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Raport asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2021-
2022, în  

Şcoala Gimnazială „Ferdinand I” 

 

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, 
cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei 
  
CONTEXTUL LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 
reglementat prin următoarele documente: 
 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei 

- Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale Nrt 4183/06.07.2022, privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP); 

 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 OMEN  nr. 3125/2020 , privind structura anului şcolar 2020/2021; 
 ORDIN Nr. 3.558 din data: 29.03. 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 

educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 - 2021 
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar; 
 Ordinul 4343/2020, privind aprobarea Normelor metodologice antibullying 
 Ordinul 5547/2011 privind Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar; 
 Ordinul nr. 3470/2012  pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat 
cu numărul 5.576/2011;  

 OMECTS  5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 3156/21.01.2021 - modificare Metodologie mobilitate 2021-2022, aprobată prin 
Ordinul MEC nr. 5991/2020. 

 OM 3367/2017 cu privire la modificarea și completarea OMECTS 5561/2011 privind 
Metodologia formării continue a personalului din învațământul preuniversitar; 
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 OM nr. 5.455/2020  privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021 și art. 27 din OM nr. 3124/2017 pentru elevi cu tulburări 
de învățare(TSI);  

  OM 3462/2020 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor la final de cls. a II-a, 
a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021. 

  OME nr. 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și 
profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022; 

 OME nr. 3449/2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a , 
în anul școlar 2020-2021; 

 Planuri cadru, programe școlare aprobate pentru anul școlar 2020-2021; 
 OMEN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Școala după școală”, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului și sportului nr. 5349/2011și Procedura operațională nr. 37797/19.11.2018 ISMB.  

 Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Ordinul comun MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.235 din 4 februarie 2021 MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII Nr. 93 din 4 februarie 2021. 

 
 
          În  anul şcolar 2020 – 2021, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea 
noastră, au fost organizate şi desfăşurate în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate. 
Activitatea managerială a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să 
îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului (la clasa a 
VIII - a), cât şi în cel de influenţare pozitivă a compartimentului didactic al învăţătorilor şi profesorilor, în 
direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi (deprinse în cadrul formării 
profesionale), în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea 
individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a colabora 
cu părinţii. 

 
CONTEXTUL POLITIC 
La nivel politic, la baza activităţii instructiv-educative a stat Planul Managerial al şcolii, Planul de 

Dezvoltare Instituţională, Regulamentul Intern, precum şi Programul de Guvernare, care şi-au propus 
formarea unei resurse umane competente în conformitate cu cerinţele societăţii cunoaşterii, a globalizării, 
a educaţiei pentru o societate durabilă. 

CONTEXTUL ECONOMIC 
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Din punct de vedere economic, se constată în unitatea noastră școlară un număr de burse 141 de 

ajutor social. 
În instituția noastră se derulează proiecte cu finanțare națională Creative School- finanțat de 

Primăria sectorului 2 și europeană  Proiectul ERASMUS+ - COMPUS – the computer is us, în parteneriat 
cu Spania și Polonia și  Proiectul ERASMUS+ - LABORATORUL MOBIL  DE ETICĂ, în parteneriat cu 
Danemarca și Belgia. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă  de 
şcoală al elevilor. 

Aceste aspecte economice produc efecte ca: dezinteres pentru educație, absenteism ridicat, chiar 
abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă ( 3,2 %). Tocmai de aceea impactul 
programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse, aportul Fundaţiei 
Inocenţi pentru 25 elevi proveniţi din zona defavorizată, Facultatea de Științele Educației cu voluntari 
pentru recuperarea unor elevi care au decalaje în învățare). 

 
CONTEXTUL SOCIAL 

Din punct de vedere social, implicarea unor părinţi în procesul instructiv-educativ este o problemă 
secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte dintre elevii şcolii locuiesc împreună 
cu familia într-o cameră şi acest fapt are consecinţe asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 
acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 
mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală, participaea la orele online (rechizite, caiete, 
ghiozdan, telefon, tabletă etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori 
economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de 
gimnaziu) până la abandonul şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta de regulă aspectele negative, cu 
efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe 
piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind 
în continuare cele mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic, chiar 
dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Remarcăm faptul că mulţi 
elevi, care optează pentru licee, solicită specializarea matematică-informatică sau matematică și ştiinţe, 
cu toate că puțini copii au abilități pentru a face faţă cu bine cerinţelor acestor secţii. Ultimii doi ani s-au 
remarcat printr-o ușoară schimbare, în sensul că sunt elevi care încep să opteze pentru școli profesionale. 

Școala s-a implicat în proiecte şi programe internaționale pentru prevenirea părăsirii timpurii a 
şcolii: Proiectul POSDRU – „Parteneriat pentru copilul meu” (2012 – 2015) și proiectul POSDRU 
„Salvați din derivă” (2015), Inschool – Making a difference for Roma children (2018 – 2019), Proiectul 
”Școli conectate la comunitate” (2016-2019). 
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Prin implicarea cadrelor didactice din școală un număr de 76 de elevi (36 de la învățământ primar 

și 40 de la  învățământ gimnazial) au participat la activități educative remediale în cadrul Programului 
pilot de tip ”Școală după școală”. 

 
CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
În ceea ce priveşte această dimensiune, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Dotarea cu echipamente informatice a şcolii permite o circulare a 
informaţiei în şcoală şi de la şcoală către toate nivelele foarte rapidă şi eficientă. 

Dispunem de un cabinet de informatică dotat cu 30 calculatoare, conectat la Internet, secretariatul 
dispune de 2 calculatoare, ambele având acces la Internet, biblioteca dispune de 1 calculator conectat la 
Internet, administraţia are un calculator conectat la Internet, cabinetul directorilor și cancelaria dispun  de 
câte 2 calculatoare cu acces la Internet, precum și săli de clasă cu table interactive, o sală de clasă  cu 
material didactic pentru științe. Derularea Proiectului Erasmus+ COMPUS facilitează dezvoltarea 
gândirii logico - matematice.  

A fost parcurs modulul Selfie, din cadrul programului EduNetworks, prin care s-a realizat o 
radiografie a digitalizării școlii și a fost generat un raport care surprinde toate aspectele legate de 
digitalizare și nivelul la care se află școala. 

Prin DigiCompEdu, cadrele didactice ale școlii și-au evaluat nivelul de digitalizare. 
 
CONTEXTUL ECOLOGIC 
Școala noastră și-a propus o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor în vederea 

adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică. 
În acest sens în şcoala noastră se desfășoară programe de educaţie civică ( în cadrul orelor de CDȘ – De-a 
arhitectura desfășurate de profesori împreună cu arhitecți) şi ecologică (promovarea permaculturii şi a 
unui stil de viaţă sănătos) iniţiate de cadrele didactice, părinți sau de partenerii sociali (Proiectul Azi 
pentru mâine în școală, în parteneriat cu Asociația CSR Next – reciclare selectivă). 
 
 
II. Analiza instituţională a Şcolii Gimnaziale Ferdinand I  

Unitatea noastră şi-a proiectat, fundamentat şi aplicat politica educaţională  în concordanță cu cea 
a Ministerului Educaţiei Naționale, privind învăţământul preuniversitar. 
Priorităţile şcolii noastre sunt: 
* Calitate 
* Performanţă 
* Eficienţă 
* Standarde europene 
* Accesibilitatea la educaţie 
* Învăţare continuă 
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* Reducerea abandonului şcolar şi prevenirea  violenţei 
* Oferte educaţionale 
* Resurse umane 
* Responsabilitate 
 
 
II.1. Analiza SWOT a Şcolii Gimnaziale Ferdinand I la sfârşitul anului 
şcolar 2021-2022 
II.1.1. PUNCTE TARI 
- Majoritatea cadrelor didactice deţin certificatul ECDL; 
- Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, pregătire, specializare („SĂNĂTOS ȘI 

CAMPION” – educație prin sport, Activități cercetășești – Centrul Local SCOUT Ferdinand I, 
Program de sprijin în învățare și activități extrașcolare – Fundația Inocenți) 

- Implicarea cadrelor didactice în proiecte interne  CRED – ME, Programul național pilot pentru 
activități remediale de tip ȘDȘ - ME, EDU NETWORKS - AVE și proiecte externe (COMPUS – 
The computer is us – Erasmus +,  Proiectul Creative School derulat împreună cu Via University 
College, Denmark, Proiectul Erasmus+ MEL (Mobile Ethical Laboratory), derulat împreună cu 
parteneri  din Danemarca și Belgia. 

- Prezenţa a patru metodişti pe sector (învăţământ primar, gimnazial, activitate educativă  și personal 
didactic auxiliar – bibliotecar); 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în sistemul de credite transferabile, organizate de 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi ISMB, CCD; 

- Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de 
personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile (SSIAS, Adservio, EDUSAL).; 

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale; 
- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii; 
- Dotarea şcolii cu echipamente moderne şi mobilier nou; 
- Soluţionarea în şcoală a unor sesizări ale părinţilor; 
- Asigurarea cu tipizate: pentru actele de studii, pentru concursurile şcolare; 
- Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere; 
- Existenţa claselor intensive de limba engleză; 
- Concordanţa CDŞ cu dorinţele şi aspiraţiile elevilor şi părinţilor; 
- Sprijinul Asociaţiei de părinţi ”Creștem copii fericiți”; 
- Cabinet consiliere psihopedagogică; 
- Cabinet medical in parteneriat cu Scoala25; 
- Personal nedidactic specializat; 
- Atragerea de elevi din alte zone din afara circumscripţiei şcolare; 
- Pregătire suplimentară şi metode de lucru diferenţiate pentru pregătirea examenelor naţionale; 
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- Organizarea în şcoală de evenimente educaţionale cu mare impact în comunitate; 
- Existenţa unor cadre didactice care au competenţe de mentori; 
- Dotarea secretariatului, cabinetului directorilor, bibliotecii, biroului administraţiei şi cancelariei cu 

câte un copiator de birou; 
- Existenta unei biblioteci; 
- Relaţia cu partenerii sociali – salariaţii şcolii sunt afiliaţi la FSLI. 

 
II.1.2. PUNCTE SLABE  
-  elevi care provin din familii monoparentale, familii dezorganizate, familii în care există şomeri; 
- existenţa unor elevi care nu au frecventat învăţământul preşcolar; 
- existenţa elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 
-  implicare mai mică a unor cadre didactice în perfecţionare şi formare, în cazul cursurilor plătite 
- mutarea temporara a sediului scolii in incinta Scolii Gimnaziale nr. 25, cu spatiu insuficient pentru 

activitatea complexa a Scolii noastre; 
- existenţa unui număr mic de cadre didactice vorbitoare  de limbi străine; 
- automotivare slabă a unor cadre didactice; 

 
 

II.1.3. OPORTUNITĂŢI  
- Strategia Ministerului Educaţiei  privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi 

formare profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, 
deschiderea sistemelor de educaţie şi formare profesională către societate; 

- Implicarea Primăriei Sectorului 2 în îmbunătăţirea bazei materiale şi întreţinerea şi dezvoltarea 
spaţiilor de învăţământ; 

- Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 
- Colaborarea cu Poliția, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Primăria Sectorului 2, Mass-media, 

Crucea Roşie, societăţi comerciale – Mall Veranda, Biserica, Institutul de Sănătate Publică a 
Municipiului Bucureşti; 

- Multitudinea ofertelor pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 
- Derularea Proiectelor Erasmus+. 
- Amplasare constructiilor modulare  pentru extinderea necesara a spatiului de activitate. 
 
II.1.4. AMENINŢĂRI  
 
- Fluctuaţia cadrelor didactice suplinitoare la unele discipline: Educație socială, Limba latină, Limba 

engleză, Educație fizică, Ed. Tehnologică, învăţători. 
- Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de 

educaţie (elevi, părinţi); 
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- Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de 
strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării sistemului 
educaţional; 

- Dificultatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare / perfecţionare; 
- Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului 

profesional; 
- Existenţa abandonului şcolar şi a absenteismului în rândul elevilor; 
-     Slaba instruire a unor părinţi atrage dificultăţi în sprijinul pregătirii copiilor acasă, număr mare   de 
şomeri şi asistaţi social în rândul familiilor monoparentale, ce poate conduce chiar şi la abandon   şcolar 
sau infracţionalitate; 
- Proximitatea unor zone cu grad ridicat de delincvenţă, nivel scăzut de trai, migraţia unor elevi spre 

zone centrale, pentru evitarea contactului cu zona defavorizată; 
- Proximitatea unor şcoli care şi-au căpătat un prestigiu înaintea noastră; 
- Migratia populatiei scolare, cauzata de mutarea temporara a sediului scolii; 
- Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru unele lucrări solicitate; 
 
II.2. Relaţii comunitare  
 

Şcoala întreţine relaţii optime de colaborare cu Primăria Sectorului 2, DGAPI Sectorului 2, 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliția locală sector 2, Secţia 9 Poliţie, Direcţia de 
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti,  Biserica Mătăsari, UNICEF - România, Societăţi comerciale 
(Kaufland, Mega Mall  și Mall Veranda etc.), concretizate prin derularea a diverse programe în 
parteneriat, implicarea în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de amploare -„Şi eu mănânc sănătos”, 
concursuri de desene de sărbătorile religioase, informarea şi sensibilizarea cetăţenilor cu privire la 
întreţinerea spaţiului comunitar, educaţia moral-religioasă şi civică, precum şi menţinerea contactului 
permanent între reprezentanţii instituţiilor, fiind aplicate toate prevederile legislaţiei în vigoare.  

De asemenea, PR Language Centre și S.C Matematică Interactivă SRL oferă, contra cost, cursuri 
de limba engleză și respectiv matematică, elevilor şcolii din clasele I-IV și V – VIII. 

Şcoala are relaţii de colaborare şi cu alte instituţii de învăţământ: cu diverse licee teoretice şi 
tehnice, UNATC, FPSE. 

 
 
 
 
 
III. Analiza psiho-socio-demografică a populaţiei şcolare 
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 La începutul anului şcolar 2020-2021 au fost cuprinşi în Şcoala Gimnazială Ferdinand I un 
număr de 740 elevi. La sfârşitul anului școlar, în urma transferurilor efectuate, au rămas 655 elevi. 

Scaderea numarului de elevi este cauzata in principal de mutarea temporara a sediului scolii, 
departarea de domiciliu conducand la transferul unor elevi la scoli mai apropiate. 
 
 
III.2. Situaţia demografică, conform recensământului oficial, a 
copiilor/tinerilor de vârsta 0 - 6 ani, şcolarizaţi/cuprinşi sau nu în forme 
de învăţământ  
    
   Număr de copii identificaţi în circa şcolară, care urmează să înceapă cursurile școlare din septembrie 
2022. 
 

Născuţi în anul Număr de copii identificaţi în 
circa şcolară 

2016 160 
 
 
 
III.3. Specificul unităţii de învăţământ în anul şcolar 2021/2022 şi 
perspectiva pentru anul şcolar 2022/2023 

 
III.3.1. Clase cu specific (intensive) 
         În anul şcolar 2021-2022 au funcţionat o clasa aVIII-a cu predare intensivă a limbii engleze (2 ore 
TC, 1 oră extindere şi 1 oră opţional).  
 
