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RAPORT
PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

I INTRODUCERE
Convinși de importanța școlii și deci a educației pentru societatea actuală, activitatea
desfășurată în anul școlar 2020-2021 a fost bine organizată și bogată.
În anul școlar 2020-2021 activitatea Consiliului de Administrație și a colectivului
didactic din unitatea noastră școlară s-a desfășurat pe baza programului managerial și a
planurilor semestriale discutate și aprobate in ședintele Consiliului Profesoral din data de
06.10.2020 si Consiliul de Administratie din data de 07.10.2020. Acest program a fost
elaborat de Consiliul de Administratie în urma analizei activității desfăsurate în anul școlar
anterior, a rezultelor obținute de elevi și de cadrele didactice, obiective ce se regăsesc în
programul managerial anual și semestrial.
Analiza de față se bazează și pe rapoartele privind activitatea comisiei de curriculum
și a comisiilor pe domenii prezentate la finalul anului școlar.
Calitatea școlii și calitatea dezvoltării sociale sunt aspecte solidare, puternic corelate.
În această perspectivă, s-a făcut analiza PEST și SWOT stabilindu-se punctele tari și slabe ale
unității noastre, precum și oportunitățile și amenințările, iar pe baza acestora s-au stabilit
câteva obiective prioritare pentru anul școlar 2020-2021, obiective ce se regăsesc în planul
managerial anual și planurile semestriale.

II CURRICULUM
Principalele obiective propuse pentru anul scolar 2020-2021 au fost:
- implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei catedre, al fiecarui cadru didactic
si asigurarea corelatiei dintre acestea si curriculum-ul la decizia scolii.
Cunoasterea si aplicarea documentelor de politica educationala si a finalitatilor pe
nivele de scolarizare, urmarind modificarile legislative recente, monitorizarea si evaluarea
programelor destinate participarii la educatie, pe baza unor indicatori specifici (rata de
participare, grad de cuprindere, rata de abandon) monitorizarea grupelor cu elevi capabili de
performanta.
Imbunatatirea calitatii predarii – invatarii - evaluarii astfel incat sa se asigure sanse egale
tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanta, pregatirea elevilor pentru
o societate in schimbare.

II .1. ACTIUNI METODICE
In domeniul curriculum-ului s-au utilizat planurile cadru, dupa cum urmeaza:
OMEN nr. 3371/12.03.2013 – Planul cadru de invatamant pentru clasele Pregatitoare
OMEN nr. 3371/2013 – Planul cadru de invatamant pentru clasele I-II
OME N nr. 3371/2013– Planul cadru de invatamant pentru clasele III-IV
OMEN nr.3393 /2017- Planul cadru de învățământ pentru clasele a V- a ,a VI- a ,a VII- a și a
VIII- a.
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Activitatea comisiilor metodice s-a desfasurat pe baza planurilor manageriale si a
planurilor de activitati realizate in concordanta cu planul managerial al unitatii noastre scolare.
În anul scolar 2020-2021, a funcționat Comisia de curriculum în următoarea componență:
cls. Pregatitoare – prof. înv. primar MIHĂILESCU MIRELA
cls. I – prof. inv. primar GRIGORE CARMEN
cls. II – prof. inv. primar SOFRONIE MIRELA
cls. III - prof. inv. primar SIMA ROXANA
cls. IV - prof. inv. primar ABĂLASEI NATALIA
- Aria curriculara “Limbă si comunicare” prof. BRĂNESCU CRISTIANA
prof.HOITAN VERONICA
prof. PANFIL IOANA.
- Aria curriculară “Matematică, stiinte si informatică” prof.MIRICĂ MIHAELA
- Științe și tehnologii prof. STOIAN VALENTINA
- Aria curriculară “Om si societate” prof. MARCHIȘ TEODORA
- Aria curriculară “Artă si sport” prof. PÎRLIȚEANU ZOE
- Coordonator de programe și proiecte educative școlare și extrașcolare prof. IONIȚĂ
CĂTĂLINA
Obiectivele comisiei de curriculum au fost: aplicarea planurilor cadru, a programelor scolare
și utilizarea strategiilor didactice moderne pentru o mai buna eficientizare a continuturilor
educative si stiintifice ale programelor.

II.2. RAPORTUL COMISIEI DE CURRICULUM
a). CLASELE PREGĂTITOARE
În anul scolar 2020 - 2021, la nivelul claselor Pregatitoare ( DUMITRU VIORICA, MIHAILESCU
MIRELA,URMUZ – RADUTA RALUCA, SENCOVICI EMILIA, COZMA IOANA, SOARE MIHAELA si SESCUURSU IRINA ), conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare
continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători
asigurării calităţii în învăţământ.

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale, cât şi
colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare
colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente
la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
I.COMUNICARE
În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi
a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi
educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le
în:
- activităţi de formare
- de informare
- experimentare
- interpretare
- aplicare în diverse situaţii…
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De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai
largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat printr-o abordare inter şi transdisciplinară,
limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.
II. RELAŢIA FAMILIE - ŞCOALĂ
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu parintii
informaţii periodice, până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele părţi. În
multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii .
III. CURRICULUM
Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm
activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele
standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare,
dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor
situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea
permanentă a obţinerii performanţei şcolare, in procesul instructiv-educativ s-au utilizat și
metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i
formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile. S-au
aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor, atât pentru dezvoltarea
competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice. S-au utilizat
tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme
educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi
derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de
către elevi. S-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în realizarea unor proiecte prin
intermediul aplicației Classroom pe parcursul anului şcolar; Desi din motivele impuse de
protectia impotriva virusului COVID-SARS 2, in sala de clasă nu a fost posibilă munca in
echipă, deprinderile de studiu sub această formă au fost realizate prin utilizarea intensivă a
aplicațiilor coroborative – de tip Jamboard, Padlet.
Fiecare membru al comisiei metodice a integrat soluțiile inovative ale plarformei G Suite în
activitatea didactică zilnică în perioadele in care activitatea instructiv-educativă s-a desfășurat
exclusiv online, dar și în perioadele în care prezența fizică a fost posibilă, ținând cont de
faptul că existau elevi care au optat pentru învățarea online
FORMAREA ELEVILOR
Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat
spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ,
formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii
conform particularităţilor de vârstă şi individuale .
FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA
-participarea la cercurile pedagogice la nivel de sector- toate cadrele didactice(Cerc pedagogic
Scoala Gimnaziala nr 279-Siguranta elevilor si profesorilor pe internet, Efectele invatarii
online asupra starii de bine a elevilor si profesorilor);
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-intervenţii şi materiale susţinute în cadrul şedinţelor lunare de comisie metodică- toate cadrele
didactice;
-planificare şi organizare de interasistenţe-toate cadrele didactice;
-participarea la programe de formare continuă „ CRED-Curriculum relevant, educație deschisă
pentru toți”,„Comunicarea și negocierea în managementul educațional”, „Pregătiți pentru
viață” – PROEDUS 15 cpt (februarie2021); Platforme educaționale si instrumente de evaluare
CCD – 15 crt (martie), „Mentor” 20 crt (iunie); LIVRESQ (iunie),*”Dezvolatarea
competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in scoala”;
*Workshop-Scoala Gimnaziala nr 169, “ Diversitatea în educație. Cum abordăm evaluarea la
distanță : aspecte psihologice, practici constructive”.
*Curs prim ajutor- Crucea Roșie – “ Pregătit înseamnă protejat”
*Simpozionul regional online “Comunicarea relationala nonviolenta, editia a IV-a cu lucrari
ale cadrelor didactice, dar si ale elevilor, la toate sectiunile;
*Curs despre platformele Wordwall si Quizizz - Florin Tudose & Centrul de cursuri și meditații
online “Domnul Trandafir Teach-ital”
*Curs ASQ – “Organizarea lecțiilor online”
*Inspectie speciala pentru grad I, prof. Dumitru Viorica
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

Pe parcursul anului scolar, cadrele didactice au desfăşurat mai putine activitati
extrascolare si extracurriculare fata de anii precedenti datorita faptului ca invatarea s-a
desfasurat preponderent on-line.
- CULORILE TOAMNEI- festival- concurs in cadrul proiectului interscolar NATURA
DARUIESTE SI INSPIRA
- cncurs – simpozion COMUNICAREA RATIONALA NONVIOLENTA
-CAMPANIA GLOBALA PENTRU EDUCATIE ( SALVATI COPIII )
-participarea in cadrul Festivalului ,,Comunicare relațională nonviolentă”, la toate secțiunile;

-participarea la concursul MICII EXPLORATORI
- serbari scolare
De asemenea s-a colaborat cu logopedul si cu consilierul scolar.

b). CLASELE I
În anul scolar 2020 - 2021, la nivelul claselor. I, conţinuturile demersului didactic şi în
egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în
deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate
compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan
organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale, cât
şi colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din
fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi
conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
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In anul scolar 2020 – 2021, activitatea instructiv – educativa s-a desfasurat hibrid,
online, dar si fizic, in contextul pandemiei Sars Cov 2, prin intermediul instrumentelor
Google Classroom, Zoom, WhatsApp si e- mail.
I.COMUNICARE

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi
a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi
educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le
în:
- activităţi de formare
- de informare
- experimentare
- interpretare
- aplicare în diverse situaţii…
.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau
lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile
grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi
prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă
şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat printr-o abordare inter şi transdisciplinară,
limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.
II. RELAŢIA FAMILIE - ŞCOALĂ

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar
şi a celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalânduse orice neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată
familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbările şcolare.
III. CURRICULUM
Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm
activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele
standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare,
dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor
situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său.
Formarea deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care
să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de
lucru.
FORMAREA ELEVILOR

5

Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a
amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect
informativ, formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a
instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale .
FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în
urma autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu
aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Participarea la mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate educaţionale,
au constituit mijloace eficiente de formare continuă.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Pe parcursul anului scolar 2020 – 2021, cadrele didactice au desfăşurat şi s-au implicat
în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare, cuprinse in proiecte si programe
educationale, unele dintre acestea implicand si concursuri la care elevii au obtinut rezultate
notabile.
- Activitate online de Craciun – „Uite, vine Mos Craciun!”
- Activitate online „ Poetul national – Mihai Eminescu”
- Cerc Pedagogic Sector 6 – Tema „Siguranta elevilor si profesorilor pe internet. Efectele
invatarii online asupra starii de bine a elevilor si profesorilor”
- Campania Globala pentru Educatie
- Ora de net – Salvati Copiii
- Scoala sigurantei Tedi
- Workshop „Diversitate in educatie. Cum abordam evaluarea la distanta: aspecte
psihologice, practici constructive”
- Simpozionul regional „Comunicarea relationala nonviolenta”
- Proiect educativ interscolar „Natura daruieste si inspira”
Proiectul
„
Asculta
5
minute
de
muzica
clasica”
- Curs PA – Pregatit inseamna protejat ( Crucea Rosie) Campania Globala pentru Educatie
- Proiect National „Cum sa crestem sanatosi”
- Festivalul „Calatorie in jurul lumii”
- Spring Day – 9 Mai
- Concurs „Micii exploratori”
- Sarbatoarea Alfabetului
- Concurs regional „File din poveste”
- Concurs „Gazeta matematica”
De asemenea s-a colaborat cu logopedul si cu consilierul scolar.
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c). CLASELE a II- a
La nivelul claselor a II a, forma de învățământ pe parcursul anului școlar a fost
diferită datorită contextului pandemic – învățământ online, hibrid, cu prezență fizică la
școală, cu durată ce diferă aproape de la clasă la clasă.
De asemenea, au existat elevi cu cereri aprobate pentru învățământ online pe tot parcursul
anului școlar, ceea ce a însemnat adaptarea predării la clasă pentru facilitarea participării
acestora la procesul instructiv-educativ.
Programul de desfășurare a orelor de curs a fost diferit
– schimbul I (ora 8,00 -11.20) – / schimbul II (ora 12.15- 15.10) – sem. I,
– schimbul I (ora. 8,00-11.20) – sem. II
Ora de curs – cf. normelor în vigoare – 40 minute
Intrarea unității școlare în programul de modernizare și reabilitare termică a dus la
desfășurarea procesului instructive-educativ în săli modulare (containere + sală de sport)
Sem. I

Sem. II

2A

H, O, E – sch. 1

F, E - sch. 1

2B

H, O – sch. 1

O, F - sch. 1

2C

H, O – sch. 1

F - sch. 1

2D

H, O, E – sch. 2

F, E - sch. 1

2E

H, O – sch. 2

O

2F

H, O, E – sch. 2

F, E - sch. 1

Legendă
Învățământ fizic - F
Învățământ hibrid - H
Învățământ online – O
Elevi cu aprobare pentru învățământ online – E

Ca și resursă umană – 5 titulari+ 1 cadru didactic calificat (plata cu ora)
Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

1. Introducerea platformei GSuite Education la nivelul
unității.
2. Cadre didactice cu abilități de utilizare a
computerului/resurselor educaționale – la nivel minim
– 1, mediu și peste mediu - 5
3. Unitatea școlară a pus la dispoziția fiecărei clase
laptop, conexiune internet; prin efort financiar
propriu fiecare cadru didactic al comisiei a avut
tehnologia necesară pentru susținerea învățământului
online
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4. Dezvoltarea interesului pentru realizarea/ accesarea
RED – în special a celor specifice învățământului
online
5. Toți elevii au participat la cursuri; activitatea lor a
putut fi verificată zilnic de părinți prin monitorizarea
platformei

5. Dispozitivele diferite (smartphone, tablet, laptop)
au dus la deficiențe în utilizarea aplicațiilor practice
coroborative
6. În acest context general s-a constatat
imposibilitatea
realizării
unei
evaluări
inițiale/semestriale/anuale unitare la nivelul claselor
a II a
7. Imposibilitatea organizării Programului Sds la
nivel de unitate a îngreunat realizarea orelor
remediale în special pentru elevii care au optat pentru
învățământ online pe tot parcursul anului școlar
8. Dificultăți în coordonarea realizării portofoliilor –
at\t cele ale elevilor cât și a celui personal

Oportunități

Amenințări

1. Utilizarea platformei Gsuite în vederea realizării
unui învățământ modern (noțiuni recapitulative la
dispoziția elevilor) sau a continuării procesului
instructiv-educativ online în condițiile întreruperii celui
fizic (decis de MEC)

1. Solicitări pentru învățământ online din partea
părinților clasei, fără bază legală.

2.1 Creșterea interesului (pentru activitățile de formare
profesională pe termen scurt și strict delimitat pe
problematica învățământului online)

2. Costul cursurilor de formare fiind suportat la nivel
individual va avea ca și consecință pe termen lung
scăderea interesului și o dezvoltare profesională
inegală la nivelul personalului unității

2.2 Dezvoltarea de competențe TIC la elevi aparținând
ciclului primar
4.1 Organizarea “workshop-urilor” în online ca formă
de schimb de experiență
4.2 Dezvoltarea Biblioteciivirtuale realizată de unitatea
școlară cu materiale de autor
8. Arhivarea Classroom-ului clasei; utilizarea driveului comisiametodica.primar@scsfandrei.ro

Priorități pentru anul școlar 2021-2022
1.
2.
3.
4.

