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Raport de activitate al Școlii Gimnaziale”Nicolae Labiș” 

An școlar 2019/2020 
 

 

În anul școlar 2019 / 2020 , Comisia metodică a claselor P – 4  a fost  alcătuită din 27 de cadre didactice.  

Toți membrii comisiei au manifestat responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul  

managerial . În acest sens s-au desfășurat următoarele activități la nivelul ciclului primar: 

 Diseminarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice ( 18.09.2019); 

 Masă rotundă cu privire la obiectivele realizării planificărilor calendaristice; 

 Întocmirea orarelor; 

 Stabilirea instrumentelor de lucru pentru evaluarea inițială; 

 Prezentarea conținutului Procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ 

preuniversitar- Ordinul 3027/2018 ; 

 ATELIER DE LUCRU: Sporirea eficienței procesului instructiv-educativ prin utilizarea jocului 

didactic ( exemple de bună practică, cu aplicabilitate la diferite discipline ) (octombrie 2019 ); 

 Referate, urmate de dezbateri pe caz: Violența la vârsta școlară mică, prof. GHEORGHE GABRIELA 

(noiembrie 2019);  Contribuția activităților extrașcolare la optimizarea procesului de învățământ,  prof. 

SZOLGA IOANA  (octombrie  2019); 

 Prezentări PPT : Nicolae Labiș-poetul din Mălini  ( decembrie 2019) - prof. VASILE ELENA, ,,Mihai 

Eminescu – LUCEAFĂRUL poeziei românești”- prof. RĂDULESU DANIELA, MITITELU 

CAMELIA; VASILE ELENA ; IONESCU CRISTINA ; 

 ,,Porni LUCEAFĂRUL”- prof. GHEORGHE GABRIELA  ( 15 ianuarie 2020) ; 

 ATELIER DE LUCRU: Mâini îndemânatice – realizarea de obiecte și lucrări decorative pentru 

pavoazarea claselor și a holului școlii, în colaborare cu părinții  ( noiembrie – decembrie 2019; februarie- 

martie 2020 ); au fost prezentate expozițiile: 

*,,Culorile toamnei ”, * ,,Ziua  Dovleacului”,*  ,,Cartea – prietena noastră ”,    

*,, La mulți ani, ROMÂNIA !”, * ,,Tradiții  de Crăciun”, * ,,Hai să dăm mână cu mână!”,  

*,,Primăvara într-un mărțișor ”, *   ,,Flori pentru mama” ; 

 Mergem la concursuri!- pregătirea elevilor pentru a obține rezultate bune în concursurile școlare ;  

       Toate cadrele didactice au organizat  activități interdisciplinare pentru marcarea  MARII  

UNIRI din 1918, precum și  pentru ZIUA ȘCOLII , sărbătorită pe 4 decembrie 2019 la Sala de Festivități 

de la Școala Artelor. Cu această ocazie , d-na STROE PETRUȚA a pregătit și prezentat un interesant material 

PPT referitor la istoria școlii noastre, iar d-nele  STOICA RODICA şi IANCU ANTONICA  au adus pe scenă 

minunatul COLIND al lui NICOLAE LABIȘ, ,,URĂTURĂ”şi un frumos colaj de colinde . 
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    Activitățile Comisiei metodice sunt percepute ca un proces dinamic; de aceea , pe parcursul anului 

școlar  s-au valorificat toate oportunitățile ivite. Acestea s-au concretizat în derularea unor proiecte sau 

parteneriate în care s-au implicat majoritatea  cadrelor didactice de la ciclul primar. Dintre acestea 

amintim: 

 Sănătatea e în mâinile tale! – educație sanitară, proiect derulat în colaborare cu Ministerul 

Sănătății și cu cabinetul școlar; 

 Zâmbetul din cutie! , Surpriza din cutie - activități de voluntariat , donații cu ocazia 

Crăciunului. 

 ,, O zi din viața dințișorului preferat ”( ianuarie 2020) , ,, Igiena orală ”  

        ( februarie  2020)- campanie de promovare a sănătății orale. 

 ,,Eco- Ambasadorii Reciclării”- sesiuni educaționale online dedicate colectării selective și 

reciclării – Introducere în Reducere- Reutilizare-Reciclare și Harta Reciclării  – dna AANEI 

PETRUȚA ( iunie 2020); 

 ,,Azi pentru mâine în școală”- colectare selectivă – d-nele STOICA RODICA, MATEESCU 

CRISTIANA . 

 ,,ORA DE LECTURĂ”- parteneriat cu Editura BOOKLET ( clasele a III-a ). 

 

CONCURSURI: 

 Concursurile COMPER ( Comunicare , Mate 2000) – ianuarie 2020 

 EuroJunior- concurs online – d-nele Gheorghe Gabriela, Mititelu Camelia , Vasile Elena, 

Ionescu Cristina; 

 ,,Ramurile EDUCAȚIEI” – concurs online  - d-nele Gheorghe Gabriela, Mititelu Camelia , 

Vasile Elena, Ionescu Cristina; 

 ,,Călătorie prin anotimpuri ”- concurs + parteneriat - d-nele Gheorghe Gabriela, Mititelu 

Camelia , Vasile Elena, Ionescu Cristina; 

 ,,Daruri pentru mama” și ,,Din suflet, un mărțișor ”- ”- concurs + parteneriat - d-nele 

Gheorghe Gabriela, Mititelu Camelia , Vasile Elena, Ionescu Cristina; 

 ,,Culoare și simbol în tradiția românească”- concurs + parteneriat - d-nele Gheorghe 

Gabriela, Mititelu Camelia , Vasile Elena, Ionescu Cristina; 

 ,,TEDI- ȘCOALA SIGURANȚEI ” – d-nele  Mititelu Camelia , Vasile Elena, Ionescu 

Cristina; 

 ,,GAZETA MATEMATICĂ junior”- d-nele  Mititelu Camelia , Vasile Elena, Ionescu 

Cristina; 

            De asemenea, fiecare cadru didactic a organizat activități adaptate domeniilor de  interes ale clasei  

pe care o conduc, cum ar fi:  

 excursii tematice; 

  vizionări de spectacole de teatru  sau de circ :AVENTURI CU ÎNCURCĂTURI ( la Circul 

Metropolitan București ) ,  RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ ( Teatrul Țăndărică) , TOM DEGEȚEL ( online- 

Teatrul Țăndărică ) ; 
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  expoziții cu lucrările elevilor : TOAMNA, BOGĂȚIE ȘI CULOARE; LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!, 

ATELIER DE CRĂCIUN; 

 serbări  de sezon ( TOAMNA DARNICĂ, Sărbătoarea DOVLEACULUI, CARNAVALUL 

COSTUMELOR;  CRĂCIUNUL- datini și obiceiuri etc) 

 activități de educație rutieră: TRAVERSEZ CORECT STRADA?, STRADA NU ESTE NUMAI A 

MEA!; ATENȚIE LA NEATENȚIE!; TEDI- ȘCOALA SIGURANȚEI; 

 activități de educație civică ( Salut, deci respect!, ZÂMBETUL DIN CUTIE -Și eu pot dărui! ; Am 

drepturi, dar și îndatoriri!  etc); 

 activități de promovare a nonviolenței  ( VIOLENȚA, ARMA CELOR SLABI ; STOP 

BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ!  etc ) 

 activități de educație pentru sănătate ( PIRAMIDA MESELOR SĂNĂTOASE ; SĂNĂTATE PRIN 

ACTIVITATE ȘI ODIHNĂ; 

 ore de educație ecologică: COLECTĂM SELECTIV; 

 acțiuni de voluntariat: ZÂMBETUL DIN CUTIE, CUTIA CU SURPRIZE. 

  În data de 21 .11.2019, profesorii pentru învățământul primar au participat lecția metodică la 

matematică susținută de d-na Enache Raluca ( clasa a III-a F), iar pe data de 28.11. 2019   la Cercul Pedagogic 

desfășurat la Școala Gimnazială nr.195 , cu tema  ,, STRATEGII DE INTERVENȚIE EFICIENTĂ ÎN 

REALIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE. ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN PENTRU COPIII CU CES ”  . 

*  În  sem. al II-lea , pe 21.05.2020, cercul pedagogic pe sector s-a desfășurat online și a avut ca  temă ,, 

MODALITĂȚI DE GESTIONARE A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN CONTEXTUL 

ÎNVĂȚĂRII ONLINE ”. 

În lecții au folosit  metode activ-participative, care implică elevul în procesul de învățare. Eficiența 

învățării centrate pe elev este dovedită de performanțele măsurate periodic, în conformitate cu metodologia de 

evaluare,  și observate în rezultatele obținute la testările inițiale și sumative. 

      De asemenea,  învățătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în 

perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activitățile desfășurate, 

aceștia dobândind capacități de cooperare, de sprijin și colaborare, de primire și asumare de sarcini, de lucru în 

echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective, a inițiativei . 

        Toate acestea au putut fi observate în cadrul asistențelor la ore efectuate de către d-na Rădulescu Daniela, 

responsabilul Comisiei metodice a învățătorilor, dar și de către d-nele directoare Preotescu Maria și Manu Lucia. 

             Anul școlar 2019/2020 a fost marcat de o perioadă deosebită, nemaiîntâlnită.  

  Începând cu data de 11 martie 2020, cursurile au fost suspendate cu scopul de a preveni răspândirea 

noului virus COVID-19. Educația, cu tot ce ține de acest sistem, s-a mutat în spațiul online.  

 Toți membrii Comisiei învățătorilor au făcut eforturi deosebite pentru a se familiariza cu  învăţarea 

online folosind diferite platforme şi aplicaţii recomandate de unitatea de învăţământ sau de MEC: whatsapp, 

google classroom, webex meet, zoom . 

 Au proiectat şi desfăşurat activităţi de învăţare în mediul online respectând orarul claselor; au folosit 

instrumentele de evaluare aplicabile. Pe toată perioada învăţării online au elaborat activităţi de evaluare la care 
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elevii au  putut  răspunde potrivit instruirii lor şi a dotării cu mijloace de comunicare (laptop, tabletă, telefon). 

Au  folosit instrumente de evaluare care au vizat: formulare de răspunsuri scurte, formulare de răspunsuri multiple, 

elaborarea unor texte creative, completarea unor enunţuri lacunare, rezolvarea de probleme. Elevii au  primit feedback 

pentru activitățile  desfăşurate . În general, a fost parcursă întreaga materie ,la fiecare disciplină, dar este imperios 

necesară reluarea acestor cunoștințe, noțiuni pentru a le fixa mai bine, la începutul anului școlar viitor. 

Implicarea tuturor colegilor în această perioadă grea s-a făcut remarcată și în stabilirea și desfășurarea online a 

unor activități interesante în cadrul Programului ,,Școala Altfel”, desfășurat în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020. 

Au fost anulate Evaluările Naționale la clasele a II-a și a IV-a. 

Dar ne putem mândri cu rezultate frumoase la concursurile menționate mai sus, concretizate în sute 

de diplome ( premiul I, II, III și mențiuni ). 

 

Situatie statistica a promovabilitatii elevilor la Evaluarea Naţională 
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1- 
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4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 
10 

Limba şi literatura 

română 
110 110 - - - - 2 2 8 8 5 13 20 45 7 

Matematică 110 110 - - - 1 6 7 5 8 9 24 29 19 2 

 

Comisia metodică a Ariei curriculare ”Matematică și științe”a desfășurat următoarele activități:  

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. 

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 Popa Sorin în calitate de responsabil a ariei curriculare Matematica și Stiinte a realizat 

asistente la ore, toate acestea finalizandu-se cu calificativul „Foarte Bine” 

Au fost desfățurate următoarele activități extracurriculare: 

 D-nul prof. Popa Sorin a susținut sesiunea educationala „Introducere în Reducere – Reutilizare – Reciclare 

și Harta Reciclarii „ în mediul on-line la clasele a 7- a B , a 7-a C , a 8-a B în luna mai 2020 

 - a fost prof.coordonator în proiectul  „Copiii inverzesc Romania!-Mic si Ecologist” care s-a desfasurat 

 Zona impadurire – Padurea Pustnicu - Branesti – Ilfov, areal specific ales impreuna cu Directia Silvica 

Ilfov  
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 Data impadurire – sambata, 30 noiembrie 2019  

 - a fost implicat în organizarea acțiunii  de caritabile desfășurate cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru 

copiii din Centrul de Plasament Pinocchio . 

 D-na prof. De fizică Cristescu Carmen a încheiat parteneriate, după cum urmează: 

 Parteneriat cu Liceul Teoretic Teius, jud. Alba organizator simpoziom judetean de astronomie ,,Spatiul 

iti ghidează pasii”, unde eleva Postelnicul Alexandra de la clasa a VII-a B a participat cu lucrarea Luna – 

satelitul natural al Pământului, iar eleva Badea Maria a participat cu lucrarea -Descoperirea cosmosului. 

 De asemenea, în acest an școlar a încheiat parteneriat cu Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, 

București în cadrul derulării activității și schimbului de bune practici în domeniul științelor spațiale, respectiv al 

astronomiei și astrofizicii din cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului – Space Unites the World, în cadrul 

proiectului educațional Beneficiile spațiului cosmic pentru omenire, unde elevii școlii au câștigat premiul I. 

 D-nele prof. Cristescu Carmen și Song Roxana au participat cu elevii la evenimentul Noaptea 

Cercetatorilor din 28 sept.2019, ce a avut loc în Parcul Lumea Copiilor București. 

Elevii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labis” au participat la următoarele concursuri şcolare derulate pe 

parcursul anului şcolar 2019/2020. 

1. Olimpiada de matematică etapa pe şcoală . S-au calificat la faza locala 7 elevi la clasa V-a  , 1 elev la clasa a 

VI-a , 4 elevi la clasa a VII-a și 1 elev la clasa aVIII-a . 

2.   Elevul Ciurea Vlad din clasa aVII-a ( prof. Popa Sorin ) a obținut mentiune la Concursul Lumina Math . 

3. La concursul “Profu’ de Mate”, finalizat cu premierea următorilor elevi: Ungureanu Ioana (100 puncte), 

Ştefanache Daria (89,5 puncte),Pop Patricia (80,5 puncte) şi alţi 3 elevi ce au obţinut între 70-80 puncte-prof. 

Burcea Mihai 

4.Comper-Mate 2000  : 

Etapa Judeteana I – elevii Grasu Vlad , Ciurea Vlad -premiul al II lea , Ristache Damian și Teodorescu Minea – 

al premiul al III lea iar Stoian Catalin și Vlad Miruna - mentiune (prof. Popa Sorin)          

5. Olimpiada de Matematica faza pe municipiu (ulterior anulata) : calificați elevii Vlad Ciurea (7B) – prof. Popa 

Sorin, Bobarnac Bogdan (7 C) – prof. Grigoraș Ionel . 

