi am corelat-o cu manualele alternative; 

- la începutul anului şcolar, am conceput şi aplicat teste iniţiale; rezultatele acestora au fost analizate 

şi au fost stabilite măsuri pentru recuperarea elevilor care au obţinut rezultate slabe în însuşirea 

materiei predate; 

- am elaborat portofoliul personal al profesorului, îmbogăţit cu materiale auxiliare de predare şi 

evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point, 

CD-uri, DVD-uri); 

- am elaborat subiectele pentru olimpiadă, etapa pe şcoală şi am selectat elevii care au participat la 

etapa pe sector. Rezultatele pe sector au fost următoarele: cls. a 8-a: Constandache Mihai - 62,5 p, 

Mincu Daniel - 60 p; clasa a 7-a: Badea Ioana - 73 p, Iliuţă Bogdan - 38 p. 

 

Mese rotunde - Dezbateri în legătură cu modificările programei pentru limba franceză 

(gimnaziu) 

Workshopuri - Să gătim à la française 

- La Galette des rois (sărbători specifice) 

- Poisson d’avril (1 aprilie) 

- Journée de l’Europe (9 mai) 

- Fete des meres et fete des peres 

- Jour de l’enfant (1 iunie) 

Concursuri - Pregătire pentru OLLF 

Activități 

extrașcolare 

- întâlnire cu clasa la LaserMaxx AFI Palace Cotroceni (oct. 2016) 

- concurs de măşti (Halloween, oct.2016) 
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- workshop: Efectele drogurilor asupra organismului (colab.Georgescu 

Maria, Direcţia Anti-drog) 

- workshop (financiar): Să ne gândim la viitor - derularea unui program de 

educaţie financiară în colaborare cu d-l Victor Stănilă, în urma căruia elevii 

claselor a VII-a au fost informaţi cu privire la buget şi la gestionarea lui 

corectă, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor – prof. Luci Pintilie 

- derularea unor activităţi diverse în săptămâna Şcoala Altfel, printre care: o 

acţiune în şcoală în colaborare cu Poliţia, un spectacol de magie în sala de 

sport şi o excursie de două zile la Constanţa   

- colaborare cu d-l Bruno Demaille, mediator şcolar, pentru identificarea şi 

gestionarea conflictelor apărute în colectivul de elevi 

- participare cu câţiva elevi ai şcolii la Tabăra elevilor activi şi merituoşi – 

PROEDUS – prof. Luci Pintilie 

- activităţile cercului de limba franceză pe care le-am desfăşurat în perioada - 

octombrie 2016-iunie 2017 

- colaborare la revista şcolii, contribuind cu un articol legat de 

Alte activități 

metodice 

- Organizarea olimpiadei de limba franceză, etapa pe şcoală. 

 

 

În concluzie, cadrele didactice componente ale ariei curriculare Limbă şi comunicare au 

colaborat foarte bine pe tot parcursul anului şcolar 2016-2017, dovedind astfel abilităţile de 

comunicare, munca în echipă, efortul susţinut şi sprijinul acordat colegilor pentru o bună desfăşurare 

a activităţii didactice. 

 

5.3 Matematică și științe 

 

Responsabil arie: Enaru  Rodica 

 

 

      In  anul scolar 2016-2017 ,Aria curriculara matematica si stiinte a Scolii  Gimnaziale 

Nr.193, a avut urmatoarea componenta:prof.matematica Matrosenco Iuliana,prof. 

matematica Enaru Rodica,prof.matematicaStan Ana Maria ,prof.matematica 

DimitriuAlina,prof.fizicaCirjeu Silvia,prof.chimieTufeanu Stela,prof. biologie Radulescu 

Madalina. 

     In vederea desfasurarii unei activitati didactice eficiente si a unui proces educational de 

calitate,care sa asigure progresul scolar al elevilor prin obtinerea unor rezultate scolare 
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foarte bune pe parcursul intregului an ,activitatea la nivelul ariei curriculare -matematica si 

stiinte s-a concretizat prin: 

-Intocmirea la timp a documentelor ariei,a planificarilor calendaristice,in conformitate cu 

programa scolara si cu recomandarile primite la consfatuirile profesorilor. 

-Elaborarea subiectelor pentru testarea initiala ,ce au fost aplicate elevilor ,pentru a stabili 

nivelul de cunostinte  al acestora si pentru a descoperi eventualele lacune. 

-Rezultatele obtinute au fost comunicate individual elevilor si discutate la nivelul catedrei 

,stabilindu-se astfel premisele unei bune proiectari a activitatii didactice la nivelul fiecarei 

clase 

-S-a adoptat  un set de masuri amelioarative ce s-au aplicat, in vederea corectarii 

eventualelor ramaneri in urma si a completarii lacunelor in cunostinte a elevilor . 

- La nivelul clasei a VIII-a acest plan de masuri ameliorative a fost aplicat sistematic de 

catre Dna Enaru Rodica si Dna Matrosenco Iuliana in cadrul unui program saptamanal de 

pregatire cu elevii. 

- Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 profesorii din aria curriculara matematica si      

stiinte au urmărit: 

-adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la capacităţile intelectuale ale 

elevilor( parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor); 

-asigurarea unei  ritmicităţi a notării elevilor prin mai multe metode de evaluare: scrisă 

, orală, elaborare de proiecte şi portofolii; 

-verificarea periodică a temelor,caietelor şi portofoliilor elevilor; 

-aplicarea unei strategii de implicare individuală sau de grup a elevilor, care a condus 

la  participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini de lucru 

în echipă; 

 

 

 

Concursuri -au fost elaborate subiectele pentru olimpiada de matematica,fizica si 

biologie-etapa pe scoala,conform programei scolare si modelelor propuse de 

inspectoratul scolar 

-elevii au fost atent selectionati si pregatiti pentru obtinerea unor rezultate cat 

mai bune 

-la etapa pe sector s-au calificat 24  elevi la matematica si 3 elevi la fizica  

-la etapa pe municipiu a Olimpiadei de Matematica s-au calificat obtinand  

Premiul III elevii Peta Andrei VA si Dide Laura VA 

- s-a organizat concursul Comper-unde s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

Etapa I 
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Premiul I-Pistol  Clara  -clasa a V a  A 

              - Ciotarnae Alexandru - clasa a V a B 

   Premiul II-Calin Ruxandra - clasa a V a  A 

                -Peta Andrei - clasa a V a  A 

                -Ionita David- clasa a V a  A 

                -Rosu Armand- clasa a VIII a  A 

Premiul III- Stavrache  Maria- clasa a V a  A 

                  -Ghilencea  Andrei -clasa a V a B 

                  -Stoica Bianca- clasa a V a C 

                  -Gheorghe Briana- clasa a VIII a  A 

                  -Petculescu  Sandra- clasa a VIII a  A 

Mentiune-Bidiga Diana- clasa a V a  A 

                -Dinca Stefan- clasa a V a  A 

                 -Alexe  Maria- clasa a V a  A 

                -Fus  Mihai -clasa a V a B 

                -Gheorghiu  Bianca- clasa a V a C 

                -Popescu   Iulia- clasa a V a C 

               -Gaman  Diana- clasa a VI a  A 

              -Ardeleanu  Sanziana- clasa a VI a  A 

               -Lazarescu  Matei- clasa a VI a  A 

              -Istrate  Alexia- clasa a VII a  A  

              -Raducanu  Madalin- clasa a VII a  A  

              -Agarici  Miruna- clasa a VII a  A 

              -Mincu  Gabriel- clasa a VIII a  A 

               -Hurloi  Selena- clasa a VIII a  A 

               -Goian  Daria- clasa a VIII a  A 

               -Caciula Andreea- clasa a VIII a A 

Etapa a II a COMPER 

Premiul I : Peta Andrei VA  

Premiul II: Pistol Clara VA 

                  Calin Ruxandra VA 

                  Teodoru Cosmin VIIIA 
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Premiul III:Ionita David VA 