III.3.2. Tendinţe generale 
           Lipsa actuala a unei sali de sport, care se afla momentan in reabilitare si lipsa unui teren de sport 
adecvat, a limitat posibilitarea sustinerii unei activitati sportive coplexe si de pregatire a unor echipe 
representative pentru participare in campionatele scolare; se asteapta terminarea lucrarilor de reabilitare 
la sala de sport a Scolii nr. 25 si acoperirea suplrafetei curtii interioare cu material adecvat desfasurarii 
activitatilor sportive. 

Proiectul in derulare a constructiilor modulare, va oferi posibilitatea extinderii activitatii in cabinete 
pe specialitati si a desfasurarii programului “Scoala dupa scoala”; 
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In anul scolar 2021/2022 cursurile s-au desfasurat in doua schimburi, cu schimbul I intre orele 8-12 
pentru clasele P-III si schimbul II intre orele 12-18 pentru clasele V-VIII, existand o sectiune 
intermediara intre orele 12-16 pentru clasele a IV-a. 

Amplasarea contructiilor modulare va oferi posibilitatea sustinerii cursurilor intr-un singur schimb. 
  

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, 
personal nedidactic)  
 Cadre didactice în total 48, dintre care 16 învăţători. 

Situația personalului didactic 
 Profesori Învățători 

Titulari Suplinitori Titulari Suplinitori 
Gr. I 14 1 10  
Gr. II 4 2 3  
Def. 5 5 2  
Fără studii -   1 
Deb. - 1 -  
Total  23 9 15 1 

 
 
 
Personal didactic auxiliar: 

- un secretar şef absolvent al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Facultatea de 
Economie si Administrarea Afacerilor. 

- un analist programator - absolvent al Universităţii ARTIFEX – Facultatea de 
Management și Marketing, în mai 2010 si Universitatea de Constructii – DPPD - 
Postuniversitar – Informatica – iulie 2012 ; 

- un administrator – Universitatea “Hyperion”, Facultatea de Stiinte Economice 
- un bibliotecar – absolvent în 2009 al Universităţii Spiru Haret, Facultatea de 

Psihologie – zi 
- un contabil – Facultatea de Finanțe – Bănci și Masterat Finanțe Bănci, Universitatea 

Dimitrie Cantemir 
Personal nedidactic: 

- 8 îngrijitori  
- 1 fochist 
- 1 muncitor I (aviz de pază şi fochist) 
Paza permanentă este asigurată cu un post–1 paznic/schimb în intervalul 7,00 – 19,00 

firma Tetra Sistems Guard srl. 
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IV.1. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic 
calificat şi discipline / domenii cu personal didactic neutilizat / utilizat în 
alte domenii (supranumerar)  

Deficitul de învăţători a fost acoperit prin angajarea, pe perioadă determinată, a unui cadru didactic 
calificat. 

Toate celelalte discipline/posturi au fost acoperite cu cadre didactice calificate titulare sau 
suplinitoare. 

 

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, 
comunicare 
          Conducerea şcolii noastre este asigurată de un director coordonator şi un director adjunct. 
Directorul coordonator este preşedintele Consiliului de Administraţie, din care mai fac parte directorul 
adjunct, două cadre didactice, doi reprezentanţi ai părinţilor, doi reprezentanţi ai Consiliului Local al 
Primăriei Sectorului 2 Bucureşti și un reprezentant al Primarului Sectorului 2 Bucureşti. Liderul de 
sindicat participă cu statut de observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de Administraţie. 
  Fiecare membru al acestuia are atribuţii specifice, trecute în fişa postului, iar hotărârile sunt luate 
prin vot deschis. Ele sunt comunicate Consiliului Profesoral şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

Membrii Consiliului de Administraţie au asigurat rotaţia la conducere în timpul vacanţelor 
şcolare. 

Pe perioada absenţei directorilor (deplasări în interesul şcolii) atribuţiile sunt preluate prin decizie 
de către membri ai Consiliului de Administraţie. 

Eventualele probleme de comunicare sunt rezolvate amiabil prin discuţii interpersonale sau în 
cadrul Consiliului Profesoral. 

Echipa managerială a rezolvat în şcoală orice nemulţumire apărută în rândul părinţilor, elevilor şi 
personalului şcolii. Între conducerea şi restul personalului şcolii nu au existat probleme de comunicare 
care să nu poată fi rezolvate amiabil. 

Şcoala noastră dispune de un site:  http://www.scoalaferdinand.com/  care este administrat de  un 
părinte în colaborare cu  trei cadre didactice şi este actualizat frecvent, în funcţie de evenimentele din 
calendarul şcolii, dar şi pagină de Facebook https://www.facebook.com/scoalaferdinand1 , cu postări 
permanente. Ambele sunt vizualizate de un număr considerabil de părinţi sau parteneri, feedback-ul fiind 
unul pozitiv. 

Secretariatul, administraţia şi biblioteca funcţionează zilnic între orele 8.00 şi 16.00 şi oferă 
informaţiile specifice publicului. Informaţiile referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, metodologii 
de examene naţionale şi admitere la liceu sunt afişate la avizierul şcolii și pe site-ul școlii. 

Presa are acces la evenimentele şcolii în urma aprobării ISMB. 
Proiectele municipale ale şcolii sunt incluse în Calendarul Activităţilor Educative ale 

http://www.scoalaferdinand.com/
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1
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Municipiului Bucureşti şi publicate pe site-ul ISMB. De asemenea, activităţile extracurriculare ale şcolii 
la nivel de sector, municipiu, regional sau naţional sunt făcute publice prin comunicate de presă, vizibile 
pe Internet. 
 
V. 1. Evaluarea unităţilor de învăţământ prin inspecţiile şcolare şi 
statistica inspecţiilor efectuate de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2021 - 2022  
V. 1.1 Inspecţia tematică 
V.1.1.1. Inspecția tematică  - perioada  06-10.09.2021  
 Inspecţia a fost efectuată de d-na inspector Costache  Ramona, inspector școlar ISMB, pe data 
de 9 septembrie 2021, şi a avut ca tematică:   
            Stabilirea în CA -ul unității de învățământ a scenariului propus începerea anului școlar 2020 – 
2021 
             Constatări:  
                Toate spațiile disponibile sunt stabilite pentru fiecare clasă, în funcție de dimensiunea încăperii;  
                Au fost stabilite trasee clare pentru distanțare, intrare și ieșire elevi și personalul școlii; 
               Instituția a achiziționat pentru luna septembrie materiale și echipamente dezinfectante. 
V.1.1.2. Inspecția tematică  - perioada  27 sept-8 oct.2021 
              Inspecţia a fost efectuată de d-na inspector Ramona Costache, inspector școlar ISMB, pe data de 
07.10.2021 2020, şi a avut ca tematică:   
Existența și diseminarea la nivelul unității de învățământ a planului de măsuri privind activitățile 
didactice cu ajutorul tehnologiei și a internetului pe perioada suspendării cursurilor față în față; 
Diseminarea documentelor legislative noi privind desfășurarea activității instructiv educative în anul 
școlar  2020 – 2021 
regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
Asistanțele la clase ale directorilor (în cadrul învățământului de tip online); 
Constituirea Consiliului de Administrație și a comisiei CEAC, conform prevederilor legale; 
Evaluarea anuală a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar. 
Verificarea încheierii situaţiei şcolare pentru elevii corigenţi sau cu situaţii neîncheiate la sfârşitul anului 
şcolar 2019-2020. 
 Aprobarea transferurilor de elevi. 
Constituirea formaţiunilor de studiu, existenţa aprobărilor ISMB privind efectivele de preșcolari/ elevi. 
Realizarea orarului, respectarea planurilor – cadru – numărul minim şi numărul maxim de ore şi 
programul cursurilor 
Consilierea directorilor unităților de învățământ 

 
V.1.1.3. Inspecția tematică  - 09 mai-20 mai 2022 
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           Inspecţia a fost efectuată de d-na inspector Ramona Costache, inspector școlar ISMB, pe data de 
16 mai 2022, şi a avut ca tematică:   
Verificarea notării ritmice și a monitorizării frecvenței cadrelor didactice și a elevilor la activitățile 
online; 
Verificarea documentelor manageriale pentru anul 2021/2022; 
Analiza fenomenului de home schooling 
Rapoarte periodice elaborate; 
Verificarea prelucrării metodologiilor privind examenele naționale 2021 – evaluările naționale la clasele 
II, IV, VI și a VIII-a; 
Asigurarea condițiilor de desfășurare optimă a examenelor naționale din punct de vedere logistic – 
existența tipizatelor de examen, consumabile, sistemulde monitorizare audio- video; 
Activitatea de formare continua a personalului didactic. 
Formarea continuă a personalului didactic, cu accent pe activitatea online. 
Consilierea directorilor unităților de învățământ. 

 
V.1.1.4. Inspecția tematică  - perioada  24 august-31 august 2022 
Inspecţia a fost efectuată de d-na inspector Ramona Costache, inspector școlar ISMB, pe data de 30 
august 2022, şi a avut ca tematică:   
Situatia relocarii partiale sau totale a unitatii de invatamant; 
Verificarea sustinerii examenelor de corigenta; 
Verificarea legalitatii transferurilor; 
Verificarea documentelor manageriale. 
 
V.2 Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar din şcoală 
V.2.1 Obiectivele referitoare la formarea şi dezvoltarea resurselor umane stabilite 
prin planul managerial  
  

1) Asigurarea cunoaşterii, legilor, ordinelor, metodologiei şi a celorlalte acte normative privind 
perfecţionarea / formarea cadrelor didactice. 

2) Creşterea calităţii resursei umane angajate în vederea îndeplinirii scopurilor educative propuse. 
3) Asigurarea unui sistem modern de formare a cadrelor didactice din perspectiva managementului 

educativ. 
4) Asigurarea unei noi dimensiuni a practicii pedagogice şi a activităţii de tutoriat. 
5) Aprofundarea dimensiunii europene prin proiecte internaţionale. 

Toate cadrele didactice au participat la activităţi metodice în şcoală, pe sector, pe municipiu, la 
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nivel naţional şi chiar internaţional, au participat la sesiuni de comunicare ştiinţifică şi la simpozioane, au 
participat la concursuri şcolare, în calitate de organizatori, supraveghetori şi evaluatori. 

Deasemenea, cadrele didactice au participat la formare în cadrul Proiectului Creative school   și în 
Proiectul Edu Networks .  
V.2.2 Perfecţionarea prin grade didactice: 
  Prof. Chiorcea Andromeda, Zachia Gabriel si Stoica Valentin au promovat  examenul pentru obținerea 
definitivatului în învățământ, iar prof. Oprea Simona si Berindei Mircea au obtinut gradul didactic II 
    
  V.2.3. Activităţi şi programe de formare continuă/ perfecţionare pentru personalul 
din învăţământul preuniversitar  

 În anul școlar 2020-2021, în Școala Gimnazială „Ferdinand I” activitatea de perfecționare a 
cadrelor didactice a cuprins: 
            Prelucrarea  „Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor 
profesionale transferabile” (O.M. 5562/2011) şi a ,,Metodologiei de recunoaştere a rezultatelor învăţării 
în contexte nonformale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru 
educaţie şi formare profesionalăʺ 
           Prelucrarea Metodologiei de Evaluare Națională la nivelul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a.   

Activitatea de formare şi perfecţionare cadre didactice: 

Nr. 
Crt. Activitatea Participanţi Data/ Perioada 

Locul 
desfăşurării/ 

Furnizorul de 
educaţie 

1.  

 ”Utilizarea tehnologiilor digitale 
în dezvoltarea competențelor 
digitale, personale și de a învăța 
să înveți” 
 

Dumitrescu 
Carmen, 
Angheluță Tița, 
Vulpe Minodora. 
Oprea Simona, 
Grigorescu 
Carmen, Drăgoi 
Monica, Medintu 
Elena. 
 
 

 5.04.2022 
28.05 2022 

Asociatia 
INFINITEDU 

2.  
Curs de formare “CRED” 
 
 

Dragoi Monica         Ianuarie-Aprilie 
2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     București 
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3.  “Învățare și management al clasei 
din perspectiva neuro-etologică” 

 
Tița Anghelută 
 

Decembrie 
2021- Martie 
2022 
 

 CCC Galati 

4.  “Tehnici ale sinelui și relației în 
actul pedagogic” Tița Anghelută 

Decembrie 
2021- Martie 
2022 

CCD Galati 
 

5.  

“Pedagogie digitala” 
 
 
 

Tița Anghelută 
Laura Croitor 

Decembrie 
2021- Martie 
2022 

Scoala de Valori 

6.  
Conferință Internațională de 
diseminare a proiectului 
Mobile Ethical Laboratory 

Tița Anghelută 18-20 Martie 
2022 Durau 

7.  

Conferință Internațională 
Mobile Ethical Laboratory, 
Global Hospitality Final 
Symposium 

Tița Anghelută 
Laura Croitor 

10-11 Mai VIA University 
College, Danemarca 

8.  
“Profesionalizarea carierei 
didactice”-proiect POCU 
Mentorat de practica pedagogica 

Laura Croitor Aprilie –
Iunie 2022 

CCD Bucuresti 

9.  

 
Participare curs de formare în  
Proiectul ,,Creative School", 
desfășurat în parteneriat cu VIA 
University College, Danemarca. 
Tema acestui curs a fost 
,,Educație outdoor" 
 
 Temele acestui curs au fost 
,,Educație outdoor" și ”Relația 
școală-acasă” 
 
 

Croitor Laura 
Gheorghe Elena 
Simona Spirescu 
Drăgan Denisa, 
Mihală Mirela, 
Epîngeac Andreea 
Stanchi Laura,  
Zaharia Corina, 
Pena Aurica, 
Dumitrescu 
Carmen, Angheluță 
Tița,  
 Vulpe Minodora,  
Mihai Liliana, 
Drăgoi Monica, 
Sîrbu Camelia, 
Medințu Elena, 
Dragomir Cosmin, 
Alexandru Adrian, 
Berindei Mircea 
 

februarie 2021 
(online) 
 
30 august – 3 
septembrie 
2021 

În școală 
formatori danezi 
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10.  ,,Ambasador Parinte si profesor azi,, Simona Spirescu Iulie 2022 Proacta Edu 

11.  
“Managementul strategic al unității 
de învățământ din perspectiva 
dezvoltării relației acesteia cu 
comunitatea” 

Elene Medintu 
Octombrie 
2021-Februarie 
2022 

Asociația 
Education for 
Change 

12.  ‘Modele Evaluative din alternativele 
educationale’ Elene Medintu 11 Mai- 25 

Iunie 2022 
Curs Book Creator 
Certified Author 

 
 

 
 
 
 
V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală 

 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanțe şcolare 
crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a 
adulţilor implicaţi. 

Pornind de la aceste considerente, una dintre direcţiile majore de acţiune ale şcolii noastre a 
constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei 
relaţii deschise şi facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la 
cunoştinţă a părinţilor, elevilor, membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, 
inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, 
membrilor comunităţii s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

- afişarea tuturor informaţiilor cu caracter public pe site-ul şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 
elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

- dezvoltarea şi actualizarea permanentă a avizierului cu informaţii de interes, referitoare la Evaluarea 
Naţională, legislaţia în domeniul învăţământului, modificările apărute în curriculum, proiecte şi 
programe educaţionale etc.; 

- asigurarea unui program de întâlniri prin intermediul şedinţelor şi  workshop-urilor cu părinţii; 
- mediatizarea activităţilor şcolii în presă, radio şi în cadrul unor emisiuni televizate; 
- participarea reprezentanţilor şcolii, alături de reprezentanţi ai ME, Ministerului Culturii şi Cultelor, 

MAI, Primăria Sectorului 2, ai ONG-urilor cu activitate în domeniul educaţional, ai agenţilor 
economici etc, la diverse reuniuni, conferinţe, seminarii, organizate la nivel local şi central, care au 
abordat diverse teme de interes public. 

