
 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
 „NICOLAE LABIȘ” 

 

 
 
 
 
RAPORTUL DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I AL ŞCOLII 
GIMNAZIALE „NICOLAE  LABIŞ”  a fost prezentat, discutat şi validat în 
Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administrație pe data de 10 martie 2016. 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
 
 

- STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI - 
AN ŞCOLAR – 2015/ 2016 

SEMESTRUL I 
 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 
comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 
compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2015- 5.02.2016 

Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a 
Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor obiective: 

 
1. CURRICULUM 
 Cunoașterea şi aplicarea documentelor de politica educațională, a reglementarilor 

legale şi a metodologiilor specifice; 
 Respectarea legislației privind constituirea claselor de elevi; 
 Cunoașterea conținuturilor planului de învățământ, a programelor şcolare, a metodelor 

şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice 
de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) 

 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de evaluare naţională,  a 

olimpiadelor şcolare şi concursurilor şcolare; 
 Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 
 Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor societăţii democratice. 
 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR 
 Asigurarea cadrului de desfășurare a activității instructiv-educative (din punct de 

vedere organizatoric, funcțional şi legal); 
 Elaborarea proiectului planului de școlarizare; 
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaționale propuse; 
 Evaluarea continuă a desfășurării procesului didactic şi a activităților conexe. 

 
3. RESURSE UMANE 

 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 
 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor 

individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare; 
 Creșterea calității resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanțe profesionale; 
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 
 Realizarea evaluării personalului. 
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 4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 
 Colaborarea cu diverse instituții şi organizații abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învățământ; 
 Organizarea de activități în colaborare cu comunitatea locală. 
 Organizarea de activități extrașcolare. 
 

5. RESURSE MATERIALE 
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 
 Dotarea, renovarea şi modernizarea spațiilor școlare. 

 
6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE 

 Îmbunătățirea comunicării organizaționale; 
 Promovarea imaginii școlii (în interior şi exterior) prin diverse activități de relații 

publice. 
 

7. ARII CURRICULARE, CATEDRE ŞI COMISII 
 
ANALIZA ACTIVITĂŢII 
 
1. CURRICULUM 
Cadrele didactice, constituite în arii curriculare, comisii metodice sau comisii pe probleme şi-
au întocmit planurile manageriale, au discutat şi au elaborat subiectele pentru testare iniţială, 
şi-au întocmit planificările în acord cu cerinţele programelor şi a planului cadru, iar la 
cursurile opţionale în acord cu programa aprobată de inspectori de specialitate. 

În şcoala noastră Curriculum la Decizia Şcolii a avut următoarea componenţă: 
 Clasa a IV-a – “Educaţie pt. Sănătate“ 
 Clasa a V-a –   TIC: “Prietenul meu, calculatorul, 1“ 

    “Wild life and animal care”(VA, VB) 
 Clasa a VI-a –  TIC: “Prietenul meu, calculatorul, 2“ 

      “Storielle divertenti”(VIA) 
                                    “La grammatica divertente”(VIB) 
 Clasa a VII-a –“Canta che  ti passa!”(VIIA) 

                                         “Leggendo e scrivendo, Italia ti adoro”(VII B) 
           “Geografia oraşului Bucureşti”(VII C) 

 Clasa a VIII-a- “I come Italia” (VIII A) 
            “Sapore D’Italia”(VIII B) 

                  “Metode şi tehnici de redactare a eseului de tip argumentativ (VIII C) 
În vederea stabilirii CDŞ au fost consultaţi elevii şi părinţii. Selecţia s-a făcut pe baza 

cererilor acestora, au fost stabilite criteriile de selecţie, oferta a fost prezentată Consiliului 
Profesoral, a fost aprobată de Consiliul de administraţie, precum şi de inspectorii de 
specialitate ai ISMB-ului. 

În școală funcționează 20 de clase pentru învăţământ primar şi 12 clase pt. învăţământ 
gimnazial. Din clasele gimnaziale, opt au regim intensiv de studiu al limbilor engleză şi 
italiană. 
Toate cadrele didactice au parcurs materia conform planificărilor, fapt rezultat din rapoartele 
comisiilor respective, precum şi din confruntarea condicilor de prezenţă cu planificările. 
Au fost selectați elevii pt. concursurile şcolare, s-a efectuat pregătire suplimentară cu aceştia, 
au fost organizate concursurile la nivel de şcoală. De asemenea, s-au organizat întâlniri 
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metodice, cursuri de pregătire la limba română şi matematică pt. pregătirea elevilor în vederea 
examenelor de evaluare naţională. 
La nivelul catedrelor s-au organizat întâlniri metodice în vederea elaborării instrumentelor de 
lucru, a armonizării activităţii didactice, a elaborării subiectelor pentru lucrările scrise. 
 

2. MANAGEMENT 
Echipa managerială a realizat o proiectare eficientă a actului managerial: au fost asigurate 
toate documentele necesare proiectării didactice, a fost elaborat graficul şi tematica şedinţelor 
Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral, a fost întocmit un orar în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, respectându-se jumătatea de zi metodică, precum şi 
curba de efort a elevilor. Echipa managerială a adoptat planul de dezvoltare a şcolii, a 
monitorizat elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor şi comisiilor existente în şcoală, a 
emis deciziile de încadrare şi alte decizii destinate desfăşurării activităţii, a stabilit 
componenţa formațiunilor de studiu, a numit şefii de arii curriculare şi responsabilii comisiilor 
metodice, a stabilit atribuţiile Consiliului de Administraţie, a elaborat instrumente interne de 
lucru şi de autoevaluare, a elaborat fişele de post pt. întregul personal, graficul serviciului pe 
şcoală, al orelor de consultaţie cu părinţii, a monitorizat modul de întocmire şi completare a 
documentelor şcolare. Au fost, de asemenea, actualizate procedurile destinate activităţii în 
şcoală. De asemenea, directorii au monitorizat în mod constant procesul instructiv-educativ, 
prin cele 15 asistenţe la ore asistenţe la ore. Au fost organizate cu succes concursurile şcolare 
care au adus şi rezultate, a fost elaborat şi monitorizat un program de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare, un program de dezvoltare profesională. De asemenea, s-a elaborat planul de 
şcolarizare pt. anul şcolar 2016/2017. Acesta presupune organizarea, în viitorul an şcolar, a 
patru clase pregătitoare, conform datelor culese de echipa managerială prin recensământ şi 
colaborarea cu grădiniţele din circumscripţia noastră şcolară. 
În activitatea sa de monitorizare, echipa managerială a asigurat consilierea şefilor de arii 
curriculare sau de comisii metodice, a monitorizat aplicarea corectă a documentelor 
curriculare şi a legislaţiei în vigoare, a aplicării criteriilor de notare unice, a monitorizat şi 
evaluat rezultatele elevilor la evaluările iniţiale şi la cele sumative, înregistrând progresul 
/regresul. 
Echipa managerială s-a ocupat în egală măsură de formarea echipelor de lucru în cadrul 
comisiilor pe probleme, monitorizând şi evaluând calitatea acestora. Apreciem că echipa 
managerială, sprijinită de Consiliul de Administraţie, a reuşit să asigure un climat favorabil 
desfăşurării procesului instructiv-educativ, rezolvând conflictele, minore de altfel, între părinţi 
şi cadre didactice sau între elevi. 
În afara acestor monitorizării interne a existat şi o monitorizare din afară, a echipei 
manageriale, după cum urmează: 
 
Inspecţiile tematice din datele de 15.10.2015 şi 21.01.2016, efectuate de d-nul inspector şcolar 
Gheorghe Stancu au vizat probleme ca: realizarea orarului, a aprovizionarea cu manuale 
şcolare, componenţa formaţiunilor de studiu, situaţia clasei pregătitoare, asigurarea resursei 
umane, existenţa documentelor manageriale, pregătirea suplimentară a elevilor pt. examenele 
naţionale, situaţia absenţelor, modul de completare a cataloagelor, planul de măsuri privind 
combaterea violenţei. Nu s-au semnalat deficienţe. 
 