                   Alexe Maria VA 

                   Dragomir Bogdan VIIIA 

Mentiuni: Bidiga Diana VA 

                Dide Laura VA 

                Paraschiv Arianne VA 

                Ariton Alexandru VIIIA 

                Caciula Andreea VIIIA 

                 Petculescu Sandra VIIIA 

                 Gheorghe Briana VIIIA 

                  Goian DariaVIIIA 

Comper Etapa Nationala Peta Andrei VA Premiul II 

       Pistol Clara VA Premiul III 

Alte activități 

metodice 

-d-na prof. Radulescu Madalina a sustinut lectii deschise la clasele 

 - a V-a A  -Organele vegetative ale plantei-Frunza 

- a VII-a A- Fiziologia sistemului nervos 

-a VIII-a A -Ecosisteme terestre 

- d-na prof. Radulescu Madalina a realizat urmatoarele proiecte  la nivelul 

scolii "Prea bun pentru a fi risipit" ,"Baterel-Start la reciclare"si 

"Tutunul,intre moft si drog" 

-profesorii din catedra de matematica au participat ca evaluatori la 

concursurile scolare organizte la nivelul sectorului si municipiului 

-toti  profesorii au participat la actiunile metodice desfasurate la nivelul 

sectorului  

 

5.4 Om și societate 

 

          Catedra de  Istorie 

               Profesor:Popescu Mihail 

           Încadrat pe catedra de Istorie la SCOALA GIMNAZIALA NR 193, a  predat la următoarele 

clase: 
 clasa a V-a A  

 clasa a Va  B  

 clasa a V-a C  

 clasa a VI-a A  

 clasa a VI-a B  
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 clasa a VI-a C  

 clasa a VII-a A  

 clasa a VII-a B  

 clasa a VIII-a A  

 clasa a VIII-a B  

 

Proiectarea activităţii, realizarea activităţilor didactice, evaluarea rezultatelor învăţării 

           În activitatea la clase, a întocmit planificări calendaristice şi pe unităţi conform Programei 

şcolare în vigoare. Ca strategii didactice, am folosit metode activ-participative, iar activitatea am 

desfăşurat-o atât individual, cât şi pe grupe. Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea 

cunoştinţelor. La baza achiziţiilor prezente a stat experienţa anterioară individuală a fiecărui elev, 

asigurându-se unele aspecte de inter si pluridisciplinaritate. A  folosit, de asemenea, mijloace T.I.C. 

(utilizarea videoproiectorului, a PC-ului în vederea realizării portofoliilor elevilor). 

          Testele aplicate la clasă au respectat metodologia impusă de Serviciul Naţional de Evaluare, au 

fost avizate de comisia metodică şi rezultatele au fost aduse la cunoştinţa elevilor.  

           În proiectarea activităţii extraşcolare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” am desfăşurat şi 

participat alături de colegi diferite activităţi. Elevii au fost mai receptivi la informaţiile prezentate şi s-

au implicat faţă de orele de curs.  

 

Managementul clasei de elevi 

 

          Ca profesor diriginte la clasa aVI-a C, a ţinut în permanenţă legătura cu elevii şi părinţii 

acestora. A întocmit dosarul dirigintelui; am ales comitetul clasei; le-am prelucrat regulile împotriva 

incendiilor, a securităţii în şcoală, a regulamentului de ordine internă; i-am informat cu privire la 

structura anului şcolar, orarul şcolar şi planurile de învăţământ. A  motivat elevii spre învăţare în 

vederea obţinerii unor rezultate şcolare mulţumitoare.  

   A participat la toate activităţile Comisiei Metodice, in calitate de responsabil, prezentând referatul în cadrul 

comisiei,  achitându-mă de toate sarcinile specifice conform fişei de sarcini, respectând cerinţele şi reuşind  

încadrarea la termen pentru predarea situaţiilor solicitate. Portofoliul profesional respectă structura stabilită 

de către echipa managerială, materialele fiind relevante pentru activitatea desfăşurată la clasă. Piesele din 

portofoliu sunt creaţie proprie, iar conţinutul a fost reactualizat atunci când a fost necesar după noile 

reglementări. 

          Comunicarea cu celelate cadre didactice, cât şi cu echipa managerială a fost bună.  Cu 

profesorii diriginţi şi cu consilierul şcolar am colaborat intens, întrucât a fost necesar, ajutând la 

aplanarea ,,conflictelor’’.  

           

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

       A promovat imaginea şcolii prin intermediul activităţilor extraşcolare, dar şi prin participarea 

la diferite concursuri din cadrul parteneriatelor:   

 -a participat la acţiuni metodice şi ştiinţifice ale profesorilor de istorie organizate la nivelul 

Municipiului Bucureşti  si Sectorului 6  

-a organizat olimpiada de istorie – etapa pe şcoală 
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-elevul Petrescu Andrei a obtinut mentiune la olimpida de istorie , faza pe sector 

-a participat la olimpiada de istorie, etapa pe sector, susţinută la Liceul Teoretic ,,Marin Preda” în 

calitate de profesor corector. 

 -cu ocazia aniversării Zilei Naţionale şi a Unirii Principatelor membrii comisiei metodice, alături de 

elevii clasei a VIII-a B, au participat la prezentarea ppt a evenimentelor desfăşurate la 1 Decembrie 

1918  şi 5 - 24 ianuarie 1859. 

-a absolvit cursul  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE A 

ÎNVĂŢĂRII PRIN EXAMENE NAŢIONALE, LA DISCIPLINELE DIN PROGRAMELE DE 

EXAMENE NAŢIONALE, avizat MENCŞ, 16-21.12.2016. 

-a organizat Excursia tematică cu elevii clasei a VI-a C în data de 8 octombrie 2016. 