5.

Continuarea utilizării platformei GSuite permanent (comunicarea cu părinții, realizarea de proiecte,
portofoliul digital al elevului)
Consolidarea/dezvoltarea deprinderilor TIC ale elevilor din învățământul primar
Susținerea porietului de digitalizare al organizației școlare (utilizarea drive-urilor pentru arhivarea
documentelor cerute de comisiile din școală)
Tratatrea diferențiată și organizarea unor activități în scop remedial, în special pentru acei elevi care au
participat doar online la ore; proiectarea activităților curriculare personalizat în funcție de rezultatele
obținute la EN
Promovarea și aplicarea la cursuri de formare gratuite; organizarea de workshop-uri la nivelul comisiei
în vederea schimbului de experiență

CURRICULUM
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- realizarea proiectării personalizate pentru fiecare unitate de conținut conform cu programa școlară
toate
cadrele
didactice
- realizare de material didactic si auxiliar pentru toate formele de desfășurare a procesului instructiveducativ – online (sincron/asincron), hibrid, fizic
toate cadrele didactice
- evaluarea semestrială /anuală conform metodologiei
toate cadrele didactice
Organizarea, susținerea și realizarea documentației E.N. clasa a II a cu respectarea termenelor prevăzute
de metodologie – toate cadrele didactice
FORMARE CONTINUĂ
1. Cursuri de formare profesională
- Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în învățământul primar și gimnazial
susținut de APMAT - Asociația pentru Promovarea Meșteșugurilor și Artelor Tradiționale(noiembrie 2020) – 15 crt. – Dobre Alina
- Managementul Organizației Școlare (februarie 2021) susținut de Didakticos – 25 crt. – Dobre
Alina
- Pregătiți pentru viață susținut de PROEDUS (martie 2021) – 15 crt. – Lubinschy Ramona,
Sofronie Mirela
- Platforme educaționale și instrumente de evaluare susținut de CCD (martie 2021) – 15 crt Sofronie Mirela
- Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru
examenele și concursurile naționale (C.P.E.E.C.N) (martie 2021) – Tudoroiu Luminița
- Curs de metodist –Didakticos – 90 ore – Dobre Alina
- Mentor susținut de CNDRU EUROSTUDY (iunie 2021) - 20 crt – Teodorescu Mirela, Sofronie
Mirela, Alexandrescu Eliana , Tudoroiu Luminița
- Management educațional susținut de CNDRU EUROSTUDY (iunie 2021) – 15 crt Teodorescu Mirela, Tudoroiu Luminița
- Bazele utilizării Livresq susținut de Ascendia (iulie 2021) – Sofronie Mirela
Curs prim ajutor – susținut de Crucea Roșie – Dobre Alina, Lubinschy Ramona, Sofronie Mirela
2. Cerc pedagogic
“Siguranța elevilor și profesorilor pe internet. Efectele învǎțǎrii online asupra stǎrii de bine a
elevilor și profesorilor”- 19 nov. 2020. – Ramona Lubinschy, Tudoroiu Luminița, Sofronie Mirela
3. Sesiuni de comunicări științifice
,, Comunicarea relaționalǎ nonviolentǎ- exemple de bune practice”, ediția a IV-a , 29 .01.2021.
– Lubinschy Ramona, Tudoroiu Luminița
- Revizuirea lucrǎrii ,, Și eu pot fi Mihaela , (mai 2021) –Tudoroiu Luminița

În cadrul comisiei claselor a II a s-au organizat (online) schimburi de experiență –
aplicații, consultări privind aspecte metodice ale învățământului online sau alte probleme de
interes.
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
Activitățile extracurriculare și extrașcolare au fost proiectate la fiecare clasă pe trei
coordonate:
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–
–
–

norme și reguli sanitare (ținând cont de contextul pandemic)
norme și reguli de siguranță în mediul online
calendarul sărbătorilor tradiționale românești

- Campania Globalǎ pentru Educație ,, Salvați Copiii!” – 7-13 dec.2020

toate cadrele didactice

- ABC-ul emoțiilor (in parteneriat cu MAI – Agenția Antidrog) Dobre Alina, Lubinschy Ramona,
Sofronie Mirela
- Micii sanitari – (in parteneriat cu Societatea Studenților in Medicină din România – Facultatea
de Medicină Carol Davila ); Dobre Alina, Sofronie Mirela, Alexandrescu Eliana
- ,,Salvați Copiii!” – 7-13 decembrie 2020- desene în creion- ,,Totul va fi bine ! – Tudoroiu
Luminița
- ” Spring day” – 9 mai 2021 – Dobre Alina, Tudoroiu Luminița
- STIMescu la Muzeu (in parteneriat cu Asociația Learning by teaching) – în curs de desfășurare
Dobre Alina, Lubinschy Ramona, Sofronie Mirela
- organizare de excursii tematice – Dobre Alina, Lubinschy Ramona, Alexandrescu Eliana
Concursuri școlare
” Spring day” – 9 mai 2020, Călătorie în jurul lumii, File de poveste, Olimpiada de benzi desenate
Fii inteligent la matematică, Comunicare și ortografie, Micii exploratori, Aristotel, Amintiri din
copilărie, Academia ABC
ALTE ACTIVITĂȚI
-

activități specifice comisiilor din unitate
participare la EN 4, 6, 8 (examen și simulare)
alegerea manualelor avizate de MEC (iulie 2021)

d). CLASELE a III- a
În cursul acestui an școlar, structura claselor a III-a a reunit 6 cadre didactice : Tabarcea
Brindusa, Popescu Anca, Sibianu Angela, Serban Oana, Sima Roxana, Grif Silvia .
La nivelul claselor a III- a, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al
activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu
parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate
compartimentele lor, la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan
organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi
colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în
învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării
active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie
deosebită s-a acordat Evaluării Naționale prin desfășurarea de activități de pregătire a elevilor,
dar și probelor de evaluare sumativă la toate clasele, sustinute atat in varianta de invatare
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online, cat si fata –in-fata. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate, şi
analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Rezultatele
obținute de către elevi și planurile de activități remediale au fost prezentate părinților
individual,. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni
privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi
conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.
CURRICULUM
Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm
activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard;
s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor
situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare, in procesul instructiv-educativ s-au
utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea
elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau
portofoliile. S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor, atât
pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor
practice. S-au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia,
internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru
proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte
realizate de către elevi. S-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în realizarea unor
proiecte prin intermediul aplicației Classroom pe parcursul anului şcolar; Desi din motivele
impuse de protectia impotriva virusului COVID-SARS 2, in sala de clasă nu a fost posibilă
munca in echipă, deprinderile de studiu sub această formă au fost realizate prin utilizarea
intensivă a aplicațiilor coroborative – de tip Jamboard, Padlet.
Fiecare membru al comisiei metodice a integrat soluțiile inovative ale plarformei G
Suite în activitatea didactică zilnică în perioadele in care activitatea instructiv-educativă s-a
desfășurat exclusiv online, dar și în perioadele în care prezența fizică a fost posibilă, ținând
cont de faptul că existau elevi care au optat pentru învățarea online.
FORMARE CONTINUĂ
-participarea la cercurile pedagogice la nivel de sector- toate cadrele didactice (Cerc
pedagogic Scoala Gimnaziala nr 279-Siguranta elevilor si profesorilor pe internet,
Efectele invatarii online asupra starii de bine a elevilor si profesorilor);
-intervenţii şi materiale susţinute în cadrul şedinţelor lunare de comisie metodică- toate
cadrele didactice;
-planificare şi organizare de interasistenţe-toate cadrele didactice;
-participarea la programe de formare continuă „ CRED-Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți”, “Comunicarea și negocierea în managementul educațional”,
„Pregătiți pentru viață” – PROEDUS 15 cpt (februarie2021); Platforme educaționale si
instrumente de evaluare CCD – 15 crt (martie), „Mentor” 20 crt (iunie); LIVRESQ
(iunie),*”Dezvolatarea competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in
scoala”;
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*Workshop-Scoala Gimnaziala nr 169, “ Diversitatea în educație. Cum abordăm
evaluarea la distanță : aspecte psihologice, practici constructive”.
*Curs prim ajutor- Crucea Roșie – “ Pregătit înseamnă protejat”
*Simpozionul regional online “Comunicarea relationala nonviolenta, editia a IV-a cu
lucrari ale cadrelor didactice, dar si ale elevilor, la toate sectiunile;
*Curs Classroom - Florin Tudose & Centrul de cursuri și meditații online “Domnul
Trandafir Teach-ital”
*Curs despre platformele Wordwall si Quizizz - Florin Tudose & Centrul de cursuri și
meditații online “Domnul Trandafir Teach-ital”
*Curs ASQ – “Organizarea lecțiilor online”
* Workshop “ Digital Skills and Competences for Future” workshop 2020 webinar
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
-participare concursuri şcolare: Gazeta Junior, concursuri de creaţie
plastică,literară, de interpretare vocala; Lumina Math,Canguraşul matematician,
Discovery,toate desfasurate online, dar și concursurile Nomina și Evaluarea Națională la
clasele a IV-a- desfășurate în perioada de prezență fizică;
-participarea in cadrul Festivalului ,,Comunicare relațională nonviolentă”, la toate
secțiunile;
-Micii sanitari – (in parteneriat cu Societatea Studenților in Medicină din România
– Facultatea de Medicină Carol Davila );

e). CLASELE a IV- a
În cursul acestui an școlar, structura claselor a IV-a a reunit 10 cadre didactice :
Alexandrescu Eliana, Constantinescu Andreea, Diaconescu Felicia, Abalasei Natalia, Vasile
Evelina, Nicut Alinita, Enache Diana, Bojog Costanta, Serbanescu Simona, Plamada Rodica .
La nivelul claselor a IV- a, conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al
activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu
parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate
compartimentele lor, la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan
organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi
colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în
învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării
active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie
deosebită s-a acordat Evaluării Naționale prin desfășurarea de activități de pregătire a
elevilor, dar și probelor de evaluare sumativă la toate clasele, sustinute atat in varianta de
invatare online, cat si fata –in-fata. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute,
aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei.
Rezultatele obținute de către elevi și planurile de activități remediale au fost prezentate
părinților individual,. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui
set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilinduse programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.
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CURRICULUM
Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm
activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele
standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare,
dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea
conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor
situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare, in procesul instructiv-educativ s-au
utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea
elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau
portofoliile. S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor, atât
pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor
practice. S-au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia,
internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru
proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte
realizate de către elevi. S-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în realizarea unor
proiecte prin intermediul aplicației Classroom pe parcursul anului şcolar; Desi din motivele
impuse de protectia impotriva virusului COVID-SARS 2, in sala de clasă nu a fost posibilă
munca in echipă, deprinderile de studiu sub această formă au fost realizate prin utilizarea
intensivă a aplicațiilor coroborative – de tip Jamboard, Padlet.
Fiecare membru al comisiei metodice a integrat soluțiile inovative ale plarformei G
Suite în activitatea didactică zilnică în perioadele in care activitatea instructiv-educativă s-a
desfășurat exclusiv online, dar și în perioadele în care prezența fizică a fost posibilă, ținând
cont de faptul că existau elevi care au optat pentru învățarea online.
FORMARE CONTINUĂ
-participarea la cercurile pedagogice la nivel de sector- toate cadrele didactice(Cerc
pedagogic Scoala Gimnaziala nr 279-Siguranta elevilor si profesorilor pe internet,
Efectele invatarii online asupra starii de bine a elevilor si profesorilor);
-intervenţii şi materiale susţinute în cadrul şedinţelor lunare de comisie metodică- toate
cadrele didactice;
-planificare şi organizare de interasistenţe-toate cadrele didactice;
-participarea la programe de formare continuă „ CRED-Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți”,„Comunicarea și negocierea în managementul educațional”,
„Pregătiți pentru viață” – PROEDUS 15 cpt (februarie2021); Platforme educaționale si
instrumente de evaluare CCD – 15 crt (martie), „Mentor” 20 crt (iunie); LIVRESQ
(iunie),*”Dezvolatarea competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in
scoala”;
*Workshop-Scoala Gimnaziala nr 169, “ Diversitatea în educație. Cum abordăm
evaluarea la distanță : aspecte psihologice, practici constructive”.
*Curs prim ajutor- Crucea Roșie – “ Pregătit înseamnă protejat”
*Simpozionul regional online “Comunicarea relationala nonviolenta, editia a IV-a cu
lucrari ale cadrelor didactice, dar si ale elevilor, la toate sectiunile;
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*Curs Classroom - Florin Tudose & Centrul de cursuri și meditații online “Domnul
Trandafir Teach-ital”
*Curs despre platformele Wordwall si Quizizz - Florin Tudose & Centrul de cursuri și
meditații online “Domnul Trandafir Teach-ital”
*Curs ASQ – “Organizarea lecțiilor online”
* Workshop “ Digital Skills and Competences for Future” workshop 2020 webinar
*Inspectie IC I pentru grad II, prof Simona Serbanescu
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
-participare concursuri şcolare:Gazeta Junior, concursuri de creaţie plastică,literară,
de interpretare vocala; Lumina Math,Canguraşul matematician ,Discovery,toate
desfasurate online, dar și concursurile Nomina și Evaluarea Națională la clasele a IV-adesfășurate în perioada de prezență fizică;
-participarea in cadrul Festivalului ,,Comunicare relațională nonviolentă”, la toate
secțiunile;
-Micii sanitari – (in parteneriat cu Societatea Studenților in Medicină din România
– Facultatea de Medicină Carol Davila );
f). LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ ŞI LIMBA LATINĂ
Luna septembrie
· Constituirea Catedrei care are în componenţă următorii profesori: Hoitan
Veronica, Brănescu Cristiana, Toma Liliana, Mărgărit Mariana, Radu Maria,
Dumitrescu Mariana și Antonia Pisău. Limba latină este predată de prof. Iulia
Iorga.
· Stabilirea activităţilor şi a planului managerial.
· Analiza rezultatelor la Evaluarea Naţională 2020-2021.
· Se stabilește ca testele iniţiale la clasele a V-a şi a VIII-a să fie administrate în
măsura în care se poate, de către fiecare profesor.
· De asemenea, primele trei săptămâni au fost alocate fixării conținuturilor din
anul școlar anterior.
Luna octombrie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Toți profesorii au întocmit planificările calendaristice conform programelor școlare,
adecvând demersul didactic și conținuturile la predarea on-line.
· Eleva Cioacă Miruna de la clasa a VIII-a B, coordonată de prof. Veronica Hoitan, a
obținut premiul al II-lea la Concursul Internațional Jurnal de toamnă, organizat de
Asociația Pleiadis din Iași.
· Doamnele profesoare Mariana Mărgărit și Maria Radu au participat la activitățile
Cercului pedagogic al profesorilor din sectorul 6, unde au avut loc dezbateri pe tema
noilor subiecte pentru Evaluarea Națională.
Luna noiembrie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.