3. RESURSE UMANE 
În semestrul  I al anului şcolar 2015/2016 cursurile şcolii au fost frecventate de un număr de 
888 elevi dintre care 444 băieţi şi 444 fete. Până la sfârşitul semestrului s-au transferat 9 şi au 
venit 5 elevi. 
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Procentul de promovabilitate a fost destul de ridicat: la clasele I-IV, din cei 578 elevi existenţi 
la sfârşitul semestrului I, au promovat 573, adică un procent de 99%, cu calificative 
preponderent de Foarte bine şi Bine. La clasa a II-a trei elevi au fost declaraţi corigenţi la 
limba română şi matematică. Un elev de la clasa a III-a a fost declarat corigent la matematică. 
La clasa a IV-a, un elev a fost declarat corigent la matematică şi istorie, un elev la matematică 
şi un elev la istorie. Doi elevi de la clasa a II-a u primit calificativul “Insuficient” la purtare, 
datorită numărului mare de absenţe. 
La gimnaziu procentul de promovabilitate a fost de 93%. Din 310 elevi existenţi la sfârşitul 
semestrului au promovat 289.Cu medii între 5-6.99 au fost 10 elevi, cu medii între 7-8.99, 101    
elevi şi cu medii între 9-10,176 elevi. Se observă o micşorare a numărului de elevi cu medii 
mici, dar şi  a numărului de elevi cu medii între 7-8,99 şi o creştere a numărului de elevi cu 
medii mari şi foarte mari faţă de anul şcolar precedent. Au existat nouă corigenţi la 
matematică: unul la clasa a V-a, doi la clasa a VI-a, şase la clasa a VIII-a şi doi corigenţi la 
limba română şi matematică din clasa a V-a, doi elevi din clasa a VI-a au fost declaraţi 
corigenţi la matematică şi educaţie tehnologică şi un elev din clasa a VI-a la educaţie 
tehnologică. Următorii elevi au fost declaraţi corigenţi la mai mult de două obiecte: la clasa a 
V-a  un elev  la lb. română, lb. franceză, matematică, biologie, la clasa a VI-a un elev la limba 
română, matematică, istorie, ed. plastică, la clasa a VII-a un elev la lb. română, lb. engleză, 
matematică, la clasa a VIII-a un elev la matematică, chimie, biologie, istorie. Un elev de la 
clasa a VIII-a a primit  nota patru la purtare din cauza numărului mare de absenţe nemotivate. 

În semestrul I a fost aprobat un număr total de 192 burse, din care 25 sociale, 151 de 
merit şi 16 de performanţă. Şi aici se constată o creştere a numărului de burse de merit faţă de 
sem. I al anului şcolar precedent. 

Unul din punctele tari ale şcolii îl constituie resursa umană. În semestrul I al anului 
şcolar 2015/2016 am funcţionat cu un număr de 20 de cadre didactice la ciclul primar: 15 
profesori, 3 învăţători, un institutor (17 titulari, un suplinitor calificat, un suplinitor 
necalificat, un pensionar calificat). Dintre aceştia, 11 au gradul didactic I, 3 au gradul didactic 
II şi 5 au obţinut definitivatul. La ciclul gimnazial sunt 36 profesori, toţi calificaţi, dintre care 
23 sunt titulari, 14 au gradul didactic I, 5 gradul didactic II, 6 gradul definitiv şi 6 sunt 
debutanţi. 

De asemenea există în şcoală două cadre didactice care fac parte din corpul de experţi 
al ministrului: d-nele prof. Antonescu Silviana Viorica şi Diaconu Roxana Mihaela, precum şi 
trei metodişti: d-nele prof. Georgescu Mirela Mihaela pentru limba italiană, Oargă Magdalena 
Ruxandra pentru limba română şi Zamfir Ana pentru chimie. 
Există o preocupare vădită în rândul cadrelor didactice pentru dezvoltarea carierei sau pentru 
formare continuă. La inspecţia specială pt. obţinerea gradului I din 1.02.2016, d-na prof de ed. 
fizică Pană Elena a obţinut calificativul “Foarte bine”. Sunt înscrise la grade didactice 
următoarele cadre didactice: definitivat-prof. Banu Cătălina, gradul II – Mîglan Roxana, 
Toader Camelia, Munteanu Oana, Calotă Daniela, Pană Elena, Anescu Roxana, gradul I – 
Marcu Petruţa. În vederea formării continue, d-nele prof. Manu Lucia Manuela, Rădulescu 
Doina Daniela, Calotă Daniela şi Stroe Petruţa au urmat cursul “Abilitatea curriculară a 
cadrelor didactice din învăţământul primar pt. clasa pregătitoare”. 
Cadrele didactice au fost consiliate şi sprijinite în activitatea lor de şefii de catedre sau arii 
curriculare şi de echipa managerială. Asistenţele la ore ale acestora au avut rol de consiliere şi 
remediere. 

Pe lângă activităţile didactice, profesorii au desfăşurat şi activităţi extraşcolare şi 
extrecurriculare. Raportul detaliat al acestora se găseşte la secţiunea Arii curriculare, Catedre, 
Comisii. 
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4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 
În semestrul I al acestui an şcolar s-au desfăşurat activităţi variate în parteneriat cu diferite 

instituţii şi organizaţii, după cum urmează: 
 “Noi şi chimia” în parteneriat cu Colegiul Naţional “Iosif Vulcan”, Oradea, 
responsabil: d-na prof. Zamfir Ana. 
 “Junior Achievement”, Programul pt. dezvoltarea abilităţilor pt. viaţă şi profesie”, 
clasele a VII-a şi a VIII-a, prof. Bujor Ionela. 
 “Junior Achievement”,”Familia mea”, clasa a II-a, prof. învăţ. Primar Mîglan 
Roxana., Vasile Elena.  
 “Finalizarea Staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 
canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa, în Municipiul Bucureşti”(clasa a VII-a A, d-na 
prof. Diaconu Roxana, responsabil), parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia 
Generală Infrastructură şi Servicii Publice 
 “Preveniţi, trataţi, fiţi sănătoşi”în parteneriat cu Asociaţia “Credinţă şi dragoste” 
 Parteneriat de colaborare cu Poliţia locală 
 “Şi nouă ne pasă”, parteneriat cu Şcoala Specială Sfântul Nicolae ( d-na prof. Marcu 
Petruţa) 
 “Ora de educaţie rutieră”, parteneriat cu Asociaţia Profesională a Poliţiştilor Locali,  
Al. I. Cuza – obţinerea locului II la concursul de machete (clasele a III-a, coordonator d-na 
prof. Marcu Petruţa, responsabil) 
 “Baterel şi Lumea NON-E”, parteneriat cu Asociaţia Environ, Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor şi Garda Naţională de Mediu, prof. Lungu Georgiana. 
 