-a  participat la Proiectul,,CIVITAS -BUCUREŞTII PE SCENĂ” în perioada 31 octombrie-18 

noiembrie 

--a  participat la Simpozionul National Credinta, adevar, creaţie în închisorile comuniste,, organizat 

de Liceul Tehnologic,, Dimitrie Gusti” 

-a  participat, în calitate de asistent, la sustinerea examenelor nationale 

- a  participat, în calitate de asistent, la desfasurarea examenului de bacalaureat 

-a  participat, la evaluarea lucrărilor de bacalaureat 

Catedra de Cultură Civică - Prof. Cires Adriana 

- Certificat de participare la Eco World in International Conference, 2016; 

- Diploma de Participare la Simpozionul Judetean din cadrul proiectului educational „Impreuna 

pentru toleranta, 2016; 

- Colaborator in organizarea expozitiei judetene „Mesajul meu de pace”, din cadrul Proiectului 

judetean „Impreuna pentru toleranta”, 2016; 

- Diploma de Participare pentru coordonare elevi la Concursul de creatie literara si plastica, din 

cadrrul Proiectului National „Autoportret”, 2016; 

- Adeverinta de implicare in cadrul Concursului national privind drepturile copilului „Opinia si 

implicarea mea conteaza”, 2016; 

- Participare cu un echipaj de elevi (Mincu Ioan si Trandafirescu Daria, cls. BIII-a A) la Olimpiada 

De Stiinte Socio-Umane, etapa pe sector, 2017; 

- Adeverinta de confirmare de publicare in revista online „Impreuna pentru toleranta” cu ISSN 2502-

0102; 

- Certificat de perfectionare, in cadrul ECO TRAINING COURSE, organizat de UNICEF, italia si 

„Steaua Muresului”AQUATIC PARK, Hunedoara, 2016; 

- Evaluator la Olimpiada de Stiinte Socio-Umane, etapa pe sector, 2017; 

Catedra de Geografie 

               Profesor: Nicoleta Beliciu 

Doamna profesor de geografie în Scoala Gimnaziala nr.193 , in  anul scolar  2016-2017 ,  a 

coordonat activitatea colectivului de elevi - clasa  a VI a A . 
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1. Subliniez că pe parcursul acestui an  a desfășurat următoarele activități ale procesului intructiv 

– educativ : 

 Realizarea planificării calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu programa 

școlară  precum și a Curriculumului Național Modernizat la Geografie ; 

 Proiectarea si realizarea unor materiale specifice temei  zilnice( sarcini de lucru diferențiate, fișe 

de lucru ), anumite articole ce au fost permanent actualizate ( Regulamentul clasei, ROFUIP, 

ROI,  Studiu tematic, Povestire dupa imagini, panourile de afișare a lucrărilor elevilor), altele 

fiind reinnoite ( In atenția părinților, Responsabilitățile elevilor),  

 Organizarea spațiului în clasă  cu delimitatea acestora și dotarea lor cu materiale didactice 

specifice;mentionez ca pictura murala realizata in clasa a fost achita din fondurile proprii; 

 Organizarea activităților aplicînd metode noi atît in predarea informațiilor cît și în fixarea si 

dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au achizitionat toate 

componentele, capacitățile și subcapacitățile specifice prevazute în planificarea calendaristică si 

tematică, în concordanță cu obiectivele cadru și de referință cuprinse in Curriculum; integrarea 

copiilor cu CES;   procent de promovabilitate de 100%. 

 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin 

mijloace specifice alternativei si prin metode tradiționale :   brainstorming, portofolii individuale, 

evaluari in grup și pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale si scrise; 

                Informarea zilnică si periodică a părinților , chestionare, privind activitatea                 

elevilor   la clasa și organizarea unor întalniri periodice cu aceștia, implicarea directă a acestora in 

activitățile școlare, realizînd astfel un parteneriat favorabil scoala – familie 

2. A desfășurat următoarele activități extracurriculare: 

-Concursul National de Geografie Terra -premiul III faza pe sector si municipiu Istrate Alexia (clasa 

7A) 

-Echipa formata din elevii David Mihnea, David Cosmin si Bucur Theodor, premiul III pe municipiu, 

la Expozitia "Educatia Salveaza Pamantul" 

-Proiecte: -"Prea bun pentru a fi risipit" 

                  -"Ora de demnitate" Asociatia Global Dignity si Munteanu Lili clasa a VIII-a A 

                  -Proiecte interscolare municipale - Copiii descopera Pamantul, Copiii descopera Europa, 

Calatori in tarile extraeuropene 

                   - Junior Achievement - Educatie pentru orientare profesinala 

                   - Fumatul intre drog si moft - Munteanu Lili clasa VIII-a A 

                   -ABC-ul ingrijirii animalelor de companie mici 

-Cursuri :Evaluator competente titularizare 

          Tineri ambasadori in lupta cu schimbarile climatice  
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Catedra de religie 

Prof Lazar Catalina Gabriela 

 

 Proiectarea activităţii 

1.1. A urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a normelor de 

elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei 

vizand in principal urmatoarele aspecte specifice acestui criteriu de performanta:  

· Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării,  

· Realizarea şi avizarea la termen documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor;   

· Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de 

programa şcolară;    

·  Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs, filme 

educationale, etc.)  

· Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare  

· Stabilirea achizitiilor anterioare si a performantelor elevilor prin teste si testele initiale, precum si 

conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu 

performanţele acestora;  

 

 1.2. Personalizarea proiectării didactice (planificări, proiectarea unităţii de învăţare, planuri de lecţie)  

· Parcurgere sistematică a materiei conform planificării  

· Reflectarea în proiectarea didactică a preocupării pentru legarea conţinuturilor de realitate, de 

practică se observa din structura activitatilor derulate la clasa.  

   

1.3.A urmarit în activitatea de proiectare folosirea  sistemului integrat AEL,  platforme de învǎţare 

electronicǎ pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare-evaluare .  

1.4. A realizat proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile 

şi interesele educabililor, conform cu  planul managerial al unităţii, urmarind indicatorii de 

performanta specifici acestiu criteriu de performanta:  

· contribuţia la elaborarea planului de activităţi „Şcoala altfel”. Am participat impreuna cu elevii la 

simularea unei proscomidii la Biserica Răzoare, sustinuta de pr. Valentin Ștefan, parohul bisericii.  

 Realizarea activităţilor didactice 

2.1.A utilizat strategii care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice 

prin:  

· adaptarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi şi la motivaţia fiecărui elev vizibila 

in materialele didactice propuse, in activitatile derulate la clasa;  

·  corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;  

·  corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor;  
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·  reflectarea transdiciplinarităţii în proiectarea didactică a cadrului didactic;  

·  capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în funcţie de necesităţi;  

· cunoaşterea şi aplicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea didactică.  

  

2.2. A urmarit utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea 

optimizării activităţilor didactice -inclusiv resurse TIC  

·   selecţia şi valorificarea manualelor / auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de pregătire 

al elevilor şi cerinţele programei;  

· utilizarea soft-urilor educaţionale, a mijloacelor audio-vizuale moderne;  

· confecţionarea materialului didactic: CD- uri, fişe, prezentări power point, etc. 

2.3.A urmarit in permanenta evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate astfel:  

· A fost preocupata de cunoaşterea elevilor şi de depistarea/ cunoaşterea cazurilor care necesită 

abordări speciale 

 · A realizat si urmărit traseul educaţional al educabililor sau a progreselor realizate. 

2.4.A organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare dupa cum urmeaza:   

· A participat cu elevii la tainele spovedaniei si impărtășaniei înainte de Sărbătorile pascale 

·A  încheiat parteneriat de colaborare cu Biserica Răzoare   

2.5.A urmarit formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării 

competenţei de ,,a învăţa să înveţi”.  