14

·
Ziua Școlii Sf. Andrei – România mea – prof. Toma Liliana, Hoitan Veronica,
Mărgărit Mariana, Radu Maria, Dumitrescu Mariana.
· Doamna profesoară Mariana Dumitrescu a participat la activitățile Cercului pedagogic
al profesorilor din sectorul 6.
Luna decembrie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Doamna profesoară Antonia Pisău a susținut inspecția pentru definitivat, fiind apreciată
pentru calitatea activităților desfășurate.
· Doamna profesoară Maria Radu le-a propus elevilor să descopere farmecul sărbătorilor
de Crăciun în activitatea cu tema Tradiții și obiceiuri românești.
· Activitate de Crăciun desfășurată de doamna profesoară Antonia Pisău. De asemenea,
alături de doamna profesoară elevii au vizionat materiale din filmografia clasică,
exerciții de mimă și expresivitate corporală realizate de Etienne Decroux și Marcel
Marceau, au avut activități practice de cinema experimental și au realizat filme mute.
· Doamna profesoară Liliana Toma a participat la activitățile Cercului pedagogic al
profesorilor din sectorul 6.
· Implicarea profesorilor în Festivalul-concurs Culorile toamnei, ediția a IV-a, prin
coordonarea și evaluarea lucrărilor.
Luna ianuarie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Ziua Culturii Naționale și a poetului Mihai Eminescu a fost marcată prin recitare de
poezii, urmărirea unor materiale documentare și realizarea de PPT-uri de către toți
membri catedrei.
· Eleva Bordei Sofia Ioana de la clasa a VII-a C, coordonată de prof. Veronica Hoitan, a
fost distinsă cu mențiune la Concursul literar-artistic Mihai Eminescu, ediția a II-a
organizat de C.E. Costin C. Kirițescu.
· Unirea Principatelor a fost marcată prin vizionarea de materiale documentare și recitarea
de poezii dedicate acestui moment istoric.
Luna februarie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
Luna martie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Susținerea Simulării EN, evaluarea lucrărilor și discutarea aspectelor ce trebuie remediate
atât cu elevii, cât și cu părinții, în ședințe tematice.
Luna aprilie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
Luna mai
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Coordonarea și selectarea echipelor participante la Festivalul-Concurs CDIdei în cărți,
organizat de CCD Sibiu în parteneriat cu CCD București - profesori Toma Liliana și
Veronica Hoitan.
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Luna iunie
· Desfăşurarea pregătirii EN – conform graficului stabilit.
· Premiul al II-lea - etapa municipală - Festivalul-Concurs CDIdei în cărți - booktrailer elevii din clasa a VI-a F: Constantinescu Ruxandra,Merezeanu Amalia, Ștefan
Alexandru, prof. Toma Liliana.
· Premiul al III-lea - etapa municipală - Festivalul-Concurs CDIdei în cărți - cu lucrarea
Cititorul din peșteră, booktrailer pentru elevele Bogdan Bianca, Bordei Oana, Bordei
Sofia, clasa a VII-a C, prof. Veronica Hoitan.
· Evaluarea lucrărilor la EN - prof. Veronica Hoitan și Mariana Mărgărit.
· Supraveghere Bacalaureat - prof. Radu Maria.
Luna iulie
ವ Finalizare curs CRED - prof. Maria Radu.

g). LIMBI MODERNE: LB. ENGLEZA- LB. FRANCEZA
ASPECTE GENERALE
Activitatea la nivelul catedrei de limbi moderne s-a desfăşurat în conformitate cu planurile
manageriale . Astfel, s-au aplicat teste initiale la toate clasele (V-VIII –limba engleza; VI-VIII – limba
franceza), s-au întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele inregistrate la acestea.
Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În
lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat 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 activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de
primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

I. ACTIVITATI DIDACTICE
LUNA SEPTEMBRIE
1. Constituirea catedrei de limbi moderne cu urmatoarea componenta:
A.LIMBA ENGLEZA
1. PANFIL IOANA- prof. titular lb. engleza ( gradul II)
2. JURCA DELIA MONICA- prof. titular lb. engleza ( gradul II)
3. RADU OTILIA-GEORGIANA- prof. titular lb. engleza ( gradul II)
4. GRIGORAS MALINA-prof. titular lb. engleza ( gradul II)
5. IONITA CATALINA- professor titula lb. engleza (gradul II)
6. GORCEA CLAUDIA –profesor titular lb. engleza (gradul II)
7. RADULESCU SIMONA- profesor titular lb. engleza (definitivat)
B. LIMBA FRANCEZA
1. FOTA MIHAI-prof. titular lb. franceza-Gradul I
2. MITRAN AURA IONELA-prof. titular- lb. franceza-Gradul I
3. NICA ROSANA-prof. titular(definitivat).
2.Adoptarea Planului Managerial
3.Alcatuirea planului de activitati pe semestrul I
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4. Conceperea si aplicarea testelor initiale.
5. Intocmirea planificarilor anuale si semestriale
6. Activitate Ziua Europeana a limbilor "My Dream country"-clasa a VI E-a -prof. Radu Otilia
LUNA OCTOMBRIE
1. Analizarea rezultatelor la testele initiale si stabilirea masurilor ameliorative -Responsabili
:Toti profesorii.
2. Activitati de Halloween(la clase)-Responsabili :Toti profesorii
3. Desfăşurarea şedinţelor de catedră si participarea la cercurile pedagogice si consfatuiri.
LUNA NOIEMBRIE
1.Activitati extrascolare dedicate zilei de 30 noiembrie 2019-ziua Scolii Gimnaziale Sf.
Andrei-responsabili toate cadrele didactice.
2. Activitati extrascolare dedicate zilei de 1 decembrie 2019-ziua Scolii Gimnaziale Sf. Andreiresponsabili toate cadrele didactice.
3. Coordonarea elevilor pentru olimpiada de limba franceza.
LUNA DECEMBRIE
1. "Christmas festival”;-Responsabili: toti profesorii
2. Desfasurarea Olimpiadei de limba franceza -etapa pe scoala
LUNA IANUARIE
1. Coordonarea elevilor pentru olimpiada de limba engleza (Etapa pe scoala) si limba
franceza (Etapa pe sector).
2. Olimpiada de Limba franceza -Etapa pe scoala (18 ianuarie 2020)
LUNA FEBRUARIE
- Pregatirea copiilor pentru Olimpiada de limba englezai-Etapa pe scoala; Responsabili :Toti
membri catedrei.
LUNA MARTIE
- Activitati desfasurate la clasa cu ocazia zilei de 1 martie.Reponsabili-toti profesorii.
- Olimpiada de limba engleza – Etapa pe sector
Pe parcursul semestrului I s-au efectuat asistente la ore. Seful comisiei metodice Panfil Ioana
a efectuat asistente la orele tuturor membrilor catedrei. In urma acestora s-au constatat
urmatoarele aspecte:
1. In general, procesul instructiv-educativ se desfasoara in conditii bune;
2. Profesorii de limbi straine sunt familiarizati cu metodele de lucru moderne, pe care le
aplica in cadrul orelor de curs;
3. Se lucreaza cu elevii atat individual, cat si pe perechi si in grup;
4. Evaluarea elevilor este continua si se desfasoara atat oral cat si in scris;
5. Elevii manifesta o mare deschidere fata de invatarea limbilor straine;
Atmosfera in cadrul orelor este una destinsa, facilitandu-se astfel derularea procesului
instructiv-educativ in conditii optime.
LUNILE APRILIE, MAI IUNIE
Activitati desfasurate online:
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Pregatirea elevilor de clasa VIII in vederea participarii la Proba de verificare a
cunostintelor de limba moderna in regim bilingv.
LUNA IUNIE
Desfasurarea Evaluarii nationale pentru clasele a VIII-a –Responsabili: Radu
Otilia,Ionita Catalina, Grigoras Malina, Jurca Monica, Panfil Ioana, Gorcea Claudia.
II. CONCURSURI
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
ETAPA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI
Clasa VII
Nr.
Nume și prenume elev(ă )
Premiul
Crt.
1.
AIOANI ANDREEA
II
2.
CIOACA MIRUNA
II
3.
GOCAN CATALINA
II
4.
PREDA DALIA
II
5.
IONESCU SILVIA ELENA
MENTIUNE
6.
SIMION ALEXANDRU
MENTIUNE
7.
DUMITRESCU SARA
MENTIUNE
CLASA VIII
Nr.
Nume și prenume elev(ă )
Premiul
Crt.
1.
TOMESCU DAVID
I
2.
CIRJAN EVA MARIA
II
3.
TOTEANU ALBERT
II
4.
ALEXANDRU MARA ILINCA
II
5.
NUTADIS IANIS DAVID
II
6.
BURIU DARIA
III
7.
DUMITRESCU DARIA
MENTIUNE
8.
BASARGAN MERYEM
MENTIUNE

Profesor îndrumator
IONITA CATALINA
RADU OTILIA
RADU OTILIA
RADU OTILIA
IONITA CATALINA
IONITA CATALINA
RADU OTILIA
Profesor îndrumator
GRIGORAS MALINA
PANFIL IOANA
GRIGORAS MALINA
GRIGORAS MALINA
JURCA MONICA
JURCA MONICA
GRIGORAS MALINA
GRIGORAS MAILNA

PERFECTIONARE/ CURSURI DE PERFECTIONARE/ASISTENTE LA
ORE
Pe parcursul anului scolar 2019-2020 s-au sustinut urmatoarele inspectii:
PANFIL IOANA ROXANA – inspectia speciala gradul I;
JURCA DELIA MONICA-– inspectia speciala gradul I;
RADULESCU SIMONA- inspectia speciala GRADUL II.
S-au efectuat interasistente la ore. Seful comisiei metodice Panfil Ioana a efectuat asistente la
orele tuturor membrilor catedrei. In urma acestora s-au constatat urmatoarele aspecte:
6. In general, procesul instructiv-educativ se desfasoara in conditii bune;
7. Profesorii de limbi straine sunt familiarizati cu metodele de lucru moderne, pe care le aplica in
cadrul orelor de curs;
8. Se lucreaza cu elevii atat individual, cat si pe perechi si in grup;
9. Evaluarea elevilor este continua si se desfasoara atat oral cat si in scris;
10. Elevii manifesta o mare deschidere fata de invatarea limbilor straine;
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11. Atmosfera in cadrul orelor este una destinsa, facilitandu-se astfel derularea procesului
instructiv-educativ in conditii optime.

h). „OM SI SOCIETATE”
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Planificarea eficientă a materiei, conform
programelor școlare în vigoare
- micșorarea orelor de curs;
- realizarea on-line a activităților din planul - procesul de evaluare și testare a elevilor în
de acțiuni semestrial
condițiile oferite de mediul on-line;
- adaptarea transmiterii noilor cunoștințe în - desfasurarea activitatii didactice in
online prin intermediul platformelor scenariul galben sau rosu;
-interes scăzut a elevilor la activitățile
educaționale;
-introducere TIC în procesul de predare.
extracuriculare
- parcurgerea unor programe de formare,
- dezinteresul elevilor față de proiecte și
webinarii și conferințe on-line;
concursuri în condițiile școlii on-line
- utilizarea aplicațiilor interactive: wordwall, -lipsa concursurilor și a olimpiadelor școlare
LearningApps, Padlet, Kahoot, jamboed,
în perioada online la disciplina Religie ;
bubbl.us, google maps, moza web, etc.
OPORTUNITATI
-Implicarea elevilor si a profesorilor in
proiecte si programe extrascolare si
extracurriculare derulate online
-participarea on-line la sedintele metodice,
la consfatuirile organizate de ISMB;
- participarea la sesiuni de formare și
perfecționare în vederea schimbului de
infomații și experiență.