5. RESURSE MATERIALE 
În sem. I al anului şcolar 2015/2016 s-au achiziţionat din autofinanţare, în urma 

solicitării cadrelor didactice următoarele produse: două aviziere pentru  exterior, 15 laptopuri, 
12 dvd-writere, prelungitoare pentru facilitarea integrării mijloacelor TIC în lecţii. De 
asemenea, s-a realizat ignifugarea podului, precum şi dotarea şcolii cu detergenţi şi produse 
de igienizare. 

În ceea ce priveşte aprovizionarea cu manuale, aceasta s-a realizat în proporţie de 
90%.Au existat unele probleme, mai ales la limbi străine, unde comenzile au fost onorate cu 
întârziere şi în număr insuficient. 

În semestrul  I a continuat să funcţioneze programul “Şcoală după şcoală”. Acest 
program se află în al patrulea an de funcţionare, este solicitat şi foarte apreciat de părinţi, 
deoarece oferă siguranţă, servicii de efectuare a temelor cu profesori de specialitate, precum şi 
program de odihnă şi relaxare a copiilor. Dosarul programului “Şcoală după şcoală” a avut 
aprobarea ISMB şi s-a realizat în parteneriat cu Asociaţia Abecedar 116. 

De asemenea, au fost asigurate toate tipizatele şi documentele şcolare necesare 
(cataloage, condici de prezenţă, registre matricole, carnete de elev, registre etc.) 

 
6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE 

În semestrul  I, ca şi în anii precedenţi, şcoala noastră a avut relaţii de parteneriat 
permanente cu Primăria sectorului 3, care ne-a sprijinit în rezolvarea problemelor materiale, 
participând totodată şi la anumite programe complexe. Am avut o relaţie specială  cu Direcţia 
Învăţământ-Cultură din primărie, cu care am derulat programe şi care ne-a fost alături în 
rezolvarea unor situaţii. Un program special, realizat în parteneriat este “Pepiniera de talente”, 
succesul şi popularitatea acestuia crescând în acest an şcolar, graţie numeroaselor activităţi 
desfăşurate: chitară, şah, canto, pictură etc. 

O altă instituţie importantă cu care am colaborat foarte bine a fost Secţia 12 de Poliţie, 
care a realizat împreună cu echipa managerială şi diriginţii claselor programe de prevenire a 
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violenţei, de informare asupra legilor în vigoare, precum şi în rezolvarea conflictelor minore 
ivite la nivelul elevilor sau părinţilor. 

Şcoala a fost în permanentă legătură cu ISMB, prin Inspectoratul sectorului 3, care ne-
a fost consilier în toate activităţile şcolare şi extraşcolare. De asemenea, am beneficiat de 
sprijinul şi consilierea inspectorilor de specialitate şi a inspectorului pentru proiecte şi 
programe din cadrul ISMB-ului. 

Am avut o relaţie bună cu Asociaţia Părinţilor care ne-a sprijinit cu adevărat în 
desfăşurarea activităţii didactice şi educative, ne-a ajutat la luarea deciziilor prin 
reprezentanţii lor în Consiliul de Administraţie. A existat însă şi un număr, din fericire redus, 
de părinţi care desfid prevederile Regulamentului intern. Au fost două sesizări din partea 
părinţilor asupra unor probleme discutate în cadrul Consiliului de Administraţie şi care s-au 
dovedit nefondate. 

A existat, de asemenea, o colaborare cu toate instituţiile care au organizate diferite 
programe, care vor fi citate în capitolul următor. 

Având în vedere activitatea pe care am analizat-o în acest raport, având în vedere, de 
asemenea, rezultatele elevilor la concursurile şcolare, rezultatele la inspecţiile şcolare, faptul 
că a crescut numărul de elevi, putem spune că am creat o imagine bună şi corectă a şcolii în 
cadrul comunităţii noastre, imagine pe care dorim să o menţinem şi să o îmbunătăţim. 

 
7.  ARII CURRICULARE, CATEDRE ŞI COMISII 
În  acest capitol vom prezenta activitatea şcolii în detaliu, pe comisii sau arii curriculare, 
insistându-se pe resursa umană. În prezentare vor fi considerate activităţile cadrelor didactice 
împreună cu elevii, la nivel curricular şi extracurricular, rezultate la concursuri şcolare, 
precum şi programele la care am participat. 
 
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
Responsabil: prof. pentru învățământul primar Mateescu Cristiana 

Întreaga activitate la nivelul învățământului primar a fost proiectată cu scopul 
dezvoltării de competente, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordării transdisciplinare şi 
transcurriculare a conținuturilor programelor școlare . 

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse in 
centralizatoare pe clase și  analizate la nivel de comisie. Concluziile ne-au ajutat în stabilirea 
unui set de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, 
stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. Până în 
momentul de faţă fiecare învățător a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, 
conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de 
învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, 
evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor 
periodic. Obiectivele învățării au fost definite clar, iar periodic s-a realizat compararea 
conținuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor 
situații concrete, permanent învățarea fiind centrată pe elev. 

Dezvoltarea de Curriculum opțional, am realizat-o prin conceperea şi desfășurarea 
unor programe  care să corespundă opțiunilor elevilor şi părinților. 

În  şedinţele cu părinţii s-a prezentat oferta disciplinelor opționale, iar părinții şi elevii, 
au optat pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor, urmând şi principiul continuității la 
nivel de clase. Aceste alegeri au avut în vedere  grupul de elevi, dar şi propunerea părinților,  
respectând metodologia MEC. 

La clasele a IV-a s-a predat opționalul „Educație pt. sănătate”, cadrele didactice 
participând, de asemenea, la programul „Și eu trăiesc sănătos”, organizat in parteneriat de 
firma Prais și ISMB. 
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În cadrul activităților curriculare şi extracurriculare, acțiunea pedagogică s-a centrat în 
egală măsură pe formarea competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor şi 
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performante asigurându-se prin 
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 
problematicii la experiențele copiilor. 

Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 
Ziua Națională a României, Nașterea Domnului, Omagierea marelui poet Mihai Eminescu, 
Unirea Principatelor Romane, fiecare clasă organizând activități în manieră proprie . 