 
V.3.1 Relaţia cu administraţia locală  
 

Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării 
cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetele Consiliului Local al sectorului 2. 
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Conducerea şcolii a asigurat informarea permanentă şi operativă a Consiliului Local al sectorului 
2 cu datele şi informaţiile necesare elaborării şi implementării de către acesta a planurilor anuale de 
investiţii, reabilitări şi modernizări clădiri, dotări cu mobilier şi echipamente.  

Administraţia Locală de la nivelul Sectorului 2 a sprijinit acordarea burselor școlare. 
V.3.1.1.Burse şcolare  
 
 

SITUATIE PRIVIND NUMARUL BURSELOR , PE CATEGORII DE BURSE ,  
ACORDATE IN  SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2020-2021  

Nr. 
crt. Categorii de burse 

SITUATIE 
BURSE 

SCOLAR 
2020-2021 

TOTAL BURSE , din care: 303 

I. BURSE DE MERIT 185 

1. Rezultate deosebite la invatatura si disciplina , din care: 185 
a Media 10,00 17 
b Medii cuprinse intre 9,99-9,50  91 
c Medii cuprinse intre 9,49-9,00 54 
d Medii cuprinse intre 8,99-8,50 23 

II. BURSE DE STUDIU 2 

a Burse de studiu  2 

III. BURSE SOCIALE 116 

a Elevi orfani sau bolnavi 26 
b Elevi care provin din mediul rural 0 
c Elevi care provin din familii cu venituri mici 90 
   

 
 
 
VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 
 

VI.1. Situaţia statistică privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului 
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școlar 
Procentul de promovare a elevilor pe clase – la sfârșit de an școlar 

 

 Total 
promovaţi 

726 94,90%  
Primar TOTAL clasa 
pregatitoare-IV 405 
Primar clasa pregătitoare 100% 
Primar clasa I 96,87% 
Primar clasa II 96,84% 
Primar clasa III 98,33% 
Primar clasa IV 93,50% 
Gimnazial total cls V-VIII 321 
Gimnazial cls V 92,85% 
Gimnazial cls VI 87,65% 
Gimnazial cls VII 95,23% 
Gimnazial cls VIII 92,95% 

 
 

VI.2. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 
 
VI.2.1. Încheierea situaţiei şcolare 
         La sfârșitul anului școlar au rămas cu situația neîncheiată 28 de elevi ( 8 primar si 20 gimnaziu) . 
Repetenti 5 elevi. 

Diriginţii şi învăţătorii au trimis înştiinţări susţinătorilor legali cu situaţia la învăţătură şi 
disciplină pentru elevii nepromovați. 
 VI.2.2. Rezultate Evaluarea Națională clasa a VIII-a 
ÎNSCRIȘI- 79 
PREZENȚI- 77 
ABSENȚI- 2 
SITUATIA STATISTICA 

                

UNITATEA DE 
PROVENIENTA 

INSCRIS
I 

CANDIDA
TI CU 

MEDIA 
PESTE 5 

PREZE
NTI 

NEPRE
ZENTA

TI 

ELIMI
NATI 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-

8,99 
9-

9,99 10 

Școala Gimnazială 
”Ferdinand I” 79 62 77 2 0 0 1 4 10 16 16 16 12 2 0 
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Procent promovabilitate 80 % 
 

 
VI.4. Activitatea metodică 
 
CICLUL GIMNAZIAL 
Aria curriculara LIMBA SI COMUNICARE 

 
CONTEXTUL LEGISLATIV 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 
reglementat prin următoarele documente: 
 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei 

- Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 
Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar (ROFUIP), cu completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 OMEN  3243/2021 , privind structura anului şcolar 2021/2022; 
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar; 
 Ordinul 5547/2011 privind Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant 

preuniversitar; 
 Ordinul nr. 3470/2012  pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat 
cu numărul 5.576/2011 cu modificările ulterioare; 

 OMECTS  5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii; 
 Ordinul nr. 3156/21.01.2021 - modificare Metodologie mobilitate 2021-2022, aprobată prin 

Ordinul MEC nr. 5991/2020. 

 
CONTEXTUL ECONOMIC 
Din punct de vedere economic, se constată în unitatea noastră școlară un număr mare de burse 

(peste 100) de ajutor social. 
În instituția noastră se derulează proiecte cu finanțare națională Creative School- finanțat de 

Primăria sectorului 2 și europeană  Proiectul ERASMUS+ - COMPUS – the computer is us, în parteneriat 
cu Spania și Polonia și  Proiectul ERASMUS+ - LABORATORUL MOBIL  DE ETICĂ, în parteneriat cu 
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Danemarca și Belgia. 
 În unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă  de şcoală al elevilor  se datorează situaţiei 

materiale precare a multor părinţi. 
Aceste aspecte economice produc efecte ca: dezinteres pentru educație, absenteism ridicat, chiar 

abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă ( 3,2 %). Tocmai de aceea impactul 
programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse, aportul Fundaţiei 
Inocenţi pentru 25 elevi proveniţi din zona defavorizată, diverse ONG-uri cu voluntari pentru recuperarea 
unor elevi care au decalaje în învățare). 

 
CONTEXTUL SOCIAL 

Implicarea unor părinţi în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală 
fiind asigurarea hranei copiilor. O parte dintre elevii şcolii locuiesc împreună cu familia într-o cameră şi 
acest fapt are consecinţe asupra pregătirii elevilor. 

consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală are situaţia materială precară a 
părinţilor multor elevi. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 
mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală, participarea la orele online (rechizite, caiete, 
ghiozdan, telefon, tabletă etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori 
economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de 
gimnaziu) până la abandonul şcolar. 

Tendinţa mass-mediei de a prezenta de regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen 
lung, este o altă problemă socială, iar şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste 
efecte. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe 
piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind 
în continuare cele mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic, chiar 
dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Remarcăm faptul că mulţi 
elevi, care optează pentru licee, solicită specializarea matematică-informatică sau matematică și ştiinţe, 
cu toate că puțini copii au abilități pentru a face faţă cu bine cerinţelor acestor secţii. Ultimii doi ani s-au 
remarcat printr-o ușoară schimbare, în sensul că sunt elevi care încep să opteze și pentru școli 
profesionale. 

 
1. Prof. Mihală Mirela: limba și literatura română – cls 7A,B, 8A,B, 7A – dirig. 
2. Prof. Croitor Laura:  limba și literatura română – cls 5A,B, 6B, 5A-dirig. 
3. Prof. Sîrbu Camelia:  limba și literatura română – cls 6A,D, 7C, 8C – 6A-dirig. 
4. Prof. Stanchi Laura: limba engleză –  5A,B,C, 7C, 8B,C, 7C-dirig. 
5. Prof. Epîngeac Andreea: limba engleză – 6A,B,C,D, 7A,B, 8A, 6C-dirig. 
6. Prof. Medințu Elena: limba franceză – 6A,C,D, 7A,B,C, 8A,B,C, 7B-dirig. 
7. Prof. Pană Elly: limba franceză – 5A,B,C, 6B, 6B-dirig. 
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7. Prof. Filipache Maria: limba latină: 5C(română), 7A,B,C (latină). 
 
 

 

Întreaga activitate a profesorilor de limba română și limbi moderne a fost focalizată în  semestrul I 

al anului școlar 2021-2022, asupra aplicării curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial, 

rezultat din programele în vigoare, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi, cu 

accent asupra profilurilor individuale. Dacă în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, competențele generale 

urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate, de 

comunicare şi de exprimare corectă în limba română, în clasa a VIII-a se dezvoltă competenţe de 

sintetizare şi de argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatura, 

considerată o artă a cuvântului, se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează 

conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora. 

S-au procurat, prin biblioteca școlii, manualele şcolare pentru toate clasele și s-a continuat 

folosirea celor digitale. 

În vederea  pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Națională, au fost prezentate spre 

aprobarea părinților și a elevilor, diverse  materiale auxiliare, culegeri de exerciţii şi eseuri. Pentru 

eliminărea treptate a dificultăților constatate în testele predictive, au fost realizate scheme grafice 

referitoare la problemele ortogafice şi morfologice, teste de progres şi modele de subiecte de teze 

semestriale, rezolvări  de teste de antrenament. Săptămânal, s-au organizat ore de pregătire suplimentară 

pentru elevii claselor a VII-a,  a VIII-a, pentru eficientizarea recapitulărilor și a sistematizărilor pentru 

examen și  ore de consultaţii pentru elevii capabili de performanță, iar online, elevii au participat la 

diverse cursuri de siguranța navigării pe internet Interland sau pentru inițiere în robotică (la clasele a VII-

a). 

S-au realizat forme diverse de evaluare pe tot parcursul semestrului: formativă, sumativă,  

autoevaluare, interevaluare, orală, scrisă, prin jocuri de tip wordwall sau kahoot. În catedră au fost 

aplicate subiecte de teză variate, adecvate nivelului clasei. Elevii au fost evaluaţi alternativ şi prin 

produse adecvate activităţii la disciplina noastră: portofolii, studii de caz, referate, proiecte de grup. 

 

Catedra de LIMBA ȘI  LITERATURA  ROMÂNĂ (prof. Mihală Mirela, prof. Croitor Laura, 
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prof. Sîrbu Camelia) a urmărit: 

- discutarea programei și a bibliografiei; 

- elaborarea testelor inițiale și finale; 

- selectarea corespunzătoare criteriilor stabilite la nivelul catedrei a auxiliarelor pentru toate clasele; 

- asigurarea de material documentar pentru lecții, resurse web, RED, galerii de fotografii și clipuri; 

- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține Evaluarea Națională la 

disciplina Limba și literatura română (clasele a VI-a, a VIII-a); 

- sprijinirea și monitorizarea lecturii suplimentare și particulare pentru eliminarea barierelor și blocajelor 

în crearea unor deprinderi de lectură conștientă, valorizantă, constantă; 

- informarea elevilor privind programele de examen pentru clasele a VI-a, a VIII-a; 

- realizarea de portofolii cu tematică diversă pentru evaluarea alternativă: scriitori, genuri și specii 

literare, albume și hărți literare, paralele între creațiile diverselor culturi. 

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  (prof. Stanchi Laura, prof. Epîngeac Andreea) și-a propus 

spre atingere următoarele obiective: 

- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă; 

- dezvoltarea unor reprezentări culturale; 

- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizației în spațiului cultural anglofon. 

Li s-a oferit elevilor șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare, într-un demers 

dinamic, urmărindu-se satisfacția, progresul, adaptarea la viața reală. S-a realizat în permanență evaluarea 

elevilor prin teste elaborate conform programei școlare și a standardelor de performanță propuse. S-au 

realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor. 

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ (prof. Medințu Elena, Pană Elly) și-a propus următoarele 

obiective majore: 

- dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie”; 

- dezvoltarea abilităților de exprimare orală și în scris în limba franceză; 

- dezvoltarea capacității de a înțelege și de a exprima gânduri, sentimente și fapte în limba franceză; 

- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală cu ajutorul limbii franceze; 

- consolidarea relațiilor interpersonale prin comunicarea in limba franceză. 

 Utilizând mijloace didactice, strategii de lucru în echipă variate, în procesul de predare-învățare-

evaluare, în scopul unui învățământ de calitate și al unui demers didactic motivant, care să ducă la 
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dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor. Doamna profesoară a participat la activitățile cercurilor 

pedagogice de specialitate, la cursuri cu prezență fizică și online, cu scopul de a se menține un nivel 

adecvat de predare a limbii franceze și de a se alinia la exigenţele societăţii puternic globalizate. Aplică în 

permanență metode noi de învățare interactivă, folosesc strategii de cooperare și jocuri atractive pentru 

facilitarea integrării structurilor lingvistice specifice limbii franceze. 

 

 

 

 

CATEDRA DE LATINĂ (prof. Filipache Maria) 

D-na profesoară a urmărit în redactarea documentelor școlare prin raportare la documentele 

proiective în vigoare, respectând principiile didactice și urmărind competențele la nivelul disciplinei 

limba latină, conform programelor școlare în vigoare. Sunt respectate valorile și atitudinile pe care le 

facilitează cunoașterea limbii latine. 

Membrii ariei Limbă şi comunicare şi-au propus să desfăşoare activităţi de învățare atractive, 

orientate spre atingerea competențelor de bază și specifice, care să conducă la rezultate  în planul vieții 

școlare, sociale, la o dezvoltare care să ofere premise formării elevilor pe termen mediu și lung.    

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate 

pe: 

1. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

2. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

3. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter 

compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

4. Dorinţa de îmbunătăţire a relației de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru didactic, 

profesor-părinte în cazul tuturor elevilor și al celor cu dificultăți de învățare sau relaționare, elevi care 

necesită atenție deosebită; 

5. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în 

teme, cu orientare spre treptele superioare ale formării lor și integrarea lor în viața reală. 

S-au aplicat permanent elevilor evaluări inițiale, formative și sumative, s-au organizat și 

desfășurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor VI-VIII, precum și un program 
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suplimentar de pregătire a elevilor clasei a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea 

susținerii Evaluarii Naționale. 

 
Activități  metodice - Aria curriculară “Limbă şi comunicare” 
 

Conținutul activității Profesorii responsabili Acțiuni/Date 

Constituirea catedrelor 
Proiectarea didactică 
Discutarea programelor școlare 
Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice 
Elaborarea documentelor de programare şi 
planificare a  activităţilor didactice,  propunerile 
cursurilor CDȘ și a programelor pentru opționale, 
la termen, în vederea avizării lor  în comisiile de 
resort 
 
 
 
 
Cursul CREATIVE  SCHOOL – vizita 
partenerilor din Danemarca în cadrul 
Proiectului,,Creative School", desfășurat în 
parteneriat cu VIA University College, 
Danemarca. Tema acestui curs a fost ,,Educație 
outdoor". 
 