6. Concursul European Money Quiz editia 2020 organizat în plan național de ARB în parteneriat cu Institutul 

Bancar Roman , în data de 28 mai 2020. 

Cu aceasta ocazie elevul Radu Mihai Reis (7 B) a câștigat locul al 2 lea (prof. Popa Sorin)  

În urma susținerii examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a s-au obținut următoarele rezultate: 

Clasa 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 Promovabilitate 

8A     -     -    -    -    -   -    9    15     6   1 100% 

8B     -     -    -    -    1   2    6      6   12   1 100% 

 

8C 

                   

                    6    

 

                                22 

 

8D    1    3    6    3   4   4     2 - -  - 43% 
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Membrii Comisiei metodice  a Ariei curiculare ”Limbă și comunicare” s-au implicat în rumătoarele activități:  

- Participarea la consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, Prof. Oargă Magdalena,prof. Onea Luiza,  12.09.2019 

- Studierea programelor şi întocmirea planificărilor; Alegerea auxiliarelor; Testarea inițială – cl.a V-a, a VIII-a; 

Stabilirea subiectelor şi baremelor de corectare, Prof. Oargă Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. 

Onea Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța - 19.09.2019 

- Analizarea rezultatelor la testarea inițială; Studierea Programei pentru Evaluarea Națională, Prof. Oargă 

Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. Onea Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța-3.10.2019  

- Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a, în vederea recapitulării și aprofundării materiei pentru 

EVALUAREA NAȚIONALĂ – 2020, Prof. Oargă Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. Onea Luiza, 

- Pregatirea pentru olimpiadele școlare, Prof. Oargă Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. Onea 

Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța, Georgescu Mirela, Tașcov Andreea 

- Participarea la activitățile metodice / concursuri/olimpiade organizate în școală sau la nivelul sectorului și al municipiului 

București, Prof. Oargă Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. Onea Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Modele de subiecte pentru examenele naţionale, precum și pentru olimpiade și concursuri școlare(prof. Oargă 

Magdalena, Tudor Reliana, Tașcov Andreea, Georgescu Mirela);  

- Tezele la limba română: elaborarea subiectelor şi  a baremelor, Prof. Oargă Magdalena-Ruxandra, Prof. Tudor 

Reliana, Prof. Onea Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța -7.11.2019 

- Ziua Școlii “Nicolae Labiș ”- serbare- decembrie 

-  Concurs de creație literară - Poveste de Crăciun, decembrie 

- Analiza  rezultatelor obținute la tezele la limba română, decembrie 

- Organizarea etapei pe școală a olimpiadelor și a concursurilor specifice disciplinei: Prof. Oargă Magdalena-

Ruxandra, Prof. Tudor Reliana, Prof. Onea Luiza, Prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Întâlnirea cu scriitoarea Ioana Pârvulescu (coordonator prof. Gurban-Dinu Ancuța),  

- Vizită la Muzeul Național al Literaturii române, cu elevii clasei a V-a A (prof. Gurban-Dinu Ancuța) 

- Participare la Târgul de carte Gaudeamus (prof. Gurban-Dinu Ancuța) 

- Ziua limbilor europene, activitate de informare și documentare, a-VIII-a C, septembrie 2019 (prof. Onea Luiza, 

Fieraru Georgiana, Ionescu Carmen, Rădulescu Oana, Aldea Claudia, Georgescu Mirela) 

- Halloween literar, concurs de creație literară, a-VIII-a C, octombrie 2019 (prof. Onea Luiza) 

- „Pe tărâmurile literaturii…” club de lectură, pe parcursul semestrului I (prof. Onea Luiza) 

- Ziua limbilor străine (prof. Tașcov Andreea, Ienea Andreea, Grama Valentin, Georgescu Mirela, Ienea 

Andreea, Vlad Cătălina) 

- Ziua recunoștinței (prezentare de proiecte despre aceasta sărbătoare)-30,31 octombrie -cls a VI-a A,B si a VII 

a B (Tașcov Andreea, Stoian Adina, Aldea Claudia) 

- Christmas Traditions – creație de felicitări cu urări specifice, proiecte despre tradițiile din Marea Britanie – decembrie 

- cls a Va A,B, a VI a A,B si a VII a B (Tașcov Andreea, Stoian Adina, Aldea Claudia, Ienea Andreea) 

- Ziua Reformei, octombrie, clasa a V a C (prof. Ienea Andreea) 

- Pe data de 21.11.2019 S-a organizat în Școala Gimnazială „ Nicolae Labiș” activitatea metodică a profesorilor 

de limba Engleză – gimnaziu din sectorul 3 ( Aplicarea noilor programe școlare la clasa a VII-a ) 
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- La giornata europea delle lingue straniere – curiozități lingvistice, prezentări, postere - clasele a VI-a A, B, 

C, 26-27 septembrie (prof. Georgescu Mirela) 

-  La settimana della lingua italiana – La lingua italiana nel mondo: cântece și poezii: clasa a III-a B,  La cucina 

italiana: clasele a V-a A,B, clasele a VI-a A, B, C,clasa a VII-a B - octombrie  (prof. Georgescu Mirela)    

- participarea la seminarul organizat de Institutul Italian de cultură, Insegnare l’italiano con l’opera lirica, 

octombrie (prof. Georgescu Mirela) 

- Ognissanti - Ziua Sfinților: San Francesco, il Santo Patrono d’Italia – noiembrie (prof. Georgescu 

Mirela, Fieraru Georgiana) 

- La pas prin Italia - realizarea unor prezentări power-point despre cele mai importante orașe ale Italiei, 

vizitarea online a orașelor cu ajutorul aplicației google maps view, octombrie, clasele a V-a C, a VII-a 

A (prof. Grama Valentin) 

-  Obiceiuri și tradiții – Italia vs. România - realizarea unor prezentări ppt și a unor proiecte despre 

obiceiurile celor două țări, vizionarea unor materiale despre dansurile specifice Italiei, cultura populară, 

muzică, texte etc., noiembrie, clasele a V-a C, a VII-a A (prof. Grama Valentin) 

-  Lumea proverbelor - prezentarea unor proverbe și echivalentul acestora în limba română, reprezentarea 

mesajului prin intermediul unor colaje, desene, joc de rol etc., decembrie, clasele a V-a C, a VII-a A 

(prof. Grama Valentin) 

- Ziua internaţională a educației - informații despre persoane    importante din cultura Italiei 

(matematicieni, lingviști, filosofi etc.), cls. a VI-a, cls. a VII-a, -31 octombrie 2019 (prof. Fieraru 

Georgiana) 

-  Lire en fete - 31 octombrie, clasele a IV-a A,B, D și E (prof. Rădulescu Oana; Ionescu Carmen) 

- -Ziua gastromiei franceze - 11 noiembrie, cu elevii claselor a VIII-a A,B,C,D (Realizarea unei preparat 

după o rețetă în limba franceză)- prof. Rădulescu Oana; Ionescu Carmen 

- -Le Noël - 16-20 decembrie, cu elevii claselor a IV-a B si E, clasele a VIII-a A,B, C, D (Chansons de 

Noël ) - prof. Rădulescu Oana; Ionescu Carmen, Vlad Cătălina 

- Mon fantôme miniature – Halloween – octombrie, cu elevii claselor pregătitoare: planșe pentru decupat, 

confecționarea unei marionete, cu elevii claselor a IV a: confecționarea și prezentarea marionetei (prof. 

Vlad Cătălina) 

- Novembre en gris - noiembrie cu elevii claselor a IV a: cartonașe de vocabular (culoarea gri: souris, nuage, 

voiture, ciment, écureuil, manteau, roche, éléphant, pigeon, lapin, dauphin, âne) – prof. Vlad Cătălina 

-  Atelier de povestiri și legende din orașul antic Tomis – noiembrie, cu elevii claselor a VII a: prezentarea 

legendelor zeităților romane, imagini, desene reprezentative (prof. Vlad Cătălina) 

- Mihai Eminescu, poet național- prezentări power point- 15 ianuarie 2020- cls. a V-a C, a VI-a B, a VII-a B, a 

VII-a C, a VIII-a B- prof. Oargă Magdalena;  

- Mihai Eminescu, poet național concurs de recitare- 15 ianuarie 2020- cls. a V-a C – prof. Oargă Magdalena; 

- Organizarea și participarea la activitatea la nivel de sector  cu tema  Neuitându-l pe Eminescu, 

desfășurată la Școala Gimnazială Nr.112-  23 ianuarie 2020 – prof.Oargă Magdalena; 

- Organizarea și participarea la activitatea la nivel de sector  cu tema  Exemple de bune practici în 

activitatea online-  14 mai 2020 ( desfășurată online - Zoom) – prof. Oargă Magdalena; 
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- Organizarea etapei I a Concursului  Școlar Național  de Competență și Performanță COMPER- Comunicare- 

23 ianuarie 2020- - cls. a V-a C, a VI-a B, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a B.– prof. Oargă Magdalena 

- vizionarea spectacolului de teatru „Cine era Eminescu?” la Muzeul Național al Literaturii Române; 

10.01.2020, clasa a V-a A – prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- - vizionarea spectacolului de muzică și poezie închinat lui Mihai Eminescu la Teatrul Dramaturgilor 

Români; 13.01. 2020, clasa a V-a A - prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- - vizionarea spectacolului de teatru ”Aproape Labiș” la Cercul Militar Național; 18.01.2020, clasa a V-

a A - prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- Eminescu, poetul și omul- referate/ discuții, ianuarie, clasa a VII-a A – prof. Tudor Reliana 

- Obiceiuri, tradiții, superstiții de Dragobete (dezbateri, referate); februarie, clasa a V-a B - prof. Tudor Reliana 

- Simbolul mărțișorului -Origini legende și mituri ale mărțișorului.( dezbateri, referate), martie, clasa a V-

a B - prof. Tudor Reliana 

- „Eminescu și noi” -lectura poezii, 15.01.2020, clasa a-VIII-a C – prof. Onea Luiza 

- Concurs Editura Arthur, 30.01.2020, clasa a-VIII-a C - prof. Onea Luiza 

- Tradiții de primăvară, 06.03.2020, clasa a-VI-a A - prof. Onea Luiza 

- Monolog vs Dialog-Scenetă, 06.03.2020, clasa a-VIII-a C - prof. Onea Luiza 

- „Un prieten și ...o carte”- booktalk, 30.03.2020, 02.04.2020, clasa a-VI-a A - prof. Onea Luiza 

- „1 iunie –cu emoții”- compunere și poezie liberă, 01.06.2020, clasa a-VIII-a C - prof. Onea Luiza 

- „În lumea filmului ...”, 01.04.2020, clasa a-VIII-a C - prof. Onea Luiza 

-  Eminescu - recitare de poezii in lb engleza cls a VI a A,B ianuarie 2020 – prof. Tașcov Andreea 

- Participare cu eseuri la competitia Shakespeare School Essay Competition, ianuarie-martie 2020, cu elevii 

clasei a VI - A si B si a VII a B – prof. Tașcov Andreea 

- Creativitatea la lucru: felicitări pentru diferite ocazii importante din viața celor dragi, 27 ianuarie, clase: 6D, 

7A, 8A – prof. Aldea Claudia 

-  Săptămâna modei in Londra, 14 – 18 februarie 2020, clase: 6D, 7A, 8A - prof. Aldea Claudia 

- Ziua Mamei (Mother’s Sunday), 8 martie 2020 proiecte pe una dintre următoarele teme la alegere: Originile 

acestei sărbătorii; Cum este sărbătorită Ziua Mamei (Mother’s Sunday) în țările vorbitoare de limba engleza și 

diferențele culturale aferente ; Mama mea - prof. Aldea Claudia 

-  Ziua Păcălelilor (April Fools’ Day),  1 aprilie 2020, clase: 6D, 7A, 8A - prof. Aldea Claudia 

- Sărbătoarea Băncii de la începutul lui mai (Bank Holiday), 8 mai 2020, clase: 6D, 7A, 8A - prof. Aldea Claudia 

- Ziua de Naștere a Reginei Elisabeta a II-a (Queen’s Official Birthday), 13 iunie 2020, clase: 6D, 7A, 8A - prof. 

Aldea Claudia 

Valentine's Day , The legend of Saint Valentine - 13.02. 2020 clasele 6 C si 8 C – Prof. Stoian Adina 

- Mother's Day cards , 8 of March (felicitari pentru mama)  09.03/ 11.03 Clasele 2A, 2B, 2C,2 D - Prof. Stoian Adina 

- Celebrating Womanity - 09.03 / 11.03  clasele 6 C si 8 C (femei care au schimbat lumea) - Prof. Stoian Adina 

- April Fool's Day / Pranks , Jokes clasele 2 A, 2 B, 2 C , 2 D, 6 C si 8 C 2.04 2020 - Prof. Stoian Adina 

- Easter activities / Easter Bunny  clasele 2 A, 2 B, 2 C, 2 D    19.04. 2020 - Prof. Stoian Adina 

- 1 st of June / Childhood clasele 2 A, 2B, 2 C, 2 D - 2.06. 2020 - Prof. Stoian Adina 

- Valentine ‘s Day, clasa a V a C, februarie – Prof. Iane Andreea  
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- Mother’s day , clasa a II a E ,F,  martie - Prof. Iane Andreea 

- Easter online projects - clasa a II a si a V a- aprilie - Prof. Iane Andreea 

- Teenagers nowadays - clasa a VII a si a VIII a- mai - Prof. Iane Andreea    

 - 1st of June online projects  - clasa a II a E,F,  iunie - Prof. Iane Andreea 

- Mihai Eminescu, poeta visionario, recitări, 7B, 6A, ianuarie 2020 – prof. Georgescu Mirela 

- La leggenda di San Valentino, crearea de mesaje de prietenie, clasele V-a A,B, a VI-a A,B,C, a VII-a B, 

februarie, 2020- prof. Georgescu Mirela 

- Primo marzo, festa del Mărţişor in Romania, crearea de felicitări și mesaje pentru cei dragi, clasele V-a A,B, 

a VI-a A,B,C, a VII-a B, martie 2020 - prof. Georgescu Mirela 

- Pesci d’aprile!, obiceiuri italiene, aprilie 2020,clasa a VI- a A - prof. Georgescu Mirela 

- Frasi celebri sull’amicizia, elemente de cultură și civilizație, clasele a V-a A,B, a VI-a A,B,C, a VII-a B, mai 