 
Exemple de activități realizate: 
Septembrie 
- decorarea spațiului clasei –clasele pregătitoare 
- activitate de informare și exercițiu „Știu să mă protejez la cutremur”- prof. Andreoiu Diana 
-„Cartea, prietena mea”- lecturi suplimentare – clasele a patra 
octombrie 
- vizionarea unor spectacole de teatru și  film („Ursul păcălit de vulpe”, „Căsuța 
magicianului”, „Micul prinț”) – clasele pregătitoare, întâi și a doua 
-  excursii tematice –prof. Filip Dorina 
- vizită la Institutul Meteorologic - prof. Stoica Rodica, Gabor Diana 
- concurs interclase „Vreau să știu mai mult”- prof. Mateescu Cristiana, Rotaru Claudia 
noiembrie 
- vizită la Grădina zoologică –prof. Mîglan Roxana 
- vizionarea unui spectacol de teatru –„Cei trei purceluși” – prof. Ilie Georgeta 
-„Focul-efecte benefice/efecte distructive”- documentare și exercițiu/ simulare – prof. 
Gheorghe Gabriela 
- organizarea unor concursuri școlare –„Pașaport pentru cultură”- prof. Mîglan Roxana,  
-„Fantastica lume a lecturilor”- prof. Filip Dorina 
- urmărirea unor documentare -„Lumea acvatică”- prof. Calotă Daniela 
- vizită la Casa experimentelor  - prof. Stoica Rodica, Gabor Diana 
- excursie la Predeal - prof. Andreoiu Diana 
- activitate interdisciplinară-„Hârtia” –prof. Marcu Petruța 
decembrie 
- vizionarea spectacolului de teatru „Hansel și Grethel”-toate clasele 
- ateliere de creație și serbări –toate clasele 
- excursie la Pucioasa - prof. Toader Camelia 
- concurs interactiv „Dacii și romanii” – prof. Mateescu Cristiana și Rotaru Claudia 
- serbări școlare – „Creștini,Crăciunul a sosit!” - toate clasele 
ianuarie 
- participarea la concursurile Comper-română/matematică – prof. Vasile Elena, Ionescu 
Cristina, Mîglan Roxana, Toader Camelia, Andreoiu Diana, Mateescu Cristiana, Rotaru 
Claudia 
- vizionarea unui spectacol de teatru –„Oblio”- clasele a doua 
- activitate transdisciplinară- „Mihai Eminescu-poezia naturii”- prof. Filip Dorina 
- întâlnire cu un polițist –„Violența și urmările ei” –clasele pregătitoare 
februarie 
-„Preveniți,tratați,fiți sănătoși” – proiect în parteneriat cu asociația Credință și dragoste 

pentru  prevenirea modificării coloanei vertebrale – toate clasele 
Cadrele didactice din școala noastră sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională, 
de folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai 
interesante fiind puse în practică. 
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În cadrul comisiei au fost susținute activitățile: 
Noiembrie: Utilizarea limbajului specific unor domenii conexe pt. realizarea 
interdisciplinarității - prezentarea unei activități demonstrative interdisciplinare cu tema 
“Hartia” –prof. Marcu Petruța și prezentarea unui referat pe aceasta tema –prof. Iancu 
Antonica 
Decembrie: curs „Educație pentru situații de urgență”- prof. Mateescu Cristiana 
Ianuarie: Masa rotunda: “Utilizarea metodelor activ – participative si a mijloacelor TIC in 
predarea lectiilor de matematica si explorarea mediului la clasele pregătitoare” –clasele 
pregătitoare 
Cerc pedagogic – curs: „Dezvoltare personală” –clasele pregătitoare, întâi și a doua 
Februarie: Lecție demonstrativă de matematică –prof. Toader Camelia 
 

În principiu s-a desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel 
de şcoală prin iniţiativă şi implicare, realizându-se obiectivele propuse. 

 
COMISIA METODOCĂ – Limbă şi comunicare   
Responsabil comisie: prof. Taşcov Andreea 
 
Activitățile au fost propuse în baza planului managerial şi concretizate în programul de 
activități al comisiei. 
În cadrul comisiei Limbă şi comunicare s-au realizat următoarele activităţi: 
 
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

- Elaborarea testelor de evaluare iniţială şi analizarea rezultatelor. 
- Elaborarea planificărilor calendaristice. 
- Analiza rezultatelor la testele iniţiale şi întocmirea planurilor de măsuri remediale. 
- Pregătirea elevilor in vederea susţinerii Evaluării Naţionale - prof. Oargă Magdalena  

prof. Tudor Reliana, prof. Cliseru Cristina. 
- Pregătirea elevilor in vederea participării la concursurile şcolare. 
- Participarea la Olimpiada de lectură, etapa pe școală și sector: 
- Isaia Carmen, premiul I pe sector, premiul I pe municipiu, calificată la faza națională 
- Participarea la Olimpiada de lingvistică, etapa pe școală 
- Participarea la Olimpiada de comunicare, limba si literatura româna, etapele pe școală 

si sector: 
             Cernea Bianca 6A, mențiune pe sector, prof. Tudor Reliana 
             Șendriuc Agata 7A, premiul II- prof. Oarga Magdalena 

- Concursul de evaluare COMPER, organizator prof. Oargă Magdalena. 
 
CATEDRA DE LIMBA ITALIANĂ: 

- Elaborarea testelor de evaluare iniţiala si analizarea rezultatelor - septembrie 
- Elaborarea planificărilor calendaristice - septembrie 
- 26 septembrie : Ziua europeana a limbilor străine – activitate organizata de prof. 

Georgescu Mirela cu elevii clasei a VII-a A, Mazilescu Cătălina cu elevii clasei a VI B 
- Săptămâna limbii italiene in săptămâna 19-24 octombrie - activitate organizata de 

prof. Georgescu Mirela cu elevii clasei a VI-a A: Canta con me!, aVII A: Bell’Italia, a  
VIII A: Simboli d’Italia și de prof.Mazilescu Cătălina cu elevii clasei a VI B, VII B 

- Concurs de cultură italiană: Lo sapevi che?- prof.Mazilescu Cătălina cu elevii clasei 
aVI B, VII B- noiembrie 
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- Pregătirea suplimentară a elevilor in vederea participării la Olimpiada de limbă 
italiană, prof. Georgescu Mirela, prof. Mazilescu Cătălina. 

- Organizarea etapei pe şcoală/sector a olimpiadei de limbă italiană, prof. Georgescu 
Mirela, prof. Mazilescu Cătălina cu elevii clasei a VII-a si a VIII-a. 