 
 
 
 
”Lecturionii” – Clubul de lectură – 
 colaborarea cu editura Art – Cartea 
călătoare – utilizarea fondului de 
carte obținut prin achiziționarea de cărți de către 
elevi, în anii trecuți, folosirea fișelor de lectură, a 
recenziilor, a jurnalului de lectură, pentru toate 
tipurile de texte 

Toți membrii ariei curriculare: 
prof. Mihală Mirela, 
prof. Croitor Laura, 
prof. Sîrbu Camelia 
prof. Stanchi Laura,  prof. 
Epîngeac Andreea, 
prof. Medințu Elena, 
pro. Pană Elly 
prof. Filipache Maria 
  
 
 
 
prof. Mihală Mirela, 
prof. Croitor Laura, 
prof. Sîrbu Camelia, 
prof. Medințu Elena, 
prof. Stanchi Laura, 
prof. Epîngeac Andreea, alături 
de profesori ai școlii, de la 
diferite discipline 
 
 
prof. Croitor Laura, 
prof. Stanchi Laura, 
prof. Medințu Elena 
prof. Mihală Mirela, 
prof. Sîrbu Camelia 
prof. Epîngeac Andreea, 
bibliotecar – Badea Paula 
 
 

Elaborarea 
proiectului de 
plan managerial 
pe baza  
propunerilor 
pentru anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
Realizarea de 
obiecte, scheme, 
jocuri utile 
elevilor în 
învățarea de tip 
modern, prin 
activism și 
implicare în 
propria învățare 
30.08.2021-
09.09.2021 
 
 
Continuarea 
activității clubului 
Lecturionii cu noi 
metode de 
cultivare a 
gustului pentru 
lectură - lunar 
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Testarea inițială, interpretarea rezultatelor și 
indicarea modalităților de remediere 
 
 
Halloween – semnificațiile și jocurile tradițiilor 
altor culturi 
 
Halloween traditions - 6A 
Participare cu PPT la webinar organizat de 
Asociația Education for Change, clasa a VII-a B 

Toți membrii ariei curriculare 
 

 

Prof. Epîngeac Andreea 

Prof. Stanchi Laura 

Prof. Sîrbu Camelia 

Prof. Medințu Elena-Claudia 

10 octombrie 
Grafice 
comparative 
 
 
29 octombrie 
2021 
 
28 octombrie 
2021 
21 octombrie 
2021 

Modalități de pregătire ale elevilor claselor  a 
VIII-a pentru Evaluarea Națională; 
Discutarea diferitelor modele de teste propuse de 
MEN și a testelor de antrenament; 
 
 
 
 
 
 
Thanksgiving Day - be thankful every day- clasa 
a VI-a C 
 
Activități diverse în cadrul campaniei FICE, clasa 
a VII-a B 
 

Doamnele profesoare de limba 

română 

Propuneri de subiecte, discuții, 

dezbateri asupra modelelor 

Prof. Laura Croitor 

Prof. Stanciu Michaela 

Prof. Laura Croitor 

Prof. Epîngeac Andreea 

 

Prof. Medințu Elena-Claudia 

Portofoliile 

elevilor 

8 noiembrie 2021 

Pachete de 

modele 

 

 

24 noiembrie 

2021 

17 noiembrie 

2021 
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1 Decembrie – Ziua Națională – Sărbătoarea de 
suflet a românilor, în versuri, cântece, culori! 
 
 
Stabilirea tematicii și  programului  special, la 
nivelul catedrelor, pentru pregătirea elevilor 
capabili de performanță, pentru olimpiadele 
specifice ariei; 
 
 
Crăciunul în creații populare/culte românești – a 
VI- a A 
 
Valori culturale comune - Crăciunul în diverse 
ipostaze ceremoniale – prezentare de proiecte, 
cântece și poezii în limba română și în limbile 
moderne; 
 
Moment de reflecție: ”Dubito, ergo cogito, 
Cogito, ergo sum” – familiarizarea elevilor cu 
expresiile internaționale de origine latină și cu 
semnificațiile lor 
 
 
 
Întâlnire-atelier cu Alexandra Băieții, autoarea 
cărții ‘’Impactul’’, clasa a VII-a B 
 

Doamnele profesoare de limba 

română 

Doamnele profesoare din aria 

curriculară 

Doamnele profesoare de limba 

română și de limbi străine 

 

Prof. Sîrbu Camelia 

 

Doamnele profesoare din aria 

curriculară 

 

 

 

Prof. Filipache Maria 

 

 

Prof. Medințu Elena-Claudia 

2 decembrie 2021 

 

 

Planurile de 

pregătire 

Oct.-decembrie 

2021 

22 dec. 2021 

 

Expoziție cu 

lucrările elevilor 

20 decembrie 

2021 

 

3 decembrie 2021 

 

9 decembrie 2021 

”Cu Eminescu... de mână” – realizarea unei 
expoziții cu desene, caligrame inspirate din 
poeziile poetului; 
Ziua Culturii Naționale   
 
 
Ateliere de lb. franceză, susținute de voluntari ai 
Asociației Gutenberg Cluj, clasele a VI-a A, C, a 
VII-a A, B 

Prof. Croitor Laura 

Prof. Mihală Mirela 

Prof. Sîrbu Camelia 

 

Prof. Medințu Elena-Claudia 

14 ianuarie 2022 

 

 

14 ianuarie 2022 

20 ianuarie 2022 

-Activitate săptămâna meseriilor – invitați Maria 
Petrescu și Bruno Demaille 
-Activitate antibullying – invitat Bruno Demaille, 
mediator conflicte 
-Organizare eveniment Hour of code 
-Proiect de educație juridică Fii avocat în școala 
ta 

Prof. Medințu Elena-Claudia  
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-ȘCOALA COMUNITĂȚII– 
MANAGEMENTUL STRATEGIC AL 
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII RELAȚIEI 
ACESTEIA CU COMUNITATEA  30 credite 
-4 webinarii Asociația Education for Change – 
Construim contexte sigure de învățare 
-Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea 
competențelor digitale, personale și de a învăța să 
înveți 21 credite 
-Book Creator Certified Author 

Prof. Medințu Elena-Claudia  

-STEM BY STEALTH – SCIENCE DISGUISED 
ASADVENTURE FOR YOUNG LEARNERS 
-”Omul din spatele unui profesor. Învățare 
eficientă într-o lume reală” 
-Tool for the diagnosis of the learning styles and 
cognitive processes of children 
-Conferința Națională 2021: "Captivează prin 
educație" 
-Teach for Romania, Cum reușesc copiii-
perseverența 
-Teach for Romania, Cum reușesc copiii-
încrederea în sine 
-Conferință internațională Orienta4YEL 
-Conferință internațională Educația online fără 
hotare 
-Simpozion internațional Dimensiunea europeană 
a educației incluzive 

Prof. Medințu Elena-Claudia  
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-Concurs național Bucuria lecturii – participare cu elevi din 
clasa a VI-a A și a VII-a C 
-Concurs național CD Idei în cărți 
-Concurs eseuri Asociația Education4Change 
-Proiect național SĂNĂTATE, VIAȚĂ ACTIVĂ - ED. PT 
SĂNĂTATE-Junior Achivement 
-PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR. ESTE 
PROFESIA MEA - ED. PT ORIENTARE 
PROFESIONALĂ 
-JUNIOR ACHIVEMENT - VIITORUL E LA ȘCOAL ED. 
PT ORIENTARE PROF. 
-Program Asociația Education for Change - 
Bullying/Cyberbullying 
-Program Dove – ai încredere în tine 
-Proiect Salvați copiii 
-Proiect transnațional Educația online fără hotare 
-Proiect național de voluntariat o iarnă călduroasă 
-Parteneriat Asociația Guttenberg Cluj – ateliere lb. 
franceză 
-Proiect Pro-Learn 
Activitate săptămâna meseriilor – invitat Irina Gligor – 
clasa a V-a A; 
Program educațional Always – clasa a V-a A; 
Concurs național CDIdei în cărți  
Proiect AREAL Rezidența coregrafică -clasa aV-a 
Conferința literară de presă – D-l Goe de I.L. Caragiale – 
clasa a VI-a B; 
Proiect național Alegeri sănătoase -Salvați copiii   
Programul Și noi avem drepturi – Salvați copiii –  
Cursul de Pedagogie digitală, organizat de Școala de Valori 
în perioada 26 ianuarie -12 martie 2022; 
Programul de formare PROF II Mentorat de practică 
pedagogică – din cadrul proiectului POCU 
,,Profesionalizarea carierei didactice -PROF”, 120 de ore, 
30 cpt; 
Webinar Edu Apps - Catalog electronic la Clasa Viitorului; 
Curs Profesor real într-o școală virtuală; 
Atelier dezvoltare personală - „Managementul clasei de 
elevi prin relație” 
Conferința Școli cu toleranță zero la violență; 
-Random Acts of Kindness Week 
-Valentines Day activity clasa VII C 
-Săptămâna meseriilor-invitat Irina Gligor  
- webinarii Asociația Education for Change – Construim 
contexte sigure de învățare 
 
-Concurs național CDIdei în cărți – coordonator la nivel de 
unitate 
-Concurs eseuri Asociația Education4Change 
 
-Proiect Salvați copii 
 
-Program Asociația Education for Change - 
Bullying/Cyberbullying 
 
-Anul III din proiectul Edu Networks 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prof. Medințu Elena-Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Croitor Laura 

 

 

 

 

 

 
 
Toți membrii ariei curriculare 
 

prof. Epîngeac Andreea 

Cristina 
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Analiza SWOT 

Anul școlar 2021-2022 -     

1. Activitatea metodică 

             PUNCTE TARI: 

         - Diseminarea în cadrul întâlnirilor lunare în aria curriculară Limbă și comunicare și la 
nivelul catedrelor, a noutăților intervenite în legătură cu programele pentru Evaluarea Națională la clasa a 
VIII-a, pentru anul școlar viitor; 

- Consultarea site-urilor de specialitate pentru adaptarea lecțiilor la formatul digital; 
- Colaborarea on-line cu colegii pentru adaptarea conținuturilor la condițiile actuale. 
 
  PUNCTE SLABE: 
 
- Păstrarea legăturii permanente cu părinții pentru implicarea în activități educative; 
- Realizarea de lecții folosind platforme și aplicații web: Prezzi, Kahoot, Google Forms; 

 
        2.  Activități extrașcolare și extracurriculare 
 

PUNCTE TARI: 

- Continuarea la nivelul claselor V-VIII, a pregătirii suplimentare la limba și literatura română; 

  PUNCTE SLABE: 
 
      - lipsa participării la olimpiadele disciplinei 

3.  Participarea elevilor la concursuri cu prezență fizică sau on-line, cu publicarea acestora pe bloguri 
aparținând comunității profesorilor de limba română: 

PUNCTE TARI: 

- Comper – limba și literatura română – prof. Sîrbu Camelia; 

- Înscrierea la Concursul CCDIdei, Jud Ilfov -  prof. Sîrbu Camelia; 

-  Înscrierea la Concursul ”Bucuria Lecturii” -   prof. Sîrbu Camelia; 

- Participarea în proiectul ”Education for Change” -  prof. Sîrbu Camelia; 

PUNCTE SLABE: 
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- Participare la conferințe on-line organizate de grupuri active: consultarea RED – profesori 
digitali, Platforme educaționale online pentru cadre didactice: 

4. Formare profesională continuă și promovarea imaginii școlii 

PUNCTE TARI: 

- finalizarea cursului Creative school de către profesorii înscriși: Mihală Mirela, Sîrbu 
Camelia, Medințu Elena, Stanchi Laura, Epîngeac Elena. 

PUNCTE SLABE: 

             - valorificarea diversității culturale în educație. manifestări culturale și științifice, artistice și 
sportive transdisciplinare, prin aplicarea la clasă a modelelor interactive de învățare. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
În  anul școlar 2021-2022, Comisia metodică Matematică și științe, a  fost constituită din următoarele 

cadre didactice: 
- Prof. Popa Olga – matematică – responsabil comisie 
- Prof. Andon Maria – matematică  
- Prof. Toroiman Eugen – matematică  
- Prof. Popa Radu Cezar – matematica 
- Prof. Gheorghe Elena – chimie 
- Prof. Petcu Gabriela – fizica 
- Prof. Chiorcea Andromeda – biologie  

În anul școlar 2021-2022, comisia ariei curriculare „Matematică-științe„  a urmărit următoarele 
obiective: 

I. Curriculum 
Obiective: 

• Eficientizarea calității procesului de predare-învățare 
• Utilizarea eficientă atât a metodelor, instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a 

celor de evaluare formativă 
• Aplicarea indicatorilor obiectivi de apreciere a activităților elevilor 
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II. Resurse umane 

Obiective: 
• Participarea la programe de formare continuă 
• Promovarea și încurajarea muncii în echipă 

 
III. Resurse materiale 

Obiective: 
• Selectarea manualelor și a auxiliarelor școlare 
• Întreținerea bazei materiale din clase 

 
IV. Dezvoltarea organizațională. Relații sistemice/comunitare 

Obiective: 
• Formarea unei imagini pozitive a Comisiei metodice 
• Implicarea/informarea comunității despre activitățile școlare 

Pe tot parcursul anului școlar, proiectarea activității a urmărit însușirea de cunoștințe pe baza 
abordării transdisciplinare și transcurriculare a conținuturilor programelor școlare, de asemeni s-a ținut 
cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum și de recomandările inspectoratelor de specialitate.  

Toate cadrele didactice au întocmit planificările calendaristice, au parcurs materia ritmic și 
integral, au utilizat strategii activ - participative, au organizat activități pe grupe de elevi în funcție de 
particularitățile de vârstă și cele psihice ale elevilor. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a 
realizat ținând cont de sistemul de relații și dependențe care există între competențe  și  conținutul 
științific, strategii de predare, învățare și evaluare și standardele de competență de la sfârșitul ciclului 
primar. Tehnica lucrului pe grupe a permis implicarea tuturor elevilor în activitatea de învățare, aceștia 
dobândind capacități de cooperare, de sprijin și de colaborare, de primire și asumare de sarcini, de 
respectarea unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective. 

Membrii comisiei au fundamentat proiectarea didactică pe achizițiile anterioare ale elevilor, pornind 
de la testarea predictivă a acestora, utilizând strategia de dezvoltare-proiectare curriculară din unitatea 
școlară, identificând pentru fiecare unitate de învățare achizițiile anterioare necesare (cunoștințe, 
deprinderi, atitudini) asigurând corelări între obiectivele și conținuturile predate și obiectivele și 
conținuturile corespunzătoare celorlalte discipline din aceeași arie curriculară (fizică și biologie). De 
fiecare dată au fost precizate obiectivele de evaluare urmărite și pentru a avea o imagine corectă a 
situației fiecărui elev la momentul respectiv, rezultatele testelor au fost interpretate, stabilindu-se nivelul 
inițial de plecare, fundamentul noilor achiziții, nevoile de învățare sau reînvățare, stabilindu-se măsuri de 
remediere în acest sens. Au respectat reglementările legale în vigoare privind conținutul și forma 
documentelor de proiectare prin utilizarea planurilor de învățământ și a programelor aprobate de 
Ministerul Educației Naționale, precum și prin realizarea planificării calendaristice și a proiectării 
unităților de învățare conform legislației în vigoare.  

Activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice “Matematică şi Științe” au urmărit îndeaproape 
obiectivele educaționale încercând, cu toate mijloacele disponibile să le atingă.  