· A fost preocupata de formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă  

· A pus in permanenta accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor;  

· A urmarit dezvoltarea de abilităţi de a găsi exemple şi modele adecvate pe care să le aplice unor 

probleme specifice;  

3. Evaluarea  rezultatelor  învăţării   

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare, am realizat-o prin:  

· elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit 

standardelor curriculare de performanţă;  

· motivarea notelor şi a calificativelor acordate în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor   

3.2 Conceperea de teste iniţiale, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite, 

aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la toate colectivele de elevi; regăsirea în portofoliul personal  

a înregistrărilor referitoare la notarea elevilor; identificarea măsurilor ameliorative pe baza 

rezultatelor obţinute de elevi;  

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare 

· utilizarea eficientă a evaluării iniţiale, a celor de progres şi finale;  

· selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare adecvate conţinuturilor;   
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· folosirea evaluării pentru a conduce la ameliorarea şi/sau dezvoltarea procesului didactic;  

· existenţa unui sistem de valorificare a evaluării continue şi de notare ritmică a elevilor;  

3.4.Urmarind criteriul privind „Promovarea autoevaluării şi interevaluării”, din fisa postului, a 

manifestat in permanenta preocupare pentru:  promovarea în rândul elevilor a unui sistem de 

autoevaluare, respectiv de evaluare între colegi   

 

  

4. Managementul clasei de elevi  

4.1 a urmarit stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi prin:   

· cunoaşterea  şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel de şcoală;  

· adaptarea limbajului în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor;  

· elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care predau ;  

· comunicarea profesor – elev, urmărindu-se realizarea feed-backului bidirecţional în comunicare;   

4.2 a consiliat şi tratat diferenţiat elevii, in functie de temperament/ problematica/ situatie, etc. 

respectand regulamentul scolar, precum si cadrul legal corespunzator situatiei/ problemei.    

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale   

5.1 A participat la toate cercurile pedagogice de specialitate și la consfatuirile cadrelor didactice   

5.2 a actualizat portofoliul profesional 

5.3 Manifestarea atitudinii morale si civice · am urmarit de-a lungul carierei didactice, dar si pe intreg 

parcursul acestui an scolar adoptarea: unei atitudinii morale (limbaj, ţinută, respect, comportament) 

care respecta şi promoveaza deontologia profesionala;  unei atitudini civice corecta, echidistanta, in 

conformitate cu cadrul legal specific situatiilor intalnite.  

· a urmarit sa realizez cat mai eficient atributiile prevazute in fisa postului  

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.  

· La solicitarea pr paroh, elevii școlii au participat în postul paștelui la un cerc de pictură realizat în 

colaborare cu Biserica Răzoare 

· A urmarit realizarea activităţilor extracurriculare şi respectarea graficului de activităţi al clasei;  

Profesor:  Ioniță Daniel Ionuț 

 a întocmit planificările calendaristice,  

 a mers cu copiii claselor 0-VIII la spovedit și împărtășit la Biserica Răzoare intre 20-

21.12.2016,  înainte de Nașterea Domnului 

 a susținut un program de colinde la Biserica Răzoare cu clasa a 5-a C,  

 a susținut un program de colinde cu clasa a IV-a în cadrul serbării de Craciun a școlii,  
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 a prezentat sărbătoarea Crăciunului intr-o prezentare powerpoint în cadrul consiliului 

profesoral,  

 a  participat cu dl prof. Mihail Popescu la o lecție deschisă despre însemnătatea sărbătorii de 

1 decembrie,  

 a participat la supravegherea Olimpiadei de Matematica faza pe municipiu. 

 A participat cu 10 copii la cercul de pictura (tehnici de icoane pe sticlă și lemn) susținut de 

Biserica Răzoare în fiecare sămbătă. 

 a mers cu copiii claselor 0-VIII la spovedit și împărtășit la Biserica Răzoare între 3-5.04.2017, 

înainte de Învierea Domnului 

 

Mese rotunde „Drepturile şi obligaţiile copilului”. Cu aceasta ocazia s-a pelucrat şi ROFUIP. 

Workshopuri Curs DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE DE EVALUARE 

A ÎNVĂŢĂRII, PRIN EXAMENE NAŢIONALE, LA DISCIPLINELE DIN 

PROGRAMELE DE EXAMENE NAŢIONALE, avizat MEN, 16-21.12.2016 

Concursuri Olimpiada de Istorie, faza pe şcoală  

 

Activități 

extrașcolare 

Excursie tematică cu elevii clasei a VI-a C în data de 8 octombrie 2016 

Proiect CIVITAS -BUCUREŞTII PE SCENĂ în perioada 31 octombrie-18 

noiembrie 

Activităţi specifice zilelor de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie 

Alte activități 

metodice 

Referate cu tema 1 Decembrie – Ziua Naţională 

 

Catedra de Geografie – Prof. Nicoleta Beliciu 

Mese rotunde „Drepturile şi responsabilităţile copilului”. Cu aceasta ocazia s-a pelucrat si 

Statutul elevului. 

„Cât de bine îmi cunosc copilul? Preadolescenta” 

 

 

 

Concursuri Concursul National Terra – Istrate Alexia – clasa aVIIa A (calificata la faza pe 

sector) 
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Activități 

extrașcolare 

“Ziua Origami”,” Legendele toamnei”, “Vizionare film – Copiii domisoarei 

Peregrine”- Afi Cotroceni, Excursie- Bucuresti- Lepsa, “Secret Santa” 

“ Fumatul intre drog si moft” – Asociatia Antidrog 

“ Reciclam ceea ce mancam”- Fundatia Mileniul III  

 

 

 

Catedra de Cultură Civică - Prof. Cires Adriana 

Workshopuri - Certificat de participare la Eco World in International Conference, 2016; 

- Diploma de Participare la Simpozionul Judetean din cadrul proiectului 

educational „Impreuna pentru toleranta, 2016; 

Concursuri - Colaborator in organizarea expozitiei judetene „Mesajul meu de pace”, din 

cadrul Proiectului judetean „Impreuna pentru toleranta”, 2016; 

- Diploma de Participare pentru coordonare elevi la Concursul de creatie 

literara si plastica, din cadrrul Proiectului National „Autoportret”, 2016; 

- Adeverinta de implicare in cadrul Concursului national privind drepturile 

copilului „Opinia si implicarea mea conteaza”, 2016; 

- Participare cu un echipaj de elevi (Mincu Ioan si Trandafirescu Daria, cls. 

BIII-a A) la Olimpiada De Stiinte Socio-Umane, etapa pe sector, 2017; 

Activități 

extrașcolare 

- Adeverinta de confirmare de publicare in revista online „Impreuna pentru 

toleranta” cu ISSN 2502-0102; 

 

Alte activități 

metodice 

- Certificat de perfectionare, in cadrul ECO TRAINING COURSE, organizat 

de UNICEF, italia si „Steaua Muresului”AQUATIC PARK, Hunedoara, 2016; 

- Evaluator la Olimpiada de Stiinte Socio-Umane, etapa pe sector, 2017; 

 

 

Catedra de Religie - Prof. Ioniţă Daniel Ionuţ 

Activități 

extrașcolare 

Spovedit și împărtășit la biserica Razoare înainte de Crăciun 

Sustinerea unor colinde cu copiii clasei a V-a C la biserica Răzoare 

Sustinerea unor colinde cu copiii clasei a IV-a A în cadrul serbării de Crăciun 

Alte activități 

metodice 

Prezentarea sărbătorii Crăciunului sub formă de power point în cadrul 

Consiliului profesoralParticiparea la o lectie deschisă împreuna cu Dl prof. 