 Rezultatele elevilor la faza pe sector Olimpiada de lb. italiana, calificați la faza pe 
municipiu: 

- cls a VIII-a A: Georgescu Sabina 91,5p,  Isaia Carmen 96 p, Marin Andrada 89 
p, Melinte Lorena 93 p, Stroe Andreea Beatrice 88,5pct 
- cls a VII-a A: Bunda Rares 87p, Morlova Iulia 89 p, Popescu Stefan 88 p, 
Stănescu Mihnea Bogdan 90 p, Șendriuc Agata 90,5p, prof. Georgescu Mirela 
- cls a VIII-a B: Manea Cosmin 85,5p, Suciu Ana-Maria: 94,5p, 
- cls a VII-a B: Oancea Ariana Casiana 90,5p, Preghitz Cristiana 90,5 prof. 
Mazilescu Cătălina 
- -cls. a VII-a C: Ursu Maria Diana 96 p, prof. Constantinescu Andreea 
 

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ 
- Elaborarea testelor de evaluare inițială si analizarea rezultatelor - octombrie. 
- Elaborarea planificărilor calendaristice-octombrie. 
- Halloween - “Let’s party”- concurs, parada costumelor, expoziţie dovleci sculptaţi, 

concurs, poveşti de Halloween - creaţiile elevilor, - cls V-VIII octombrie. 
- Pregătirea elevilor în vederea participării la concursurile şcolare de limbă engleză si 

Olimpiada de limba engleza Prof. Vior Liliana, Tașcov Andreea 
 

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ 
- Elaborarea testelor de evaluare iniţială şi analizarea rezultatelor - septembrie. 
- Elaborarea planificărilor calendaristice-octombrie. 
- Noel, Noel - felicitări de Crăciun, clasa a V A,B, prof. Antonescu Silviana 

 
Serbări realizate de membrii catedrei de limbă română şi limbi străine: 

 Eveniment omagial „80 de ani de la nașterea poetului Nicolae Labiș” în parteneriat 
cu Fundația Literar-Istorică „Stoika”- decembrie 2015 

 „În suflet cu Eminescu”– serbare școlara ianuarie 2016 
 Sărbătoarea Crăciunului - decembrie 2015 
 

COMISIA MATEMATICA ŞI STIINTE:  
Responsabil arie curriculara , Prof. Popa Sorin 
 
CATEDRA DE MATEMATICA 
Activități propuse în baza planului managerial şi concretizate în programul de activități 
al comisiei 

a) activitate de întocmire a planificărilor, planurilor anuale de muncă, graficului de 
desfăşurare a activităţilor semestriale. 

Toţi membrii catedrei de matematică au întocmit planificări calendaristice conform programei 
şcolare în vigoare. 
Au fost întocmite planul anual de lucru şi graficul activităţilor semestriale pentru semestrul I 
al anului şcolar 2015/2016. 

b) Activităţi specifice catedrei 
- La începutul anului şcolar, la nivelul catedrei de matematică s-au aplicat teste de 

evaluare iniţială pentru  clasele a V-a şi a VIII-a, rezultatele acestora fiind apoi 
discutate în şedinţă de catedră. 
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- S-au întocmit subiecte de teză pentru clasele a VIII-a conform modelului de E.N. 
- S-au întocmit subiecte şi bareme de corectare pentru olimpiada faza pe şcoală, s-a 

organizat această etapă, s-au corectat lucrările şi s-au stabilit elevii calificaţi pentru 
etapa pe sector. 

- S-au realizat ore de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a ( 1h/ săpt), 
conform graficului anunţat la început de an şcolar. 

- Domnul prof. Bălănescu Silviu a susținut in cadrul ariei curriculare Matematica și 
Științe referatul cu tema „ Puterea unui punct fata de un cerc” 

c) Participare la activităţile metodice de pe sector / municipiu 
Membrii comisiei au participat la Consfătuirile profesorilor de matematică la început de 

an şcolar. 
2. Activităţi susţinute: 
Elevii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiș” au participat la următoarele concursuri şcolare 
derulate pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2015-2016: 
Olimpiada de matematică etapa pe şcoală.  
- 42 elevi (cls. V , VII si VIII – prof. Popa Sorin) au participat la Concursul National de 
Evaluare Matematica COMPER in baza contractului de parteneriat între Școala „Nicolae 
Labiș” și Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 privind organizarea Centrelor Pilot de 
Învățare și Evaluare COMPER . 
3. Rezultate obţinute 

- La Olimpiada de matematică etapa pe şcoală s-au calificat pentru etapa pe sector, 3 
elevi de clasa a V-a,  şi  2 elevi de clasa a VIII-a (prof. Popa Sorin ) 

- La concursul COMPER etapa I  - 2 elevi au obținut 95p/100p , 2elevi 85p/100p si 1 
elev 80p/100p 

4. Formare profesională 
Membrii catedrei de matematică au participat activitățile metodice organizate la nivel de 
şcoala, sector . 
 
Raport de activitate –BIOLOGIE 

- Elaborarea de subiecte la Olimpiada de Biologie, faza pe școală 
- Participarea, ca evaluator la Olimpiada de Biologie, faza pe sector 
- Elevi calificați la Olimpiada de Biologie, faza pe sector: Preghitz Cristiana și Tabacu 

Mihnea. 
            Premii obținute la Olimpiada de Biologie, faza pe sector: Tabacu Mihnea – Mențiune 

- Participarea la Proiectul “BATEREL” 
 
Raport de activitate: FIZICĂ 

- Au fost date teste inițiale la cls. a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 
In urma testării, elevii au demonstrat că și-au însușit cunoștințele de bază 
- S-a elaborat și s-a urmărit planul remedial pentru un număr de 10 elevi de la cls. VI-

VIII. 
- S-au efectuat ore suplimentare de pregătire cu un număr de 17 elevi din cls. VI-VIII, în 

vederea obținerii de performanță. 
- S-a organizat olimpiada de fizica faza pe școala la care au participat 17 elevi, dintre 

care s-au calificat la faza pe sector 2 elevi din cls. a VI-a si 4 elevi din cls. a VII-a 
In urma olimpiadei de fizica, faza pe sector, s-a calificat la faza pe municipiu, elevul 

Ionescu V. din cls. a-VI-a A 
- Profesor de fizică Lăzureanu Elena a participat la acțiunile  organizate in cadrul 

comisiei de știinșe din școala și a făcut parte din comisia de contestații la olimpiada de 
fizică, faza pe sector. 
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Raport de activitate: CHIMIE 
       - Organizarea olimpiadei de chimie faza locala , ianuarie 2016 . 
       - Echipajul format din Ș Lorin Robert, Dragomir Octavian , Hamod Samr au obtinut 
menţiune la faza judeteana a Concursului “ Noi şi chimia “ 
 