Activitatile generale ale comisiei sunt:   
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- Prezentarea raportului de activitate a comisiei pe anul școlar 2020 – 2021;  
- Stabilirea activităților ce urmează a se desfășura pe sem. I şi II al anului şcolar 2021– 2022  
- Stabilirea graficului de pregătire pentru EN 2022  
- Pregătirea testelor de evaluare inițială 
- Interpretarea rezultatelor obținute la testele de evaluare inițială și aprobarea planului de măsuri 

privind remedierea situației constatate; 
-  Îndrumarea cadrelor didactice din comisie în vederea realizării planificărilor conform cu programele 

școlare în vigoare; 
-  Îndrumarea profesorilor la realizarea proiectelor didactice care să asigure elevilor egalitatea de șanse 

și să prevină discriminarea; 
-  Discuții, în cadrul comisiei, despre noutățile legislative  
- Studierea programelor pentru Evaluarea Națională și evidențierea respectării lor în cadrul orelor de 

pregătire suplimentară;  
- Prelucrarea metodologiei de desfășurare a EN 2022, atât cu membrii comisiei, cât și cu elevii din 

clasele terminale;  
- Participarea membrilor comisiei la cursuri de perfecționare  
- Ore săptămânale de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională 

(profesorii de matematică) 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade si concursuri școlare  
- Organizarea unor ore de pregătire suplimentară cu elevii slabi la învățătură 
- Participarea membrilor comisiei la olimpiadele școlare în calitate de asistent/evaluator 
- Fiecare cadru didactic, a elaborat teste de evaluare ținând cont de particularitățile intelectuale ale 

elevilor 
- Organizarea de activități extrașcolare și extracurriculare. 
- Realizarea unor ore săptămânale de consultații cu părinții elevilor. 

 

ACTIVITATI  SPECIALE  

Data 

Participare la Proiectul EduNetworks: Gheorghe Elena, Popa Olga, Petcu Gabriela, 
Chiorcea Andromeda 

   Proiectul național ”Fii avocat în școala ta”, ediția I, Bucurști 2022, derulat la Școala            
Gimnazială ”Ferdinand I” -coordonator-Gheorghe Elena 
   Voluntariat în cadrul proiectului ”Zile de vacanță oferite-n dar”, organizat la Școala 
Gimnazială ”Ferdinand I”, în perioada 20.06 - 08.07.2022 (toti membrii comisiei) 
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,,Ziua Planetei”-activitate organizata cu clasele a 5-a si a 8-a ( Chiorcea Andromeda, 
Popa Olga, Petcu Gabriela) 
,,Ziua Mondiala a Apei”- activitate organizata cu cls 8 A( Gheorghe Elena, Popa 
Radu, Popa Olga) 
,,Bun venit primavara!”-activitate organizata cu cls 5C (Chiorcea Andromeda) 
 ,,Ziua Nationala a lecturii”-activitate organizata cu cls 5C (Chiorcea Andromeda) 
,,Un mar pe tine doctorul departe” -activitate organizata cu cls 5C (Chiorcea 
Andromeda) 

22 aprilie 

22 martie 

martie 

Simulari EN la nivelul școlii ( toti prof de matematica)  
februarie și 
mai 

Simulare EN la nivel național(toti prof ariei) 
Rezultatele au fost comunicate individual părinților și elevilor 
În urma rezultatelor obținute la simularea EN s-a stabilit un plan de măsuri la nivelul 
Comisiei de Matematică 

5 aprilie 

Desfășurarea Examenului de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, 
proba la Matematică (toti membrii ariei au fost implicati 
Examenul de bacalaureat-membru comisie -Gheorghe Elena 
Evaluarea Naționala la clasa a VI-a, proba de matematică și științe 
- profesorii de matematică, fizică și biologie au fost corectori 
Evaluare Nationala -cls II si cls IV-membri si administratori- Gheorghe Elena, 
Popa Olga, Toroiman Eugen 
  

Iunie 

Iulie 

mai 

Turneul de Sah-,,Impreuna Reusim”-editia VI, coordonator Popa Olga 
6 mai 

Concursul Comper – Matematică -etapele I,II(toti prof de matematica)  
  Olimpiada de chimie - etapa județeană- 20 martie 2022- evaluator -Gheorghe Elena 
  Etapa județeană a Concursului de chimie Lazăr Edeleanu - 8 mai 2022- 

asistent si evaluator - Gheorghe Elena 
  

 

  Evaluarea  probei de interviu nr. 43 pentru ocuparea funcției de 
director/director adjunct de la Școala Gimnazială ”Ferdinand I”, sesiunea 
ianuarie – aprilie -membru - Gheorghe Elena  

 

 ,, Si noi avem drepturi” -activitate organizata in cadrul proiectului ,,Salvati 
copiii”(Petcu Gabriela) 
,,Risipa alimentara”- activitate organizata cu cls 8B(Petcu Gabriula) 

Martie 

aprilie 
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   Conferinta ,,Educatie pentru stiinte” - Investim în educația pentru viitor”, organizat 
de Liceul Teoretic ”Dr. Mioara Mincu” și Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”, în 
parteneriat cu Revista Știință și Tehnică - Gheorghe Elena si Petcu Gabriela  

februarie 

Curs de formare si perfectionare,, Management de proiect in context digitalizat”-
Popa Radu Cezar Iunie-iulie 

  
 
În ședințele din cadrul comisiei au fost studiate și s-a încercat:  
- identificarea unor metode specifice de predare - învățare centrate pe elev  
- adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru, la cerințele colectivelor de elevi pentru 

obținerea unor rezultate mai bune la examenul de Evaluare Națională  
- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la 

diferite activități în cadrul școlii și la nivel local. 

 
Pentru aceasta se urmărește perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile 

cercurilor pedagogice utilizarea anumitor softuri educaționale în activitatea didactică. 
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Cu toate aceste eforturi susținute din partea profesorilor rezultatele obținute de elevii școlii noastre, la 

sfârșitul acestui an școlar, au fost mulțumitoare pentru profesorii din această instituție școlară care au 
trudit căutând să îi învețe pe elevi . 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FERDINAND I 
Bulevardul Gării Obor, nr.16, sector 2, cod 73232 

Tel.: 021.2525370, fax.: 021.2525370 
Email : scoala64@yahoo.com 

 36 
 

 

 ARIA CURRRICULARA OM SI SOCIEATE 
 Pe parcursul anului școlar 2021-2022, membrii ariei curriculare OM ȘI SOCIETATE și-au 
propus și au desfășurat o activitate bogată, pornind de la următoarele obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional  
• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  
• utilizarea de strategii activ-participative; 
• asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităților 

de evaluare; 
• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 
• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 
• susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 
• organizarea de activităţi extracurriculare; 
• colaborarea şcoală-familie. 

Proiectarea activităţilor instructiv-educative s-a făcut conform Curriculumului  
Naţional şi al celui propus de CDS. S-au utilizat strategii didactice si instrumente de evaluare 
tradiţională şi alternativă. Toţi membrii catedrei folosesc metodele interactive de predare-
învăţare, portofoliul, metode de dezvoltare a gândirii critice precum şi softuri educaţionale. 
 Activitatea metodică 
La nivel de sector: participare la întâlniri metodice, conform programelor de activităţi ale 
Comisiilor metodice pe sector şi programelor Cercurilor pedagogice. 
La nivelul unității școlare:  
Întocmirea judicioasă a documentelor de planificare și proiectare didactică.  
Membrii ariei curriculare au participat la activitățile organizate la nivelul catedrei și ariei 
curriculare. 
În cadrul întâlnirii metodice din luna noiembrie, prof.Croitor Laura a prezentat membrilor ariei 
lucrarea: Metode active de creştere a motivaţiei şi creativităţii în situaţiile de învăţare. 
 
Formare profesională continuă 
Curs de formare în cadrul Proiectului ,,Creative School” - ,,Educație outdoor” și ,,Relația școală-
acasă”desfășurat în parteneriat cu VIA University College, Danemarca – prof. Dragomir Cosmin, 
prof. Dobre Sânziana, prof. Croitor Laura; 
Curs Abordarea Integrată a Copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale – prof. Stoica Valentin 
Cursul de Pedagogie digitală, organizat de Școala de Valori în perioada 26 ianuarie - 12 martie 
2022- prof. Croitor Laura; 
Programul de formare PROF II Mentorat de practică pedagogică – din cadrul proiectului POCU 
,,Profesionalizarea carierei didactice -PROF”, 120 de ore, 30 cpt – prof. Croitor Laura 
 
Activități extrașcolare și extracurriculare 
Spectacol de colinde – clasa a VI-a C, 16.12.2021 – prof Pană Elly 
Atelier de mărțișoare – clasa a VI-a B – prof. Pană Elly 
Atelier de confecționat felicitări de 8 Martie – clasele: PA, PB, PC, PD, IA, IB-  prof.Pană Elly 
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1 Decembrie – vizionare film documentar – Momente din istoria făuririi visului de aur al românilor: 
Marea Unire –prof.Croitor Laura;  
Activitati de Ziua Națională a României – prof Stoica Valentin 
Expoziție ” Versurile lui Eminescu prin ochi de copil”, clasele a Va A și B, prof.Croitor Laura 
24 Ianuarie - Hora Unirii – prof. Stoica Valentin, prof. Dragomir Cosmin, prof. Croitor Laura 
Ziua Mondială a Apei  -22 martie– activități de conștientizare a importanței apei – prof. Dragomir 
Cosmin – toate clasele de gimnaziu 
Ziua Mondială a Pământului  -22 aprilie– prof. Dragomir Cosmin 
Învierea Domnului – tradiții și obiceiuri pascale – prof.Pană Elly, prof.Zachia Gabriel, prof.Croitor 
Laura 
Picnic în parc, cu ocazia Zilei Școlii – prof. Stoica Valentin 
Implicare în scrierea proiectului PNRAS – prof. Dobre Sânziana 
Rainbow Run-participare prof.Dragomir Cosmin, prof.Croitor Laura 
Proiect ,,Zile de vacanță în dar” – Dragomir Cosmin, Croitor Laura 
Promovarea și valorificarea diversității culturale în educație 
Proiect eTwinning EuroChristmas – clasa a V-a A, prof. Croitor Laura 
Proiect eTwinning Our Tear, Four Seasons for the Perspective of Children – clasa a III-a C, 
prof.Croitor Laura 
 
ARIA CURRICULARA  ARTE SI TEHNOLOGII 
 

1. EDUCATIE PLASTICA 
Desfășurarea opționalului de Arta, disciplină nouă  Arta Inteligenta & New media” , pe tot 
parcursul anului scolar. 

 

Concursul international de picture si garfica “Culori pentru pace”, cu participarea claselor V-
VIII 

Lumea vazuta de Ion Barladeanu. 

Autorul de talei international, artistulul colajelor a decedat la data de19 octombrie 2021.  

 

OCTOMBRIE 2021 

Activitatea In Memoriam Ion Barladeanu a fost desfasurata la jumatatea lunii octombrie prin 
Explicarea tehnicii artei colajului, prezentarea vietii artistului si a mesajului conceptual transmis 
de catre acesta. Fabuloasele lucrari ale copiilor au fostexpuse la sfarsit de an 

 

NOIEMBRIE 2021 
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MATISSE , MONET, SIGNAC – noiembrie – luna despre impressionism, divisionism, pointillism 

Poveste despre marii artisti reprezentanti ai curentului impressionist,  care s-au nascut in luna 
noiemnbrie, Filme despre viata acestora, tehnici de lucru, istoria artei. Tema: “Sa pictam ca sa 
impresionam!” 

 

 DECEMBRIE 2021 

Concursul de creatie organizat in parteneriat cu Asociatia Crestem Copii Fericiti – 
Ferdinand I 

cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, unde castigatorii premiului I, sectia gimnaziu au fost doi 
elevi ai clasei a V-a, cu lucrari colaj – arta grafica computerizata. 

 

IANUARIE 2022  

Mihai Eninecu si poezia in arta 

 

FEBRUARIE 2022  

Activitate destinata zilei de nastere a lui Constantin Brancusi 

He(ART) beat - Brancusi  

Introducere in sculptura, vizionarea filmelor documentare despre opera si viata artistului 

Participare clasele V – VIII 

 

 

MARTIE 2022 

ATELIERE texturi si modelaj - felicitari de ziua mamei 

 

APRILIE 2022 

 Ateliere de benzi desenate “Empatie” (pentru copiii din Ucraina) 
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IUNIE 2022 

Expozitia de grup de pictura si colaj, realizată la sfârșitul anului școlar (iunie 2022)  

A cuprins o serie de activitati preliminare (selectie lucrari, inramare, panotare,  realizarea grafica 
amaterialelor de informare si promovare - afise si diplome de excelenta pentru copiii expozanti:  

- Vernisaj (deschoderea expozitiei la care au participat, elevi, parinti, rude, cadre didactice, etc) 
- Finisaj - inchiderea expozitiei/ strangerea lucrarilor - (sfarsitul lunii august 2022). 
- Participarea elevilor claselor V-VIII. 
 

IULIE 2022 

Am participat la Programul de Voluntariat “Zile de vacanță oferite în dar” cu un 

program de Pictura de șevalet, jocuri, origami. 

 

 

 

2. EDUCATIE FIZICA 
Prof. Natalia Karaiosifoglu 

 

Am asigurat condițiile optime de desfasurare a procesului instructiv-educativ in conditii de 
pandemie. Am asigurat caracterul aplicativ al cunoștințelor predate , am selectat continuturile si 
strategiile care sa poata fi utilizate diferențiat, in scopul finalizarii serviciilor educationale tuturor 
elevilor, indiferent de mediul de provenienta , am implicat toti elevii , fara discriminare in 
activitatile de invatare.Am utilizat optim resursele educationale si sursele de informatie de care 
dispuneam in activitatea didactica, metodica si stiintifica. 
 
In semestrul al II lea am organizat la clasele V - VIII o excursie de o zi la Salina Ocnele Mari. 

 

 

3. EDUCATIE TEHNOLOGICA 
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Prof. Roxana Teodorescu  

Abilităție practice încep să se dezvolte încă din familie când părinții îi pun  pe copii să 
desfășoare anumite activități casnice cum ar fi: fetițele o ajută pe mama la prepararea prăjiturilor, 
iar băieții meșteresc împreună cu tații lor la realizarea unor obiecte folositoare sau chiar la 
repararea acestora. Apoi copiii încep să se familiarizeze cu anumite forme de activitate atât la 
grădiniță cât și la școală, astfel că are loc formarea unor deprinderi elementare de muncă. Aceste  
deprinderi stimulează dezvoltarea gândirii, a atenției dar și curiozitatea de a realiza un obiect. 
Jocurile și activitățile practice contribuie la dezvoltarea creativității, a imaginației, a spiritului de 
observație dar mai ales a gustului estetic.  

În acest context un rol important îl au materialele folosite pentru realizarea unr obiecte, 
cum ar fi: hârtia, sfoara, cartonul, materialul lemnos, dopurile de plută, ață de diferite culori, 
plasticul, metalul, sticla, sârma de grosimi diferite, materiale textile, argila.  

Cu cât elevii folosesc materiale cât mai diverse iar posibilitățile de îmbinare și de 
combinare sunt multiple  cu atât mai mult se stimulează gândirea creativă dar și dorința de a se 
implica în muncă. Astfel, ei își însușesc unele noțiuni elementare despre diferite materiale de 
lucru, despre instrumentele și uneltele de lucru dar mai ales despre modul de lucru și 
întrebuințarea lor. De asemenea, în asemenea activități elevii trebuie să respecte anumite reguli de 
muncă, de protecție dar și de  securitate pentru a-și proteja sănătatea.  