AMENINTARI
-prelungirea termenelor de executie a
lucrarilor de amenajare a scolii
- pandemia de Covid 19
- timpul petrecut în fața dispozitivelor
digitale determină o slabă implicare a
elevilor acestora în viața școlii.

GEOGRAFIE
Activități metodico-științifice și extracurriculare desfășurate pe parcursul anului școlar
2020-2021:
- coordonator al elevilor clasei a VI-a E participanți la Festivalul-concurs „Culorile
toamnei” derulat în cadrul Proiectului Interșcolar „Natura Dăruiește și Inspiră”, ediția a IV-a
desfășurat la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”, în data de 19.10.2020.
- desfășurarea activității „JA in a day- Educație pentru orientarea carierei” cu clasa a
VI-a E în cadrul acordului de parteneriat cu JA Romania in 20 octombrie 2020/cod acord
CJ14-00020457.
- participare la activitatea cu tema „Efectele consumului de tutun asupra
organismului”, în cadrul programului national „Scoala Altfel”, în data de 19 octombrie 2020,
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organizată de către cms sef Sivia Voicu CPECA sector 6 Bucuresti-proces verbal cu nr.
3968591/19.10.2020.
- Parcurgerea programului de formare în cadrul Proiectului POCU „Programului de
formare continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II
– învățământ gimnazial”, derulat de MEN, 30 credite.
- Parcurgerea cursului on-line”Profesor real într-o școală virtuală” derulat de Salvați
Copiii /Ora de Net, 40 ore, în perioada 03 noiembrie-03 decembrie 2020.
- coordonator al elevilor clasei a VI-a E participanți la ”Lecția cu cea mai largă
participare 2020”, în data de 16 noiembrie 2020 legată de tematica protecției mediului cu
titlul „Cum să ne debarasăm responsabil de măștile folosite”- certificat cu
Nr.1048/22.11.2020.
- coordonator al clasei a VI E am desfășurat în cadrul Campaniei 19 zile de activism
pentru prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor activitatea “Dă block
cyberbullyingului”, 23 noiembrie 2020, derulat de FICE și ISMB.
- participare la Campania Globală pentru educație cu o lecție desfășurată la dirigenție
cu elevii clasei a VI-a E cu o dezbatere legată de avantajele/dezavantajele educației
clasice/on-line, în 07 decembrie 2020.
- desfășurarea activității Harta reciclarii. Ro, cu elevii clasei a VI-a E, în cadrul orei
de dirigenție în cadrul Platformei naționale “Harta reciclarii”inițiate de Asociația Viitor Plus
în școlile din țară.
-desfășurarea activității ”Prevenirea traficului de persoane”, derulată de Asociația
HoltIS în cadrul programului național ”Appreciative alchemy in Parenting”, la ora de
dirigenție cu clasa a VI E în data de 8 02.2021.(adeverință cu nr. 742/08.02.2021)
- desfășurarea activității ”Dezvoltarea abilităților de viață independentă”, derulată de
Asociația HoltIS în cadrul programului național ”Împreuna pentru viitor” în parteneriat cu
Reprezentanța UNICEF România, la ora de dirigenție cu clasa a VI E în data de
25.02.2021.(adeverință cu nr. 761/07.03.2021)
- Îndrumător practică pedagogică în perioada 02.11.2020-02.04.2021 pentru o grupă
de 8 studenţi ai Facultăţii de Geografie din Universitatea Bucureşti
- Îndrumător practică pedagogică în perioada februarie- mai 2021 pentru o grupă de
6 studente de la Master Didactic din cadrul Facultăţii de Geografie din Universitatea
Bucureşti
- participare la activitatea „Hazardele geografice naturale și antropice și turismul în
România” desfașurată în cadrul seriei de prelegeri și ateliere on-line „Amfiteatrului Virtual”
de catre Facultatea de Geografie- Universitatea București pentru elevii din învățamântul
preuniversitar, cu clasa a VI -a E în data de 12 03.2021.
- participare la Simpozionul regional "Inovație în educație", ediția a II-a din 19 martie
2021 cu comunicarea ”Utilizarea instrumentelor bubbl.us și jambord în procesul de predareînvățare -evaluare a orelor de geografie la gimnaziu”.
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- desfășurarea activității ”Teoriile conspirației o capcană pe care o putem evita
/informare dezinformare” cu elevii clasei a VI-a E în 02 iunie 2021, organizată de Centrul
pentru jurnalism independent în parteneriat cu UNICEF România.
- participarea și coordonarea lucrărilor înscrise la Concursul Regional ”File din
poveste-ediția a IV-a 2021” , înscris in CAERI, fără finanțare MEN 2020, poziția 1369/2020,
derulat de Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga”și Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” din
Ploiești și obținerea Premiului al II-a de către Iorga Larisa cu lucrarea ”Inelele lui Saturn”.
-articol publicat în culegerea de referate și comunicări științifice ”Inovație în
educație”, ediția a II-a, București 2021 cu titlul”Utilizarea aplicațiilor bubbl.us și jambord în
predarea învățarea lecțiilor de geografie la clasele V-VIII”, cu ISBN 978-973-0-31878-4.
- desfășurarea cursului de formare ”Mentor”- 20 de credite, organizat de Eurostudy 9-10 iunie 2021
- desfasurarea activitatii ”Recunoșterea drepturilor copilului” la ora de dirigenție, cu
elevii clasei a VI a E, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație iunie 2021, în data de 09
iunie 2021.
- coordonarea lucrarilor elevilor clasei a VI a E participanți la secțiunea poster în
cadrul Festivalului ”Călătorie în jurul lumii- tradiții și obiceiuri de pe mapamond- Japonia”11 iunie 2021
- coordonarea și participarea cu elevii clasei a VI-a E la Proiectul educațional “Spring
day – 9 mai Ziua Europei în Școala Gimnazială Sfântul Andrei”
- participare cu comunicarea “Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de predare
învățare al lecțiilor de geografie”la Simpozionul municipal “Geografia între teorie și practicăEdiția a XIV”- București, 5 iunie 2021 desfășurat on-line.
- membru în comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradațiilor
de merit conform deciziei nr.1220/ 10.05.2021
- desfășurarea lecției demonstrative, pe meet, cu tema ”Italia” la nivel de arie
curriculară cu elevii clasei a VI-a E pe 10 iunie 2021.
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 am desfăşurat următoarele activităţi instructiveducative:
1. realizarea unor materiale pentru lectii online interactive
2. participarea la cursul de perfectionare CRED- 30 credite octombrie - decembrie
2020.
3. participare la seminarul "Teoria autodeterminării" - 10 martie 2021;
4. realizarea materialelor necesare pentru învățarea online (schițe de lecție, prezentări
powerpoint, aplicații, chestionare, teste interactive), folosirea platformei Google
Classroom
5. participarea la cursul "Mentor" (20 credite) organizat de Eurostudy - 9-10 iunie
2021
6. adaptarea cerințelor și a competențelor solicitate în cazul elevei cu CES Prini
Delia (a V- a G)
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7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente
realizate cu ajutorul tehnologiei: folosirea unor jocuri online cu specific geografic,
a unor chestionare realizate online
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, subsemnata Ralea Adriana, profesor titular al Scolii
Gimnaziale ,,Sfantul Andrei,, din Bucuresti, pe catedra/postul de Geografie, am derulat
activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului
individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
- am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului
“Şcoala altfel” legate de Sistemul Solar și de „Vulcani și cutremure”
de ex. padlet „Ziua Mondială a Apei”, 22 martie 2021 și prezentări power point cu ocazia
participării la Proiectul Educațional ”Spring day- Ziua Europei- 9 mai” în Școala
Gimnazială”Sfântul Andrei”
- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în
şcoală;
- am participat la Consfătuirile organizate de către ISMB
- Parcurgerea programului de formare în cadrul Proiectului POCU „Programului de formare
continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II –
învățământ gimnazial”, derulat de MEN, 30 credite
ISTORIE
Am proiectat activitățile specifice disciplinei și materiale suport pentru învățareaevaluarea în mediul online. Am folosit strategii didactice care au asigurat un caracter
aplicativ al învățării și formării competențelor specifice necesare elevilor în noul context
pandemic.
Am utilizat platformele educaționale pentru învățarea în mediul online.
Am participat la Conferința Online „Utilizarea resurselor digitale pentru crearea
propriului scenariu educațional”, în data de 5 decembrie 2020, desfășurată de CCD București
și la cursul „Profesor real într-o școală virtuală”, realizat de către Salvați Copiii în perioada
noiembrie-decembrie 2020.
Marcarea și comemorarea evenimentelor istorice prin realizarea unor activități
interdisciplinare istorie/religie, cu ocazia Zilei Naționale a României și a Zilei Sf. Apostol
Andrei, în data de 25 noiembrie 2020, lecție demonstativă susținută de elevii clasei a V-a B.
Am participat la activitatea metodică la istorie pe municipiu desfășurată pe platforma G
Suite în data de 13 ianuarie 2021, avându-l ca invitat pe profesorul universitar Traian Sandu
de la Universitatea Sorbona, Paris.
Am participat în calitate de evaluator la Concursul Național de Istorie „Nicolae Iorga”-24
aprilie 2021, organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universității București.
La Concursul Municipal de Istorie „Timpuri, Locuri și Oameni”, ediția 2021, elevii
mei de la clasa a V-a C, Bărbuș David și Pop Allana Mayra au obținut locul I (100 de
puncte) cu lucrarea Spartacus, secțiunea PPT.
În perioada 10 mai-7 iunie am participat la cursul Starea de bine a profesorului din cadrul
programului Profesori Fericiți pentru România – un demers susținut de Transylvania College
Foundation din Cluj-Napoca.
Am participat în calitate de administrator de test la Evaluarea Națională de la finalul
claselor a II-a, a IV-a și a VI-a; în calitate de asistent la Evaluarea Națională pentru elevii
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clasei a VIII-a. Și în calitate de evaluator la Examenul de bacalaureat 2021, desfășurat la
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”.
Am urmărit progresul școlar al elevilor, stimularea performanței și luarea măsurilor
necesare pentru remedierea dificultăților de învățare.
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, subsemnatul Chiriac Sorin Florin, profesor
titular al Școlii Gimnaziale ,,Sfântul Andrei, din Bucuresti, pe catedra/postul de Istorie, am
derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului
individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și
baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de
rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și
Excel;
- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în
şcoală; - am participat la Consfătuirile organizate de către ISMB
- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu
conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;
- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi
noi achiziţii profesionale
- CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
-am participat la diverse webinarii:
-,,Cum a început școala,,
-,,Cum incepem lucrul in G SUITE pentru educatie,,
-„Continuarea școlii online în timpul pandemiei”
- am participat la conferinta internationala ,,6th Online Pan-European Conference on
Distance Teaching: Learning from Best Practice,,
-Conferința internationala ,,Promovarea sanatatii mintale in scoala,
-Contribuţie la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la
nivelul şcolii noastre.
RELIGIE
Aurică Mugurel-Ciprian, profesor titular la disciplina Religie, la Școala Gimnazială
Sfântul Andrei, am desfăşurat alături de elevi următoarele activităţi:
Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acesteia la particularitățile clasei
Folosirea TIC în activitățile de proiectare, predare și evaluare,
Folosirea de resurse educaționale online (RED) în vederea predării conținuturilor
Vizionare de filme documentare cu conţinut moral - religios,
Prezentare de lecţii interactive pe platformele Gsuite (Googleclasroom), Zoom,
Gmail, WhatsApp pe suport power point, word, pdf sau create în aplicații precum Wordwall,
LearningApps, Padlet, Kahoot etc.
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Planificarea unor activități extarșcolare online în săptămâna Școala Altfel, cu invitați
din diferite domenii de activitate pentru a stârni curiozitatea și interesul elevilor ;
Susținerea activității interdisciplinare istorie/religie, la nivel de arie curriculară, la
clasa a V – a B cu ocazia Zilei Naționale a României și Zilei Sfântului Apostol Andrei ;
Primirea de feed-back din partea elevilor și a părinților ;
Continuarea parteneriatului cu parohia Sfântul Apostol Andrei – Parva
Doamna prof.Liră Daniela a realizat următoarele activități :
- în data de 23.09.2020,am participat la Consfătuirea online a profesorilor de religie;
-

Concurs ”Scena Nașterii Domnului ”,la clasele a VI-a ,perioada 14.12 -18.12.
2020;
Acord de Parteneriat cu Biserica Sfântul Apostol Andrei –Parva.
Activitățile din Săptămâna ”Școala Altfel”:
la Clasa Pregatitoare : Colaj –Îngerașul Păzitor.Vizionare film ”Îngerii din vis”;
la Clasa I : Colaj –Arca lui Noe.Fișă de colorat –Sfântul Proroc Ioil.Vizionare film –
”Sfântul Proroc Ioil”;
la Clasa a II-a : Colaj- Personaje biblice –Avraam;
la Clasa a IV-a : Colaj-Haina pestriță a lui Iosif. Vizionare film :Iosif si frații lui –
Povestire biblică.
la Clasa a V-a : -Colaj : Copacul cu mulțumiri.
la Clasa a VI-a : - Colaj: Trenulețul celor 10 porunci.
la Clasa a VII-a : Colaj : Cutie cu rugăciuni.
la Clasa a VII-a H : luni,19.10.2020 –Rebus ”Sfântul Proroc Ioil”,
miercuri 21.10,2020,”Costume din materiale reciclabile” ,”Tricoul meu ”,
vineri 23.10.2020,”Prezentarea unei rețete de prăjituri”–fetele,”Sandwich-ul haios”băieții.