COMISIA OM ŞI SOCIETATE , responsabil prof. Ichim Gheorghe 

Comisia „Om și societate”, în semestrul I  2015/2016, și-a centrat activitatea pe 
problemele de conținut ale învățământului în general si ale actului didactic în special, 
acordând atenție ansamblului de cunoștințe, abilități intelectuale şi modelelor atitudinale şi 
comportamentale în scopul formării unor personalități armonioase  în concordanță cu cerințele 
actuale şi viitoare ale dezvoltării societății. 
 Astfel, toţi colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri 
si forme de organizare a procesului de învățământ, proiectarea activității de predare-învăţare, 
evaluarea rezultatelor învățării, ca si relațiile profesor-elev privite 
ca un factor de stimulare a activității didactice. 
 Activitatea si acțiunile desfășurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor 
obiective precum : stabilirea cadrului organizatoric; perfecționarea metodelor de 
predare-învăţare; ridicarea nivelului de pregătire a elevilor si evaluarea acestora. Activitatea 
desfășurată a ținut cont de precizările primite la consfătuirile cadrelor didactice desfășurate pe 
specialități la fiecare început de an școlar. 
 În luna septembrie 2015 fiecare membru al comisiei a analizat programele școlare, 
apoi a întocmit macroproiectarea activității didactice, proiectarea activității semestriale a 
sistemului de lecții, a conținuturilor de recapitulare, consolidare, evaluare. 
 S-a ținut cont de identificarea obiectivelor, selectarea conținuturilor, analiza 
resurselor, determinarea activității de învățare, stabilirea instrumentelor de evaluare. 
 Membrii comisiei metodice s-au întâlnit în mai multe rânduri pe perioada semestrului 
I pentru a dezbate chestiunea testelor inițiale; au fost analizate rezultatele testelor inițiale în 
cadrul comisiei metodice, fiecare membru al comisiei a prezentat situația testelor pe care le-a 
dat la clase. Au fost reliefate aspectele pozitive si negative, s-au stabilit măsurile ameliorative. 
 Comisia metodică Om si Societate  şi-a desfășurat activitatea pe 
baza unui program întocmit cu aportul membrilor comisiei având ca obiective 
prioritare următoarele : 
 - Proiectarea activităților didactice; 
 - Predarea si evaluarea centrate pe elev, utilizând metode activ-participative; 
 - Pregătirea elevilor pentru concursuri si olimpiade școlare ; 
 - Aplicarea unor proiecte pentru ajutorarea si integrarea copiilor cu probleme de 
învățare în comunitatea școlară si locală ; 
 - Evocarea evenimentelor importante din istoria neamului si a comunității locale ; 
 - Dezvoltarea sentimentului patriotic și religios, cultivarea spiritului de 
toleranță . 
 Planificările si proiectarea activităților didactice pe semestrul I au fost întocmite si 
predate la timp, conform cerințelor ministerului. Lecțiile au fost pregătite temeinic, științific si 
metodic utilizându-se materiale didactice variate si metode moderne de predare si evaluare. 
 Profesorii din cadrul comisiei au desfășurat următoarele activități pe parcursul 
semestrului I:  
 
Prof. Diaconu Roxana – Geografie: 

1. Coordonator al programului Pepiniera de talente; 
2. Pregătirea elevilor pentru olimpiadă şi concursuri; 
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3. Organizarea zilei Şcolii şi a momentului aniversar 80 de ani de la naşterea poetului 
Nicolae Labiş  

4.  Decembrie: Olimpiada de Geografie – faza pe scoala, clasele a VIII-a; 
5.  Organizarea Olimpiadei de Geografie faza pe sector; 
6. Organizarea concursului de Geografie Terra – faza pe sector; 
7. Colaborare cu profesorii implicați în comemorarea evenimentelor istorice și a 

organizării Serbărilor școlare; 
 

Prof. Banu Cătălina– Istorie 
1. Octombrie: Holocaustul – vizionarea documentarului One day in Auschwitz şi a 

filmului La vita e Bela; 
2. Noiembrie: Semnificaţia zilei de 1 decembrie pentru mine şi familia mea – concurs de 

eseuri; 
3.  Expoziţie de machete cu tema: Unirea Pincipatelor române. 
4. Pregătirea elevilor pentru olimpiadă. 
5. Organizarea olimpiadei de istorie – faza pe şcoală 

 
Prof. Bujor Ionela – Cultură civică 

1. Participare la programul de Educație Antreprenorială, desfăşurat cu materiale de la 
Junior Achievement – cu participarea elevilor claselor a VII a şi a VIII a. 

2. Pregătirea elevilor pentru concursul Democraţie şi toleranţă – faza pe şcoală. 
 

Prof. Gheorghe Ichim – Religie Ortodoxă 
1. Octombrie - Activitate tematică: „Să-mi cunosc biserica și preoții din cartierul meu”; 
2. Octombrie -  Vizionare film documentar  Sf. Dimitrie Basarabov – ocrotitorul 

Bucureştilor 
3. Decembrie: pregătirea elevilor pentru  Olimpiadei de religie; 
4. Decembrie: Sf. Nicolae -  prietenul copiilor. 
5. Decembrie – activitate social – filantropică: De crăciun fii mai bun; 
6. Ianuarie: Importanţa Unirii Principatelor române pentru dezvoltarea naţiunii şi culturii 

române - cu participarea elevilor clasei a VI a A. 
 

Prof. Nicula Florentina – Religie Ortodoxă 
1.  Octombrie - Activitate tematică: „Să-mi cunosc biserica și preoții din cartierul meu”; 
2. Decembrie: Sf. Nicolae -  prietenul copiilor. 

 
Prof. Ileana Sieanu – Ed. Tehnologică 

1. Octombrie: Executarea unui exerciţiu – simulare în caz de incendiu; 
2. Organizarea unei tombole de Crăciun cu elevii clasei a V a C; 
3. Participare cu elevii clasei a V a C la vizionarea filmului Jurassic World; 
4. Participare cu elevii clasei a V a C la programul  “Preveniţi, trataţi, fiţi sănătoşi” 
5. Organizarea Olimpiadei de Ed. Tehnologica / faza pe scoala – dec 2015 

 
Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acțiunile inițiate de școală, 

atât la nivelul școlii, cât şi al comunității locale.  Pe parcursul semestrului I, toţi membrii 
comisiei metodice şi-au adus contribuția la activitățile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul 
școlii.   

    
COMISIA ARTE : 
EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI EDUCAŢIE PLASTICĂ 
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În semestrul  I al anului trecut, catedra Arte a desfășurat activități variate menită să 
cultive simțul estetic al elevilor, să-i familiarizeze pe elevi cu limbajul şi formele de 
exprimare artistice. A fost stimulată creativitatea, originalitatea şi inventivitatea  elevilor în 
vederea obținerii de performante prin participarea la diverse concursuri de creație. 
 