Ca urmare, abilitățile practice se dezvoltă pe tot parcursul anilor de studiu, contribuind la 
consolidarea priceperilor și deprinderilor de muncă. Astfel, practica a demonstrat că o acțiune care 
nu-l  interesează pe elev nu poate fi însușită și ca atare scade și interesul acestuia pentru  o astfel 
de activitate. Este necesară cunoașterea teoretică a modului de realizare a unui obiect dar și 
respectarea etapelor de lucru, care duc la dezvoltarea următoarelor categorii de abilități, și anume:  
-priceperi și deprinderi practice legate de organizarea muncii: asigurarea ordinii la locul de 
muncă, aranjarea în ordine a materialelor, a uneltelor necesare, respectarea timpului. 
-priceperi și deprinderi practice legate de prelucrarea diferitelor materiale de lucru: îndoirea, 
împăturirea, tăierea, decuparea, lipirea, la lucrările de hârtie, modelarea argilei, executarea 
punctului traditional românesc –cruciulița, răsucirea sârmei.  
-priceperi și deprinderi practice legate de mânuirea corectă a diferitelor instrumente și unelte de 
lucru: mânuirea acului și folosirea  corectă a degetarului, mânuirea foarfecelui și a pensulei la 
lucrările din hârtie. 

Abilitățile practice pot fi utilizate și în cadrul altor ore cum sunt cele de: biologie, educație 
plastică, chimie, geografie realizându-se astfel, o interdisciplinaritate care contribuie la 
consolidarea cunoștințelor teoretice.  

Ca urmare, abilitățile practice sunt cele care-l inițiază pe elev în a-și descoperi dorința de a 
lucra cu un anumit tip de material, de a combina creativ diverse materiale pentru realizarea unui 
produs original și de ce nu, de  a-l face să-și dorească să practice o anumită meserie . 

 
 
CICLUL PRIMAR 
 
Comisia este formată din 16 învățători: 14 titulari, un suplinitor calificat și un suplinitor necalificat. 
Mentor pentru învățătorul necalificat este doamna Spirescu Simona, prof. înv. primar la clasa I A. 
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 În anul școlar 2020- 2021, ciclul primar are următoarea componență: 
-Clasa Pregătitoare A- prof. înv. primar Marin Nicoleta  
-Clasa Pregătitoare B- prof. înv. primar Costinean Liliana  
-Clasa Pregătitoare C- prof. înv. primarOprea Simona  
-Clasa Pregătitoare D- înv. Ciocan Roxana- Claudia 
-Clasa I A-  prof. înv. primar Spirescu Simona 
-Clasa I B- prof. înv. primar Grigorescu Carmen 
-Clasa I C- prof. înv. primar Berindei Mircea 
-Clasa a II- a A- prof. înv. primar Drăgoi Monica  
-Clasa a II- a B - prof. înv. primar Vulpe Minodora 
-Clasa a II- a C-  prof. înv. primar Mihai LIliana 
-Clasa a III-a A- înv. Mihai Maria 
-Clasa a III-a B- prof. înv. primar Pînzariu Aurica 
-Clasa a III-a C- prof. înv. primar Pena Aurica 
-Clasa a IV-a A- prof. înv. primar Zaharia Corina 
-Clasa a IV-a B- prof. înv. primar Dumitrescu Carmen 
-Clasa a IV-a C- prof. înv. primar Angheluță Tița 
 
Doamna învățător Zaharia Corina este responsabilă cu întocmirea și transmitrea tuturor informațiilor 
către inspectorat, responsabil învățători. 
Doamna învățător Spirescu Simona și doamna învățător Costinean Liliana fac parte din echipa de 
metodiste, sector 2. 
 
Activitățile desfășurate la nivelul școlii se regăsesc în fotografiile și filmulețele postate pe pagina de 
Facebook a școlii. Acestea sunt realizate și postate de domnul învățător Berindei Mircea. 
 
Din cauza pandemiei nu s-a putut derula la ciclul primar în primul semestru, Programul ”Școala după 
Școală”, program pentru care școala avea avizul  CA ISMB. 
Tot din cauza pandemiei au fost necesare impunerea unor măsuri de siguranță atât pentru elevi, dar și 
pentru toate cadrele didactice: programul de funcționare, pauzele dintre ore, aerisirea sălilor de clasă, 
fixarea unui traseu de intrare și ieșire a elevilor.  
 
În perioada 14 septembrie- 4 octombrie, activitatea didactică la clasele I- IV s-a desfășurat on-line. La 
clasele pregătitoare activitatea s- a desfășurat cu prezență fizică la școală în această perioadă, la Școala 
Ferdinand. 
Din cauza lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică, cursurile se vor desfășura la Școala nr. 24 de 
pe strada Silvia. 
În intervalul 6 octombrie- 15 octombrie activitatea didactică la tot ciclul primar s-a desfășurat cu prezență 
fizică, apoi din 18 octombrie - 22 octombrie, școală on-line.  
În perioda 23 octombrie- 7 noiembrie, ciclul primar a fost în vacanță. 
Din data de 8 noiembrie activitatea se desfășoară cu prezență fizică la școală până la sfârșitul semestrului 
I. 
La noua locație, ciclul primar funcționează în două ture: 
-tura I, clasele prgătitoare, clasele a II- a și clasele a III- a, în intervalul 8-11; 
-tura a II-a, clasele a IV- a, în intervalul 11.45- 14.40, 15.25. 
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În perioada de online, la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a, ora a avut o durată de 30 minute cu 
10 minute pauză și pauza mare de 20 minute; 
-la clasele a III-a și a IV-a, ora a avut o durată de 40 minute cu 10 minute pauză și pauza mare de 20 
minute; 
În tot acest timp la fiecare clasă s-a asigurat și predarea online pentru copiii care au dovedit cu acte că nu 
pot participa fizic la școală. 
 
Ne-am stabilit rutina unei întâlniri săptămânale în cadrul căreia am stabilit testarea inițială, itemi, câteva 
măsuri, am împărtășit idei. 
Cu elevii ne-am văzut zilnic, după un orar bine stabilit. Activitățile la clasă s-au desfășurat pe platforma 
Classroom și întâlniri pe Webex, la clasele pregătitoare. În cadrul lecțiilor s-au folosit și aplicațiile: 
Kahoot, Wordwell, Google Forms, Jamboard, Flipgrid, Padlet, Liveworksheets. Am interacționat cu 
elevii zilnic, după orarul stabilit.  
I-am susținut emoțional cu încurajări, aprecieri și activități care să le facă plăcere. A fost important să 
menținem rutina, un program clar și să le limităm accesul pe internet (conform unui program clar 
stabilit).  
Întâlnirile periodice cu părinții elevilor au avut loc pe Classroom. 
Asociația de părinți ”Creștem Copii Fericiți”a reușit să obțină computere- și chiar unele performante 
pentru elevii care aveau atâta nevoie de acestea!   
 
În anul școlar 2020- 2021, la ciclul primar sunt următoarele opționale: 
Clasa I B- ”Ne jucăm, matematică învățăm!”, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
Clasele a II-a B- opțional ”De-a arhitectura MINI” 
Clasele a III-a A, B, C au opțional ”De-a arhitectura în orașul meu”. 
Clasele a IV-a A- opțional ”De-a arhitectura în orașul meu”. 
Aceste opționale sunt desfășurate la clase de învățători împreună cu studenți arhitecți și arhitecți. 
                                                                       
1. Activitaţile metodice desfăşurate în şcoală, la nivelul sectorului sau a altor instituţii abilitate 
(cercuri pedagogice, alte activităţi specifice): 

 
Consfătuirile învăţătorilor din sectorul 2 
Participare la Consfătuirile cadrelor didactice din învățământul primar – 16 sept. 2021, prof. metodiști 
Simona Spirescu și Liliana Costinean și prof. înv. primar Zaharia Corina. Doamnele metodist au 
prezentat în cadrul cercului câte un material. Activitatea s-a desfășurat online. 
 
-2.10, 3.10.2021-Teste inițiale comune, la nivelul claselor a IV-a, la limba română și matematică- prof. 
înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița. 
Stabilirea unor măsuri de ameliorare și dezvoltare în urma acestor teste. 
 
 
Activitatea metodică( cercul pedagogic)  
-5 aprilie- cerc pedagogic învățători, sector 2 ( organizator în calitate de metodist), prof. înv. primar 
Costinean Liliana, prof. înv. primar Spirescu Simona; 
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2. Olimpiade și concursuri 
-concursul ”Amintiri din copilărie”, prof. înv. primar Costinean Liliana- clasa PB, învățător Ciocan 
Roxana- Claudia- clasa PD; 
-concursul ”Micul Isteț”, prof. înv. primar Costinean Liliana- clasa PB, învățător Ciocan Roxana- 
Claudia- clasa PD; 
La aceste concursuri, elevii au obținut multe premii, medalii și diplome. 
 
Semestrul II 
 
-martie, “Micii olimpici”, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, prof. înv. primar Oprea Simona; 
-martie, “Amintiri din copilarie”, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, prof. înv. primar Oprea Simona, 
înv. Ciocan Roxana; 
-Concursul Comper, prof. înv. primar Drăgoi Monica, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar 
Vulpe Minodora; 
 

 
 
3. Activități extrașcolare și extracurriculare: 
 
-20.09.2021- Pornim la drum împreună-”Cutia cu amintiri”, prof. înv. primar Zaharia Corina, clasa a IV- 
A; 
-23.09.2021, ” Ziua mondială a curăţeniei”-activitate de curățenie în sala de clasă, prof. înv. primar 
Drăgoi Monica, clasa a II-a A; 
-07.10.2021-Experiment sau magie- ”Vulcanul”, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A;  
-11.10.2021-”Frunze ruginii de toamna”-expoziție cu lucrările copiilor- activități interactive,  
învățător Ciocan Roxana- Claudia, clasa PD;   
-11.10.2021- Proiect ”Familia mea”, prof. înv. primar Zaharia Corina, clasa a IV- A;                                                                                                                                                                                                                    
-14.10.2021- ”Zâna Toamna”- Poezie și culoare, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-21.10.2021- ”Și eu pot să fiu meșter”- Lucrări din coca, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-21.10.2021 – Atelier de lectură 1 – „La gura sobei”, prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB; 
-22.10.2021, ”Să sărbătorim ȋmpreună Halloweenul!”-concurs de măști, prof. înv. primar Drăgoi Monica, 
clasa a II-a A;  
-din 26 octombrie, saptamanal – inscrierea clasei IB in proiectul “Tedi- scoala sigurantei” si desfasurarea 
activitatilor, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
-08.11.2021- Proiect Investigație- ”Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală”, prof. înv. primar 
Zaharia Corina, clasa a IV- A 
-10.11.2021 – Sărbătoarea celor 30 de zile de școală , prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB; 
-17.11.2021 - Atelier de lectură 2 – „La gura sobei” , prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB; 
-22.11.2021- Proiect ”La pas prin Europa”, prof. înv. primar Zaharia Corina, clasa a IV- A; 
-25.11.2021- Parada modei-”Costume din hârtie”, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A;  
-26.11.2021- Proiect ”Adoptăm un râu din România”,  prof. înv. primar Zaharia Corina, clasa a IV- A;                                                                                                                                                                                                                            
-26.11 – 01.12.2021 –  participare premiată la Concursul „Ziua Națională a României”, organizat de 
Asociația „Creștem copii fericiți”, au participat toți elevii și toate cadrele didactice de la clasele primare. 
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Au fost premiați elevi individual, clasa a II-a B- prof înv. primar Vulpe Minodora, clasa a III-a C- prof. 
înv. primar Pena Aurica și toată clasa a IV-a A, prof. înv. primar Zaharia Corina; 
-01.12.2021 – Ziua României – activitate creativă realizată de părinți și elevi, prof. înv. primar Costinean 
Liliana, clasa PB; 
-06.12.2021 – Activități dedicate lui Moș Nicolae, prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB; 
-08.12.2021 - Atelier de lectură 3 – „La gura sobei”, prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB; 
-09.12.2021 – „Sărbătorea primelor 50 de zile de școală”, prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa PB, 
prof. înv. primar Grigorescu Carmen- clasa I B; 
-9.12.2021-”Fii și tu Moș Crăciun pentru o familie”- Strângere de donații, învățător Mihai Maria, clasa a 
III-a A;                                                                                                                                                                                                                              
-16.12.2021- ”Cel mai bun cititor”- Concurs de literarură, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A; -
17.12.2021- Scrisoare adresata lui Mos Craciun- redactarea în format digital a unei scrisori adresate lui 
Mos Craciun, prof. înv. primar Vulpe Minodora- clasa a II-a B;                                                                                                                                                                                                                          
-20.12.2021- ”Ziua solidarității”- Activități interactive – 20. 12. 2021, învățător Mihai Maria, clasa a III-a 
A;     
 20.12.2021- ”În așteptarea lui Moș Crăciun...” - colaj de colinde, desene și căsuțe 3D, prof. înv. primar 
Dumitrescu Carmen, clasa a IV-a C;                                                                                                                                                                                                                         
-21.12.2021- ”Suntem copii fericiți !” Cântec, joc și poezie, învățător Mihai Maria, clasa a III-a A;                                                                                                                                                                                                                              
-21.12.2021 – „Serbare de Crăciun”-transmisă online părinților, prof. înv. primar Costinean Liliana, clasa 
PB; 
-21.12.2021- Program artistic ,,Uite ,vine Mos Craciun!”, prof înv. primar Oprea Simona, clasa PC, prof. 
înv. primar Drăgoi Monica, clasa a II-a A, învățător Ciocan Roxana- Claudia- clasa PD, prof. înv. primar 
Vulpe Minodora- clasa a II-a B, prof. înv. primar Grigorescu Carmen- clasa IB; 
-Activități cu părinții la clasă în luna decembrie ”Spiridușii Moșului,,- Ateliere de pictură, confecționare 
scrisori pentru Moș Crăciun, Confecționat de coronițe, podoabe, prof înv. primar Spirescu Simona, clasa I 
A; 
-Organizarea a 4 seri de lectură cu părinții și copiii, online, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-Participarea la Acțiunea de Voluntariat,, Fii Moș Crăciun pentru o familie” cu elevii clasei, prof înv. 
primar Spirescu Simona, clasa I A; 
-Dirijor pentru corul de profesori ,,colindători”, prof înv. primar Spirescu Simona, clasa I A; 
-În așteptarea Crăciunului - Atelier de pictură pe tricouri ( susținut în colaborare cu un părinte), prof. înv. 
primar Pena Aurica, clasa a III-a C; 
-De vorbă cu un autor- întâlnire (on-line) cu o autoare de poezii pentru copii, prof. înv. primar Pena 
Aurica, clasa a III-a C; 
-14.01.2022 – „Eminescu, poetul nemuritor al românilor” Activitate dedicată poetului național, toate 
clasele primare; 
-21.01.2022- Hai să dăm mână cu mână!”- Activități desfășurate pentru a sărbători Mica Unire, la toate 
clasele primare. Toți elevii împreună cu cadrele didactice au ieșit în curtea școlii și au dansat Hora Unirii.  
 
 
În aceasă perioadă a școlii online, cadrele didactice de la clasele primare au desfășurat ședințe online cu 
părinții claselor. De asemenea, au stabilit și întâlniri individuale cu unii părinți și elevi unde au analizat 
situația școlară/ provocări și soluții școala online; 
-22 octombrie a avut loc întâlnirea cadrelor didactice cu Asociația de părinți -,,Problemele și nevoile 
actuale în învățarea online”. 