Pe parcursul semestrului al II-lea am desfășurat concursul ”Maica Domnului
ocrotitoarea femeilor creștine”la clasa a V-a, în perioada 23-26.03.2021 și am participat la
cursurile de formare ”Mentor- 20 de credite” și ”Management educațional- 15
credite”derulate de Eurostudy în perioada 09-10 iunie 2021 și 16 iunie 2021.
Domnul prof. Stan Ștefan evidenţiază activitatea instructiv - educativă din anul şcolar 20202021.
§
§
§
§
§
§
§
§

La nivelul claselor primare-concursuri de noţiuni religioase
Activităti practice: realizare de felicitări cu sfinţii Dimitrie, Andrei, Nicolae în
preajma sărbătorilor acestora;
Efectuarea de activităţi specifice sărbătorilor de iarnă – colindat – în
colaborare cu doamnele învăţătoare.
Participarea la consilile profesorale şi la şedinţele din cadrul catedrei;
Participarea la activităţile metodice şi consfătuiri.
Îndrumarea copiilor doritori pentru spovedanie şi împărtăşanie la bisericile din
apropierea şcolii;
Efectuarea de vizite catehetice la Biserica Sfântul Andrei-Parva, de lângă
școală;
Vizionarea unor filme cu profil religios şi educativ;
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§

Participarea, împreună cu colegii și elevii la strângerea unor colecte pentru
donaţii din partea elevilor pentru ajutorarea copiilor din orfelinate și a
persoanelor nevoiașe – prin intermediul SOCIAL XCHANGE
§ Învăţarea şi cântarea de colinde creştine
Doamna prof.Dumitrescu Mariana a realizat următoarele activități :
1.realizarea unor materiale pentru lectii online interactive
2. desfasurarea activitatii “Drag de România mea cu elevii clasei a VI-a A”, noiembrie 2021
3. Prezentare de lecţii interactive pe platformele Gsuite (Googleclasroom), Zoom, Gmail,
WhatsApp pe suport power point, word, pdf sau create în aplicații precum Wordwall,
LearningApps, Padlet, Kahoot etc.
EDUCAȚIE SOCIALĂ
În cursul anului scolar 2020-2021, doamna prof. Nijoveanu Ioana a derulat activități
didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de
muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
-Participarea la consfătuirile profesorilor de științe socio-umane, la activitățile metodice la
nivel de sector și municipiu.
- Cursuri de formare / perfecționare:
- „Folosirea manualelor 3D si instrumentele interactive pentru a sustine lectii la
distanta”organizat de Editura didactica si Pedagogica.
-Obtinerea licentei MozaBook pentru scoala si personala.
-Webinar WebDidactica organizat de Fundatia Dan Voiculescu in parteneriat cu ISMB
,Centru de Carte StrainaFischer International si Academia de Inovare si Schimbare prin
Educatie.
-THE 2020 Annual Conference for English Language Teachers
-Webinar Socio-Umane CCD Bucuresti.

--

- Concurs international „Toamna in 91 de zile. 1 premiu I
-au fost elaborate selectate,resurse educationale deschise,a sesiunilor de invatare pe
platforme educationale,aplicatii,precum si mijloace care pot fi utilizate in procesul de
invatare on-line:jocuri si manuale 3D MozaBook,Wordwal,quizz-uri,jambord,picker
wheel,Kahoot.
VÎLCU ELENA
Doamna prof.Vîlcu Elena, a derulat activităţi didactice, şcolare în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum urmează:
-am participat la cursul de formare profesională, al CCD, „Experiențe online la disciplinele
de Socio-Umane” care s-a desfășurat în data de 13.11.2020. Nr. adeverință 2494/17.11.2020
-urmaresc sesiunile online al MEN ținute sub numele „Educația Continuă”.
-am participat la cursurile de formare pentru Proiectul Cetățeanul, tinute de IIT;
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-am participat la consiliile profesorale organizate în şcoală;
- am realizat şi actualizat portofoliu meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi
noi achiziţii profesionale:
- am promovat inspecțiile la clasă necesare înscrierii la examenul pentru definitivat în
profesie,
- am participat la cursul de pregătire în acordarea primului ajutor ținut în școală de Societatea
Națională Crucea Roșie.

i). „ ȘTIINTE ȘI TEHNOLOGII”
Activitatea derulată în anul școlar 2020- 2021 s- a concretizat în :

·

·
·
·
·
·

Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de
strategii activ - participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, pe grupe
);
Asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si
corelarea acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor;
Identificarea unor metode specifice de predare-invatare centrate pe elev si adaptarea intr-o
mai mare masura a strategiilor de lucru la cerintele colectivelor de elevi;
Obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri scolare etc;
Sporirea interesului elevilor pentru stiinte prin participarea la diferite activitati, parteneriate,
proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel local si municipal;
Perfectionarea membrilor comisiei prin participarea la activitatile metodice, la programe de
perfecţionare individuale sau colective.
Activitati organizate la nivelul scolii de catre comisia metodica:

- În luna septembrie, toate cadrele didactice au creat condiţii optime pentru desfăşurarea
procesului instructiv - educativ. S-au făcut propuneri pentru activităţi şi s-a stabilit graficul desfăşurării
acestora. Profesorii au fost informati despre responsabilităţile fiecăreia în cadrul comisiei.
Proiectarea didactică a fost realizată corespunzător, respectând reperele metodologice
comunicate la începutul anului şcolar. Repartizarea materiei de-a lungul anului şcolar s-a realizat în
mod echitabil, iar in ceea ce priveşte desfăşurarea orelor, se constată preocuparea pentru sistematizarea
şi accesibilizarea cunoştinţelor, utilizându-se mijloace de învăţământ adecvate, metode de lucru
interactive. Demersurile didactice s-au axat pe comunicarea elev – profesor si formarea deprinderilor
de lucru intelectual si aptitudinal la elevi.
In luna septembrie, toti membrii comisiei au participat la consfatuiri si la intalnirile metodice.
In luna octombrie , dna prof.Bedreag Adriana a sustinut in cadrul comisiei un referat cu
tema”Eficacitatea metodelor didactice in diminuarea supraincarcarii elevilor”, la sfarsitul acestuia
purtandu-se diferite discutii.

D-nele prof.Stan Adriana si Stoian Valentina au promovat imaginea școlii în
comunitate prin participarea la proiectul educativ interșcolar „Natura dăruiește și inspiră”,
ediția a IV-a, organizat de Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”, unde au fost obtinute diferite
premii
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In luna noiembrie, dna prof., Stoian Valentina, impreuna cu eleviicls.aVIII-a D a desfasurat
o activitate de “Ziua fumatului”.
In luna decembrie, a fost analizata parcurgerea ritmica a materiei, toti membrii comisiei avand
suficiente note pentru perioada respectiva. In aceeasi luna,dna prof.Stoian Valentina a participat la
proba teoretica a cursului de Prim ajutor-Pregatit inseamna protejat”, realizat de Crucea Rosie,partea
practica avand loc in luna ianuarie.
In luna ianuarie,dna prof.,Stan Adriana a participat la Simpozionul regional „Comunicarea
relationala nonviolenta”-editia a IV-a,2021, in aceeasi luna,, incepand si cursul CRED.
De asemenea, au fost realizate interasistente , in urma carora toti profesorii inspectati au primit
calificativul FB.
In semestrul al II-lea,activitatile membrilor comisiei au fost urmatoarele:

§

În luna martie (29.03.2021 si 30.03.2021) dnele prof.Vasilescu Paulina si Stoian
Valentina au participat ca profesori asistenti in Comisia de organizare a simularii
Evaluarii Nationale pentu absolventiiclasei a VIII-a.
§
În luna mai (12.05.2021 si 13.05.2021)dna prof.Vasilescu Paulina a participat ca
profesor administrator de test la Evaluarea Nationala- clasa a VI-a.
§
Tot in luna mai(18.05.2021 si 19.05.2021) dna prof.vasilescu Paulina a participat
ca profesor administrator de test la Evaluarea Nationala- clasa a IV-a.
In luna mai, dnele prof.Stoian Valentina, Stan Adriana, Bedreag Adriana si
Prodanescu Georgeta au participat ca profesori evaluatori la Evaluarea Nationala –clasa a
VI-a, Matematica si stiinte
§
În luna iunie (22.06.2021 si 24.06.2021) dnele prof.Vasilescu Paulina si Stoian
Valentina au participat ca profesori asistenti la Evaluarea Nationala- clasa a VIII-a.
§

In anul scolar 2020 / 2021 ,membrii comisiei au facut parte din diferite comisii in care
si-au indeplinit sarcinile atribuite.
§ Toti membrii comisiei „Stiinte si tehnologii” au utilizat eficient resursele materiale
din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatilor didactice , inclusiv
resurse TIC,precum si resurse educationale deschise, aplicatii online, crearea si
sustinerea sesiunilor de invatare pe platforme educationale
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
-Cadrele didactice au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei.. Majoritatea
proiectărilor didactice au la bază variante preluate din diferite surse, însă fiecare profesor are
o contribuţie personală în definitivarea acestora.
-Se manifestă interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens se consultă site-urile de
specialitate, se utilizează calculatorul în redactarea fişelor de lucru/evaluare.
-Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de
evaluare tradiţională, cu cele alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor, pe baza
descriptorilor de performanţă.
-Oferta variata de concursuri–calendarul ISMB si MEC.
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-Existenţa personalului calificat;
-Profesionalismul echipei de cadre didactice;
- Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională;
- Există disponibilitate pentru muncă suplimentară;
-Existenţa unui real interes pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
- Starea fizică bună a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
PUNCTE SLABE:
- Existenţa unor elevi dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii
de către părinţi;
-Motivatie preponderent extrinseca pentru dezvoltare profesionala
OPORTUNITĂŢI:
- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.
- Numărul de întalniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
AMENINŢĂRI
-Scăderea prestigiului profesiei didactice;
-Educaţia nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială.
-Criza de timp a unor părinţi sau conservatorismul , destrămarea unor familii sau indiferenţa
părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a unor elevi.
- Slaba motivaţie financiară a personalului ;
- Imposibilitatea unor cadre didactice de a-si plati diverse cursuri de formare continua.
-Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.

j). MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Si anul scolar 2020-2021 este sub semnul pandemiei. Scoala noastra este in curs de
modernizare si desi suntem optimisti in ceea ce priveste viitorul, faptul ca nu am avut spatiul
scolii pentru desfasurarea orelor, a fost un impediment. La inceputul scolii , clasele a VIII -a
au facut ore in sala de sport reconfigurata si desi eram bucurosi de a tine orele fizic, solutia sa dovedit ineficienta si o data cu trecerea in scenariul rosu si ele au trecut in on line.
Inceputul a fost anevoios, mai ales cu clasele de a V a, pentru ca nu cunosteam elevii . usor
, usor, am reusit sa creăm un sistem on line coerent si astfel sa fim mai aproape de elevii
nostri.
Profesorii de matematica au intocmit planificarile semestriale si anuale, tinand cont de
trecerea la noua programa si la clasa a VIII-A. Manualele de clasa a VIII-a au venit la
sfarsitul lunii octombrie.
Orele on line au fost tinute cu ajutorul Google Meet, iar pentru predarea matematicii, o
parte din noi ne-am achizitionat tablete grafice , sau tablete cu pen, astfel incat informatia sa
ajunga la elevi ca si cand ar fi in clasa.
Orele de geometrie la clasa a VI a au fost dificile, pentru ca a lipsit indrumarea efectiva,
fizica, a elevilor pentru folosirea instrumentelor geometrice.
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Au fost consultati parintii claselor in vederea alegerii auxiliarelor aprobate de minister si
acestea au fost de la Paralela 45 si respective Editura Art.
Procesul de evaluare on line nu este real si de aceea consideram ca ar trebui ca ministerul Sa
conceapa instrumente de evaluare care sa reflecte adevarata pregatire a fiecarui elev. S -au
intocmit grafice de a veni la scoala si a trece note in catalog, comunicarea cu dirigintii
claselor a fost foarte buna si elevii si parintii acestora au stiut ce note au.
Se fac ore de pregatire suplimentara cu elevii claselor a 8 a conform graficului transmis.
Acestia au si o ora de optional gandita sa suplimenteze pregatirea pentru examenul de
Evaluare Nationala.
Profesorii au participat la Consfatuirea profesorilor de matematica la nivelul municipiului
Bucuresti din data de 21.09.2020. Perfectionarea si dorinta de a fi la curent cu toate noutatile,
sunt caracteristici ale profesorilor de matematica din aceasta scoala. In acest moment sunt
inscrise la gradul didactic I, urmand a susutine inspectiile curente dnele profesoare Uta Doina
si Florea Anda, iar dna prof Mirica Mihaela participa la cursul Cred.
Dnul profesor Ciocarlan Marius a realizat orarul unitatii, o munca grea, tinand cont de
toate scenariile pandemiei, de lipsa spatiului, de problemele profesorilor.
Cadrele didactice au realizat pregatire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a, on line, în
vederea pregătirii pentru Evaluare Națională.
-