2020 - prof. Georgescu Mirela 

- Frasi celebri sull’educazione, elemente de cultură și civilizație, clasele a V-a A,B, a VI-a A,B,C, a VII-a B, 

iunie 2020 - prof. Georgescu Mirela 

- - Il Capodanno in Italia, 16 ianuarie 2020, cls. a VI-a D, cls. a VII-a C – Prof. Fieraru Georgiana 

- La festa della mamma, La festa del papà, martie, cls. I, a III-a, a VI-a D, a VII-aC - Prof. Fieraru Georgiana 

- Ziua mamei– 1-8 martie : Felicitări, mesaje in limba franceza adresate mamei (clasele a VIII-a A, B, C, D si a 

IV-a B si E) – prof. Rădulescu Oana; 

- Ziua internaționaăa a francofoniei - 16- 20 martie : Prezentarea unor materiale online despre francofonie, discuții ( 

clasele a VIII-a si a IV-a) online prin intermediul zoom meetings, google classroom, whatsapp - prof. Rădulescu Oana; 

- Sărbatorile Pascale – 1-3 aprilie: Mesaje adresate de Paste in limba franceza,  desene  (clasa a IV-a ) – online 

- prof. Rădulescu Oana 

- Sărbătorim lectura în limba franceză – 11-15 mai: Fabula – La Fontaine (clasele a VIII-a), Povesti in limba 

franceza (clasele a IV-a), online - prof. Rădulescu Oana 

- Sărbătoarea muzicii – Audiții muzicale, ascultatea unor emisuni muzicale la radio si tv – 1-5 iunie (clasele a 

VIII-a si a IV-a), online - prof. Rădulescu Oana 

- La fête des neiges, Pregătitoare A, B, C, D, E, 30.01.2020 – prof. Vlad Cătălina 

- Qui est Saint-Valentin? Pregătitoare A, B, C, D, E, 14.02.2020 - prof. Vlad Cătălina 

- Bonjour, le printemps! Pregătitoare A, B, C, D, E, 02.03.2020 - prof. Vlad Cătălina 

- Afrodita, zeița iubirii și a frumuseții.  clasele a VII-a A, B, C, 14.02.2020 - prof. Vlad Cătălina 

- Tradiții și obiceiuri. Sărbătorile primăverii la romani , clasele a VIII-a B, C, 03.03.2020 - prof. Vlad Cătălina 

- Pregatirea elevilor pentu examenul Cambridge, nivel A2 cu elevii clasei a VIII a B (au obtinut certificatul, 15 

elevi) – prof. Tașcov Andreea. 

Membrii comisiei s-au implicat în organizarea concursurolor și olimpiadelor de lb. română/lb. străine în 

calitate de organizatori/evaluatori pt fazele pe școală sau județene. 

La olimpiada de limba și literatura română, faza județeană s-au calificat următorii elevi: 

- SECȚIUNEA A 
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NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PUNCTAJUL 

OBȚINUT 

1. VOICU M. MARIA DARIA A VIII-A 88 

- SECȚIUNEA B 

- Nivelul 2 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI PUNCTAJUL OBȚINUT 

1. CAZACU A IOANA 90  

2. DICU C. E.  ANDRA MIHAELA 86  

3. DRĂGHICI S.Ș. DARIA MARIA 85  

4. LORIN G. BIANCA-ELENA 93 

5. MĂRGINEANU R.G. ADA MARIA 87 

 

Rezultate obținute la olimpiada de  limba engleză - etapa judeteana a sectoarelor : 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

PUNCTAJUL  

OBȚINUT 

PREMIUL  

OBȚINUT 

1. Priboianu Andrada 7B Tașcov Andreea 93 puncte II 

2. Petcu Alessia 7B Tașcov Andreea 90 puncte II 

3. Dobrev Andrei 7B Tașcov Andreea 88 puncte III 

4. Moisii Alexandru Daniel 7A Aldea Claudia 82 puncte Mențiune 

5. Avramescu Nicole 8C Stoian Adina 92 puncte II 

6. Goea Emine 8C Stoian Adina 90 puncte II 

 

Rezultate obținute la olimpiada de limba italiană - etapa judeteana a sectoarelor : 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

PUNCTAJUL  

OBȚINUT 

PREMIUL  

OBȚINUT 

1. Ciurea Vlad 7B Georgescu Mirela 89 puncte III  

2. Șovăroiu Andreea 7B Georgescu Mirela 89 puncte III 

3. Oncete Sânziana 7B Georgescu Mirela 85,50 puncte III 

4. Cone Paul 7A Grama Valentin 85 puncte III 

5. Drăghici Daria 7B Georgescu Mirela 84 puncte Mențiune 
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Rezultate obtinute la olimpiada de limba franceză – etapa judeșeană a sectoarelor municipiului Bucuresti  

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

PUNCTAJUL  

OBȚINUT 

PREMIUL  

OBȚINUT 

1. Mărgineanu R.G. Ada Maria 8A Rădulescu Oana 96 puncte I  

2. Zaharia I. Alexia Maria 8A Rădulescu Oana 80 puncte Mențiune 

 

Rezultate obținute la Concursul școlar național de competență și performanță Comper-Comunicare:  

ETAPA I 

Clasa a V-a: 

- PREMIUL I: 1 elev 

- PREMIUL II: 6 elevi 

- PREMIUL al III-lea: 7 elevi 

- MENȚIUNI: 6 elevi 

Clasa a VI-a: 

- PREMIUL II: 6 elevi 

- PREMIUL al III-lea: 7 elevi 

- MENȚIUNI: 2 elevi 

 

Clasa a VII-a: 

- PREMIUL al II-lea: 1 elev  

- PREMIUL al III-lea: 2 elevi 

- Mențiuni: 6 elevi 

Clasa a VIII-a A: 

- PREMIUL I: 6 elevi  

- PREMIUL II: 7 elevi; 

- PREMIUL al III-lea: 1 elev  

- Mențiuni: 3 elevi 

 

Profesorii din cadrul comisiei metodice a ariei curriculare ”Om și societate” 

au desfășurat următoarele activități pe parcursul semestrului I:  

Prof. Drăgănescu Adina- Geografie 

1. Desfăşurarea primei etape a Concursului „Călători pe Glob‟ cu elevii clasei a VII a A; 

2. Vizionarea de filme documentare: „Soarele, viaţa unei stele‟, „Turcia şi Israel‟ – colecţia „În jurul 

lumii‟; 

3. Actizitate de voluntariat: „Ziua Bunicilor‟; 

4. Activitate: De ce este importantă reciclarea deşeurilor; 

5. Activitate de voluntariat: „Cine este Moş Nicolae‟; 
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6. Participare cu elevii clasei a VI a C la Ziua Şcolii Nicolae Labiş; 

7. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile medodice. 

Prof. Avram Andrei – Istorie 

1. Octombrie: Vizionare film: „La vita e bella‟ – cls VI şi VIII; 

2. Noiembrie -  Discuţie  despre implicarea copiilor în conflictele umane pornind de la lucrarea Svetlanei 

Aleksievici, „Ultimii martori‟; 

3. Decembrie: Vizualizare reportaj despre sărbătorirea Crăciunului în perioada comunistă şi 

dezbatere pe baza acestuia; 

4. Decembrie – participare la Ziua Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș; 

5. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile medodice. 

Prof. Gheorghe Ichim – Religie Ortodoxă 

1. Octombrie -  Vizionare film Viaţa Sf. Parascheva –cls I – IV; 

2. Noiembrie:  Nu violenței în şcoală – dezbateri, filme  - Cls VI C; 

3. Decembrie: Sf. Nicolae -  prietenul copiilor – cântece, poezii – cls II – IV; 

4. Decembrie– participare la Ziua Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș; 

5. Decembrie – vizionarea filmului Îngerii Crăciunului – cls II – IV;  

6. Decembrie  - Nașterea Domnului, moment de bucurie sfântă – am realizat felicitări cu elevii claselor 

a II – IV 

7. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile metodice. 

Prof. Nicula Florentina – Religie Ortodoxă  

1. Concurs de ghicitori creștine, clasele a II-a A – 27 septembrie;   

2. Am participat la Sesiunea de comunicări cu tema Motivație și inspirație în contextul predării religiei 

– 5 - 6 octombrie, Mănăstirea Caraiman; 

3. Personaje biblice – alege personajul biblic preferat – clasa a IV-a C, 18 octombrie;  

4. Sfântul Apostol Andrei , Ocrotitorul României – prezentări ppt., clasa a IV-a A – 26 noiembrie; 

5. Nașterea Domnului, moment de bucurie sfântă – am realizat felicitări cu elevii claselor a II-a A, a II-

a D, a III-a B, C, D, E, a VI-a A, a VI-a C – decembrie; 

6. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile medodice. 

Prof. Gurban-Dinu Ancuţa – Religie Ortodoxă  

1. Săptămânal Cercul de religie „Sf. Nicolae‟; 

2. Octombrie – Vizită la biserică, participare la Sf. Liturghie 

3. Decembrie – Activitate de voluntariat Zâmbetul din cutie; 

4. Decembrie – Oferirea de ajutoare copiilor de la Centrul de Plasament Pinochio; 

5. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile medodice. 
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Prof. Bujor Ionela – Cultură civică 

1. 29. 10. 2019 – Dezbatere: „De la curiozitate la dependenţă: consumul de tutun, alcool şi 

droguri‟ – cu cls VIII A, C, D; 

2. 3. 12. 2019 – Dezbatere: „Cum ne documentăm pe internet‟ – cu cls VIII A, C, D; 

3. Participare pe tot parcursul semestrului la activitățile medodice. 

Profesorii din cadrul comisiei au desfășurat următoarele activități pe parcursul semestrului II:  

Prof. Drăgănescu Adriana – Geografie 

1. Organizarea Olimpiadei de Geografie și a concursului Terra Mică 

2. Ianuarie – De ce este importantă reciclarea deșeurilor? 

3. Februarie – Ce înțelegem prin voluntariat? 

4. Martie – Ziua internațională a Mamei și a poeziei 

5. Concursul Național Terra – Mica Olimpiadă de Geografie (faza județeană), unde elevii pregătiți de 

d-na profesoară au obținut: „Premiul III” (elevul Dumitrescu Andrei) și „Mentiune” (eleva Marcov 

Maria), atelierul „Geografia, experiente online in predarea la clasă”, organizat de CCD; 

6. Participare  la instruirile online organizate de MEC pentru profesorii din mediul preuniversitar în 

intervalul 19-25.03.2020 (utilizare: Teams, Google Meet, Zoom, Livresq, Google Classroom) și la 

atelierul online „Geografia, experiente online in predarea la clasă”, organizat în data de 15.06.2020 

deCasa Corpului Didactic – Bucuresti 

Prof. Avram Andrei – Istorie 

1. In luna ianuarie: Dezbatere despre implicarea copiilor în conflictele militare, plecând de la lucrarea 

Svetlanei Aleksievici," Ultimii martori.  

2. Februarie - Vizualizare documentar despre fenomenul traficului și consumului de droguri în școli – cu 

elevii clasei a 8 a B 

3. La faza pe Municipiu a Olimpiadei de Istorie - Premiul al III-alea, elevul Mihnea Soltuz (VIII A)  

4. Confirmarea titlului de doctor în istorie.  

5. Participarea la proiectul inițiat de ISMB," Lecția regăsită", in cadrul căruia a susținut două lecții (clasa 

a VII-a și clasa a XI-a).  

6. Participarea la proiectul Teleșcoala, în cadrul căruia a susținut două lecții, difuzate pe postul TVR2.  

7. Premiat de Ministerul Educației, ca urmare a activității desfășurate în proiectul Teleșcoala. 

 

Prof. Bujor Ionela – Cultură civică 

1. Ianuarie – Libertate și demnitate, dezbateri și referate – cu elevii claselor a VIII a; 

2. Februarie – Anturajul și tentațiile adolescenței: dezbateri și referate – cu elevii claselor a VIII a;  

Prof. Gheorghe Ichim – Religie Ortodoxă 

1. Ianuarie – Dor de Eminescu, retari de poezii, vizionare de ppt; 

2. Februarie – Dragobetele în cultura poporului român, referate, ppt; 

3. Tradiţiile lunii martie în cultura laică şi religioasă românească – cls VI, VII , VIII – dezbateri 

referate 
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Prof. Nicula Florentina – Religie Ortodoxă  

7. A confecționat cu elevii clasei a IV-a  C mărțișoare pentru mămici – 5 martie;   

8. Elevii claselor a II-a A, a II-a D, a III-a B, C, F și a IV-a A, C au confecționat Felicitări de ziua Mamei 

creștine 23– 27 martie; 

9. Jocul umbrelor 30 martie – 3 aprilie; 

10. A participat la cursul Profesor în online 9-17 mai;  

11. A participat la Atelierul online cu tema „Experiențe online în predarea la clasă” – 25 aprilie. 

12. A participat la Conferința Națională ‟Școala care invață online. Ultimul clopoțel” și Atelierul Practici 

colaborative în școala care învață– 12 iunie; 

13. A participat la Atelierul „Adaptarea copiilor cu cerințe educaționale speciale la activitățile online” – 23 

iunie; 

14. A participat la Atelierul „Bune practici in utilizarea platformelor educationale” – 24 iunie.   

 

Prof.  Gurban – Dinu Ancuța – Religie Ortodoxă 

1. Eminescu – facerea și desfacerea unui mit 

2. Februarie – Cum mă implic în activitățile de voluntariat? 

3. Martie – Felicitari de ziua Mamei, confecționate de elevii claselor primare; 

În mediul online, au fost proiectate activități de învățare folosind aplicațiile G Suite for Education 

(Gmail, Google Hangouts, Google Meet, Google Forms, Google Classroom), aplicatia Cisco WebEx 

Meeting,WhatsApp, Zoom etc 

Comisia metodică a Ariei curriculare ”Arte” a desfășurat următoarea activitate: 

luna septembrie  

-.. elevii claselor a V-a și a VII-a au realizat  picturi având tematica,,Spatiul cosmic prin ochi de copil,, si s au 

calificat cu locul I pe țară 

luna octombrie: 

     Valorificarea mijloacelor de invatamant existente in dotarea scolii;completarea bazei materiale didactice 

cu materiale noi,confectionate in scopul optimizarii şi modernizarii instruirii. 