 
 

 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FERDINAND I 
Bulevardul Gării Obor, nr.16, sector 2, cod 73232 

Tel.: 021.2525370, fax.: 021.2525370 
Email : scoala64@yahoo.com 

 45 
 

 

 
 
 
-în perioada octombrie- mai s-a desfășurat la clasele a IV- a, Proiectul ”Cartea lunii”,  în vederea 
stimulării lecturii individuale a elevilor, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu 
Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-16.02.2022- ,,Ziua Cititului Împreună”, toate clasele primare; 
-22 februarie- ”Săptămâna Empatiei” – proiect comun ”În papucii celuilalt” – colaborare clasele 
a IV-a A, B, C, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar 
Angheluță Tița; 
-24 februarie- ”Dragobetele copiilor” -cântece și poezii, felicitări- înv. Ciocan Roxana; 
-28.02,2022- Atelier de mărțișoare, toate clasele primare; 
-martie- ”Și noi avem drepturi!” - program de voluntariat în cadrul Organizației Salvați 
Copiii, prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-3 martie- Promovarea imaginii școlii noastre în vederea înscrierii elevilor la clasele pregătitoare, prin 
realizarea unui film video și a unor flyere, de către cele 3 învățătoare de clasa a IV-a – postare pe pagina 
de Facebook a școlii, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. 
primar Angheluță Tița; 
-8 Martie- ”Ziua mamei”- ateliere de felicitări pentru mama, toate clasele primare; 
-22 martie- ”Ziua Mondială a Apei”- activități de conștientizare a importanței apei în viața noastră și a 
modalităților de economisire, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, 
prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-23 martie- Celebrarea poetei Elena Farago – Intalnire cu doamna bibliotecara Badea Paula si realizarea 
unei carti cu poeziile Elenei Farago, prof. înv primar Vulpe Minodora; 
-25 martie- ”Ne vrem școala înapoi!” - mesaje colorate, înv. Mihai Maria; 
-27 martie- Ceremonia de absolvire a Lecțiilor pentru pace pentru clasa I A- organizată online de către 
HWPL- Coreea de Sud, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-27 martie- Ziua Mondială a Teatrului,- ” viața ca o scenă”,  vizionarea unor scenete și piese de teatru, 
înv. Ciocan Roxana; 
-29 martie- lecție despre educație financiară- invitat părinte al unui elev, prof înv. primar Spirescu 
Simona; 
-martie-aprilie- ”Micii sanitari”- Proiect de educație sanitară susținut de studenți la UMF Carol Davila, 
prof înv. primar Pena Aurica, prof. înv primar Vulpe Minodora; 
-13 aprilie- Lecție despre fluide- invitat părinte al unui elev, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-13 aprilie- ”Atelier de poveste”, activitate practică (părinți și copii), modalități bio de vopsit ouă, înv. 
Mihai Maria; 
-13 aprilie- ”Ziua Pământului-22 aprilie” -activitate trandisciplinară, prof. înv. primar Drăgoi Monica; 
-14 aprilie- Ateliere de Paște- invitați 5 părinți ai elevilor, toate clasele primare; 
-3 mai - lecție despre educație financiară- invitat părinte al unui elev, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-2-5 mai- ”Săptămâna profesiilor”- părinți la clasă + Doamna Petrescu și Bruno de Maille-,, Despre 
poliția locală și mediere de conflicte/ bullying), prof înv. primar Spirescu Simona, prof. înv. primar Pena 
Aurica, prof. înv. primar Drăgoi Monica, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen; 
-6 mai - Opera Comică, toate clasele primare; 
-15 mai- excursie copii și părinți la Valea Șipotului - Sinaia, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-18 mai- ”Ziua Mondială a Sportului -Minte sănătoasă în corp sănătos”, înv. Ciocan Roxana; 
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-20 mai- vizită la sediul Poliției Locale sector 2 cu ocazia celebrării Zilei Poliției Locale, prof înv. primar 
Spirescu Simona; 
-20 Mai 2022 - Excursie tematică, de o zi, cu clasa a IV-a la Salina Slănic Prahova, prof. înv. primar 
Angheluță Tița; 
-27 mai- ”Este ziua noastră!” -Ziua Internațională a copilului- pictură pe tricouri cu supereroii, carnaval, 
concurs de dans, desene, jocuri, înv. Ciocan Roxana; 
-30- 31 mai- ”Zilele Porților Deschise” la Școala Gimnazială ”Ferdinand I” – primirea părinților viitorilor 
elevi de clase pregătitoare, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. 
înv. primar Angheluță Tița; 
-2 iunie-”La revedere, cl. a IV-a B!”, petrecere organizată la Palatul Mogoșoaia, părinți-elevi, prof. înv. 
primar Dumitrescu Carmen; 
-4 iunie - excursie “Centrul de echitatie- Urlati”  - clasa I, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, prof. înv. 
primar Oprea Simona; 
-4- 5 iunie- -”La revedere, cl. a IV-a A!”, excursie organizată de părinții clasei la Moeciu de Sus, prof. 
înv. primar Zaharia Corina; 
-5 iunie - excursie “Centrul de echitatie- Urlati”  - clasa a VI-a, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, 
prof. înv. primar Oprea Simona; 
-8 iunie- Excursie la Vulcanii noroioși, prof. înv primar Pena Aurica; 
-9 iunie- ”Rămas bun, dragă clasă pregătitoare!- mini -petrecere, dans, cântecele, picture, înv. Ciocan 
Roxana; 
-iunie- iulie- ”Zile de vacanță a(tra)ctivă oferite-n dar” - program de voluntariat organizat de Școala, au 
participat toți învățătorii; 
Gimnazială Ferdinand I 
-30 mai- 9 iunie- ”Uși deschise către gimnaziu”, cunoașterea copiilor de cl. a IV-a prin discuții libere cu 
profesorii care vor preda la clasa a V-a, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu 
Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. geografie Dragomir Cosmin, prof. matematică Popa Olga, 
prof. biologie Chiorcea Andromeda, prof, franceză Medințu Elena; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participare la conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicari științifice, workshop-uri 
-15.09– 15.11.2021 – program de specializare – „Specialist în domeniul calității” – Edu 10 Plus, prof. 
înv. primar Costinean Liliana; 
-10.09.2021- Prezentare a relației școală- acasă în școala noastră în cadrul vizitei EduNetworks Galați, 
prof înv. primar Spirescu Simona; 
-18.09.2021- Participare la Ceremonia Pentru Pace din cadrul Proiectului HWPL, Coreea de Sud, prof 
înv. primar Spirescu Simona; 
-22.09.2021 - atelierul online ”Repere metodice pentru matematică la ciclul primar” – Ed Litera, prof. 
înv. primar Costinean Liliana, prof. înv. primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
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-28.09. 2021- Intâlnire echipa de  Proiect Erasmus + pe Zoom, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-5.10.2021- participare la Conferința,,Meseria de profesor,, CCD, București, prof înv. primar Spirescu 
Simona; 
-6.10.2021- participare la Conferința online,, Creștem în siguranță”, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-6.10.2021-Participare la Conferinta ,,Crestem in siguranta” , proiect derulat de Asociatia Parintilor Isteti, 
in parteneriat cu Politia Romania si ,,Itsy Bitsy”, prof. înv. primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar 
Grigorescu Carmen; 
-22.10.2021-Participarea la Webinarul de Educatie muzicala si dirijat coral- organizat de Corul Madrigal 
si Programul National Cantus Mundi, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-05.11.2021-10.06.2022-Parteneriat cu Biblioteca Metropolitana Bucuresti, Filiala Emil Garleanu( 
Biblioteca pentru copii si tineret), prof. înv. primar Oprea Simona; 
-9.11.2021- participare la Conferința online,, Lectura, punte între trecut, prezent și viitor”, prof înv. 
primar Spirescu Simona; 
-11.11.2021- Participare la webinarul online,,Profesor pentru profesor,, InfinitEdu, prof înv. primar 
Spirescu Simona; 

              -18.11.2021- Conferinta Nationala ,,Captiveaza prin educatie”, prof înv. primar Oprea Simona, prof. înv. 
primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen.  

              -25.11.2021- Atelier organizat de Asociația PlaYouth- ,,Metode interactive de învățare prin joc și joacă”, 
prof înv. primar Oprea Simona, prof. înv. primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
-26.11.2021 – webinar – „Cum dezvoltăm abilitățile socio-emoționale la elevi” - Tech for Romania, prof. 
înv. primar Costinean Liliana; 

              -05.12.2021-Webinar-,,Platforma GAMILAB.COM”, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea 
Competențelor Profesionale si CapricornITC srl, prof înv. primar Oprea Simona, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen. 
-07.12.2021 – Atelier Didacto – „Facilitare digitală” – Asociația Gutenberg, prof. înv. primar Costinean 
Liliana; 
-08.12.2021 – Cum folosim la școală platforma EduStart? – Tech for Romania, prof. înv. primar 
Costinean Liliana; 

              -16.12.2021- Conferinta Internationala ,,Învățare prin joc,,-soluții inovatoare în educație, organizat de 
Centrul de Educatie Digitala EduMagic Solution si Genially, prof înv. primar Oprea Simona, prof. înv. 
primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
-12.01.2022 – webinar MEN – Cum reducem abandonul școlar – Proiecul PNRR, prof. înv. primar 
Costinean Liliana. 
 
 
-ianuarie-“Descopera platforma Kinderpedia”- webinar online, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, 
prof. înv. primar Oprea Simona; 
-ianuarie- “Importanta unei educatii complementare la o varsta frageda” – conferinta online, prof. înv. 
primar Grigorescu Carmen, prof. înv. primar Oprea Simona; 
-ianuarie- “Metode interactive de invatare prin joc” – PlaYouth, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, 
prof. înv. primar Oprea Simona; 
-9 februarie- ”Cantus Mundi”- “Muzica in viata scolarului ” –curs online, prof. înv. primar Grigorescu 
Carmen, prof. înv. primar Oprea Simona, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora; 
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-7-9 februarie 2022- Conferințele Proiectului Erasmus+,,The Mobile Ethical Laboratory,,- online, prof. 
înv. primar Spirescu Simona; 
- 9 februarie- Webinarul Teach for Romania ,,Educatie bazata pe curiozitate”, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora; 
- 9 februarie- Workshop online ”Gestionarea conflictelor”, susținut de specialistul Bruno Demaille, toți 
învățătorii; 
-11 februarie- ,,Forme si metode de evaluare in orele de educatie muzicala. Descriptori de performanta, 
sustinut de Angelica Baciu, artist lyric al Corului Madrigal- Marin Constantin, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora; 
-15 februarie- Atelierul ,,Tehnici de Meditatie la Clasa (III)- Formator Sabina Pop in cadrul programului 
Profesori Fericiti pentru Romania, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-18 februarie- Atelierele ,,Tehnici de Meditatie la Clasa din cadrul Lunii Starii de Bine a Profesorului- 
Sabina Pop si Echipa Profesori Fericiți, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
- 21 februarie- ”Comunicarea empatică” – workshop online cu prof. Mihaela Pancu, toți învățătorii; 
-23 februarie- Cerc metodic al profesorilor documentaristi si al bibliotecarilor cu tema ,,Arta lecturii in 
scoala. Metode de imbunatatire a abilitatilor de comunicare”, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-28 februarie- Workshop ,,Cum imbunatatim relatia elevi-profesori”- Formator Georgiana Socoliu, 
organizat de Avenor Collea, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-4 martie- Curs 1 ,,Importanta materialelor didactice in orele de educatie muzicala”- Formator 
Lacramioara Paulic, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-5 martie- Webinarul ,,Introducere in comunicarea cu copiii in limba ucraineana”- sustinut de doamnele 
Iaroslava si Larisa Colotelo, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-11 martie- Webinar 3 ,,Educatia bazata pe curiozitate”- Cum sustinem invatarea, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora; 
- 10 martie- Participarea în format fizic la atelierul ”Comunitatea și părinții implicați activ în viața 
școlii”, din cadrul Proiectului Edu Networks, toți învățătorii; 
-17- 31 martie- Proiectul ”Și noi avem drepturi!”, în colaborare cu ONG Salvați Copiii – 4 ateliere în 
format fizic, la cl. a IV-a B, prof înv. primar Dumitrescu Carmen; 
-18-20 martie- Participare și susținere workshop la Conferința Educațională,,ArtEd- Durău,,- prof înv 
primar Spirescu Simona, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Costinean Liliana, prof. 
înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar Berindei Mircea; 
-10-12 mai- vizită de proiect Erasmus + în Holstebro, Danemarca ( Simpozionul final cu prezentare și 
susținere atelier), prof. înv. primar Spirescu Simona, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar 
Berindei Mircea; 
-17 mai- Atelier de lucru online în cadrul Proiectului Edu Networks, prof. înv. primar Spirescu Simona, 
prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița, 
prof. înv. primar Oprea Simona; 
-25 mai- participare online la Ceremonia HWPL -pentru pace, Coreea de Sud), prof. înv. primar Spirescu 
Simona; 
-31 mai- ”Rainbow Run”- Ziua Copilului, toate clasele primare; 
-8 iunie- ,,Cum am strălucit în clasa I,,- program teambuilding copii + părinți, prof. înv. primar Spirescu 
Simona; 
-16 iunie- vizita managerului pentru Europa a proiectului,,Lecții despre pace,, HWPL- Coreea de Sud,,- 
prof. înv. primar Spirescu Simona; 
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-15, 17, 24 iunie- Ateliere de lucru în format fizic, în cadrul Proiectului Edu Networks, stabilirea 
obiectivelor pentru pilonul următor, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar Dumitrescu 
Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar Oprea Simona, prof. înv. primar Marin 
Nicoleta; 
 
 
5. Formare profesională continuă: 
 
-Participarea la sesiunile de formare online (30 ore) ale programului educațional ,,De-a arhitectura mini” 
al Asociației De-a arhitectura, desfășurate în perioada iulie-septembrie 2021, prof. înv. primar Vulpe 
Minodora; 
-30.08.-3.09. 2021- Curs Danemarca ,,Strategii de desfășurare a lecțiilor outdoor și ,,Relația Școală- 
Acasă”, au participat învățătorii: Angeluță Tița, Carmen Dumitrescu, Pena Aurica, Zaharia Corina, 
Costinean Liliana, Spirescu Simona, Berindei Mircea, Mihai Liliana; 
-Participare la cursurile Semestrului I al Programului de Master- Ped-Arte”, prof înv. primar Spirescu 
Simona; 
-Finalizarea celor 12 lecții pentru pace din cadrul Proiectului HWPL, Coreea de Sud, prof înv. primar 
Spirescu Simona; 
-Derularea și coordonarea Proiectului Erasmus+,,The Mobile Ethical Laboratory” ajuns în ultimul an, 
prof înv. primar Spirescu Simona; 
-23.11.2021-Curs-,,Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”, organizat de Centrul de Educație 
Digitală EduMagic Solutions, prof înv. primar Oprea Simona, prof. înv. primar Vulpe Minodora, prof. 
înv. primar Grigorescu Carmen. 
 