-

S-au realizat planificările sau s-au modificat , în funcție de specificul clasei
S-a organizat sesiunea de încheierea situației pe sem I
Orele la clasa a VIII-a s-au desfășurat față în față, în mare parte de semestru II și a
fost mai ușor de a face evaluari scrise , contra timp, pta-I pregăti de E N
La sfârșitul lunii martie s-a desfășurat simularea E. N. , la care au participat toți
membrii comisiei în calitate de evaluator
S-au analizat rezultatele în cadrul comisiei si s-au diseminat informațiile către părinți
prin intermediul ședințelor cu părinții
S-au întocmit planuri remediale pentru îmbunătățirea rezultatelor
În luna mai s-a desfășurat Evaluarea Națională pt clasa a VI-a, la care membrii
comisiei au fost evaluator
S -au completat toate documentele necesare, au participat la ședințele cu părinții
pentru informare legată de rezultate, s-a realizat un plan de măsuri remediale pentru
fiecare elev care nu a avut rezultate bune
Membrii comisiei au participat la toate sedințele metodice
Dl Marius Ciocârlan a refăcut orarul pe sem al II lea
S-au incheiat situațiile școlare mai întâi pt elevii claselor a VIII și apoi pt ceilalți
Pt corigenți și cei cu situația neîncheiată s-au organizat pregătiri suplimentare și un
plan de măsuri pentru reușită
LA Evaluarea Națională, elevii școlii noastre au avut rezultate foarte bune, am avut 3
note de 10 , iar procentul de promovabilitate la matematică, pe școală a fost de
90,76%
FORMARE
Au avut inspecții curente pt gradul didactic I dnele prof Uța Doina și Florea Anda.
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Au participat la cursul CRED dnele prof. Mirică Mihaela, Uța Doina, Florea Anda
și Avramiuc Mariana.
Dna prof Avramiuc Mariana a mai participat și la cursurile- Calitate si eficienta in
sistemul de control intern managerial(20 de credite)
- Comunicarea si relationarea eficienta cu elevii (25 de credite)
- Management si leadership educational(30 de credite)
Am publicat articole/ studii stiintifice/soft educational în reviste:
-INOVATIE IN EDUCATIE
-DEMERSURI CREATIVE NR.41
-DEMERSURI CREATIVE NR.42
- PROFEDU Nr. 10
- PROFEDU Nr. 11
Dna prof Avramiuc Mariana a partcipat la ateliere organizate de CCDB, precum si la diferite
activitati organizate cu acordul ministerului, dar si de catre asociatii ale profesorilor:

-Atelier 48 - Resurse educationale online in CDI
-Atelier 49-Panel online: Școala, la răscruce de scenario
-Atelier 50-Maraton online CCD
-”Utilizarea LearningApps pentru o predare incluziva” CCD
-Elaborarea materialelor online CCD
-Webinar ”Acreditare Erasmus +” CCD
- Simpozion National Generatia digitala 2021-CCD
- [QIE-DrepturileCopilului] > Cea Mai Mare Lecție 2020
- [QIE-DrepturileCopilului] > Eveniment Național – Prevenirea traficului de persoane
– Asociația HoltIS
- [QIE-DrepturileCopilului] > #împreună facem cunoscută istoria (r)omului de lângă
noi
-[HoltIS] - Invitație - Sesiune Națională de Parenting Apreciativ: Cum Abordăm
Pozitiv Comportamentele Copilului?
-Sesiunea Națională - Dezvoltarea abilităților de viață independentă - Asociația HoltIS
- Workshop ”Diversitate în educație - Cum abordăm evaluarea la distanță: aspecte
psihologice, practici constructive”
- Workshop Digital Skills and Competences for Future
- PROIECT S.N.A.C. - „Suntem aproape de tine!” 2020-2022
-Conferinta Multidisciplinara Internationala "PERSPECTIVE SI EXPERIENTE IN
EDUCATIA ROMANEASCA"
- ASF - seminar Start2Teach- Educație Financiară
Dna prof Florea Anda a participat la cursul de PRIM AJUTOR , organizat de catre
Salvati Copiii !
Dna prof. Neica Manuela a participat la următoarele cursuri de perfecționare
- Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pt
examenele și concursurile naționale 25 credite
- Cursul ,,Mentor’’
- Sesiunea de formare despre utilizarea platformei ADSERVIO
- Conferința on line ,, Integrarea resurselor digitale pentru creearea propriului scenariu
educational’’
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Puncte Tari
-profesori bine pregătiți și cu drag de meserie
-tehnologie (tablete, laptop) pentru predare bună
-cursuri de formare on line, sedințe cu părinții on line, Consiliile Profesorale on- line
Puncte Slabe
-nu toți elevii se implică în învățământul on line, unii nu s-au conectat deloc sau au iesit
înainte de finalizarea orei de curs
- Evaluarea nu a fost obiectivă
- nu am putut urmării dacă elevii își iau notițe
-nu am putut urmări realizarea figurilor geometrice de către elevi, mai ales la clasa a VI a
-dotarea cu tehnologie s-a făcut pe ,,spatele’’ fiecărui professor.
Amenințări
-pierderea interesului pentru studiu
-lipsa contactului social să aibă urmări pe termen lung nefavorabile dezvoltării
armonioase a elevilor
Oportunități
-Participarea on line la cursuri de formare este mult mai ușoară si poti participa la
cursuri atat în țară cât și în străinătate

k). ARTE ȘI SPORT
EDUCATIE FIZICA, SPORT SI SANATATE
Activitatea metodico-stiintifica
În acest an scolar ne-am concentrat atenţia asupra următoarelor obiective:
Măsuri pentru sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ-preocuparea continuă pentru
a găsi acele mijloace şi metode prin care elevii să dispună de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi pe care să le poată valorifica în activitatea socială, mai ales în direcţia păstrării
stării de sănătate şi a sporirii capacităţii de muncă. Colaborarea cu cluburile sportive
Au fost sprijiniți profesorii de la cluburile sportive în selecţia elevilor cu aptitudini motrice
deosebite.
Colaborarea cu conducerea şcolii, cu cadrele didactice, cu familiile elevilor şi cu alţi factori
cu atribuţii:
Afost informată conducerea şcolii asupra activităţilor de educaţie fizică şi sport, activitatilor
de educatie muzicala si de educatie plastica, desfasurate la nivel de local, de municipiu,
regional și național.
Colaborarea cu cabinetul medical al şcolii. Ne-am ocupat de îndrumarea elevilor cu afecţiuni
către cabinetul medical, în vederea consultului preliminar pentru obţinerea scutirilor
medicale(unde a fost cazul). În plan secundar, s-a urmărit îmbunătăţirea bazei materiale şi a
bazei sportive.
Cu ajutorul conducerii şcolii, ne-am ocupat de repararea aparatelor şi materialelor sportive şi
de procurarea de noi materiale, necesare bunului mers al procesului instructiv-educativ.
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Existand planificări anuale şi calendaristice pentru toţi anii de studiu, s-au asigurat
parcurgerea programei, dezvoltarea potenţialului fizic al elevilor şi educarea unui stil de
viaţă sanatos.
Activitatea de predare-învăţare şi evaluare a decurs potrivit proiectării didactice de la nivelul
catedrei.
Inventarul rezultatelor obtinute conduce la concluzia ca participarea la activitatile desfasurate
a avut o reala contributie in pregatirea elevilor ca artisti si sportivi care vor participa activ la
promovarea culturii si a sportului.
Pornind de la ideea ca in domeniul artei si sportului, copiii si tinerii pot aduce un plus de
generozitate, creativitate si curaj am reusit sa implicam un numar mare de elevi in activitatile
artistice si sportive.
În întrecerile organizate de forurile abilitate, elevii scolii noastre au valorificat cu succes
cunoştinţele dobandite în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport, al orelor de educatie
muzicala si de educatie plastica.
In acest sens, amintim urmatoarele rezultate:
Disciplina educatie fizica si sport:
Participarea la urmatarele proiecte, programe si cursuri:
Programul ,,Special Olympics Unified Schools- Scoala Generatiei Unificate’’
Proiectul interscolar ,, Natura daruieste si inspira”-prof. Paraschiv Alin
Simpozionul regional,, Comunicarea relationala nonviolenta’’, editia a IV-a, prof. Paraschiv
Alin
Proiectul CRED- prof. Marcu Daniela, prof. Pirliteanu Zoe, prof.Capraru Ancuta,prof.
Vizitiu Emilia
Studiu orientare scolara si profesionala, prof. Zoe Pirliteanu, prof. Daniela Marcu
Cursul ,,Mentor’’-prof. Zoe Pirliteanu, prof. Marcu Daniela, Prof. Capraru Ancuta, prof.
Vizitiu E, prof. Paraschiv Alin
Cursul ,, Management educational’’- prof. Zoe Pirliteanu, prof. Marcu Daniela, Prof. Capraru
Ancuta, prof. Vizitiu Emilia
Curs de prim ajutor- prof. Marcu Daniela, Prof. Capraru Ancuta, prof. Vizitiu Emilia, prof.
Paraschiv Alin
Proiectul National ,, Proiectul Kinder +Sport”
Proiectul ,,Scoala Generatiei Unificate’’
Festivalul- concurs,, Culorile toamnei”
Campania Globala pentru Educatie – Organizatia Salvati Copiii
Inovare si schimbare in managementul institutiilor de invatamant preuniversitar
Profesor in online
Simpozionul European ,,Profesor vizibil, profesor invizibil”.
Participarea cu articole scrise la urmatoarele conferinte/simpozioane/reviste:
Cultura fizica-Domeniu al culturii universale- prof. Marcu Daniela, prof. Vizitiu Emilia, prof.
Paraschiv Alin;
Comunicare Relationala Nonviolenta
Revista Marathon-prof. Marcu Daniela
Scoala de acasa, casa de la scoala.Limite sanatoase intre viata profesionala si viata personala!
Participarea la urmatoarele webinarii si workshop-uri:
Experiente online la disciplina educatie fizica si sport
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Povesti din sala de clasa
Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale in 2021?
Educabilitatea si dezvoltarea personala.
La disciplina educatie plastica, doamnele profesor Mocanu Raluca si Popa Oana Margareta
au desfasurat urmatoarele activitati metodice:
PROIECTAREA DIDACTICA
Puncte tari:
Studierea programelor scolare pentru disciplina-educatie plastica si a manualelor pentru
clasele V-VIII;
Am elaborat planificarile calendaristice la educatie plastica pentru clasele V-VIII;
Planificarile au fost realizate conform programei de educatie plastica si artistica in vigoare,
in acord cu metodologia recomandata, respectand standardele curriculare.
Materia propusa a fost parcursa integral, la toti anii de studiu, au fost atinse
competentele generale si cele specifice, s-a efectuat la timp recapitularea semestriala;
Evaluarea s-a realizat in mod ritmic si variat (aplicatii practice, oral, scris, referat,) stimuland
astfel capacitatea elevilor de a opera cu cunostinte, de a realiza transferuri si aplicatii;.
Puncte slabe:
Lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea orelor de educatie plastica; ORGANIZAREA
SI REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INVATARE
Puncte tari:
Organizarea procesului de invatare la clasa, urmarind formarea deprinderilor de
utilizare in oral si in scris;
Corelarea activitatilor de invatare cu obiectivele operationale, urmarind
intelegerea, fixarea si aplicarea notiunilor;
Aplicarea unei metodologii centrate pe elev;
Adaptarea materialelor la nevoile specifice identificate in curriculum
Diversificarea maxim posibila a materialului didactic: carti, albume, reviste,
reproduceri, prezentari media etc.
Utilizarea si confectionarea materialului didactic,
Evaluarea temelor executate acasa;
Puncte slabe:
interes scazut pentru lectura si studiu individual;
-obisnuinta elevilor cu lectiile traditionale
predare/invatare este centrata pe profesor;
- neimplicarea activa a tuturor elevilor clasei;
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PARTICIPAREA LA ACTIUNI COMPLEMENTARE ACTIVITATILOR DE
INVATARE
Puncte tari:
participarea la cercurile pedagogice;
completarea si verificarea documentelor scolare in calitate de profesor si
diriginte;
Coordonarea online a cercului de pictura ”Cercul Culorilor”
19 octombrie – participare si jurizare in cadrul proiectului interscolar
“Natura daruieste si inspira”
19 octombrie – Festivalulconcurs “Culorile toamnei”,
sectiunea creatie plastica din
cadrul proiectului interscolar
“Natura daruieste si inspira”,
Pop Allana Mayra – premiul III
(profesor coordonator)
22 octombrie – clasa a V-a E, vizita virtuala 3D la MNIR (in
cadrul satamanii altfel)
19 noiembrie – inspectie IC2 pentru Gradul I
Februarie – jurizare concurs “Comunicarea relationala nonviolenta”
Mai – jurizare faza locala concurs “CDIdei in carti”
Mai – profesor supraveghetor la “Evaluarea Nationala a cl. IV-VI”
Iunie – profesor supraveghetor la “Evaluarea Nationala a cl. VIII”
CAPACITATEA DE COMUNICARE
Puncte tari:
Comunicarea buna cadru didactic-elev prin selectarea modalitatilor de
comunicare a informatiilor instructiv-educative, formarea unui colectiv inchegat,
disciplinat, comunicarea permanenta cu colegii in cadrul comisiei metodice.
COMPORTAMENTUL SI TINUTA
Puncte tari:
Comportamentul fata de elevi este alaturi de pregatirea profesionala, cea mai
importanta calitate a unui dascal: atitudinea apropiata fata de elevi, plina de calm,
intelegere , in general o atitudine corecta, obiectivitatea in notare, daruirea, tinuta
placuta si decenta, care sa impuna respectul si aprecierea reciproca profesor-elev.
Comportamentul fata de personalul scolii: intelegere, respect, apreciere,
relatii bune fata de intreg personalul didactic si auxiliar al scolii.
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l).Educație muzicală- Prof. Pătrașcu Liliana
Activitatea desfasurată în anul școlar 2020- 2021 a urmărit dezvoltarea personalității
elevilor, atingerea performanței la concursurile școlare, dezvoltarea spiritului de comunicare
intre elevi, a integrării lor în comunitate, cultivarea respectului față de cultura și tradițiile
poporului român.
Inventarul rezultatelor obținute conduce la concluzia că participarea elevilor la aceste
aceste activități a avut o reală contribuție în pregătirea lor ca artiști ,care vor participa activ la
promovarea culturii.
Pornind de la ideea că în domeniul artei copiii și tinerii pot aduce un plus de generozitate,
creativitate și curaj am reușit să implic un număr mare de elevi in activitățile artistice derulate
în mediul virtual.
În ceea ce privește proiectarea și realizarea activității didactice din perspectiva principiilor
curriculare, unele dintre cele mai importante aspecte urmărite au fost consultarea, cunoașterea
și respectarea programei școlare în vigoare, întocmirea planificărilor calendaristice și
proiectarea unităților de învățare, conform legislației în vigoare.
Demersul didactic propus a fost centrat pe elev, aplicând strategii ce respectă
particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.
Implicarea unui număr mare de elevi în activitățile artistice a condus la obținerea
următoarelor rezultate :
Concursul Internațional ”Jurnal de toamnă”
Premiul și trofeul de excelență- Mușat Natalia Maria
Premiul I- Merezeanu Amalia
Premiul al II- lea- Ghiță Adela; Oprean Ana; Tănase Bianca
Premiul al III- lea- Constantinescu Ruxandra
Concursul Internațional”Copilăria de- a lungul AnoTimpurilor”
Premiul al II- lea- Mușat Natalia
Rusănescu Iris
Sandu Maria
Enăchescu Daria
Săsărman Ayana
Expoziția Internațională- Concurs”Sfintele Paști- 2021”
Premiul I- Mușat Natalia
- Gherman Elena
- Chesăuan Brian
Premiul al II- lea- Crețu Diana
Premiul al III- lea- Dragnea Teodora
Festivalul regional de colinde” Astăzi s-a născut Hristos!
Premiul I- Mușat Natalia Maria ; Dumitrescu Maria Carmen ; Enăchescu Andreea Daria
Premiul al II- lea- Udrea Andreea
Premiul al III- lea- Frunzaru Călin
Festivalul- concurs regional„Comunicarea nonviolentă”, desfășurat în cadrul proiectului
educativ regional„Comunicarea relațională nonviolentă- Abordări interdisciplinasre actuale
prin exemple de bune practici”
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Premil I- Dumitrescu Maria Carmen
Premiul al II- lea- Mușat Natalia Maria
Premiul al III- lea- Dinu Gabriela Antonia
Festivalul concurs„CDIidei în cărți”Premiul al III- lea – Echipa clasei a VI- a G
Festivalul regional”Călătorie în jurul lumii”
Premiul Special- Pop Allana
Premiul I- Rusănescu Iris
Premiul al II- lea- Enăchescu Andreea