      Proiectul educațional ,,Spațiul cosmic prin ochi de copil”, activitate implementată ca etapă a Concursului 

Național de proiecte cu ocazia Săptamânii Mondiale a Spațiului Cosmic 2019, organizat în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale (MEN) și Agenția Spațială Rosa (ROSA). Am obținut locul I pe țară. 

luna noiembrie:  

- elevii claselor V-VIII, au participat la Concursul internațional ,,Călătorie prin Toamna în 91 de zile”. D na 

profesor Dracsanu Aurelia a organizat  o expoziție în școală cu lucrările acestora și a selectat 5 lucrări pentru a 

participa la concurs după cum urmează: 

1. Bărăitaru Irina, clasa a V-a B, Natură statică cu fructe                                                       Premiul I 

2. Ceaușu Bianca, clasa a V-a B, Pomul Roditor                                                                    Premiul II 

3. Cojocaru David, Clasa a VII-a A, Natură statică cu flori de toamnă și măr                      Premiul I 
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4. Nagy Ingrid, clasa a VI-a, Bunica, am început școala                                                            Trofeu 

5. Zaharia Alexia, clasa a VIII-a A, Compoziție cu fructe și frunzePremiul III 

- participare la Sesiunea Internațională de comunicări, Ediția a XV-a, Eficiența în învățământ,  desfășurată 

la Colegiul Național Bănățean Timișoara,cu lucrarea d nei profesor Dracsanu Aurelia Formarea elevilor prin 

participare la concursurile școlare unde a  înscris la concursul de desene cu tema ,,3 decenii de libertate, 30 

de ani de la Revoluție” următorii elevi: 

1. Ceaușu Bianca, Clasa a V-a, Istorie și tradiție în întâmpinarea trecutului nostru 

2. Nagy Ingrid, Clasa a V-a, Uniți în cuget și în simțiri 

3. Badea Maria, Clasa a VII-a, Decembrie în inima românilor 

- EXPOZITIA INTERNAȚIONALĂ – Concurs ,,Invingător prin Artă”Acord de parteneriat  cu Facultatea 

de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, Centrul de Creație al 

Copiilor ,,Ghiocel”, Republica Moldova și Asociația Cultural- Științifică “VasilePogor”, Iași  

- Sesiunea Națională de comunicări ,,Dascălul de profesie român” cu lucrarea: Spațiul cosmic prin ochi de 

copil-proiect educațional scrisa de d na profesor Dracsanu Aurelia 

- elevii claselor lV-aVIII pentru au participat la Proiectul Național România, Tara mea- ediția a V-a , C.A.E.N. 

iar la Concursul Național cu tematica: Locuri de poveste în țara mea au participat următorii elevi: 

1. Cseres Karina Nicoleta, clasa a VIII-a C, Fotografie, Sulina 

2. Costache Teodora, clasa a V-a A, fotografie, Sfinxul 

- elevii claselor aVI-a A, a VII-a A, B, C au realizat planșe pentru Ziua școlii, având tema 1Decembrie și Iarna 

– Bucuria copiilor 

   Halloween party,Roadele Toamnei-activitati la clase,prezentare power point,discutii libere,referate,realiyarea 

unor picturi cu temele Lumea cuvintelor trtanspuse in imagini,Culorile toamnei si Marea Unire prin ochii elevilor. 

luna decembrie: 

          Sarbatorirea „Zilei Scolii”,Colinde de Craciun,marcarea „Marii Uniri”-repertoriu de cantece,pregatirea 

unui program artistic,pictarea unor icoane pe sticla,referate,proiecte power point,planșe cu tematica Tradiții de 

Crăciun, felicitări și peisaje specițice anotimpului iarna. (prof. Niță Ileana, Drăcșanu Aurelia, Sieanu Ileana) 

  luna ianuarie: 

-15 ianuarie  elevii clasei a V-a C și a VIII-a B au realizat planșe cu tematică Eminesciană (prof. Drăcșanu Aurelia) 

luna februarie 

D-na prof. Drăcșanu Aurelia a desfășurat următoarele activități: 

- a realizat cu elevii claselor a VI-a  și a VIII-a planșe pentru a participa la Concursul ,,Împreună prin meandrele 

Universului”, ediția a V-a, înscris în CAER, domeniul științific, poziția 446, la secțiunea Creație plastică. 

- A coordonat elevii claselor a V-a în realizarea unor desene și colaje pentru a participa la Concursul național de 

desene ”SuperEroii lui Picurici” 

-A realizat cu elevii clasei a VIII-a postere pentru Concursul ,,Știința - drumul spre cunoaștere”, ediția a IV-

a, înscris în CAER , domeniul științific A 10, poziția 10, secțiunea Poster.  

luna martie 
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-S-au  realizat cu elevii claselor a v B și a VIII-a A icoane pe sticlă și planșe pentru a participa la Concursul 

Național ,,Arta- Intre Talent și dăruire”, Ediția a VI-a, Secțiunea Icoane pe sticlă și Creație plastică (prof. 

Drăcșanu Aurelia) 

De asemenea, d-na prof. Drăcșanu Aurelia a obținut următoarele rezultate la concursurile școlare: 

A obținut locul I pe țară la proiectul educațional ,,Spațiul cosmic prin ochi de copil”, activitate 

implementată ca etapă a Concursului Național de proiecte cu ocazia Săptamânii Mondiale a Spațiului Cosmic 

2019, organizat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) și Agenția Spațială Rosa (ROSA). 

Aprobat prin OMEN nr.3016/2019, Anexa 5, poziția 113 

 

Nr. 

Crt. 

Numele elevilor Clasa Premiul obținut 

1. Băraitaru Matei 

Bărăitaru Irina 

7C 

5B 

Locul I – Arte plastice 

2 Oncete Sînziana 

Costache Teodora 

7B 

5A 

Locul I – Arte plastice 

3 Cojocaru David 

Cirea Vlad 

Popescu Denisa- Nicoleta 

7A 

7A 

Locul I – Arte plastice 

4 Badea Maria 

Postelnicu Alexandra 

7B 

7B 

Locul I – Arte plastice/Multimedia 

• Acord de parteneriat încheiat între Asociația Cultural – Științifică ,,Pleiadis” din Iași în parteneriat cu Școala 

Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din telenești Republica Moldova, în cadrul Concursului 

Internațional ,,Călătorie prin Toamnă în 91 de zile” 

 

Nr. 

Crt. 

Numele elevilor Clasa Premiul obținut 

1. Bărăitaru Irina 5B Premiul I – Secțiune 2.2. Pictură 

2 Ceaușu Bianca 5 B Premiul  II – Secțiunea 2.2. Pictură 

3 Cojocaru David 7 A Premiul I – Secțiunea  2.2. Pictură 

4 Nagy Ingrid 6 C Trofeul de Excelență Secțiunea 2.2. 

5 Zaharia Alexia 8 A Premiul II  Secțiunea 2.2. Pictură 

Lucrările sunt publicate pe dvd-ul cu ISBN 978-606-13-5417-7, realizat la Editura Pim. Editura este acreditată 

CNCSIS- 66/22/2010 

• Acord de parteneriat  cu Facultatea de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Națională de Arte “George 

Enescu” din Iași, Centrul de Creație al Copiilor ,,Ghiocel”, Republica Moldova și Asociația Cultural- Științifică 

“Vasile Pogor”, Iași în cadrul Expoziției Internaționale – Concurs ,,Invingător prin Artă” 
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Nr. 

Crt. 

Numele elevilor Clasa Premiul obținut 

1. Bărăitaru Irina 5B Premiul I – Arte plastice 

2 Ceaușu Bianca 5 B Premiul I - Arte plastice 

3 Bărăitaru Matei 7C Premiul I - Arte plastice 

4 Tofan Crina 8 A Premiul I - Arte plastice 

5 Barbu Daniel 8 A Premiul II - Arte plastice 

Lucrările sunt publicate pe dvd-ul cu ISBN 978-606-576-732-4 

 

• Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.112- Concursul ,,Știința-drumul spre cunoaștere”, ediția a 

IV-a, înscris în CAER , domeniul științific A 10, poziția 10, secțiunea Poster.  

Nr. 

Crt. 

Numele elevilor Clasa Premiul obținut 

1 Barbu Daniel 8 A Premiul I – Poster 

 

• Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.112- Concursul ,,Împreună prin meandrele Universului”, 

ediția a V-a, înscris în CAER, domeniul științific, poziția 446, la secțiunea Creație plastică. 

Nr. 

Crt. 

Numele elevilor Clasa Premiul obținut 

1. Dumitrache Alessia Iuliana 6B Premiul I – Creație plastică 

2 Zaharia Alexia 8A Premiul  I – Creație Plastică 

 

•  La Concursul național de desene ”SuperEroii lui Picurici” organizat de Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Ministerul Educației și Cercetării, eleva Costache Teodora de la Clasa a V-a A s-a clasat pe locul al 

III-a pe țară  la Etapa locală. Etapa finală va avea loc pe 10 octombrie 2020. 

 

• Rezultatele de la Concursul Național ,,Arta-Între Talent și dăruire”, Ediția a VI-a, Secțiunea Icoane pe 

sticlă și Creațire plastică 

Nr.crt. Numele elevilor Clasa Premiul obținut Secțiunea 

1 Ceaușu Bianca a V-a B Premiul III Icoane pe sticlă 

2 Zaharia Alexia – Maria a VIII-a A Premiul II Icoane pe sticlă 

3  Bărăitaru Irina A V-a B Mențiune Creație plastică 

 

 Comisia metodică a ariei curriculare Educație fizică și sport și-a desfășurat activitatea bazându-se 

pe următoarele repere: 

- utilizarea metodelor active, urmărind însușirea noțiunilor sportive și formarea competențelor elevilor; 

- raportarea limbajului la nivelul achizițiilor anterioare ale educabililor; 

- realizarea obiectivelor curriculare; 

mailto:scoala89nicolaelabis@yahoo.ro
http://scoalanicolaelabis.ro/


 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 

Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro 

 Site: http://scoalanicolaelabis.ro  

C.I.F. 32579777 

 

18 
 

 

- adaptarea la condițiile de desfășurare a activității didactice impuse de măsurile luate privind pandemia 

de Coronavirus, prin utilizarea platformelor de învățare agreate de școală 

S-au desfășurat următoarele activități extracurriculare: 

- campionat de fotbal al școlii, pt. clasele pregătitoare – IV și pt. clasele V-VIII (prof. Cernea Mircea) 

- campionat de fotbal băieți, clasele P-IV, organizat în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, 

desfășurat la Școala Gimnazială nr. 20 (prof. Cernea Mircea, Matache Cristian) 

- Cros, fete și băieți, clasele V-VIII, organizat în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, desfășurat în Parcul 

”Lumea copiilor”, la data de 26.10.2019 (prof. Cernea Mircea) 

- Crosul Raiffeissen Bank, desfășurat la data de 12.10.2019, la nivelul Municipiului București (prof. Pistol 

Anca, Cernea Mircea, Ghigeanu Claudia) 

- Tetrathlon, organizat în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (prof. Matache Cristian) 

- Proedus -handbal fete (prof. Pană Elena) 

- Proedus -handbal băieți (prof. Pană Elena, Pistol Anca) 

- Olimpiada Gimnaziilor handbal fete (prof. Pană Elena) 

- Olimpiada Gimnaziilor handbal băieți (prof. Pană Elena) 

- proiectul ”Cupa Kinder = Sport”, etapa locală (coord.  prof. Pană Elena, participant Pistol Anca) 

- participarea cu elevi la meciul CSM BUCURESTI_SCM CRAIOVA din 13 nov .2019, organizat la Sala 

Polivalenta ( Pană Elena, Pistol Anca, Ghigeanu Claudia) 

- concurs de șah, organizat în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar ( Pistol Anca) 

Elevii îndrumați de d-na prof. Pană Elena au obținut următoarele rezultate: 

 LOCUL  I  -  Olimpiada Națională a Sportului Școlar- TENIS DE MASA -  elev  STAN RAZVAN  

 LOCUL III- Olimpiada Națională a Sportului Școlar - TENIS DE MASA -elev VOICU MARIA 

Comisia metodică a diriginţilor şi-a derulat activitatea în conformitate cu Planul managerial elaborat 

la începutul anului şcolar. În cadrul comisiei diriginţilor, profesorii şi-au desfăşurat activitatea pe următoarele 

coordonate: ora de dirigenţie, activităţi extracurriculare şi extraşcolare, colaborarea cu profesorii clasei, 

colaborarea cu părinţii elevilor şi cu alţi parteneri educaționali. 

Principalele activităţi derulate au fost următoarele: 

- Constituirea Comisiei Metodice a Diriginţilor; 

- Organizarea  şedinţelor comisiei metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte; 

- Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programei în vigoare; 

- Realizarea  graficului  de consultaţii cu părinţii; 

- Organizarea  şedinţelor cu părinţii; 

- Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

- Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. Informarea şi 

îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea integrării sociale optime;  

- Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităti şi programe şcolare şi extraşcolare 

Profesorii diriginți, în colaborare cu celelalte cadre didactice, au desfășurat următoarele activități: 

- Ziua Școlii- serbare- cls. V-VIII- toți prof. diriginți 
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- Vizită la Muzeul Literaturii Române- clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Balul primăverii- clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Vizită la biserică- participarea la Sfânta Liturghie- clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Întâlnire cu scriitoarea Ioana Pârvulescu- cls. a V-a A, a V-a B, a V-a C- prof. Gurban-Dinu Ancuța, 

Tudor Reliana, Oargă Magdalena-Ruxandra, Onea Luiza Elena, Georgescu Mirela Mihaela 

- Secret Santa – tradiții de Crăciun- cls a V-a A, a V-a C, a VI-a A, a VI-a B, a VI-a C, a VII-a C- prof. 

Gurban-Dinu Ancuța, Burcea Mihai,  Georgescu Mirela Mihaela, Oargă Magdalena-Ruxandra, Ichim 

Gheorghe, Cernea Mircea 

- Petrecere de Crăciun- clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- 1 Decembrie în sufletul copiilor- activitate la care a fost invitată cântăreața de muzică ușoară Ionela 

Popescu -clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța 

- Halloween- prezentarea unor  obiceiuri, proiecte, dovleci – clasa a V-a B- prof. Tașcov Andreea 

- Activitate în parteneriat cu Școala Nomadă Europeană- completarea unor chestionare, interviu- clasa a 

V-a B- prof. Tașcov Andreea 

- Combaterea violenței- clasa a V-a C- prof. Burcea Mihai 

- La Mulți Ani, România! - clasa a V-a C- prof. Burcea Mihai 

- Să fim toleranți!- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela 

- Ziua europeană a limbilor- Prezentări PowerPoint, proiecte- cls. a VI-a A, a VI-a B, a VII-a B- prof. 