-“Învățare și management al clasei din perspectiva neuro-etologică” -program de formare continuă cu 
durata de 24 de ore, avizat ME cu nr.3385/03.11.2021, decembrie 2021- martie 2022, CCD Galați, prof. 
înv. primar Angheluță Tița; 
-“Tehnici ale sinelui și relației în actul pedagogic” - program de formarecontinuă cu durata de 24 de ore, 
avizat ME cu nr. 3385/03.11.2021,decembrie 2021- martie 2022, CCD Galați, prof. înv. primar Angheluță 
Tița; 
-”Pedagogie Digitală” - perioada 25 februarie - 9 aprilie 2022, modul organizat de Școala de Valori pe 
durata a 19 ore de curs, curs avizat, prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-participare Proiect Edu Networks, toți învățătorii; 
-“Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor digitale, personale și de a învăța să înveți” 
- curs acreditat, 85 de ore de formare, 21de credite profesionale, modul organizat de Asociația Infinitedu 
în perioada aprilie-mai 2022, prof. înv. primar Angheluță Tița, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. 
înv. primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Grigorescu Carmen, prof. înv. primar Oprea Simona; 
 
-Administrator de test clasa a VI- a, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-17- 18 mai- ”Evaluare Națională IV” – administrator test și evaluator, prof. înv. primar Zaharia Corina, 
prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-19 mai- Ședință cu parintii . Informarea parintilor despre rezultatele obtinute la Evaluarea 
Nationala la Comunicare in limba romana si Matematica, prof. înv. primar Vulpe Minodora; 
-24, 25, 26 mai, întâlniri individuale cu părinții elevilor claselor a IV-a, pentru a le prezenta rezultatele 
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obținute la Lb.română și Matematică, la EN IV, prof. înv. primar Zaharia Corina, prof. înv. primar 
Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Angheluță Tița; 
-Participare ca asistent la EN- cls. VIII a: prof înv. primar Spirescu Simona, prof. înv. primar Zaharia 
Corina, prof. înv. primar Dumitrescu Carmen, prof. înv. primar Vulpe Minodora, prof. înv. primar Pena 
Aurica, prof. înv. primar Pînzariu Aurica, prof. înv. primar Grigorescu Carmen; 
-Mentor practică pedagogică pentru înv. Ciocan Roxana, prof înv. primar Spirescu Simona; 
-Continuarea activității de metodist cu realizarea de inspecții școlare, prof înv. primar Spirescu Simona; 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                          Întocmit de prof. înv. primar,                                
Director,  

Prof. Costinean Liliana                                                                                 Zaharia Corina 
 
 
Biblioteca 
  Bibliotecar Badea Paula  
• A ridicat, comandat si distribuit manualele scolare (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie,)  
• A preluat manualele de la parinti si elevi dupa un program bine stabilit in data de 02,03.09.2021A 

sortat manualele vechi pe nivel de clase-04.09.2021 
• A participat la cursul online  organizat  de CCD BUcuresti cu titlul: ,,Resurse educationale online in 

CDI/biblioteca,,-11.09.2020 
• Prima vizita la biblioteca- intalnire cu clasele pregatitoare –septembrie 
• Ora de lectura- clasele ciclu primar  
• A participat online la CONSFATUIREA A PROFESORILOR  

DOCUMENTARISTI SI A  BIBLIOTECARILOR  SCOLARI din Municipiul Bucuresti – in data de 
22.10.2020 

• A sortat si rearanjat manualele ramase in stoc din balconul sălii de festivitati in depozitul de carte al 
bibliotecii cu doamnele ingrijitoare in perioada noiembrie,decembrie 2021 

• A participat online la Cercul metodic al profesorilor documentaristi si bibliotecarilor Scolari din 
sectoarele 1,2,3 cu tema: ,,PROCEDURI OPERATIONALE IN BIBLIOTECA SCOLARA. 
INVENTARIEREA COLECTIILOR, PREDAREA/PRIMIREA GESTIUNII,, in data de 18.02,2021, 
12,00-14,00 

• A organizat activitatea ,,ZIUA INTERNATIONALA A CITITULUI IMPREUNA,, in data 11.05.2021 
cu clasa I B inv. Minodora Vulpe  

• A participat online la SIMPOZIONUL NATIONAL cu  tema ,,GENERATIA  DIGITALA IN CDI/ 
BIBLIOTECA SCOLARA,, editia a IV-a, organizat de CCD BUcuresti in data de 27.05.2021, 12,00-
14,00 

• A participat la sedinta ABR cu tema: METODE SI TEHNICI DE FORMARE, INVATARE SI 
PROMOVARE ONLINE IN BIBLIOTECI SI CENTRE DE INFORMARE SI DOCUMENTARE,,-
Evenimentul reprezinta sesiunea de primavera-vara a intrunirilor profesionale reunite ale Diviziunii 
Bibliotecii Scolare si Sectiunii Tehnici Pedagogice in Biblioteca Scolara si CDI din cadrul Asociatiei 
Bibliotecarilor din Romania(ABR) in data de marti, 22.06.2022,16,30-19,30 
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• A fost coordonator pe sectorul 2, scoli gimnaziale desemnat de CCD Bucuresti  
 

 
 

 
 
 
 
VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, 
dotarea, resursele materiale)  
 
VII.1. Starea fizică a clădirilor  
            Pentru anul școlar 2021- 2022, localul Scolii Ginaziale nr.25, in care ne-am desfasurat activitatea 
tocmai a iesit dintr-un proces de reabilitare-modernizare, fara a fi facuta inca receptia, ceea ce a 
reprezentat un aspect pozitiv, prin faptul ca totul a fost proaspat amenajat, dar au existat si unele 
deficiente rezultate din dificultatile procedurii indelungate de receptie.  
 
VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ  
           Şcoala noastră dispune de centrală proprie pe gaze, aflată în stare bună de funcţionare.  Instalaţia 
electrică se verifică periodic. 
 Şcoala noastră este conectată la reţeaua publică de apa potabilă, iar apa caldă este dată de centrala 
termică în permanenţă.  

Ghena de gunoi nu este racordată la canalizare. (Referinte legate de sediul scolii aflat in prezent in 
proces de reabilitare consolidare) 

Anul scolar 2021/2022 s-a desfasurat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 25, cu utilitatile si dotarile 
aferente acestei scoli. Au fost inregistrate pe parcursul anului probleme la instalatia de canalizare, care au 
fost remediate temporar, nu total, pe fondul unor greseli de proiectare si constructie, asa cum a reiesit din 
investigatiile noastre. 
VII.3. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii 
 Localul Scolii noastre a intrat intr-un amplu program de consolidare-reabilitare si 
modernizare de lunga durata, terminarea lucrarilor avand o data estimativa 01.09.202 

VII.4. Situaţia bazei sportive 
         Școala  dispune de materiale sportive necesare catedrei de educatie fizică pentru buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ, desi orele de curs s-au desfasurat pe o baza sportive neamenajata, din 
cauza lucrarilor de constructie desfasurate pe tot parcursul anului scolar. 
VII.5. Situaţia altor spaţii 
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In anul scolar 2021/2022 ne-am confruntat cu o lipsa acuta de spatii, fara cabinete metodice, cu 
cancelaria profesorilor improvizata, fara un spatiu corespunzator pentru derularea programului “Laptele 
si cornul”  
VII.5.1. Biblioteca şcolară 

Evidenţa cititorilor şi împrumuturilor de carte  

Numărul volumelor 
existente la sfârşitul  anului 

școlar 

Numărul de 
utilizatori 
înscrişi  

(persoane 
fizice)  

Numărul 
utilizatorilor 

activi  (persoane 
fizice)  

Numărul 
volumelor 
eliberate 

(tranzacţii de 
împrumut) în 
cursul anului 

şcolar 

Numărul de vizite 
la bibliotecă 
(frecvenţă) 

15586 785 785 5325 7433 

 
IX.2. Activitatea Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ  

 
            Activitatea de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în principal, creșterea 
prestigiului și  calității activității școlii noastre prin acțiunile  desfășurate cu elevii și profesorii, prin 
formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai comunității locale. 

 S-a dorit în mod constant ca spațiul școlii, să constituie un mediu de manifestare a 
responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței față de opinii diferite.  
  La începutul anului școlar au fost fixate principalele obiective ale activității educative 
extrașcolare și extracurriculare: 

- Realizarea de activității extracurriculare diverse pentru atragerea copiilor într-un spațiu educativ 
în defavoarea străzii.  
- Participarea la programe artistice, acțiuni cu caracter educativ, de voluntariat. 
- Conectarea școlii la programe și proiecte educaționale desfășurate la nivel local, județean, 
național și internațional. 
- Implicarea membrilor Consiliului Școlar al Elevilor în proiectarea și realizarea activităților 
educative. 
- Îmbunătățirea disciplinei prin antrenarea elevilor în activități educative, prin îmbunătățirea 
relațiilor școală-familie și responsabilizarea părinților asupra vieții de școlar. 
- Reducerea absenteismului prin realizarea unei oferte de activități educative extrașcolare care 
corespunde intereselor elevilor. 
- Interacțiunea constructivă cu mediul cultural, social și economic. 

 
PROIECTE INTERNE, PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE OFERITE DE 
PARTENERII ȘCOLII ELEVILOR NOȘTRI: 
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          1. Program de sprijin în învățare și activități extrașcolare – Parteneriat cu Fundația Inocenți  
          2. Ora de Educație Rutieră – Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului; 
          3. Schimb de bune practici – Via University College Denmark; 
      4. Încurajarea studierii limbilor străine ca activitate extrașcolară - SC P.R. Language Center și 
Asociația Creștem Copii Fericiți; 

5. Cursuri de matematică interactivă – Matematică Interactivă SRL,  

6. Program remedial desfășurat în cadrul Pragramului pilot ȘDȘ 

7. Prevenirea consumului de droguri – Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională Antidrog; 
8. Activități cercetășești – Centrul Local SCOUT Ferdinand I; 
9. Program de recuperare pentru elevi – în parteneriat cu FPSE 
10. Judo – Clubul Sportiv Școlar nr. 2; 

Activitatea CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 
Consiliul Școlar al Elevilor s-a implicat în realizarea activităților pe care și le-a propus (cultural-

artistice și de voluntariat), fiind prezent la toate activitățile extrașcolare realizate la nivel de școală. 
 

IX.2. Dirigenţia 
 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 
ulterior. 

Comisia și-a propus drept priorităţi o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de 
performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, 
colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoală-familie, îmbunătăţirii capacităţii de socializare 
a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a 
avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii, dar şi elevii să conştientizeze 
implicarea lor în actul educativ, să recepteze educaţia ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de 
pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculumul din 
programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţă, pentru mediu, civică, pentru calitatea 
vieţii, pentru cultivarea respectului față de cultură și tradiţii . 

Toţi diriginţii au întocmit planificările calendaristice conform programei. S-a realizat şi graficul 
şedinţelor şi consultaţiilor cu părinţii pentru toate clasele I – VIII. 
Au avut loc ședinţe cu părinţii în vederea consilierii acestora pe teme ca prevenirea delincvenţei juvenile, 
violenţa în şcoală, remedierea situaţiei la învăţătură şi prelucrarea Regulamentului Intern, a 
Metodologiilor de EN la clasele II, IV, VI și VIII şi de admitere la liceu (cls. a VIII-a); 
Părinţii elevilor cu probleme la învăţătură, absenţe şi abateri disciplinare au fost informaţi periodic de 
către învăţători si diriginţi. 

 

       X. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră  
               Activitatea: Managementul emoțiilor   
 CONSILIERE INDIVIDUALĂ 
              Număr de beneficiari: - 10 elevi dintre care 2 de la nivel primar și 8 de la nivel gimnazial 
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- 10 părinții 
- 6 cadre didactice 

CONSILIERE DE GRUP 
Număr de beneficiari: 2 grupuri, 10 elevi de la nivel gimnazial 
Activitatea: - Stima de sine, beneficiari elevii claselor VI A, B, C 
                   - Eu și emoțiile mele, beneficiari elevii claselor P A și B 
                   - Cum să comunici fără să rănești, beneficiari elevii claselor V A, VI B 
                   - Cum să învăț mai ușor, beneficiari elevii clasei V A 

                   - Siguranța pe internet - clasele V A și  VI B 
- Sunt asertiv, comunic eficient -  elevii claselor VI C și VII B 

                         
 

  XI. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele 
reprezentative 

 
 XI.1. Relaţii publice. Imagine. Presa  

 
Şcoala dispune de Internet, ceea ce favorizează fluxul informaţiilor mai rapid, prin intermediul 

postei electonice si al aplicatiilor folosite de grupurile de parinti si cadre didactice. Scoala noastra 
functioneaza ca scoala pilot in implementarea programului “Catalogul electronic”, in anul scolar 
2022/2023 trecandu-se la folosirea exclusiva a acestuia. 

Pagina web si de facebook a scolii fac posibila comunicarea ampla si la zi a aspectelor importante 
care se desfasoara in Scoala noastra, activitati cultural educative, sportive, legate de parteneriate si 
colaborari pe diverse domenii etc. De asemenea sunt comunicate toate informatiile utile si de interes 
privind inscrierea in clasa pregatitoare, obtinerea burselor scolare si altor beneficii, programe de activitati 
pentru vacante, informatii legate de sedintele cu parintii si intalnirile cu entitati marcante cu impact in 
educatie. 
          În urma dezbaterilor atât în cadrul Consiliului profesoral cât şi cadrul comitetelor de părinţi ale 
claselor s-a ajuns la concluzia ca ar fi bine sa existe un cod vestimentar al elevilor, în vederea protecţiei 
elevilor şi a personalizării şcolii. 
         În școala noastră patru cadre didactice fac parte din corpul de experți în managementul educaţional: 
Costinean Liliana, Vintila Ionel, Croitor Laura si Gheorghe Elena. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWsesGuA3kc&feature=youtu.be 
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2040752329472688/ 
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2042752355939352/ 
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2042590539288867/ 
http://m.ziare.com/scoala/tu-stii-suferinta-copilului-tau-unii-parinti-nici-macar-nu-stiu-ca-nu-stiu-

sa-fie-parinti-ghiozdanul-lasat-in-fata-scolii-interviu-1502272 
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2013079048906683/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zWsesGuA3kc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2040752329472688/
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2042752355939352/
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2042590539288867/
http://m.ziare.com/scoala/tu-stii-suferinta-copilului-tau-unii-parinti-nici-macar-nu-stiu-ca-nu-stiu-sa-fie-parinti-ghiozdanul-lasat-in-fata-scolii-interviu-1502272
http://m.ziare.com/scoala/tu-stii-suferinta-copilului-tau-unii-parinti-nici-macar-nu-stiu-ca-nu-stiu-sa-fie-parinti-ghiozdanul-lasat-in-fata-scolii-interviu-1502272
https://www.facebook.com/scoalaferdinand1/videos/2013079048906683/
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https://www.youtube.com/watch?v=Ou0RLVYIsBk 
http://mobile.hotnews.ro/stire/23475072 

XI.2.Sindicate 
Cadrele didactice din şcoala noastră sunt membre ale SLSI – Sector 2, coordonat de d-na învăţătoare 
Ispas Elena, de la Şcoala nr. 31. 

D-na profesoară Karaiosifoglu Natalia este liderul de sindicat al cadrelor didactice din şcoală şi 
face parte din Biroul Operativ. 

Toate cadrele didactice care au solicitat bilete de odihnă în perioada concediului au beneficiat de 
sprijinul SLSI- Sector 2.  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ou0RLVYIsBk
http://mobile.hotnews.ro/stire/23475072

	Număr de copii identificaţi în circa şcolară, care urmează să înceapă cursurile școlare din septembrie 2022.
	Număr de copii identificaţi în circa şcolară
	160
	Scoala de Valori
	Durau
	VIA University College, Danemarca