Festivalul—concurs”Culorile toamnei„, desfășurat în cadrul proiectului educativ
interșcolar„Natura dăruiește și inspiră”
Premiul I- Mușat Natalia Maria ; Dumitrescu Maria Carmen
Premiul al II- lea- Enăchescu Andreea Daria
Premiul al III- lea- Bar Lorena
Activitatea metodico- științifică și extracurriculară
Pentru dezvoltarea institutională, promovarea unității școlare și inovare didactică am
inițiat proiecte educaționale regionale și interșcolare ”Modalități de integrare a
învățământului românesc în cadrul valorilor europene prin promovarea culturii, obiceiurilor și
tradițiilor” ; ”Comunicarea relațională nonviolentă- Abordări interdisciplinare actuale prin
exemple de bune practici” ; ”Natura dăruiește și inspiră”, ”Artă, NU violență !” și am
organizat și coordonat activitățile derulate în cadrul acestora.
Coordonarea proiectului național ”Ascultă 5 minute de muzică clasică”, în parteneriat cu
ME și Radio România Muzical.
Participarea la :- Atelierul ”Experiențe online la disciplina Ed. muzicală” ;
-

Programul de formare continuă ” Comunicarea si relaționarea
eficientă cu elevii” ;
Programul de formare continuă ”Calitate și eficiență în sistemul de
control intern”
Programul de formare continuă”Aplicarea TIC în procesul de
predare- învățare- evaluare în învățământul primar și gimnazial” ;
Programul de dezvoltare profesională„Educația elevilor prin
activități extracurriculare”
Conferința Națională ” Strategii educaționale de succes pentru
incluziune” ;
Simpozionul Național ”Bune practici în educația incluzivă” ;
Simpozionul regional ”Comunicarea relațională nonviolentăAbordări interdisciplinare actuale prin exemple de bune practici”.
Conferința Națională”Utilizarea softurilor educaționale în era
digitală”
Conferința Națională”Generația digitală CDI/Biblioteca școlară”
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- Sesiunea de comunicări științifice”Inovație în educație” ;
- Sesiunea de comunicări științifice”O lume reală într- o lume virtuală”.
Parcurgerea cursului de prim ajutor „Pregătit înseamnă protejat”, desfășurat de
Societatea Națională de Cruce Roșie din România ;
Implementarea, organizarea și coordonarea proiectului ”Educarea împotriva
fenomenului de bullyng în școli și licee”, derulat de Societatea Națională de Cruce RoșieFiliala Sector 6 ;
Implementarea, organizarea și coordonarea Programului educativ regional ”Școala de
bani”, derulat de BCR și ISMB ;
Participarea la Lecția cu cea mai largă participare 2020 ( World ‘ S Largest Lesson)”Cum să ne debarasăm responsabil de măștile folosite”.
Președinte al Comisiei de organizare și administrare a Evaluărilor Naționale la finalul
clasei a II- , a IV- a, a VI- a ;
Vicepreședinte al Comisiei de organizare a simulării naționale la probele scrise ale
Evaluării Naționale, pentru absolvenții clasei a VIII- a ;
Membru al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale și etapei
speciale, pentru absolvenții clasei a VIII- a.

l). COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE
I. Activitatea comisiei pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
la nivelul unitatii de invatamant:
Dna. Prof. Ionita Catalina , in calitate de coordonator al activitatilor educative ale scolii, s-a
implicat in organizarea, coordonarea proiectelor si parteneriatelor educative scolare si
extrascolare, dupa cum urmeaza:
Implicarea in proiectul de combatere a violentei in scoala;
Asigurarea informarii cadrelor didactice cu referire la programele ISMB si Primarie
legate de concursuri si competitii scolare ;
Organizarea si coordonarea activitatilor educative din cadrul scolii si din afara ei;
Comisia dirigintilor/Consiliere si orientare:
Comisia diriginților din unitatea școlară şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi
necesităţile educative ivite ulterior. În anul şcolar 2020-2021, activitatea Comisiei diriginţilor
si-a propus drept priorităţi o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanță,
creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei
şcoală-familie,îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în colectivităţile în care aceştia îşi
desfăşoară activitatea, diminuarea abandonului școlar și a cazurilor de violență în rândul
elevilor. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse,
prin care diriginții dar și elevii sa conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze
educaţia nu doar ca un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci si ca un mijloc de
formare a personalităţii lor, de pregătire multilaterala pentru viată, pentru integrarea în
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societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si
orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu civic, pentru calitatea vieţii si cultivarea
respectului faţă de cultură si tradiţii.
La inceputul semestrului I si II s-au realizat documentele specifice de planificare a activitatii
educative: Planul managerial, Programul activitatilor educative extrascolare si
extracurriculare, Planificarea sedintelor cu parintii.
Activităţi derulate:
Ø Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
Ø Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare conform programelor in vigoare;
Ø Organizarea de sedinţe cu părinţii, interpretarea datelor din procesele verbale ale
şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe;
Ø Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Ø Constituirea Consiliului Reprezentativ al Elevilor;
Ø Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi dintr-un mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
Ø Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
Programele scolare pentru Aria Curriculara Consiliere si orientare particularizeaza
urmatoarele domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european:
Ø competente interpersonale, interculturale, sociale si civice;
Ø competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea
informatiei si comunicarea electronica);
Ø competenţe antreprenoriale.
In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului,
bazata pe :
Ø Competente generale
Ø Valori si atitudini
Ø Competente specifice si continuturi
Ø Sugestii metodologice
Continuturile învatarii au respectat de asemenea urmatoarele cinci module tematice:
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Comunicare si abilitati sociale
3. Managementul informatiilor si al învatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viata
Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu a fost realizata astfel încât sa
corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în acelasi timp
contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice.
Sugestiile metodologice au oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru
dezvoltarea competentelor specifice vizate de Aria Curriculara “Consiliere si orientare”,
particularizate la nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu.
O atentie deosebita s-a acordat continuarii monitorizarii elevilor cu probleme de învatare
din fiecare colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si
constiente la propria formare , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic.
Principalele activitati derulate pe parcursul semestrului I, an şcolar 2020-2021:
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Festivalul-concurs „Culorile toamnei” derulat în cadrul Proiectului educativ interșcolar
„Natura dăruiește și inspiră”, ediția a IV-a, desfășurat la Școala Gimnazială „Sfântul
Andrei”, în data de 19.10.2020, profesori diriginti si profesori învatamant primar;
Atelier de Educatie financiara „Scoala de bani pe roti”, octombrie – decembrie 2020, în
cadrul Proiectului „Scoala de valori.ro”, profesorii diriginti de la clasele a V-a B, a VI-a E,
a VII-a B;
Activitatea „JA in a Day- Educație pentru orientarea carierei” - clasa a VI-a E în cadrul
acordului de parteneriat cu JA Romania, octombrie 2020, prof. diriginte Marchis Teodora;
Programul Scoala Altfel JA in a Day- Educatie Antreprenoriala- Clasa a VIII-a C în
cadrul acordului de parteneriat cu JA Romania, octombrie 2020, prof. diriginte Ionita
Catalina;
Participare la activitatea cu tema „Efectele consumului de tutun asupra organismului”, în
cadrul programului national „Scoala altfel”, octombrie 2020, organizata de catre prof.
diriginti in colaborare cu comisar sef Silvia Voicu CPECA ,sector 6 Bucuresti;
Activitati dedicate Zilei Mondiale a Educatiei, octombrie 2020, profesorii diriginti;
Activitatea “Scoala fara fumuri”, clasele a VIII-a B si a VIII-a F, prof diriginte Pirliteanu
Zoe, prof. diriginte Marcu Daniela, octombrie 2020;
Participare la Lectia cu cea mai larga participare 2020 ( World’s Largest Lesson) cu titlul
„Cum sa ne debarasam responsabil de mastile folosite”, 16 noiembrie 2020-profesori si
invatatori;
Programul educational “Ora de net”, un program dezvoltat de catre Organizatia “ Salvati
Copiii”, care promovează utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod
creativ, util şi sigur, profesori diriginti clasele a VII-a si a VIII-a;
Activitatea “Dă block cyberbullyingului” desfasurata in cadrul Campaniei ‘19 zile de
activism pentru prevenirea abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor “, derulata
de FICE si ISMB, noiembrie 2020, -profesori si invatatori;
Participare la Campania Globala pentru Educatie, lectie desfasurata in cadrul orei de
dirigentie la clasele a VI-a E si a VIII-a C, dezbatere legata de avantajele/dezavantajele
educatiei clasice vs. on-line, decembrie 2020, -profesori si invatatori;
Desfasurarea activitatii “ Harta reciclarii.ro”, în cadrul Platformei Nationale “Harta
reciclarii”, initiata de Asociatia Viitor Plus, elevii clasei a VI-a E, in cadrul orei de
dirigentie- prof. Marchis Teodora;
Dezbatere online “Identificarea si stimularea copiilor cu CES din şcoală ”- profesorii
diriginti, comisia OSP - noiembrie 2020;
Participare la evenimentul national Prevenirea Traficului de Persoane, organizat de catre
Asociatia HoltIS, in parteneriat cu UNICEF Romania, clasa a VIII-a C- prof. diriginte
Ionita Catalina;
Activitatea “ Despre discriminare” , desfasurata online pe data de 19 noiembrie 2021, clasa
a VI-a B, prof. diriginte Panfil Ioana, in colaborare cu prof. psihopedagog..Gaftoi Geanina;
Proiect Special Olympics-Stereotipuri, clasa a VI-a B, decembrie 2020, Platforma Zoom;
Activitati cultural-artistice cu ocazia Zilei de 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei;
Lectie demonstrativa dedicata Zilei Nationale a Romaniei si Sarbatorii Sfantului Andrei,
clasa a V-a B, prof. diriginte Radu Marinciu Isabela si prof. Aurica Mugurel:
Organizarea de serbari în mediul online, prilejuite de Sarbatorile de iarna- prof.diriginti,
prof. pentru învățământul primar, decembrie 2020;
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Activitatea “Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale”, clasa a V-a D, prof. diriginte
Radu Maria;
Activitate dedicată Unirii Principatelor Române, ianuarie 2021, clasa a VII-a C, prof.
diriginte Hoitan Veronica
Organizarea în mediul online a întalnirilor tematice,precum și a sedintelor de informare a
parintilor privind Evaluarea Nationala cls. II, IV, VI și a VIII-a;
Verificarea modului in care sunt indeplinite atributiile membrilor comisiei.