Noiembrie:   d-na profesor Aurelia Dracşanu a participat cu lucrările a patru elevi la 
concursul IUBIM NATURA, concurs organizat de Palatul Copiilor din Alexandria cu 
următoarele rezultate: 

SENDRIUC MARIA AGATHA, cls. a VII a A – premiul I    
COTEANU MELANIA, cls. aVIII a B – premiul I 

Decembrie:-  d-na profesor Aurelia Dracşanu a participat cu lucrarea Agathei Şendriuc la 
expoziția ORASUL INVIZIBIL, organizată la Biblioteca Naționala  a Romaniei. 
                   -  d-na profesor Nita Ileana a participat la serbarea    dedicata Zilei Şcolii noastre 
împreună cu elevii clasei a Va A care au interpretat o serie de colindele. 
Februarie :    – a apărut publicația pentru susținerea performanțelor Agatei, elevă în clasa a 
VII-a A ,,Maria Agata Şendriuc- un tânăr talent” în Revista INDEPENDENȚA ROMÂNĂ, 
revistă apărută sub egida Fundației Literar –Istorice ,,Stoika”, împreună cu Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România,, articol publicat de d-na profesor Aurelia Dracşanu publicat în nr. 
13 al revistei. 
                                                                                                                                                             
COMISIA PENTRU EDUCATIE FIZICĂ ŞI SPORT 

În semestrul I al anului trecut, catedra de educație fizică şi sport a efectuat numeroase 
activități vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor, creșterea rezistenței organismului la efort 
şi îmbolnăviri, formarea unor atitudini şi trăsături moral-caracteriale pozitive: perseverență, 
dârzenie, combativitate, spirit de echipă. 
 În acest sens, elevii școlii noastre, antrenați, consiliați şi îndrumați de către cadrele 
didactice ale acestei catedre au participat la numeroase competiții sportive, obținând rezultate 
bune şi foarte bune, după cum urmează. 
- Locul I la CUPA SPORT KIDS FESTIVAL, octombrie 2015, la fotbal băieți clasele V-VIII , 
prof. Matache Cristian. 
- Participare la   TENIS DE CAMP SPORT KIDS FESTIVAL 2015, clasele V-VIII , prof. Pană 
Elena  
- Participare la  HANDBAL FETE SPORTKIDS FESTIVAL 2015, clasele V-VIII, prof. Pană 
Elena 
- Locul 4 pe sector la ONG HANDBAL FETE,  clasele V-VIII, prof. Pană Elena 
- Locul  3 la  ONSS SAH FETE TANASE MARIA, clasele I -IV,  prof. Pană Elena 
- Locul  2  la ONG BASCHET FETE, clasele V-VIII , prof. Matache Cristian. 
 
I. Activitatea Coordonatorului pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare la nivelul unității de învățământ 

În scopul realizării unui demers educativ aplicabil noilor cerințe pentru anul școlar 
2015/ 2016, în Școala Gimnaziala “Nicolae Labiș” a fost elaborat Planul managerial al 
consilierului educativ. 

La realizarea obiectivelor planului managerial au concurat activitățile desfășurate in 
cadrul următoarelor comisii coordonate de responsabilul pentru proiecte si programe: 
-  Comisia diriginților coordonată de prof. Oargă Magdalena - Ruxandra 
- Comisia pentru activități școlare și extrașcolare coordonata prof. Oargă Magdalena - 
Ruxandra 
- Consiliul Școlar al  Elevilor coordonat de prof. Oargă Magdalena - Ruxandra 
- Comisia de orientare școlara si profesionala coordonată de prof. Georgescu Mirela - Mihaela 



 15

- Comisia de disciplina coordonata de prof. Matache Cristian 
- Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în școala coordonată de prof. Oargă 
Magdalena - Ruxandra 
În calitate de coordonator de proiecte și programe, prof. Oargă Magdalena - Ruxandra a 
realizat următoarele activități: 
- a elaborat Planul managerial propriu; 
- a elaborat “Programul activităților educative școlare și extrașcolare”, ținând cont de 
propunerile prof. diriginți ți propunerile reprezentanților în Consiliul Școlar al Elevilor; 
- a colaborat cu Consiliul de Administrație pentru o mai buna planificare a activităților 
educative și a desfășurării activității profesorilor diriginți; 
- a organizat și desfășurat activitățile extracurriculare și extrașcolare; 
- a contribuit la stabilirea bazei de date privind starea disciplinara a elevilor, absenteismul si 
abandonul școlar; 
- a îndrumat și evaluat activitatea profesorilor diriginți. 
- a coordonat Consiliul Școlar al  Elevilor. 
 
II. Dirigenție/ consiliere și orientare 

În cadrul comisiei diriginților, profesorii și-au desfășurat activitatea pe următoarele 
coordonate: ora de dirigenție, activități extracurriculare și extrașcolare, colaborarea cu 
profesorii clasei, colaborarea cu părinții elevilor și cu alți parteneri educaționali. 
Orele de dirigenție s-au desfășurat săptămânal, fiind respectată planificarea. Temele orelor de 
dirigenție au fost adaptate specificului clasei, iar profesorii diriginți au desfășurat activitățile 
extracurriculare si extrașcolare conform calendarului. Ședințele cu părinții au avut tema și s-
au desfășurat conform planificărilor, abordându-se o atenție deosebită colaborării cu părinții 
elevilor problema. 

Profesorii diriginți au avut o buna colaborare cu colectivul de profesori ai clasei, cu 
consilierul psihopedagogic, cu coordonatorul de proiecte și programe și cu directorii școlii. 
Consilierul psihopedagogic a aplicat teste elevilor scolii si  a realizat activități de orientare 
profesională alături de profesorii diriginți. 

La nivelul Comisiei diriginților au fost susținute ore de dirigenție desfășurate în 
colaborare cu Circa 12 Poliție- agent de proximitate Bârsănel - având ca tema “Prevenirea 
fenomenului de violență în școală”. 

De asemenea, în cadrul Comisiei diriginților a fost susținut un referat cu tema” 
Violența școlară - o realitate”- prof. Mazilescu Cătălina. 

La buna desfășurare a activităților educative a contribuit colaborarea cu consilierul 
psihopedagogic Anescu Roxana care a răspuns solicitărilor profesorilor diriginți și a prezentat 
teme specifice în cadrul orelor de dirigenție: „Orientare școlara si profesională a elevilor”, 
„Meserii dorite/ Arborele carierei”, „Violenţa un factor de risc”, „ Hexagonul intereselor”. 

Un număr mare de elevi frecventează cabinetul consilierului psihopedagogic, putându-
se remarca rezultatele. 

 
III. Evaluarea stării disciplinare în învățământ 

Și în acest semestru s-a acordat o atenție deosebita prevenirii și combaterii violenței, 
absenteismului și a actelor antisociale.  Printre activitățile realizate în acest scop se numără: 
- Elaborarea Planului privind reducerea fenomenului violentei in mediul școlar - Comisia 
pentru prevenirea și combaterea violenței - responsabil Oargă Magdalena 

În cadrul orelor de dirigenție s-au alocat ore acestei teme, fiind prezentate materiale 
despre formele violenței, completându-se chestionare și organizându-se concursuri de desene 
pe aceasta tema. Un rol important l-a avut colaborarea cu Circa 12 Politie. De asemenea,l a 
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toate clasele au fost organizate lectorate cu părinții având ca temă “Violenta, o problemă 
importantă a societății”. 