Georgescu Mirela Mihaela, Oargă Magdalena- Ruxandra 

- Săptămâna limbii italiene- cls. a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VII-a B- prof. Georgescu Mirela Mihaela 

- Ne distrăm de Halloween- concurs de creații literare și de dovleci ciopliți- clasa a VI-a B- prof. Oargă 

Magdalena- Ruxandra 

- Ce înseamnă toleranța și intoleranța- dezbatere-  clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena- Ruxandra 

- De Crăciun fii mai bun!-Activitate de voluntariat desfășurată la Complexul de servicii “Casa noastră”- 

cls. a VI-a A, a VI-a B- prof. Georgescu Mirela Mihaela, Oargă Magdalena-Ruxandra 

- Zâmbetul din cutie- activitate de voluntariat- cls. a V-a B, a VI-a A, a VI-a B- prof. Tașcov Andreea, 

Georgescu Mirela Mihaela, Oargă Magdalena-Ruxandra 

- Activitate de voluntariat pentru copiii de la centrul Pinocchio- cls. a V-a A, a V-a B, a V-a C, a  VII-a 

B, a VIII-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța, Tașcov Andreea, Burcea Mihai, Popa Sorin, Sieanu Ileana 

-  Violența verbală – vector al violenței fizice -dezbateri, power-point- clasa a VI-a C- prof. Ichim Gheorghe 

- Unire-n cuget și-n simțire – vizionarea unui  film- clasa a VI-a C- prof. Ichim Gheorghe 

- Ziua Bunicilor- clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana 

- De ce este importantă reciclarea deșeurilor?- clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana 

- Cine este Moș Nicolae? - clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana 

- Ziua Toleranței -dezbatere- clasa a VII-a A- prof. Tudor Reliana 

- Tradiții și obiceiuri de Crăciun- clasa a VII-a A- prof. Tudor Reliana 

- Mic si ecologist  - actiune de voluntariat de plantare de copaci in Padurile Pustnicu , Branesti – Ilfov- 

clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin 

- Ziua Toleranței- dezbatere- clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin 
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- Sport în aer liber- Parcul Tineretului- clasa a VII-a C- prof. Cernea Mircea 

- Vizionarea unui film- Kinodiseea-Sala Gloria- clasa a VII-a C- prof. Cernea Mircea 

- Violența și nonviolența- prezentare de referate- clasa a VIII-a A- prof. Sieanu Ileana 

- Vizionarea reportajului "România, te iubesc!" despre consumul de droguri în rândul minorilor- clasa a 

VIII-a B- prof. Avram Andrei 

- Dezbare despre violență și modalități de combatere a acesteia-- clasa a VIII-a B- prof. Avram Andrei 

- Dezbatere despre implicarea copiilor în conflictele militare, plecând de la lucrarea Svetlanei 

Aleksievici," Ultimii martori"- clasa a VIII-a B- prof. Avram Andrei 

- Toleranța vs Intoleranță- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena 

- Violența- întâlnire cu d-na psiholog și cu un polițist-clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena 

- Halloween -tradiții- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena 

- Activitate caritabilă „Dar din dar se face rai” - clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena 

- Halloween party- clasa a VIII-a D- prof. Niță Ileana 

- Roadele toamnei- expoziţie cu „coşul bogat al toamnei”, colaj, ghicitori, prezentare pps- clasa a VIII-a 

D- prof. Niță Ileana 

- Trăiască România dodoloaţă! - aniversarea Zilei Naţionale a României- clasa a VIII-a D- prof. Niță Ileana 

- Moşul iubit - Moş Nicolae - al tuturor copiilor- clasa a VIII-a D- prof. Niță Ileana 

- Slobod cu colinda?- clasa a VIII-a D- prof. Niță Ileana 

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei diriginţilor și a Comisiei pentru prevenirea și combaterii 

violenței, dl. prof. Avram Andrei a prezentat materialul cu tema “Bullying- în școală”, evidențiind 

formele de manifestare a bullyingului.S-a insistat asupra profilului elevului violent, al elevului agresiv 

și asupra implicațiilor pe termen lung ale celor afectați de bullying. S-a făcut analiza colectivelor de 

elevi și a modului în care treubie gestionat acest fenomen la nivelul claselor. 

În  anul  şcolar 2019-2020, Comisia pentru Curriculum a desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Aplicarea curriculumului national si a ofertei educationale proprii; 

2. Elaborarea documentelor scolare: planificari calendaristice si planuri manageriale pentru catedrele si comisiile 

stabilite la nivelul scolii.  

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a desfășurat sub îndrumarea șefilor de catedre. Au 

fost analizate planurile de învățământ și programele școlare în vigoare și s-a ținut cont de precizările transmise 

cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit 

integral programele școlare și au inclus activități de evaluare.Au fost elaborate planificări distincte pentru orele 

de pregătire suplimentară în vederea examenului național la clasa a VIII-a și pentru activitățile extracurriculare. 

Din rapoartele șefilor de catedre, monitorizările realizate periodic și rezultatele obținute de elevi la clasă rezultă 

că proiectarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore. Se 

consideră că este necesară o revizuire periodică atentă a planificărilor calendaristice pentru a corespunde mai 

bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

3. Asigurarea manualelor si a auxiliarelor curriculare; 

4. Evaluarea si aplicarea testelor de diagnoza pentru clasele primare si gimnaziale. 
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Au fost discutate subiectele pentru testele inițiale, în mod deosebit pentru cele la început de ciclu sau pentru 

clasele a VIII-a, la disciplinele limba română și matematică; 

5. Analiza rezultatelor testelor de diagnoza si stabilirea de masuri recuperatorii pentru elevii cu probleme; 

6. Fixarea tezelor si discutarea acestora intr-o ora speciala 

7. Stabilirea tematicii orelor de dirigentie si axarea acestora pe probleme de educatie sanitara, morala si estetica, de 

orientare scolara si profesionala, colaborarea cu factorii educationali interesati: organisme sanitare, politie, etc. 

8. Activitati interactive privind: 

 - îmbunătățirea rezultatelor la învățătură realizate în cadrul orelor de consiliere și orientare (dirigenție); 

- orientarea școlară și profesională și diseminarea metodologiei de admitere în liceu; 

 - revizuirea regulamentului comisiei;  

 -centralizarea propunerilor parintilor si profesorilor in vederea realizarii optionalelor pentru anul scolar 

2020-2021 

-centralizarea chestionarelor aplicate elevilor si parintilor legate de optionale. Din analiza acestora s-a 

constatat  că gradul de satisfacție este de peste 90% față de opționalele desfășurate în anul școlar curent. 

Majoritatea elevilor preferă accentuarea aspectului aplicativ al  cursurilor opționale și lucrul în echipă.Toți cei 

chestionați au confirmat că au fost consultați cu privire la disciplinele opționale. 

În urma acestor consultări s-a elaborat proiectul CDȘ pentru anul școlar 2020/2021, care cuprinde 

următoarele cursuri opționale: 

Clasa a V-a – ”Savoir vivre” – lb. franceză 

Clasa a VI-a – ”Mosaico italiano 2” – lb. italiană 

Clasa a VII-a – ”Let s Travel Around the English Speaking Countries 2” – lb. engleză 

Clasa a VIII-a – ”Reading and Writing Successfully” – lb. engleză 

- centralizarea proceselor verbale de la pregatirile suplimentare cu elevii claselor a VIII-a in vederea 

sustinerii Evaluarii Nationale. 

9. Comisia pentru curriculum si-a desfasurat activitatea in semestrul al II-lea al anului scolar 2019/2020, 

conform planului managerial, aprobat la nivelul unitatii si a atins obiectivele care au fost modificate pe parcurs 

si adaptate din cauza starii de urgenta instituite in urma epidemiei de SARS COV-19. Astfel, cursurile 

desfasurandu-se in mediul online, s-a avut in vedere: 

- Asigurarea orarului pentru mediul online si a platformei de invatare;  

- Asigurarea continuitatii predarii, invatarii si evaluarii in mediul online;  

- Asigurarea pregatirii elevilor de cls a VIII-a in online in vederea sustinerii Evaluarii Nationale (5 

ore/sapt. lb romana, 5 ore/sapt. matematica)  

- Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competentelor reusitei scolare a elevilor;  

- Comunicarea catre parinti si elevi a rezultatelor elevilor pe semestrul al II lea si anuale. 

Referitor la Managementul clasei de elevi, procesul instructive-educativ s-a desfasurat la un nivel 

corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiționale cât și metode moderne, interactive.Profesorii si 

elevii au reusit sa se adapteze relativ repede la lucrul in mediul online si elevii au participat la orele de curs 

sutinute pe platformele online intr-o mare masura.Au fost centralizate cazurile unde nu au existat instrumente de 

lucru si au fost applicate chestionarele elaborate de ISMB/MEC in privinta invatarii online. 
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 Au fost adaptate planificarile calendaristice la situatiile in care cursurile au fost intrerupte, astfel incat 

sa se parcurga in intregime programele scolare.  

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal pregătirea specifică pentru examenul de 

evaluare națională la clasa a VIII-a, fiind realizată de către profesorii Ionel Grigoras, Popa Sorin si Burcea 

Mihai.Aceste pregatiri s-au desfasurat conform unui program stabilit de catre profesori. 

      In semestrul II s-a derulat proiectul ”Școala altfel”, care a cuprins toți elevii școlii, cadre didactice, dar si 

parinti. Acest proiect s-a desfasurat online,conform noilor prevederi instituite, iar activitatile au fost adaptate 

acestui nou mediu de lucru. 

Participarea elevilor scolii la concursuri si olimpiade scolare in sem I a adus premii si 

mentiunielevilor, la fazele la care s-au putut sustine acestea pana la data declararii starii de urgenta, in semestrul 

al II-lea Olimpiadele fiind suspendate. Aceste rezultate dovedesc atat interesul elevilor pentru studiu, cat si 

implicarea cadrelor didactice.In semestrul al II-lea elevii si profesorii au participat la concursuri/activitati 

extrascolare in mediul online 

Comisia „Consilier de etică” a Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș” din București și-a desfășurat activitatea, 

în perioada 1 septembrie 2019– 31 august 2020, conform Codului de etică al Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș”, a 

prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale și cele ale altor prevederi legale din domeniu.  

În activitatea sa, Comisia a avut in vedere valorile promovate prin Codul de etică al Școlii Gimnaziale 

„Nicolae Labiș” din București, respectiv: libertatea, integritatea morală, autonomia personală, dreptatea și 

echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, datoria, respectul, transparenta și responsabilitatea. Raportat la 

prevederile explicite ale Codului de etică, comisia apreciază că, în perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod 

corespunzător atribuțiile, reușind să promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează etica universitară iar 

acțiunile sale concrete de cercetare a unor sesizări de abateri de la etica au fost conform procedurilor destinate 

respectării acesteia.  

Continuând tradiția anterioară, s-a urmărit, cu precădere, prevenirea situațiilor de abatere de la etică. În 

relația cu părinții/tutorii legali , cadrele didactice de la școala noastră au dat dovadă de transparență, stabilind 

astfel o relație de încredere mutuală cu aceștia. Părinții au fost informați despre toate aspectele activităților 

elevilor, despre evoluția activității școlare, respectându-se în același timp confidențialiatea datelor furnizate și 

dreptul la intimitate individuală și familială. Consilierea părinților în legătură cu alternativele de formare și 

dezvoltare optimă a copiilor lor s-a făcut din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului 

major al copilului.  

Fiecare cadru didactic s-a implicat în creșterea calității activității didactice și  a prestigiului unității prin 

autoexigență în exercitarea profesiei și  respingerea conduitelor didactice inadecvate. De asemenea s-a 

respectat  demnitatea  fiecărui elev , recunoscân-du-i-se meritul personal al acestuia. 

De asemenea, nici un cadru didactic al școlii nu a impus dobândirea/ primirea de bunuri materiale sau sume 

de bani pentru serviciile educaționale oferite.Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, 

solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 

loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. În ceea ce privește colectarea unor fonduri bănești pentru 

achiziționarea de auxiliare, precizăm că nici un diriginte nu a impus părinților această procedură.  

În luna  octombrie, în cadrul Comisiei, d-na Mititelu Camelia a prezentat referatul 
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cu tema “Valori fundamentale promovate de strategia anticoruptie în educatie”. 

Tema ,,anticorupţiei” a fost abordată  în planificarea activităţilor extracurriculare de la clasele 

învățământului primar, urmând să fie discutată şi să fie luate la cunoştinţă opiniile elevilor  în legătură cu 

acest subiect. Dintre aceste activitati amintim : 

-noiembrie 2019 “Împreună pentru o societate corecta”- clasa a IV-a B (prof. Rădulescu Daniela) 

-decembrie 2019 ”Vreau sa fiu un om corect”!(joc de rol)-clasa I C (prof. Vasile Elena) 

În  urma  desfășurării  acestor  activități, s-au  întocmit  procese  verbale  cu  tema  activitatii, data  

și conținutul. 

În cadrul orelor de consiliere cu elevii, au fost reamintite acestora prevederile  ,,Codului de etic 

al elevilor”, a fost aplicat şi analizat un chestionar în vederea diseminării conţinutului acestuia. 

Concursurile și olimpiadele organizate în şcoala noastră în semestrul I s-au desfăşurat cu transparenţa 

şi seriozitatea impusă de deontologia cadrelor didactice, iar pentru aceasta stau mărturie rapoartele de 

monitorizare a concursurilor care atestă că printr-o supraveghere strictă şi permanentă a desfăşurării acestora , 

s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune . 

În cadrul comisiei au avut loc discutii privind vulnerabilitatea cadrelor didactice legate de sărbătorile și 

serbările de Crăciun și 8 Martie. Tot personalul didactic a fost împotriva obținerii unor foloase materiale 

ocazionale. În cadrul Scolii Gimnaziale „Nicolae Labiș” nu au fost înregistrate acte de corupție în randul elevilor, 

cadrelor didactice .  

În concluzie membrii Comisiei „Consilier de etică” și-au îndeplinit la timp și cu profesionalism 

atribuțiile, conform Regulamentului și Codului de etică, dând dovadă de obiectivitate și corectitudine.  

Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, 

evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. 

Privitor la situațiile de conflicte de interese si incompatibilități, așa cum sunt prevăzute în Codul de etică, 

nu au fost raportate sau constatate abateri în cursul perioadei de raportare. Pentru evitarea acestora, cadrele 

didactice care participă la concursuri completează declarații speciale, privind situația referitoare la conflicte de 

interese și incompatibilități.  

A existat o preocupare permanentă și pentru respectarea celorlalte norme de etică, precum dreptatea și 

echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, respectul ori transparența, în special în legătură cu activitatea 

personalului didactic și a celui de conducere. În perioada supusă analizei, nu au existat sesizări privind posibile 

abateri de la etică.  