Popescu Mihail despre însemnătatea zilei de 1 decembrie. 
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5.5 Educație fizică, arte și tehnologii 

Comisia de Educatie fizica, arte si tehnologii a  avut in component urmatoarele catedre: 

-Educatie fizica(profesori Paula Burtescu,Maria Filip si Liliana Munteanu); 

-Educatie tehnologica(prof. Maria Bunea); 

-Educatie plastica(prof. Cezar Petrescu); 

-Educatie muzicala(prof. Doru Oncescu); 

-TIC(prof. IarinaPreda). 

Pentru proiectarea activitatii didactice, membrii comisiei au  urmarit : 

-Respectarea programei scolare, a  normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si 

adaptarea acestora la particlaritatile de varsta si aptitudinile elevilor.S-a realizat ,de 

asemenea,proiectarea de activitati curriculare(in vederea pregatirii elevilor pentru participarea la 

concursurile scolare),precum si proiectarea activitatilor extracurriculare destinate elevilor(echipele 

scolii de handbal,fotbal,rugby-tag,atat la fete,catsi la baieti,expozitii,programeartistice). 

-Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficienta si integrala a materiei prevazute de 

programa scolara. 

-Achizitionarea  de materiale didactice si reconditionarea celor existente. 

-Participarea cu echipele/eleviiscolii la competitiile prevazute in calendarulO.N.S.S. si Olimpiadei 

Gimnaziilor la Educatiefizica,laOlimpiada de Tehnologie,precum si la alte concursuri si activitati 

extracurriculare. 

In realizarea activitatilor didactice s-aurmarit permanent : 

Utilizarea strategiilor care sa asigure caracterul aplicativ al invatarii si formareacompetentelor 

specifice(existenta portofoliilor individuale ale elevilor sau,dupacaz,a fisei de monitorizare a 

progresului scolar individual). 

Corelarea strategiilor didactice cu obiectivele si continuturile activitatilor de invatare. 

 

Pregatirea elevilor in vederea participarii la competitiil prevazute in calendarul Olimpiadelor 

scolare(catedrele de Educatie fizica si Educatie tehnologica)si participarea la competitiile respective. 

Organizarea de lectii deschise la nivelulcomisiei metodice si valorizarea activitatilor prin realizarea 

de panouri si expozitii(catedrele de Educatiefizica,TIC s iEducatie plastica). 

Realizarea activitatilor extracurriculare,conform planificarii,d ecatre profesorii diriginti Paula 

Burtescu siLiliana Munteanu. 

In evaluarea rezultatelor invatarii s-aurmarit: 

1.   Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluaresi a rezultatelor activitatilor de 

evaluare. 

2.   Comunicarea rezultatelor comparative cu cele obtinute in anii anteriori, pentru a constientiza 

progresul personal(in special la Educatie fizica,unde parametrii pot fi masurati exact si,prin 

urmare,obiectiv). 

3.   Utilizareae ficienta a evaluarii initiale, a celor de progressi finale. 

4.   Promovarea autoevaluarii si interevaluarii de catre elevi asupra propriei persone, dar si asupra 

colegilor.S-a aplicat autoevaluareaelevilor,utilizand ca metoda alternativa de evaluare portofoliul 

elevilor,proiecte,insistandu-se asupra caracterului obiectiv al evaluarii. 

5.Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali ,prin aplicarea unor chestionare de satisfactie 

pentru elevi(catedra de Educatie fizica),precum si desfasurarea orelor de consultatii cu elevii si 

parintii. 

In ceea ce priveste managementul clasei de elevi : 

1.   S-a  urmarit stabilirea unui cadrua decvat ( reguli de conduita,atitudini,ambient)pentru 

desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile claselor de elevi.Profesorii diriginti au 

intocmit procese verbale de instructaj privind respectarea prevederilor ROFUIP si ROI, anormelor 

PSI,desecuritate si sanatate in munca.Catedrele de Educatie fizica si Educatie tehnologica au instruit 
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elevii pentru desfasurarea in bune conditiuni a activitatilor specifice,intocmind de asemenea procese 

verbale de instructaj. 

2.   Cunoasterea Regulametului de Organizare si Functionare a Scolii Gimnaziale Orizont,a regulilor 

de conduita la sala de sport,precumsi in laboratorul de informatica. 

3.   S- a  urmarit constant comportamentul elevilor si s-a gestionat corespunzator situatiile 

conflictuale,conform prevederilor legale in vigoare,cuprinse in ROFUIP si ROFS. 

 

 

 

Preocuparile privind Managementul carierei si al dezvoltarii personale,precum si participarea la 

diverse activitati extracurriculare sunt reliefate de activitatile in care s-au implicat membrii comisiei: 

 

Mese rotunde Hour of code – toate clasele 5-8 au participat la o oră de programare într-o 

forma interactivă, pe o platformă dedicată în săptămâna 5-11 

decembrie(prof.I.Preda). 

 

Workshopuri Cum atragem cooperarea copiilor-tema sustinuta de psh.Mirela Horumba,in 

cadrul Shakespeare School,Clubul Bright Parents (prof.P.Burtescu). 

Limite,respect,afectiune- tema sustinuta de psh.Mirela Horumba,in cadrul 

Shakespeare School,Clubul Bright Parents (prof.P.Burtescu). 

Bune practici din activitatea de formator-atelier coordonat de G.Bolojan in 

cadrul CCD Bucuresti(prof.P.Burtescu). 

Concursuri  

Concursul internațional Bebras ( ECDL România ) 22 elevi prezenți ( 

clasele 5A,5B,5C,6A,6B,7A). Rezultate deosebite Negru Adam 124 puncte 

(6A), Badea Gabriel 90 puncte (6B) și Pistol Clara 90 puncte(5A), restul 

elevilor având punctaje între 36 – 124 puncte(prof.I.Preda). 

Concursul național Adobe Youth Voices 17 participanți la toate cele 4 

secțiuni. Locul II la categoria Film cu elevii clasei a VI-a A, Mențiuni și 

premii speciale la categoria Artă foto, Prelucrare imagine și 

Poster(prof.I.Preda). 

Olimpiada de Educatie Tehnologica,faza pe scoala(prof.M.Bunea) 

O.N.S.S.-handbal mixt-faza pe sector,locul III(prof.L.Munteanu si 

P.Burtescu). 

 

Activități 

extrașcolare 

Traditii si obiceiuri de Craciun (membrii comisiei). 

Festival de colinde,la biserica Sf.Constantin si Elena(prof.D.Oncescu). 

Omagiu lui Eminescu(prof.M.Bunea). 

Mica unire-activitate transdisciplinara,cu participarea tuturor membrilor 

comisiei. 

Centrul de excelență în informatică 4 elevi participanți de la clasa a V-a B, 
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trei elevi calificați Ciotârnae Alexandru, Bogdan Alexandru și Ispas Radu. 

Alte activități 

metodice 

Curs-Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul 

preuniversitar(prof.P.Burtescu_. 

Curs-Managementul activitatilor extracurriculare(prof.P.Burtescu). 

Participare conferinta”PAPUCI MARI papuci mici”cu tema Abilitate vs 

Aptitudine(prof.P.Burtescu). 