Au fost desfășurate activități pentru depistarea și combaterea actelor de violenta: 
- monitorizarea elevilor cu manifestări violente; 
- dezbateri în cadrul C.S.E- prof. Oargă Magdalena.; 
- ore de dirigenție cu teme specifice - prof. diriginți; 
- ședințe cu părinții având tematică legată de violența în școala și în familie; 
- colaborare cu Poliția locală - Coord. Dir. Georgescu Mirela 

De asemenea, au fost organizate dezbateri pe tema prevenirii violenței în școala, 
precum și întâlniri cu agentul de proximitate. 
Alte activitati: 
- Prezentare de carte „Fenomenul Bullying” - Ce este fenomenul bullying? Cauze și 
modalități de combatere – activitate de consiliere cu sprijinul psihologului Ioana Şandru clasa 
a VII-a A- Prof. Diaconu Roxana 
-„De ce trebuie sa fim toleranți”- dezbatere - cls. a VIII-a C- Prof. Elena Lăzureanu 
-„Conflicte in colective de elevi”- dezbatere–cls. a VII-a B- Prof. Popa Sorin 
-“Ce este violenta? ”- discuţii libere – cls a V-a A- Prof.  Magdalena Oargă 
-“Cum combatem violenta?”- dezbatere - cls. a V-a B- Prof. Andreea Tașcov 
-“Violenta în familie”- discuţii libere - cls. a V-a C- Prof. Sieanu Ileana 
-“Diferenţele – surse de conflict?” - discuţii libere - cls. a VI-a A- Prof. Ichim Gheorghe 
-“De la violenta verbala la violenta fizica”- dezbatere-cls. a VI-a B- Prof.Grigoraș Ionel 
-“Violenţa verbală în rândul elevilor” - discuţii libere - cls.  VII-a C- Prof. Tudor Reliana 
-“Deficienţe de comunicare”- sursă a violenţei şcolare - cls. a VI-a C- Prof.Vior Liliana 
-“Atitudini pozitive şi negative faţă de sine”- cls. a VII-a A- Prof. Diaconu Roxana 

Pe parcursul acestui semestru s-a făcut o atenta analiză a colectivelor de elevi, 
urmărindu-se evoluția acestora. Profesorii pentru învățământul primar si profesorii diriginți au 
avut o permanenta relație cu părinții elevilor, având ca scop prevenirea absenteismului si a 
actelor antisociale. 
 
IV. Activitatea extrascolară 
Tipuri de activități 

În Școala  Gimnaziala “Nicolae Labiș” s-au desfășurat în semestrul I al anului școlar 
2015/ 2016 următoarele activități: 

1. Cinstirea marilor evenimente ale istoriei si culturii naționale: 
- “Importanta istorică a Marii  Uniri”- cls. V-VII I- Concurs, expoziție de desene, serbare, 
prezentări  Power Point- Prof. de istorie, de limba romana,  de limbi străine, de educație 
plastica și de educație muzicală, prof. diriginți. 
- “Unirea cea Mica - eveniment marcant in istoria neamului nostru” - Programe artistice, 
expoziţii de desene, concurs,prezentări  Power Point- Prof. de istorie și prof. diriginți. 
- Serbare școlară - Medalion literar- Mihai Eminescu-coordonator: prof. Tudor Reliana, 
Oargă Magdalena, Cliseru Cristina, Mirela Georgescu, Cătălina Mazilescu, Antonescu 
Silviana, Vior Liliana, Ileana Niță, Aurelia Dracșanu. 
- Concurs de recitare- “Poezii eminesciene”- cls. V-VIII- coordonator: prof. Oarga 
Magdalena, Tudor Reliana, Cliseru Cristina. 
 
       2. Activități pentru omagierea unor zile de sărbătoare: 
-“ Ziua europeana a limbilor srăine”- Prezentarea unor orașe italiene: monumente, 
personalități, vizionare film, audiții - Cls. a VI-a A, a VII-a A, a VIII-a A- Prof. Mirela 
Georgescu 
-“Ne distrăm de Halloween”- Concurs, expoziții - Cls. a V-a A- Prof. Magdalena Oarga 
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- Omagierea Zilei Scolii: “Moment de suflet”- cls. V-VIII- coordonator: prof. Mirela 
Georgescu, Diaconu Roxana, Oargă Magdalena, Tudor Reliana, Cliseru Cristina, Tașcov 
Andreea Antonescu Silviana, Ileana Nita, Aurelia Dracșanu- Activitatea s-a desfasurat cu 
sprijinul d-nei Labiș, sora poetului,  în colaborare cu Fundația Stoika. Elevii Scolii 
Gimnaziale “Nicolae Labiș” au sarbatorit 80 de ani de la nașterea poetului al cărui nume îl 
poartă. La activitate au participat scriitori, reprezentanți ai Inspectoratului, sector 3, Neacșu 
Ioana Mihaela, precum și ai comunității locale. 
- Serbare şcolară: “Crăciunul în sufletul copiilor”- cls V-VIII- coordonator: prof. Tudor 
Reliana, Oarga Magdalena, Cliseru Cristina, Mirela Georgescu, Catalina Mazilescu, Tascov 
Andreea,Vior Liliana, Ileana Nita, Aurelia Dracsanu 
-“Traditii de Craciun” – discuții despre tradițiile românilor de Crăciun, cls V-VIII- prof. 
diriginți/ 
- Ziua Mondiala a Tolerantei - “Toleranta  și intoleranta”- Dezbateri, studiu de caz - Cls. a 
V-a A, a VII-a A, a VII-a B- Prof. Oargă Magdalena, Georgescu Mirela, Diaconu Roxana, 
Popa Sorin 
Alte activități: 
-“Vrem să trăim într-un mediu sănătos”  -  plimbare în parcul Titan-cls. a VIII-a C- Prof. 
Elena Lăzureanu 
- Concurs gastronomic “Colorile toamnei” –cls. a VIII-a C- Prof. Elena Lăzureanu 
-“Iată vin colindători” – colinde de Crăciun – cls. a VIII-a C- Prof. Elena Lăzureanu 
- În cadrul parteneriatului cu Complexul Educațional Lauder-Reut, elevii Scolii Gimnaziale 
„Nicolae Labiș” au participat la o întâlnire cu astronautul N.A.S.A, dr. Miguel Castillo. 
Întâlnirea a fost un adevărat succes și un imbold pentru elevii claselor a VII a și a VIII a, 
cărora astronautul le-a transmis să viseze, să creadă în visele lor, să țintească spre stele - Prof. 
Diaconu Roxana și Tașcov Andreea. 
- Delta Dunării, între prezent si viitor –Dezbatere organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Mondiale a Zonelor Umede, Convenția de la Ramsar, ianuarie 2016- prof. Diaconu Roxana 
- Concurs de recitare - Poeziile lui Nicolae Labiș - cls. a V-a A- Prof. Oargă Magdalena 
-“Educația rutiera, educația pentru viață”- concurs - cls. a V-a- Prof. Sieanu Ileana 
- “Clasa noastră mai frumoasă!”- Activitate practică - cls. a VI-a A- Prof. Gheorghe Ichim 
Vizionari de spectacole: 
- Vizionarea filmului “Jurassic world”- cls. V-VIII- Coordonator: Prof. Georgescu Mirela și 
Tascov Andreea 

În urma desfășurării activităților educative in  semestrul I al anului școlar 2015/ 2016 
se poate afirma ca ele și-au atins scopul în rândul elevilor. Activitățile desfășurate s-au 
realizat cu participarea tuturor cadrelor didactice si cu sprijinul Direcțiunii scolii, precum și al 
consilierului psihopedagogic. 
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