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia „Consilier de etică” a Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș” 

din București apreciază că, în perioada de raportare, a reușit să-si îndeplinească atribuțiile stabilite de Codul de etică 

al școlii , asigurând o realizare corespunzătoare a activității de promovare a regulilor și principiilor eticii. 

   La sfârșitul lunii ianuarie, din anul școlar 2019– 2020, Comisia de Notare Ritmica si Parcurgerea 

Programei de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiș”, s-a întrunit pentru a discuta și realiza raportul privind 

înregistrarea ritmicității notării elevilor din școală. Verificarea ritmicității notării s-a făcut în perioada 22 

ianuarie – 23 ianuarie 2020. Prin această verificare s-au urmărit:  
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 Monitorizarea notării ritmice a elevilor din clasele I – VIII în lunile septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie, din anul școlar 2019 - 2020;  

 Comisia pentru notare ritmica a reţinut faptul că la disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal, 

notarea ritmică impune existența a cel puțin a unei note la fiecare 5 săptămâni. Cel puțin o notă se acordă prin 

evaluare scrisă. La disciplinele cu 1 oră săptamânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unei note până 

la jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe scrise.  

 Verificarea sistematică a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice; 

În urma analizei cataloagelor școlare s-au constatat următoarele:  

 la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce înseamnă că 

evaluarea rezultatelor școlare, o componentă importantă a procesului de învățământ, este efectuată conform 

programei școlare; 

  numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat conform 

planul de învățământ;  

 notele erau corect completate în cataloagele şcolare. Profesorii au folosit numai cerneala albastră sau 

pix cu pastă albastră.  

În semestrul al II-lea al anului școlar 2019/2020, starea de urgență instituită pe data de 15.03.2020, a 

impus desfășurarea cursurilor online și posibilitatea încheierii situației școlare, conform OMEC nr. 4249/2020, 

dacă elevii au avut cel puțin 2 note/calificative la disciplinele prevăzute cu 2 sau mai multe ore săptămânal. Toate 

mediile elevilor au fost încheiate, conform prevederilor ordinului menționat mai sus. 

În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat și unele aspecte negative, cum ar fi:  

 neconsemnarea la timp, în cataloagele școlare, a notelor/calificativelor la un număr restrâns de 

discipline de învățământ (educația fizică, cultură civică, educație  muzicală), situație motivată de profesori prin 

faptul că au omis să transcrie notele din agenda personală în catalog; 

- în școală există elevi care au înregistrat un număr mare de absențe prin neprezentare la cursurile școlare, 

și prin urmare, până la data efectuării verificărilor periodice  aveau foarte puține note la disciplinele de 

învățământ incluse în planul cadru.În această situație s-au aflat elevii Bozeanu Luis,Caradan David,Iorga Mihai,  

Ștefan Mihai,Neacșu Alina, Popescu Iulia. Părinții elevilor menționați au primit înștiințări scrise pt. a asigura 

prezența acestora la ore. Evaluarea și încheierea situației școlare  a acestor elevi se va  realiza  potrivit 

prevederilor și termenelor prevăzute în ROFUIP  

Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020  al Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în 

cariera didactică s-a axat pe orientarea demersului didactic şi educaţional către următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii  activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un 

proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala  noastră 

au fost implicate intr- o varietate de activităţi  în concordanţă cu evoluţiile  curriculum-ului educational, cu 

schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  
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 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor 

cadrelor didactice;  

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii 

abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD,MECTS) ; 

În   anul școlar 2019/2020, cadrele didactice din școala noastră au participat la următoarele cursuri de 

perfecționare : 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea cursului de perfecționare 

Furnizorul de formare 

Nr. 

credite/ore 

Participanți 

1 Curs CRED ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, MEN, 

CCD 

120 ore 

30 credite 

6 persoane 

2 ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”, 

Asociația Egomundi, 19.09 – 02.11.2019 

30 credite 2 persoane 

3 ”Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar”, Asociația Egomundi, 22.08 – 27.10.2019 

30 credite 2 persoane 

4 ”Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar”, Asociația Egomundi, 22.08 – 27.10.2019 

30 credite 2 persoane 

5 ”Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate”, 

CCD 

21 credite 4 persoane 

6 ”Pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor Cambridge”, 

Consiliul Britanic, 03.11.2019 

4 ore 2 persoane 

7 Curs online ”Idei și strategii pentru clasă”, Consiliul Britanic, 16.10.2019 4 ore 1 persoană 

8 ”Educație și Competență Bancară pt. profesori”, Institutul Bancar Român, 

1.10 – 03.12.2019 

20 credite 1 persoană 

9 ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea 

competențelor-cheie la școlarii din clasele I-IV”, CCD, 04.11.2019—

15.01.2020 

16 ore 1 persoană 

10 Curs”Integritate și etică în școala românească”, Asociația generală a 

cadrelor didactice din România ”Dăscălimea română”, 21.02 – 

17.07.2020 

27 credite 

108 ore 

1 persoană 

11 Conferința multidisciplinară internațională ”Inovație, creativitate și 

management în secolul XXI”, Asociația generală a cadrelor didactice din 

România ”Dăscălimea română”, 2019-2020 

120 ore 1 persoană 

12 Proiectul național Școala românească între deziderat și realitate”, 

Asociația generală a cadrelor didactice din România ”Dăscălimea 

română”, 01.09.2019-30.08.2020 

120 ore 1 persoană 
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13 Sesiune de formare profesională”Managementul educațional în instituțiile 

de învățământ”, Asociația Dascăli Emeriți, 15.06-15.07.2020 

24 ore 7 persoane 

14 Sesiune de formare profesională ”Proiectele educaționale – strategie de 

dezvoltare și promovare a unității de învățământ”, Asociația Dascăli 

Emeriți, 15.07-15.08.2020 

24 ore 7 persoane 

15 Curs ”Managementul calității educației pt obținerea performanței în 

învățământul preuniversitar”, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ”, 06.03-30.07.2020 

20 credite 

80 ore 

7 persoane 

16 Seminar: „Insegnare l’italiano con l’opera lirica”, Institutul Italian de 

Cultură, 19.10.2020, Casa Corpului Didactic 

8 ore 1 persoană 

17 Webinar: „Caseta cu instrumente digitale- Atelier 5 - Aplicația Open 

Board”, , Casa Corpului Didactic, 28.05.2020 

1 oră 2 persoane 

18 Webinar: „Caseta cu instrumente digitale- Atelier 10 - Aplicațiile Quizz 

și Kahoot”, , Casa Corpului Didactic, 04.06.2020 

1 oră 2 persoane 

19 Webinar:„ „Caseta cu instrumente digitale- Atelier 20 - Microsoft 

Forms” 

1 oră 2 persoane 

20 Webinar: „Manuale 3D (folosirea platformelor MozaBook, MozaWeb 

după parcurgerea cursului de e-Learning), Editura Didactică și 

Pedagogică, 30.07.2020 

2 ore 2 persoane 

21 Webinar: „ Leggere non basta: come proporre la letteratura in classe”, 

Edilingua, Roma, Italia, 29.04.2020 

1 oră 1 persoană 

22 Webinar: „Sviluppare la produzione orale in aula e a distanza”, ”, 

Edilingua, Roma, Italia, 06.05.2020 

1 oră 1 persoană 

23 Webinar: „Cultura, civiltà, intercultura: che cosa può essere utile e 

motivante per studenti stranieri”, ”, Edilingua, Roma, Italia, 13.05.2020 

1 oră 1 persoană 

24 Webinar: „La didattica ludica”, ”, Edilingua, Roma, Italia, 03.06.2020 1 oră 1 persoană 

25 Curs online: „Profesor în online”, Digitalnation, 09-17.05.2020 30 ore 4 persoane 

26 Curs online: ”Predarea interactiv-creativă, arta profesiei didactice”, 

Asociația Egomundi, 05-28.08.2020 

30 credite 

120 ore 

2 persoane 

27   Webinar: „Caseta cu instrumente digitale- Atelier 14 - Instrumente 

digitale care stimulează creativitatea - Stop motion și Book Creator”, 

Casa Corpului Didactic, 11.06.2020 

1 oră 1 persoană 

28 Webinar ”Experiente online la disciplina educatie fizica si sport 

Bucuresti”, Casa Corpului Didactic, 13.07.2020  

1 oră  1 persoană 

29 Atelier ”Geografia, experiente online in predarea la clasă” 1 oră  1 persoană 

30 Curs ”Managementul protecției datelor cu caracter personal”, FSLI, 28.02 

– 10.07.2020 

15 credite 

60 ore 

7 persoane 
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31 Curs ”Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate”, Asociația START PENTRU FORMARE, 04-20.10.2019 

21 credite 

84 ore 

4 persoane 

32 Curs elearning ”Soluții inovatoare pentru învățarea la clasă și la distanță”, 

EduMagic-Olimp NET, 04.08.2020 

10 ore 3 persoane 

33 Simpozion ”Integrarea copiilor cu CES – perspective transdisciplinare”, 

CCD București, Liceul Tehnologic Special Nr. 3, iulie 2020 

2 ore 2 persoane 

34 Maraton 50 ateliere online – Atelier 30 – ”Bune practici în utilizarea 

platformelor educaționale Schoology”, Casa Corpului Didactic, 

08.07.2020 

24 ore 3 persoane 

35 Maraton 50 ateliere online – Atelier 34 - ”Bune practici în utilizarea 

platformelor educaționale MOOCs”, Casa Corpului Didactic, 15.07.2020 

24 ore 1 persoană 

36 Maraton 50 ateliere online – Atelier 38 - ”Bune practici în utilizarea 

platformelor educaționale PAPAS 2.0”, Casa Corpului Didactic, 

22.07.2020 

24 ore 1 persoană 

37 Curs ”Managementul activității de secretariat în unitățile școlare”, CCD, 

10-24.03.2020 

24 ore 1 persoană 

38 Webinarul „Caseta cu instrumente digitale- Atelier 14- Instrumente 

digitale care stimulează creativitatea- Stop motion și Book Creator”, Casa 

Corpului Didactic, 11.06.2020 

1 oră 1 persoană 

39 Webinar – ”Using digital tools to develop language skills for Cambridge 

English exams”, British Council, 01.04.2020 

1 oră  1 persoană 

40 Webinar – ”Teaching English Online – using the coursebook and using 

breakout rooms”, Cambridge Assessment English, 20.03.2020 

1 oră 1 persoană 

41 Curs ”Teaching English Online”, Cambridge Assessment English and 

Future Learns, martie-aprilie 2020 

4 săpt. 1 persoană 

42 Curs Preparing Students for CAE, British Council,  6 ore 1 persoană 

43 Curs-”Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale”, CCD 

București, iulie 2020  
15 ore 

1 persoană 

44 Resurse în educație prin platforma wordwall.net, , Școala R.E.I (Resurse 

pentru Educația Incluzivă), august 2020 

3 ore 1 persoană 

45 Resurse în educație prin platforma learningapps.org, , Școala R.E.I 

(Resurse pentru Educația Incluzivă), august 2020 

3 ore 1 persoană 

46 Resurse educaționale prin aplicația chatterpix, , Școala R.E.I (Resurse 

pentru Educația Incluzivă), august 2020 

3 ore 1 persoană 

47 NTEGRAREA INSTRUMENTELOR WEB ÎN PLANURILE DE 

LECŢII", Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener 

strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 
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48 SIMULARE DE LECŢIE ONLINE PENTRU PREŞCOLARI, Academia 

de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener strategic "Educaţie 

Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

49 UTILIZAREA INSTRUMENTULUI  

TRIVENTY", Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener 

strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

50 UTILIZAREA TABLEI INTERACTIVE ZOOM WHITEBOARD, 

Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener strategic 

"Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

51 CREAREA DE CARTI INTERACTIVE CU INSTRUMENTUL 

BOOKEMON, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  

Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

52 CREAREA DEACTIVITĂTI INTERACTIVE CU INSTRUMENTUL 

PURPOSE GAMES, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  

Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

53 METODOLOGIA PREDĂRII LA DISTANTĂ 

SINCRON + ASINCRON, Academia de Inovare şi Schimbare prin 

Educaţie,  Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

54 DEMARAREA PROCESULUI DE PREDARE LA DISTANTĂ PAS CU 

PAS, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener strategic 

"Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

55 CREAREA ACTIVITĂTILOR INTERACTIVE CU AJUTORUL 

PLATFORMEI LEARNINGAPPS, Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie,  Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

56 SIMULARE DE LECŢIE ONLINE DESFĂSURATĂ CU AJUTORUL 

PLATFORMEI ZOOM, Academia de Inovare şi Schimbare prin 

Educaţie,  Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

57 INSTRUMENTE WEB PENTRU A CREA CONTINUTURI DIGITALE 

ÎN FORMAT VIDEO, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  

Partener strategic "Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

58 RESURSELE OFERITE DE PLATFORMA SIGURONLINE.MD", 

Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie,  Partener strategic 

"Educaţie Online”, august 2020 

3 ore 1 persoană 

59 Webinar Împreună Online - utilizarea practică a RED, Universitatea 

Politehnica Timișoara, în colaborare cu IEEE România, Asociația EDEN, 

Alianța Română a Universităților Tehnice, 06 08. 2020 

3 ore 1 persoană 

60 Cum predam anul urmator? Solutii inovatoare pentru invatarea la clasa si 

la distanta, EduMagic Solutions Romania și OlimpNet, 20 07-04.08.2020 

4 săpt. 1 persoană 
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61 Dialog pedagogic online 

Curriculumul școlar ca răspuns la provocările globale. Postmodernism și 

inovare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

62 ,,Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale", Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Primăria Municipiului 

Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

63 Secretele ZOOM-ului și utilizarea Google sites ca instrument de 

prezentare a proiectelor educaționale, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