 

 

5.6 Comisia metodică a diriginților 

Responsabil Dinu Melania 

 

Comisia metodică a diriginților in anul scolar 2016-2017 a fost  formata din profesor Dinu 

Melania- diriginte cls. a V-a A, Radulescu Madalina- cls. a V-a B, Vladoiu Andra- cls. a V-a C, 

Beliciu Nicoleta- cls. a VI-a A, Burtescu Paula- cls. a V-a B, Popescu Mihail- cls. a VI-a C, Lici 

Pintilie- cls. a VII-a A, Ciobotaru Loredana- cls. a VII-a B, Munteanu Liliana- cls. a VIII-a A si 

Hancer Aida- cls. a VIII-a B. 

       Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării, 

având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea 

organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost 

făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a 

planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. In plus, profesorii diriginti au prelucrat metodologia 

de evaluare natoinala cu privire la examenele ce vor avea loc in luna martie- clasele a VIII-a si in luna 

mai  clasele aVI-a, in cadrul sedintelor cu parintii. Astfel ca acestia au fost informati despre nivelul de 

dificultate al testelor, despre ariile curiculare la care acestia vor sustine testari, dar si asupra modului 

de corectare al lucrarilor elevilor. 

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru 

menţinerea calităţii mediului şcolar. În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile 

profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de 

comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Dezbaterile au avut ca 

rezultat intocmirea, aproberea si prelucrarea Regulamentului de ordine interioara al scolii. Diriginţii 

s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile 

disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

In cadrul Comisiei Dirigintilor s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

 

Mese rotunde Dezbateri pe diferite teme, la care au participat dirigintii claselor V-

VIII: 
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1.  Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală;  

2.  Educaţia elevilor cu nevoi speciale; 

  3. Metode de cultivare a talentelor şi de stimulare a creativităţii; 

  4. Succesul şi insuccesul şcolar; cauze şi forme de manifestare; 

5„Drepturile şi obligaţiile copilului”. Cu aceasta ocazia s-a pelucrat şi 

ROFUIP.  

Workshopuri 1. Lecţie deschisă: clasa a VII a A „Comunicarea- factor esential in 

dezvoltarea personalitatii”, profesor, Luci Pintilie 

 

Concursuri Olimpiada de matematica, faza pe scoala; 

Olimpiada de Limba romana, faza pe şcoală si sector; 

Olimpiada de educatie tehnologica, faza pe şcoală si sector; 

Olimpiada de Istorie, faza pe şcoală; 

Olimpiada de limba engleza, faza pe scoala, sector si municipiu; 

 

Activități 

extrașcolare 

Vladoiu Andra 

- Excursie Trei Brazi- vizita Castelul Pelisor si Muzeul Posada;  

-Petrecere de Halloween in spatiu special amenajat;  

-Valentine’s Day- writing postcards, 

- Parteneriat cu Biserica Razoare;   

-Iesire la film- luna noiembrie 

- Activitati specifice- Saptamana Altfel 

-Tabara de limba engleza- Sambara de Sus 

Popercu Mihail 

-Excursie tematică cu elevii clasei a VI-a C în data de 8 octombrie 2016 

-Proiect CIVITAS -BUCUREŞTII PE SCENĂ în perioada 31 octombrie-18 
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noiembrie 

-Activităţi specifice zilelor de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie 

-9 Mai- Ziua Europei, Ziua Independentei  

-Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Beliciu Nicoleta 

-“Ziua Origami”, 

-” Legendele toamnei”,  

-“Vizionare film – Copiii domisoarei Peregrine”- Afi Cotroceni, 

- Excursie- Bucuresti- Lepsa,  

-“Secret Santa” 

-“ Fumatul intre drog si moft” – Asociatia Antidrog 

-activitate de mediere scolara – Bruno Demaille 

- Junior Achievement- Educatie pentru orientere profesionala 

- “Prea bun pentru a fi risipit” Fundatia Mileniul III  

-- “ Reciclam Inteligent”- Fundatia Mileniul III  

-Ora de demnitate-  Asociatia Global Dignity  

- Excursie- Lepsa-Marasesti ( 17-18 XII) 

-Activitati specifice- Saptamana Altfel 

- Tabara Semenic 

Dinu Melanaia 

- Ziua Limbilor straine- All the world is a stage, 

-  Halloween- the history of it 

-Vizionare film, AFI- cinema 

-  Christmas is coming- cantece, poezii si piese de teatru in limba engleza,  

- Balul Iernii- Talentele Scolii 193  
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- Valentine’s Day- funny poems 

- workshop: Efectele drogurilor asupra organismului (colab.Georgescu 

Maria, Direcţia Anti-drog) 

- Sanatatea Pamantului este si sanatatea noastra- actiune de plantare copacei 

in curtea scolii, cu sprijinul Primariei 

- Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Luci Pintilie-  

- vizionare de film la Movieplex 

- acţiune de sculptat dovleci şi preparatul murăturilor – la Biserica 

Acoperământul Maicii Domnului, alături de d-na Mihaela Coman 

- petrecere de Halloween 

- acţiune de plantat copaci în Parcul Moghioroş, alături de d-na Mihaela 

Coman şi d-l primar Gabriel Mutu 

- implicarea în organizarea Balului Iernii 

-activitate de mediere scolara – Bruno Demaille 

- Pericolele retelelor de socializare- comisar sef, Sipos Helen- I.C.P.C.  

Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Loredana  Ciobotaru-  Împodobirea pomului de Crăciun şi decorarea clasei 

- întâlnire cu clasa la LaserMaxx AFI Palace Cotroceni (oct. 2016) 

- concurs de măşti (Halloween, oct.2016) 

- workshop: Efectele drogurilor asupra organismului (colab.Georgescu 

Maria, Direcţia Anti-drog) 

-- Sanatatea Pamantului este si sanatatea noastra- actiune de plantare 

copacei in curtea scolii, cu sprijinul Primariei 

-workshop (financiar): Să ne gândim la viitor 

-activitate de mediere scolara – Bruno Demaille 
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-- Sanatatea Pamantului este si sanatatea noastra- actiune de plantare 

copacei in curtea scolii, cu sprijinul Primariei 

Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Hancer Aida: 

- “La o ceaşcă de ceai”- întâlnirea fetelor; 

- Vizionare de film; 

-Iesire la teatru 

Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Burtescu Paula:  

-iesire in parcul Herastrau 

-Excursie la munte –Trei Brazi 

- vizionare de film, Afi Cotroceni 

- Junior Achievement in a day- Educatie financiara 

- Concurs de construire a celui mai inalt turn folosind drept materiale de 

constructie spaghete, scotch si pahare de plastic. 

Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Madalina Radulescu-  

Toamna Romaneasca – 31.X.2016 

- Excursie- Predeal, Trei Brazi -5XI 

- Excursie- Lepsa-Marasesti ( 17-18 XII) 

workshop: Efectele drogurilor asupra organismului (colab.Georgescu Maria, 

Direcţia Anti-drog) 

-- “ Reciclam Inteligent”- Fundatia Mileniul III  

- proiect in derulare- “Prea bun pentru a fi risipit”  

Activitati specifice- Saptamana Altfel 

Tabara de limba engleza- Sambara de Sus 
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Munteanu Liliana 

- La teatru- piesa: Peretele 

- iesire in parcul Herastrau 

-Excursie la munte –Trei Brazi 

- vizionare de film, Afi Cotroceni 

Ora de demnitate-  Asociatia Global Dignity 

Tabara Semenic 

Alte activități 

metodice 

Referate pe diferite teme:  

1. Managementul educatiei si al invatarii- sustinut de profesorii clasei a VIII-a 

A si B, prof. Munteanu Liliana si Hancer Aida; 

2.  „Stop bulling me!”- clasa a V-a A, profesor diriginte, Melania Dinu  

3. Puterea de a fi pozitiv, clasa a VII-a B, profesor diriginte Ciobotaru 

Loredana 

4. Referate cu tema 1 Decembrie – Ziua Naţională- Popescu Mihail- 

  

VVII..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  MMAANNAAGGEERRIIAALLĂĂ  

  

Activitatea managerială  a anului scolar 2016-2017 a urmărit: 

• Eficientizarea activităţii în planul organizării şi proiectării prin: 

- stabilirea compartimentelor de lucru şi a atribuţiilor corespunzătoare 

- selectarea responsabililor pe compartimente, a responsabililor comisiilor metodice pe criteriul 

competenţei profesionale şi a capacităţii de a realiza  măsurile reformei învăţământului. 

- realizarea atribuţiilor manageriale de către conducerea şcolii, de către responsabilii comisiilor 

metodice şi de către fiecare cadru didactic. 

- elaborarea programelor manageriale anuale si semestriale 

• Planificarea şi realizarea activităţilor  de îndrumare şi control, astfel încât pe parcursul semestrului 

să fie verificate atât cadrele didactice şi colectivele de elevi cât şi celelalte compartimente de lucru. 

• Transformarea  controlului dintr-o acţiune cu caracter coercitiv într-o acţiune de consiliere. 

• Realizarea unor analize periodice în consiliul de administraţie şi consiliul profesoral ale modului de 

derulare a procesului de predare – învăţare – evaluare şi stabilirea măsurilor ameliorative. 

• Asigurarea transparenţei în activitatea conducerii şcolii. 
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• Consiliile profesorale şi de administraţie  s-au desfăşurat conform tematicilor stabilite asigurându-se 

în formarea cadrelor didactice cu problematica procesului instructiv – educativ precum şi analizarea 

unor domenii, compartimente de activitate stabilindu-se măsuri ameliorative. 

• Consiliile profesorale cu temă s-au constituit în activităţi metodice de formare continuă  

• Activitatea managerială a avut în vedere şi realizarea parteneriatului pentru educaţie prin: 

 - dialogul permanent  cu organizaţia de sindicat şi reprezentanţii comunităţii locale – poliţie, 

biserică 

 - participarea, implicarea directă sau indirectă a acestora la discutarea şi luarea deciziilor 

 - susţinerea şcolii de către comunitatea locală, realizarea reparaţiilor şi a activităţii de 

gospodărire  a şcolii din bugetul a administraţiei locale. 

 - legătura permanentă şi corectă cu părinţii elevilor. 

 - participarea  şcolii la diferite programe din cadrul parteneriatului pentru educaţie, activităţi 

cu elevii şi activităţi de formare cu profesorii diriginţi – evidenţiate în prezentul raport. 

Activitati manageriale intreprinse: 

Au fost asigurate conditiile corespunzatoare pentru deschiderea si desfasurarea cursurilor anului 

scolar 2016-2017: 

-au fost facute pregatirile igienico-sanitare ale localului scolii si salii de sport in acest sens s-au 

igienizat salile de clasa ,laboratoarele,cabinetele,punctele sanitare,sala de sport integral 

-au fost reabilitate exteriorul cladirii scolii si al salii de sport 

-s-au reparat instalatiile sanitare din scoala si sala de sport si a fost inlocuita gresia si faianta din 

vestiarele salii de sport 

- a fost reparat si vopsit gardul scolii integral 

- a fost igienizata si reamenajata gradina scolii 

-au fost inlocuit un numar consistent de calorifere sparte insa problema inficientei instalatiei termice 

nu e inca solutionata,au fost facute demersurile necesare  catre Administratia Scolilor sector 6. 

-a fost achizitionat mobilier pentru doua clase pregatitoare   

- -s-a realizat dotarea cu cinci aparate de aer conditionat, doua imprimante , uscatoare de maini in 

toate punctele sanitare,filtru de apa sala de sport 

- salile de clasa ,invatamant gimnazial au fost dotate cu mobilier pentru depozitare telefoane mobile 

in timpul orelor 

- a fost montat in toate salile de clasa lambriu pentru protejarea peretilor 

-au fost inlocuite  toate tablele din salile de curs cu table magnetice 

-a fost realizata arhivarea documentelor unitatii de la infiintare pana in prezent 
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Toate aceste imbunatatiri si igienizari s-au realizat cu aportul consistent al Consiliului Local si al 

Asociatiei Scolare Orizont. 

Toate clasele au fost sustinute si dotate si de comitetele de parinti ale acestora. 

-A fost definitivata incadrarea cu personal didactic,respectandu-se principiul continuitatii la clasa 

- au fost numiti invatatorii si dirigintii potrivit continuitatii dar si performantelor educationale 

-  manualele scolare au fost asigurate in proportie de aproximativ 70% 

-s-au definitivat schemele orare cu respectarea  planului cadru 

-au fost numiti sefii de catedre si sefii comisiilor metodice 

-s-a stabilit componenta Consiliului de Administratie si responsabilitatile membrilor acestuia 

-a fost monitorizata intocmirea orarului unitatii scolare,cu respectarea curbei de efort 

-a fost intocmita planificarea serviciului pe scoala si graficul asistentelor la ore 

-s-au emis deciziile in vederea realizarii politicii educationale a institutiei 

-au fost repartizati pe clase elevii claselor pregatitoare si cei inscrisi in clasa I precum si elevii nou 

veniti in unitate 

-au fost intocmite grupele de elevi ce au optat pentru programul SDS si a fost organizat programul 

acestora.Au fost selectionate cadrele didactice raspunzatoare de acest program. 

      -a fost intocmit Proiectul de dezvoltare institutionala pentru perioada 2016-2020 si Planul 

operational pentru perioada 2016-2017. 

 a fost intocmit Proiectul Planului de Scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 

 a fost intocmit Proiectul Planului de Incadrare pentru anul scolar 2017-2018 

     -s-au intocmit documentele manageriale: Planul managerial an scolar 2016-2017, Planul de 

activitati semestrial, Raportul de activitate pe anul scolar 2015-2016, Tematicile  Consiliului 

Profesoral si Consiliului de Administratie. 

- a fost reactualizat si validat Regulamentul  de Organizare si Functionare a Unitatii de Invatamant in 

corelatie cu noul ROFUIP 

- a fost elaborat si validat Regulamentul Intern  

-au fost numiti responsabilii ariilor curriculare si au fost avizate programele de activitate   

-au fost reactualizate  fisele postului,si s-au incheiat contractele de munca pentru personalul nou 

angajat  

-s-a realizat informarea si cunoasterea tuturor actelor normative emise de MEN ,ISMB si alte institutii 

abilitate 

-au fost monitorizate evaluarile interne ,tezele semestriale, testele predictive,frecventa elevilor si  

posibilele tendinte de abandon scolar,luandu-se masurile necesare evitarii acestuia ,obiectiv realizat la 

finele semestruluiI. 
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-s-a intocmit si monitorizat programul de pregatire suplimentara a elevilor claselor a VIIIa precum si 

programul de pregatire suplimentara pentru concursurile scolare. 