64 Clasa inversată sau învățarea pe dos, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

65 Accesul la educație în condiții pandemice, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, august 

2020 

8 ore 1 persoană 

66 Provocările globale și educația în România și în Republica Moldova 8 ore 1 persoană 

67 Voluntariat pentru educație, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

68 Decalogul evaluării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, august 2020 

8 ore 1 persoană 

69 Sedinta online : »Elemente de consiliere spirituala in activitatea cadrului 

didactic », Centrul Educațional Pro Didactica, 10-13.04.2020 

30 ore 1 persoană 

70 Curs online: “Education Leadership During Crisis: Applying Education 

Diplomacy in Response to CIVID-19”, Childhood Education 

International, 14.04.2020 

3 – 5 ore 1 persoană 

71 Sesiune online : « Secretul reusitei- Motivatia Eficienta », META, 

29.04.2020 

3 ore 1 persoană 

72 Conferinta internationala online : « Bune practici in scoala la distanta », 

AGIRO, 29.05.2020 

8 ore 1 persoană 

73 Sesiune online : « Stabilirea raportului cu adolescentii : metode si 

activitati interactive pentru stabilirea raportului cu elevii adolescenti in 

contextul invatamantului online si la distanta ». A. O. META, 13.05.2020 

1 oră 1 persoană 

74 Webinarul «  Profesorul- Garantul Calitatii », Centrul pentru Educatie si 

Consultanta Instrumente Structurale, 14.05.2020 

2 ore 1 persoană 

75 « Implementing the Child Friendly Cities Initiative (CFCI) (Basics), 

UNICEF, 15.05.2020 

2 ore 1 persoană 

76 The Nathional Geogrphic Learning Webinar:” Keep An Open Mind”, 

National Geographic, 21.05.2020 

1 oră 1 persoană 
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77 Webinarul  de Public Speaking, Asociatia Enable, Asociatia Fireste si 

AtelieR de cuvinte, 23.07.2020 

90 minute 1 persoană 

78 Conferința națională ”Creatori de educație”, CCD, 03-05.12.2020 16 ore 1 persoană 

79 Curs EDUCAȚIE FINANCIARĂ, CCD, oct.-dec.2019 11 CPT 1 persoană 

80 ERASMUS PLUS: Teaching skills and resources for improving career 

learning at schools- JOBLAND, Project Nr: 2018-1-RO01-KA201-

049235 , CMBRAE, oct.-dec.2019 

 

12 ore 

 

1 persoană 

81 Curs ”Evaluarea competențelor la elevii din ciclul primar și gimnazial”, 

CCD, febr.-mai 2020 

32 ore 1 persoană 

82 Conferința internațională: 

2020 Kahoot! EDU SUMMIT, The K!REW at Kahoot Academy and 

Google for Education, 17.06.2020, CMBRAE 

 

 

8 ore 

1 persoană 

83 Școala de Vară intitulată DEMOCRATIC SCHOOLS AND LEARNING 

DIVERSITY THROUGH ACTIVE LEARNING AND COUNSELLING 

în cadrul proiectului Strenghtening-up civic skills for students in order to 

promote diversity and tolerance in school, proiect finanțat prin Programul 

EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH 

ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME IN ROMANIA - EEA 

GRANTS, 2014-2021- ACRONIM: DEMOCRATIC TOGETHER, 

2018-EY-PMIP-R1-0019, 29-30.06.2020 

 

 

 

 

16 ore 

1 persoană 

84 Conferința Națională:  ”Strenghtening-up civic skills for students in order 

to promote diversity and tolerance in school”, CMBRAE, 01.07.2020 

 

8 ore 

1 persoană 

85 Curs ”Educația viitorului”, SC SELLIFICATION SRL-D, 14.08.2020   

2 ore 

1 persoană 

86 Curs ”Evaluarea elevilor în on-line”, SC. SELLIFICATION SRL-D, 

19.08.2020 

 

 2ore 

1 persoană 

87 Participare online la Academia de Vară a cadrelor didactice cu 

genericul Viitorul Educației este astăzi , Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării al Republicii Moldova, desfășurată pe rețeaua de socializare 

Facebook 

• Certificat de participare la Conferința Internațională Educație Online 

55 de Webinare și de sesiuni Facebook Live, eveniment desfășurat sub 

patronajul Ministerului Educației, culturii și Cercetrii, în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Chișinău, organizat de Direcția Generală Educație, 

Tineret și Sport. www.facebook.com/educațieonline.md, 06-11.07.2020 

55 ore 1 persoană 

88 Certificat de participare activă la webinarul ,,Metodologia predării la 

distanță Sincron +Asincron” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ”Platforme Educaționale Online” desfășurat pe rețeaua de 

3 ore 1 persoană 
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socializare (3 ore de lucru desfășurat în mod sincron și asincron. Lotul 

nr.75 din 25.07.2020, Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, 

20 07.2020 

89 Certificat de participare activă la webinarul ”Demararea procesului de 

predare la distanță pas cu pas” și îndeplinirea sarcinii practice în cadrul 

Proiectului ”Platforme Educaționale Online” desfășurat pe rețeaua de 

socializare Lotul 76 din 25.07.2020, Academia de Inovare și Schimbare prin 

Educație, 21.07.2020 

3 ore 1 persoană 

90 Certificat de participare activă la webinarul ”Crearea cărților digitale cu 

ajutorul instrumentului BOOKCREATOR” și îndeplinirea sarcinii 

practice în cadrul Proiectului ”Platforme Educaționale Online” desfășurat 

pe rețeaua de socializare Lotul 77 din 25.07.2020, Academia de Inovare 

și Schimbare prin Educație, 22.07.2020 

3 ore 1 persoană 

91 Certificat de participare la webinarul  

,, Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare”, Institutul de 

Formare Continuă, 12.08.2020  

2 ore 1 persoană 

92 Webinarul ,, 7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în 

profesor”Institutul de Formare Continuă, 12.08.2020 

2 ore 1 persoană 

93 Webinarul ”Utilizarea Platformei WAND EDUCATION” și 

îndeplinirea sarcinii practice în cadrul Proiectului ”Platforme 

Educaționale Online” desfășurat pe rețeaua de socializare 

www.facebook.com/groups/platformeonline/,  Lotul 78 din 25.07.2020, 

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, 23.07.2020 

3 ore 1 persoană 

94 Atelier digital - #auxiliari-online, CCD, 29.05.2020 6 ore 2 persoane 

95 Curs calculatoare auxiliari, CCD, 27.11.2019 6 ore 2 persoane 

96 ”Noțiuni fundamentale de igienă” – modul I 12 ore 2 persoane 

97 ”Noțiuni fundamentale de igienă”- modulele I, II 12/modul 1 persoană 

98 ”Noțiuni fundamentale de igienă” – modul II 12 ore 3 persoane 

  

 De asemenea, următoarele cadre didactice din școala noastră au fost înscrise la examenele pt. obținerea 

gradelor didactice, au susținut inspecții și au participat la cursurile de pregătire: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele cadrului didactic/Specialitatea Gradul didactic 

1 Angan Diana – Educaţie muzicală Definitivat 

2 Enache Raluca – Profesor pentru învăţământul primar Definitivat 

3 Onea Luiza – Limba şi literatura română Definitivat 

4 Mititelu Camelia – Profesor pentru învăţământul primar Grad II 
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5 Prodan Angelica – Profesor pentru învăţământul primar Grad II 

6 Szolga Ioana – Profesor pentru învăţământul primar Grad II 

7 Mustafa Viorica – Profesor pentru învăţământul primar Grad II 

8 Cernea Mircea – Educaţie fizică şi sport Grad I 

9 Munteanu Oana – Profesor pentru învăţământul primar Grad I 

10 Pană Elena – Educaţie fizică şi sport Grad I 

11 Tașcov Andreea – Limba engleză Grad I 

12 Filip Florența – Profesor pentru învăţământul primar Grad I 

  

D-nele profesoare Munteanu Oana, Filip Florența și Tașcov Andreea au obținut în acest an gradul 

didactic I, iar d-nele prof. Mititelu Camelia și Mustafa Viorica gradul II. D-nul profesor Avram Andrei a obținut 

titlul de doctor în istorie, în urma susținerii tezei ”Emil Cioran, de la radicalismul politic la refuzul istoriei”. 

Un număr de profesori din unitatea școlară au participat cursuri de formare sau reconversie profesională, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Conversie profesională  

 

Participanți 

1 Conversie profesională  

– Facultatea de științe ale educației – Pedagogia 

învățămânului primar și preșcolar 

Dumitrescu Ribana - Anul II 

 

2 Conversie profesională – Universitatea Creștină ”Dimitrie 

Cantemir”, 2017-2019, 125 credite 

Nistor Camelia 

 

De asemenea, următoarele cadre didactice au participat la conferințe și workshopuri: 

D-na prof. Cristescu Carmen: 

  Simpozionul Național Gustă Știința 191, cu lucrarea Știința , arta și cultura în dezvoltarea copiilor, lucrare 

publicată în culegerea de lucrări Caruselul proiectelor de succes, Beiuș, 2019, ISBN 978-973-0-30914-0. 

  Conferința Interjudețeană Tehnică,inovație și creativitate în contextul protecției mediului, Craiova, cu 

lucrarea De la resursă naturală la natura resursă. 

  Simpozionul Național SPAȚIUL ÎȚI GHIDEAZĂ PAȘII, organizat  de  Liceul Teoretic Teiuș, Alba , ediția a V-a. 

  Conferința Națională Strategii educaționale de succes pentru incluziune cu lucrarea Intervenția timpurie 

și dezvoltarea funcțiilor cognitive, la Centrul Școlar de Educație incluzivă Sf.Vasile, Craiova. 

Comisia ”Arhivare documente școlare” a desfășurat următoarea activitate: 

Responsabilul cu arhiva unitãtii de învãtãmânt a gestionat si a  ținut evidenta documentelor conform 

normelor metodologice aprobate. 

Anual, documentele s-au grupat în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare 

stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmeste de către fiecare creator pentru 

documentele proprii (Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către Arhivele 
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Naționale, iar cele ale celorlalți creatori, de către direcțiile județene ale Arhivelor Naționale, potrivit anexei 

nr. 1. la Legea nr 16/1996 cu completările si modificările ulterioar 

Nomenclatorul arhivistic a fost  întocmit de către secretarul unităţii, pe baza propunerilor transmise 

de şefii compartimentelor organizatorice din ȘNGL,B, a fost  aprobat prin decizie a directorului .  

În fiecare dosar s-a introdus o pagina de gardă, care s-a completat de către persoana responsabilă cu 

îndosarierea documentelor la fiecare compartiment. S-a numerotat fiecare pagină din dosar şi totalul de pagini 

s-a înscris pe pagina de gardă. 

Documentele s-au depus la depozitul arhivei Școlii Gimnaziale „ Nicolae Labiș”, pe bază de inventar 

și proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexelor nr. 2 si 3 (la Legea nr 16/1996 cu completările 

și modificările ulterioare). 

Depozitarea documentelor s-a făcut în spaţii speciale care să ofere condiţii corespunzătoare de 

rezistenţă, igienă, temperatură umiditate şi de securitate, avizate de Arhivele Naţionale. Pentru protejarea 

împotriva degradării, documentele s-au introdus în cutii de carton, mape, plicuri etc. în raport de natura şi 

dimensiunea lor. S-au eliberat, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, 

copii şi extrase de pe documentele pe care le-a creat , dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe 

solicitant. Aceștia au avut obligaţia să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale 

documentele care atestă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii, precum şi măsurile 

dispuse în vederea arhivării documentelor create sau deţinute de instituţie. 

Evidenţa  tuturor  intrărilor  şi  ieşirilor  de  unităţi  arhivistice  în/din  depozitul  arhivei  a fost 

consemnată de către arhivarul/membrii comisiei de arhivare ai unităţii într-un registru de evidenţă potrivit 

anexei nr. 4 (la Legea nr 16/1996 cu completările și modificările ulterioare).. 

Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei s-a făcut numai cu aprobarea directorului ȘGNL,B , în 

urma selecţionării sau transferului în alt depozit de arhivă. 

Scoaterea documentelor din evidența arhivei s-a  făcut conform cu Procedura Operațională de Arhivare 

a documentelor școlare. 

La nivelul unităţii, toate compartimentele au fost obligate să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor 

documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a celor ieşite - conform procedurii de sistem PS-01.01 

„Controlul documentelor”, precum şi evidenţa înregistrărilor utilizate - conform procedurii de sistem PS-01.02 

„Controlul înregistrărilor”. Documentele/înregistrările s-au păstrat de către elaboratori şi utilizatori la locul de 

muncă (arhivă curente), pe durata specificată în documentele SMC, reglementări legale. 

După expirarea perioadei de păstrare operativă, şefii compartimentelor au întocmit propuneri pentru 

arhivare în arhiva ȘGNL, B, care sunt aprobate de directorul unităţii. 

Responsabilul comisiei de arhivare, Gheorghe Gabriela, împreună cu Ilie Georgeta în calitate de 

membru al comisiei, au arhivat în luna septembrie 49 de dosare. 

           Comisia de acordare a burselor școlare a urmărit modul în care poate să acorde sprijin financiar elevilor 

care se încadrează în criteriile prevăzute de legislatia în vigoare. 

Cunoasterea de către membrii comisiei a prevederilor legislative în vigoare, a documentatiei necesare 

si a normelor de acordare a constituit o prioritate. 
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De asemenea s-a urmărit aducerea la cunostintă a tuturor informatiilor legate de actele necesare în dosar, 

a termenelor limită de depunere a dosarelor, a corectitudinii actelor doveditoare. 

În acest sens s-a tinut permanent legătura cu dirigintii claselor, cu elevii si părintii acestora. 

Au fost afisate la avizierul scolii documentele referitoare la Bursele scolare. 

Au fost propuse spre aprobare Consiliului de Administrati al unitătii de învătământ criteriile specifice 

de acordare . 

Au fost elaborate în cadrul Comisiei, documentele tip de solicitare si evidentă a elevilor care îndeplinesc 

conditiile de acordare. 

Până la termenul prevăzut în Metodologia si calendarul de acordare, au fost înregistrate si prelucrate un 

număr de 311   dosare; semestrul I, an scolar 2019 – 2020,din care au fost declarate eligibile 300. 

           Dosarele au fost revizuite în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului II, pentru a se verifica dacă elevii 

se mai încadrează în articolele prevăzute de Metodologie, în caz contrar bursele au fost retrase si acordate altor 

elevi care se încadrau în conditiile legale. 

Au fost aprobate: 

- 28 burse de performanta pentru rezultatele obtinute la olimpiade si concursuri conform      diplomelor 

anexate la dosar; domeniile au fost: dans, karate, concursuri muzicale, arta; 

- 238 burse de merit conform art. 8 alin.1 lit.a; 40 burse cu media generala intre 8.50 – 8.99,    48 burse 

cu media generala intre 9.00 – 9.49 si 150 burse cu media generala intre 9.50 – 10.00; 

-     0 burse de merit conform art.8 alin 1 lit. c 

-     9 burse de ajutor social conform art.13 alin c; salariul net mediu este cuprins intre 1295 lei si 2490 

lei si venitul net pe membru de familie este cuprins intre 500 lei si 830 lei; 

-     2 burse de studiu conf. Art. 9 alin 1, una cu media 9.56 si una cu media 9.10; ambele sunt cu media 

10 la purtare; 

            -   19 burse orfan conform art.13 alin a; 

            -    4 burse de boala conform art.13 alin a. 