 - a fost monitorizata intocmirea planificarilor anuale si a documentelor metodice ale catedrelor. 

s-a organizat ,indrumat si controlat activitatea de pregatire a Evaluarii Nationale la clasa a VIIIa,a 

Simularii Evaluarii Nationale , precum si a Evaluarilor Nationale la clasele a IIa ,a IVa,a VIa si a 

activitatilor conexe acestor obiective. 

-au fost emise deciziile pentru numirea comisiilor de organizare si desfasurara a  olimpiadelor pe 

scoala la toate disciplinele la care se sustin olimpiade si a fost monitorizata derularea si evaluarea 

acestora. 

-s-a asigurat o activitate manageriala transparenta accent punandu-se pe managmentul implicativ-

participativ. 

-Cadrele didactice au fost informate cu privire la calendarul inscrierii la gradele didactice,la 

calendarul miscarii de personal si cu privire la cursurile de formare si perfectionare in specialitate. 

Totodata trebuie remarcat ca in urma evaluarii activitatii cadrelor didactice care au functionat in anul 

scolar 2016-2017  in unitatea noastra scolara,  cadrele didactice  cu o excceptii ,au obtinut 

calificativul Foarte Bine. 

-s-a indrumat activitatea financiar contabila,atributie datorata descentralizarii institutionale si a fost 

intocmit proiectul planului de buget  

-s-au intreprins demersurile necesare organizarii de licitatii pentru inchirierea spatiilor disponibile, 

conform procedurii emise de Administratia Scolilor sector 6,ocupandu-se in acest mod optim spatiile 

disponibile ,aceasta ducand la cresterea veniturilor extrabugetare. 

-au fost organizate concursuri pentru ocuparea functiilor de administrator de 

patrimoniu,bibliotecar,administrator financiar contabil,2 posturi de ingrijitor-in concordanta cu 

legislatia in vigoare. 

Colaborarea cu Politia, Administratia Scolilor si Comitetul de Parinti al scolii a continuat in termeni 

foarte buni,concretizandu-se intr-un nou acord de parteneriat pe anul scolar 2016-2017. 

In urma intrunirii cu Comitetul Reprezentativ al  Parintilor, din luna noeimbrie,au fost desemnati  

reprezentatii acestora in Consiliul de Administratie iar propunerile constructive ale acestora au fost 

incluse in politica educationala a institutiei. 

Colaborarea buna cu parintii unitatii a dus la numeroase activitati extrascolare organizate impreuna si 

cu ajutorul acestora, 

-s-a organizat programul de after-school la clasele 0-VI  si programul cercurilor de matematica, limbi 

straine engleza si franceza ,arte ,sah,quilling,majorete , dezvoltare personala. 

La nivelul sectorului a fost operativă Administraţia Scolilor sectorului 6, prin intermediul careia s-a 

asigurat  atât salarizarea cadrelor didactice cât şi lucrări de reparaţii, modernizări, rezolvarea avariilor, 

asigurarea unui post de paznic. 

.În vederea perfecţionării, eficientizării  procesului de predare – învăţare – evaluare la fiecare obiect 

de studiu,  ne-am propus următoarele măsuri: 
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 - asigurarea rigurozităţii ştiinţifice a lecţiilor; 

-proiectarea si utilizarea strategiilor didactice corespunzatoare invatamantului modern bazat pe 

competente; 

 - corelaţii intra şi interdisciplinare; 

 - asigurarea nivelului de accesibilitate al cunoştinţelor raportat la experienţa de învăţare a 

elevilor; 

 - asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor; 

 - valorificarea virtuţilor educative ale disciplinelor de învăţământ; 

 - informarea şi documentarea cadrelor didactice; 

 - utilizarea demersurilor didactice interactive; 

 - plasarea elevilor în centrul actului educativ; 

          -integrarea TIC in lectii, utilizarea platformelor educationale softurilor didactice si mijloacelor 

didactice moderne; 

 -utilizarea unor metode de invatare diferentiata; 

         - îmbunătăţirea stării  disciplinare a elevilor în vederea creşterii randamentului şcolar; 

         - o mai bună comunicare cu părinţii elevilor cu probleme de disciplină şi învăţătură; 

         -  programe suplimentare de pregătire pentru elevii cu dificultăţi de învăţare; 

- programe de pregatire suplimentara a elevilor capabili de performanta scolara 

         -  pregătirea logistică a evaluarii nationale şi a admiterii în licee. 

 Din raportul comisiei de proiecte si programe reies si numeroasele activitati extrascolare si 

parteneriate derulate in directia imbunatatirii ofertei exracurriculare si extrascolare.S-a avut totodata 

in vedere si imbunatatirea imaginii scolii,prin popularizarea activitatilor desfasurate la nivelul 

unitatii,un rol important l-a avut site-ul scolii administrat de informaticianul scolii Preda Iarina. 

In directia imbunatatirii rezultatelor la Olimpiade si Concursuri s-a urmarit antrenarea elevilor 

in cat mai variate si interesante modalitati de testare a creativitatii si a cunostintelor acestora 

,respectandu-se normele ISMB,in privinta colectarii fondurilor necesare derularii unora din aceste  

concursuri 

   Trebuie mentionat efortul considerabil depus de secretarul unitatii noastre Gavrila Cristina care a 

rezolvat operativ toate situatiile cerute. 

Domeniul administrativ condus de dna Arhip Mihaela a desfasurat o activitate eficienta pentru 

acoperirea tuturor problemelor iar modul in care reusesc sa mentina igiena si aspectul scolii este 

extrem de apreciat de parinti , elevi si de toti cei care viziteaza unitatea noastra. Activitatea 

semiinternatului condusa de dna pedagog Constantin Niculina ,preocupandu-se in mod deosebit de 

acestia ,monitorizand si indrumand efectuarea temelor . Activitatea doamnei este apreciata de catre 

parinti si elevi. 
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In scolar 2016-2017 , s-au desfasurat  inspectii tematice conduse de catre d-na inspector  

Badescu Daniela , inspectii in care scoala a fost apreciata pozitiv si s-au luat toate masurile pentru 

implementarea sugetiilor propuse de d-nele inspector. 

In perioda septembrie-decembrie s-a organizat la nivel National Concursul pentru ocuparea functiei 

de director/director adjunct, concurs la care am  fost admisa pentru urmatorii 4 ani.  

Astfel, într-o societate în care schimbarile își pun adesea amprenta asupra mersului firesc al 

lucrurilor, misiunea noastră a fost și rămâne aceea de a  asigura permanența unor valori și atitudini 

fără de care activitatea noastra didactică s-ar dovedi lipsită de sens. Dorim să ne fundamentăm 

activitatea  pe acele principii moderne care stau la baza actului educațional: centrarea învățării pe elev 

și formarea unor competențe relevante pentru învățarea pe toată durata vieții. Gândind așa, pășim în 

fiecare zi pe treptele cunoașterii!  

DIRECTOR, 

PROF. Iuliana Matrosenco 