A fost transmis Primăriei Sectorului 3, Bucureşti, centralizatorul cu numărul de burse propuse în vederea 

stabilirii cuantumului. 

S-au întocmit Procesele verbale de sedintă, documentele de plată si alte situatii referitoare la activitatea 

Comisiei, corect si la timp. 

In anul scolar 2019-2020, Comisia de Gestionare si Prelucrare a  Datelor cu Caracter Personal constituita 

s-a ocupat cu reactualizarea Procedurii Operationale de Gestionare si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. 

Unitatea școlară a colectat, prelucrat şi arhivat (procesat) date cu caracter personal pentru realizarea 

obiectului său de activitate, pe perioade stabilite conform prevederilor legale, pentru realizarea interesului 

său legitim, pentru executarea contractelor la care persoanele vizate sunt părţi, ȋn conformitate cu prevederile 

legale naţionale şi europene, ȋn interes public. 

Scopul colectării datelor a fost: 

- realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educație, cultură; 
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-  analize  şi  prelucrări  statistice  necesare  pentru  fundamentarea  deciziilor  în  managementul sistemului 

educaţional; 

- protecţia socială; 

- evidenţa financiar contabilă 

Datele cu caracter personal sunt:  

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă");  

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu 

aceste scopuri;  

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea 

la minimum a datelor");  

d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, 

sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate"); 

 e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;  

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia 

împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, 

prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate").  

Scopul colectării datelor a fost: 

 - Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: realizarea obiectului de activitate principal, 

respectiv: educație, cultură;  

- analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului 

educaţional;  

- Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.  

- Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă) -     - 

Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/ persoanelor în spaţii 

publice/private;  

securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private;  

monitorizare video şi securitate.  

Informațiile înregistrate au fost  destinate utilizării de către operator şi au fost comunicate numai 

următorilor destinatari:  

a) În cazul prevăzut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai 

persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane 

fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, 

Organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 
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La cererea persoanelor fizice , Scoala Gimnaziala « Nicolae Labis » a confirmat dacă prelucrează 

sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an. Scoala Gimnaziala « Nicolae Labis » s-a  

obligat să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, 

datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii 677/2001. Conform Legii nr. 677/2001, 

persoanele fizice au beneficiat de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au avut dreptul să se opună prelucrării 

datelor personale care ii privesc si sa solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când 

prelucrarea de către Scoala Gimnaziala « Nicolae Labis » a datelor este obligatorie.  

In noiembrie 2019, Comisia de Gestionare si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a intocmit 

Referat de necesitate nr.7148/ 20.11.2019, aferent comisiei pe care o coordoneaza. 

In decembrie 2019, responsabilul Comisiei de Gestionare si Prelucrare a Datelor cu Caracter 

Personal a intocmit Registrul Riscurilor nr.7344/ 12.12.2019, aferent comisiei pe care o coordoneaza.  

In perioada 28.02-.10.07.2020, membrii din Comisia de Gestionare si Prelucrare a Datelor cu 

Caracter Personal au parcurs si au promovat programul de formare continua „ Managementul protectiei 

datelor cu caracter personal”.  

In cadrul cursului au fost intocmite modele pentru urmatoarele documente:  

 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Acord/Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Cartografierea datelor cu caracter personal  

 Procedură de prelucrare a datelor cu caracter personal  

 Plan de instruire a personalului în domeniul managmentului prelucrării datelor cu caracter personal 

În anul şcolar 2019-2020 activitatea personalului Compartimentului Secretariat a fost una eficientă, bazata 

pe responsabilitate, seriozitate, motivaţie profesionala in contextual unui volum de munca foarte mare si a 

necesitaţii respectării cu stricteţe a tuturor termenelor impuse de Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

, a metodologiilor şi a legislaţiei în vigoare cu respectarea procedurilor specifice. 

 completarea Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an şcolar – 135 elevi 

 verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar – 41 de cataloage; 

 înmatricularea elevilor nou  veniți (cf. cererilor  de transfer aprobate) – 22 elevi 

  rezolvarea corespondenţei privind mişcarea elevilor; 

 întocmirea situaţiilor statistice  ( pe formulare tipizate) si în SIIIR pentru cele 41 de clase 

 rezolvarea corespondenţei curente ( email, facturi, posta) 

 eliberare adeverinţe – 221 buc 

  foi matricole pentru elevii plecati prin transfer la alte unitati – 41 buc. 

 completarea  registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi – 22 elevi 

 întocmirea situaţiei statistice pentru sfârşitul sem.I şi sem II şi sfârşit de an şcolar; 

 situaţii solicitate de Primarie/Învățământ , ISS3, ISMB – 140 situații 

 primirea dosarelor la început de an școlar pentru elevii cu CES – 10 dosare 

 primirea dosarelor de bursă la început de an școlar – 300 dosare  
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 înregistrare , scanare facturi – 52  

 completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigenţă  

 în registrul de corespondentă pentru anul şcolar 2019-2020, au fost înregistrate adeverinţe elevi, 

adeverinţe venit, adeverinţe vechime, raport/salariat, corespondenţă IS3/ISMB,primărie,Poliţie, unităţi 

şcolare,  referate necesitate,  etc); 

 elaborarea contractelor de muncă – 46 contracte 

 elaborarea statului personal  de funcţii - lunar 

 completarea Registrului de evidenţa a salariaţilor ( formatul electronic ) şi transmiterea  la ITM - lunar 

 întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii, anexe+ EDUSAL , transmiterea la ISMB  - lunar 

 întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic ( liste + format electronic+ formulare tipizate  - 19 fise 

 gestionare arhivă  

 respectare norme de protecție a muncii, de PSI și ISU. 

 Program cu publicul (zilnic) 

        5.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și    discriminării în mediul 

școlar și promovarea interculturalității 

Prin activitățile desfășurate, Comisia și-a propus îndeplinirea anumitor obiective: 

- Analizarea periodică a situaţiei din şcoală/structură , în ceea ce priveşte comiterea actelor de 

violenţă/infracţiunilor.  

- Atragerea şi implicarea elevilor în activităţi de prevenire a violenţei şi combatere a criminalităţii. 

- Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.  

- Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor 

de învăţământ. 

- Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară sau structura școlii. 

- Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a 

manifestărilor agresive. 

- Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate 

săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale. 

- Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a şi combatere a oricărui tip de manifestere violentă 

în şcoală/structură sau în afara acestora în vederea reducerii numărului de acte violențe şi a riscului victimei. 

- Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori. 

- Monitorizarea situaţiei existente în şcoală sau structură din punct de vedere al comportamentului elevilor. 

- Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor. 

- Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. 

- Creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi personalului didactic în unitatea şcolară sau structură. 

 Astfel, atât prin activitatea membrilor săi, cât și prin interacțiunea permanente și schimbul de informații 

constant dintre aceștia și ceilalți profesori a fost analizată, periodic, a situaţia din şcoală/structură , în ceea ce 

priveşte comiterea actelor de violenţă/infracţiunilor. Nicio infracțiune nu a fost săvârșită de elevii Școlii 
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Gimnaziale „Nicolae Labiș”, iar în privința actelor de violență amintim plângerea făcută de părinții elevului 

Miserciu Tudor Ioan împotriva elevului Vlad Marin, ambii elevi ai clasei a V-a A. 

Referitor la acest conflict, prin procesul verbal încheiat în data de 09.03.2020, membrii comisiei au 

concluzionat că doamna dirigintă a clasei, Gurban Dinu Ancuța a acționat în limita prerogativelor specifice 

funcției pe care o deține pentru a stopa fenomenul de bullying reclamat prin Petiția nr. 1111/27.02.2020 și au 

propus adoptarea următoarelor măsuri:  

 -acordarea sancțiunii de mustrare scrisă a elevului Marin Vlad; 

 -reîndrumarea elevului Marin Vlad către consilierului Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș”; 

 -avertisment verbal elevului Miserciu Tudor Ioan. 

 -organizarea unei activități a Comisiei în cadrul clasei a V-a A referitoare la fenomenul bullying și la 

măsurile necesare combaterii acestuia”. 

De asemenea, în cadrul Comisiei, membrii acesteia au monitorizat prin intermediul diriginților abaterile 

de la regulamentul școlii, astfel încât nu s-au înregistrat acte de violență gravă. 

 Toti diriginții claselor gimnaziale au inclus în tematica orelor de dirigenție subiecte legate de combaterea 

violenței, organizând dezbateri, discuții libere. 

 În același timp, prof. Consilier Roxana Anescu a derulat  activități de dezvoltarea abilităților emoționale 

și sociale, programe educaționale preventive de consiliere educatională și de educație pentru sănătate care și-au 

propus să contribuie la conștientizarea emoțiilor și dezvoltarea comportamentului prin activități educative 

adresate elevilor. 

Diriginții claselor gimnaziale au inclus in tematica orelor de dirigenție subiecte legate de combaterea 

violenței, organizând dezbateri, discuții libere, iar elevii au susținut referate pe diverse teme, au prezentat cazuri 

reale de violență și le-au dezbătut 

În colaborare cu Comisia Diriginților, responsabilul Comisiei, d-nul profesor Avram Andrei,  a susținut 

în prezența colegilor profesori prezentarea „Combaterea Bullyingului în Școală”, aceasta fiind urmată de o 

dezbatere, raportată la cazurile specifice Școlii Gimnaziale „Nicolae Labiș”. 

Aceeași prezentare, adaptată specificului vârstei, a fost urmată de dezbateri și în cadrul claselor gimnaziale. 

De asemenea, a avut loc dezbaterea despre implicarea copiilor în conflictele militare, plecând de la 

lucrarea Svetlanei Aleksievici," Ultimii martori”,  realizată cu elevii claselor a VIII-a. 

Concluzionând, comisia și-a atins obiectivele stabilite in Planul managerial anua 

        6. ANALIZA SWOT: 

   a) Puncte tari:  

- Marea majoritate a cadrelor didactice sunt calificate  și au gradele didactice I și II 

- documentele de proiectare sunt  bine întocmite; 

- teste iniţiale au fost elaborate cu responsabilitate; 

- colaborarea cadrelor didactice cu diriginții claselor din încadrare; 

- colaborarea profesorilor la organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; 

- frecvența foarte bună la oră a profesorilor; 

- preocuparea pentru pregătirea de specialitate; 
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- participarea în calitate de evaluatori la olimpiadă; 

- s-au susținut ore de pregătire suplimentară la clasele a VIII-a 

- disponibilitate de a comunica eficient cu elevii pe parcursul orei de curs. 

- colaborarea eficientă cu colegii în realizarea unor activităţi care să contribuie la prestigiul scolii. 

- personal didactic bine pregătit, interesat de formarea continuă 

- aplicarea unui sistem de predare si evaluare  complex, prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele alternative 

- program de pregătire specială a elevilor pentru recuperarea materiei/ în vederea îmbunătățirii 

performanței 

- rezultate foarte bune obținute la Concursurile școlare si la Evaluările Naționale 

- existenţa Curriculumului naţional pentru activităţile de consiliere şi orientare la fiecare nivel de studiu; 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform  programei pentru 

Consiliere şi orientare;  

-  se folosesc modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;  

-  tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitatea şi preocupările  elevilor;  

- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor și elevi;  

- existenta Asociaţiei de părinţi şi implicarea activă a unui nucleu în activităţile şcolii; 

- încercarea de responsabilizare a Consiliului Şcolar al Elevilor ca for reprezentativ la nivelul institutiei; 

-  implicarea activă a multor elevi în activităţile extraşcolare;  

-  antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol socializator; 

- -disponibilitatea conducerii în a sprijini demersurile Consiliului Elevilor şi ale consilierului educativ; 

deschiderea spre nou 

Puncte slabe: 

- rezultate slabe la testele predictive la unele clase; 

- dezinteresul faţă de şcoală manifestat de unele dintre  familiile elevilor cu probleme. 

- existența unor elevi cu motivație scăzută pentru performanță 

- lipsa unei săli de capacitate mare, necesară desfăşurării activităţilor la nivelul şcolii; 

- lipsa instrumentelor de lucru online în cazul unor elevi din medii defavorizate; 

- -colaborarea redusă dintre învățători și profesorii de gimnaziu, pe fondul situației nedorite create de 

pandemie. 

Oportunități: 

- o bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță și susținerea părinților acestora; 

- disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar cu elevii claselor a VIII-a, în vederea obţinerii 

de către aceştia a unor rezultate cât mai bune la E.N.;  

- disponibilitatea autorităţilor locale de a sprijini unităţile de învăţământ ; 

- accesul la Internet ; 

- prezenţa psihologului în şcoală. ; 

- existenta programelor de formare continua online 
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- crearea unor relaţii de parteneriat cu anumite instituţii, în vederea realizării unor proiecte        educaţionale; 

     - diversificarea ofertelor educative; 

     - dezvoltarea culturii calităţii în şcoală; 

    - optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei; 

    - organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.  

- întemeierea parteneriatului profesor-elev pe coordonate reale şi de interes reciproc, implicarea părinţilor în 

actul de formare a elevilor printr-o colaborare informală; 

- utilizarea în cadrul orelor de dirigenţie a instrumentelor de comunicare şi de informare moderne. 

Amenințări: 

- tendinţa unor  elevi de a se transfera la clase gimnaziale din cadrul unor licee ; 

- scăderea interesului faţă de invăţătură, lipsa disponibilităţii elevilor de a-şi  aloca timpul necesar unei 

pregătiri solide, riguroase ; 

- concepţiile unor părinţi pot genera autoaprecieri fals-pozitive din partea elevilor ; 

- poziţia mass-media şi a societăţii în general, faţă de şcoală; generalizarea unor fapte reprobabile. 

- Imposibilitatea de a oferi premii substanțiale elevilor care au rezultate deosebite la Concursurile 

Naționale 

- oferta negativă a străzii şi a mass-mediei, reflectate în lipsa de interes faţă de învăţătură şi activităţi 

educative a părinţilor şi, implicit, a elevilor; 

      - birocrația excesivă, inutilă; 

      -   slaba valorificare a experienței cadrelor didactice în luarea unor  decizii ; 

      -    suprasolicitarea cu activități care depășesc pregătirea cadrelor didactice sau se află în afara activității 

principale a acestora, și anume procesul  instructiv-educativ; 

- creșterea violenței în rândul elevilor ; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

-   resurse materiale şi financiare insuficiente în anumite cazuri( atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 

didactice ); 

-     neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă. 

 

 

 

 

Director,                           Director-adjunct, 
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