De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si
temeinica formare a elevilor nostri in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si
transdisciplinara ,limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe. S-a pus mare accent pe
activitatile de consiliere ,ca parte integranta a activitatilor de invatare, dar si ca mijloace de
consolidare si de recreere, trezire a interesului, dezvoltare a imaginatiei creatoare.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI (strenghts)
PUNCTE SLABE (weaknesses)
· Şcoala dispune de personal calificat, cadrele
· Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în
didactice participând la cursuri de formare
activităţile extraşcolare;
continuă, de modernizare şi reevaluare a
· Nerespectarea termenelor în îndeplinirea
metodelor de predare, facilitând astfel
unor sarcini de către cadrele didactice;
dinamizarea relaţiei profesor-elev;
· Lipsa unei săli de capacitate mare, necesară
· Tematica orelor de dirigentie concorda cu
desfăşurării activităţilor la nivelul şcolii;
particularitatile de varsta , personalitatea si
· Lipsa de exerciţiu a elevilor pentru activităţi
preocuparile elevilor;
ce nu ţin de obligativitatea regulamentară;
· Existenţa Bibliotecii şcolii;
· Existenţa unui consilier psihopedagog scolar
;
· Relatia foarte buna dintre majoritatea
dirigintilor si elevi;
· Varietatea mare de activitati extrascolare si
extracurriculare realizate;
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OPORTUNITĂŢI (opportunities)
AMENINŢĂRI (threats)
· Încheierea de parteneriate cu organisme
· Indiferenţa faţă de activitatea celuilalt;
guvernamentale / nonguvernamentale care
· Salarizare
non-stimulatoare
pentru
să ne sprijine în activităţile extraşcolare,
personalul din învăţămant;
financiar şi logistic;
· Lipsa de flexibilitate in relaţiile cu elevii;
· Sincronizarea stilului managerial cu
· Ignorarea activităţilor extraşcolare în
necesităţile curente ale elevilor ;
dimensiunea lor diacronică;
· Eficientizarea Comitetului de parinti prin
implicarea unui numar mare de parinti in
activităţile extracurriculare;
· Întemeierea parteneriatului profesor-elev
pe coordonate reale şi de interes reciproc,
implicarea părinţilor în actul de formare a
elevilor printr-o colaborare informală;

Consiliului Scolar al Elevilor
In anul scolar 2020-2021- Consiliul Şcolar al Elevilor a fost constituit din 26 de elevi,
reprezentanţi al claselor V-VIII.
Structura de conducere a fost constituita la inceputul anului şcolar, prin alegerea
Biroului Executiv al C.S.E.
La începutul anului şcolar s-a prezentat Regulamentul de functionare si organizare al
C.Ş.E., s-a elaborat programul de activitati al C.Ş.E, desemnandu-se responsabilii pentru
acestea.
Activitatea C.Ş.E a fost variata, in acord cu nevoile reale ale elevilor si s-a desfasurat prin
intalniri tematice si organizatorice lunare. C.Ş.E a colaborat cu conducerea scolii, Comisia
Diriginţilor, Cabinetul de consiliere.
Printre activităţile derulate amintim:
Activităţi organizatorice ale C.E – octombrie 2020
“Ziua Internationala a Drepturilor Copilului” - Activitate comuna Comisia dirigintilor
si Consiliul elevilor , Consilier psihopedagog Gaftoi Geanina.
Implicarea C.Ş.E în activităţile dedicate Zilei „Scolii Sf. Andrei”-2020
Festivalul toamnei in cadrul Proiectului Interșcolar ”Natura dăruiește si inspiră”
Activitatii de voluntariat- colete şi donatii de obiecte – decembrie 2020
Analiza activitatii C.S.E- an scolar 2020-2021
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Implementarea mai multor activitati in
Lipsa implicarii a mai multor
mediul on-line decat in anii anteriori
membri CSE in activitatile propuse
susținerea activității comitetului de
Lipsa de comunicare intre elevii
redacție a revistei școlii in mediul onclaselor si sefii acestora, cauzata de
line ;
distantarea sociala provocata de
pandemie
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informarea membrilor C.Ș.E.privind
evenimentele importante în școală
derulate on-line;
colaborarea cu profesorii școlii în
desfășurarea activităților propuse de
aceștia;
buna comunicare cu cadrele didactice
ale școlii;
prezența bună a reprezentanților C.Ș.E.
la ședințe.
OPORTUNITĂŢI
Imbunatatirea imaginii si sporirea
credibilitatii CSE fata de colegii nostri
disponibilitatea membrilor C.Ș.E. de a
se implica mai mult în problemele
școlii;
posibilitatea
unor
ședințe
mai
numeroase și mai constructive;
realizarea unui aport major în privința
activităților din săptămâna “Școala
Altfel”.

unii membri nu au avut o
participare activă la ședințe, făcând
doar act de prezență;

AMENINŢĂRI
Incapacitatea de a finaliza proiecte
din lipsa fondurilor
activitățile propuse pot să nu fie
atractive pentru ceilalți elevi;
restrictionarile
cauzate
de
pandemie nu permit desfășurarea
unor activități ample.

Implicarea Consilierului psihopedagog în activitatea de consiliere:
consilierea individuala si de grup a elevilor pe cunoastere si autocunoastere,
adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor
dintre elevi-parinti-cadre didactice, adoptarea unui stil de viata sanatos, prevenirea
comportamentelor agresive si de consum, prevenirea abandonului scolar;
integrarea elevilor cu CES si realizarea adaptarii curriculare pentru acestia;
implicarea scolii in studiul OSP - aplicare si prelucrare de chestionare;
consilierea cadrelor didactice cu privire la: abordarea metodologica a orelor
de consiliere si orientare, furnizarea de materiale si programe necesare in orele de consiliere,
gestionarea problemelor aparute la nivelul colectivului de elevi, colaborarea in solutionarea
unor probleme punctuale la unii elevi, stabilirea si aplicarea masurilor de reducere a violentei
scolare, colaborarea cu dirigintii claselor VIII;
sustinerea de lectorate la clasa a VIII-a si clasa pregatitoare;
interventii in comisiile metodice si de specialitate;
colaborarea cu alte institutii si organizatii: DPC sector 6, Salvati Copiii,
ANA etc.
prevenirea comportamentelor violente in scoala prin consiliere individuala
si de grup – Cabinetul de consiliere si asistenta educationala – Gaftoi Geanina
Activitati educative scolare si extrascolare
Proiectele educative realizate pe parcursul anului şcolar 2020- 2021 au vizat implicarea unui număr mai mare
de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative on-line, şcolare şi extraşcolare, dar şi
diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ.
Proiecte, programe, simpozioane nationale, regionale, interjudetene si municipale
derulate in scoala
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Implementarea, organizarea și coordonarea Proiectului Internațional
“Christmas and Postcards”- Prof. Ionita Catalina;
Implementarea, organizarea și coordonarea Proiectului Internațional
“European Language Day”- Prof. Ionita Catalina;
Implementarea, organizarea și coordonarea Proiectului Internațional “Picture
Dictionary”- Prof. Ionita Catalina;
Implementarea, organizarea și coordonarea proiectului educativ national Radio
Romania Muzical „Asculta 5 minute de muzica clasica”- prof. Patrascu
Liliana;
Participarea la proiectului educativ national Radio Romania Muzical „Asculta
5 minute de muzica clasica”- prof. Ionita Catalina, prof. Partenie Smaranda,
prof. Pătrașcu Liliana, prof. Panfil Ioana, prof. Stoian Valentina, prof. Hoitan
Veronica, prof. Toma Liliana, prof. inv. primar Aldea Roxana, prof. Angheluță
Daniela, prof. Urmuz- Răduță Raluca, prof, Cozma Ioana, prof. Grif Silvia, prof.
Nicuț Alinița, prof. Diaconescu Felicia, prof. Constantinescu Andreea, prof.
Barbu Monica;
Participare la Proiectul naţional „Descoperă apele României” decembrie
2020- prof. Radulescu Simona;
Implementarea, organizarea și coordonarea la nivelul unitatii a Proiectului
educativ national Festival-Concurs CDIdei in carti, 2021, organizat de CCD
Sibiu in parteneriat cu CCD Bucuresti, in baza Acordului de Parteneriat incheiat
intre CCD Bucuresti si Scoala Gimnaziala „Sf. Andrei” nr. 257/10.03.2021;
1876/19.03.2021- Prof. Partenie Smaranda-coordonator proiect la nivelul
unitatii, prof. Ionita Catalina-responsabil proiect la nivelul unitatii;
Participare la proiectului educativ national Festival-Concurs CDIdei in carti,
2021, organizat de CCD Sibiu in parteneriat cu CCD Bucuresti, in baza
Acordului de Parteneriat incheiat intre CCD Bucuresti si Scoala Gimnaziala
„Sf. Andrei” nr. 257/10.03.2021; 1876/19.03.2021; Coordonatori echipe elevi:
Prof. Patrascu Liliana, Prof. Ionita Catalina, Prof. Hoitan Veronica, Prof. Toma
Liliana, Prof. Dumitrescu Mariana, Prof. Panfil Ioana, Prof. Radulescu Simona,
Prof. inv. primar Nicut Alinita, Diaconescu Felicia, Popescu Anca; Evaluatori:
Bibl. Helbig- Moia Ruxandra, Prof. Mocanu Raluca, Prof. Radu Maria, Prof.
Grigoras Malina, prof. inv. primar Constantinescu Andreea, prof. inv. primar
Grif Silvia;
Programul national de prevenire a delicventei juvenile si a victimizarii minorilor
“SFATURI MARI PENTRU CEI MICI”- Învăţătorii, Responsabil Consiliul
elevilor- Prof. Paraschiv Alin, Coordonatorul de programe si proiecte
educative- Prof. Ionita Catalina, Prof. Patrascu Liliana;
Programul national de prevenire a delicventei juvenile si a victimizarii minorilor
“UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALA”- Prof. diriginti, Responsabil Consiliul
elevilor- Prof. Paraschiv Alin, Coordonatorul de programe si proiecte
educative- Prof. Ionita Catalina, Prof. Patrascu Liliana;
Proiectul educational national”Un PIC din Romania”- Director adj.Dobre
Alina, Prof. ptr. inv. primar;
Implementarea, organizarea și coordonarea proiectului educativ regional
„Pregatit inseamna protejat- Editia a II-a”, desfasurat de Societatea Nationala
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de Cruce Rosie din Romanaia- Filiala Sector 6- Dir. Prof. Partenie Smaranda,
dir. Adj. Patrascu Liliana, Dir. Adj. Dobre Alina, CPP prof. Ionita Catalina,bibl.
Helbig-Moia Ruxandra;
Participare la proiectului educativ regional „Pregatit inseamna protejat- Editia
a II-a”, desfasurat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din RomanaiaFiliala Sector 6- dirigintii claselor a V-a;
Participare la cursul „ Acordarea primului ajutor” derulat in cadrul proiectului
„Pregatit inseamna protejat- Editia a II-a”, desfasurat de Societatea Nationala
de Cruce Rosie din Romanaia- Filiala Sector 6- profesori si invatatori;
Participare la Proiectul National „Scoala Generatiei Unificate” organizat de
Special Olympics- prof. Paraschiv Alin, prof. Marcu Daniela;
Implementarea, organizarea și coordonarea proiectului „Educare impotriva
fenomenului de bullying in scoli si licee”, desfasurat de Societatea Nationala
de Cruce Rosie din Romanaia- Filiala Sector 6- cpp Ionita Catalina, dir. adj.
Patrascu Liliana;
Participare la proiectului „Educare impotriva fenomenului de bullying in scoli
si licee”, desfasurat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din RomanaiaFiliala Sector 6- Prof. Panfil Ioana, Prof. Marchis Teodora, Prof. RaduMarinciu Isabela, prof. Stoian Valentina;
Inițierea, organizarea și coordonarea Proiectului educațional regional
”Modalități de promovare a învățământului românesc în cadrul valorilor
europene prin promovarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor- prof. Patrascu
Liliana, bibliotecar Helbig- Moia Ruxandra;
Implementarea, organizarea și coordonarea proiectului educativ
regional”Comunicarea relațională nonviolentă- Abordări interdisciplinare
actuale prin exemple de bune practici”, în parteneriat cu CCD București- Dir
adj Patrascu Liliana, bibl. Helbig -Moia Ruxandra, prof. inv. primar Aldea
Roxana;
Participare la proiectului educativ regional ”Comunicarea relațională
nonviolentă- Abordări interdisciplinare actuale prin exemple de bune
practică”, în parteneriat cu CCD București - profesori si invatatori;
Inițierea, organizarea și coordonarea Proiectului educativ interșcolar ”Natura
dăruiește și inspiră”- Dir. adj. Patrascu Liliana, CPP prof. Ionita Catalina, bibl.
Helbig Moia Ruxandra;
Inițierea, organizarea și coordonarea Proiectului educative interșcolar ”Artă,
NU violență!”- Prof. Pătrașcu Liliana;
Participare la Proiectului educativ interșcolar ”Natura dăruiește și inspiră”profesori si invatatori;
Inițierea, organizarea și coordonarea proiectului educative interșcolar”Artă, NU
violență”- Prof. Pătrașcu Liliana, prof. Aldea Roxana, bibliotecar Helbig- Moia
Ruxandra;
Implementarea, organizarea și coordonarea Programului educativ regional
Scoala de Bani, derulat de BCR si ISMB privind organizare de ateliere de
eductie financiara- Dir. Prof. Partenie Smaranda, dir. adj. Patrascu Liliana, CPP
Ionita Catalina, prof. Radulescu Simona;
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Coordonarea și participarea la Proiectul„Școala de bani pe roți”, în parteneriat
cu Banca Comercială Română- prof. Patrascu Liliana;
Implementarea, organizarea și coordonarea Programelor Junoir Achievementprof. Ionita Catalina. Prof. Marchis Teodora, Radulescu Simona;
Proiectul “ABC-ul emotiilor”- Director adj. Dobre Elena Alina, bibl. Helbig Moia Ruxandra- initiatori si coordonatori proiect, echipa de proiect;
Implementarea, organizarea si coordonarea Proiectului educational interscolar
”Spring Day in Scoala Gimnaziala „Sf. Andrei”- 9 Mai Ziua Europei
2021”- Coordonator- prof. Marchis Teodora, bibl. Helbig-Moia Ruxandra,
profesori si invatatori;
Participara la Concursul national de benzi desenate derulat sub patronajul
Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO „Olimpiada de Benzi
Desenate”, editia a II-a 2021- Director adj. Prof. Patrascu Liliana,
Coordonatorul de programe și proiecte educative Prof. Ionita Cătălina, prof.
Mocanu Raluca, Prof. lb. romana, Prof. educatie fizica;
Participara la Concursul Regional “File din poveste”- Bibl. Helbig-Moia
Ruxandra , prof. Marchis Teodora, Prof. Patrascu Liliana, Prof. Ionita Catalina,
Prof. Mitran Aura;
Participare la proiectul ,,Citius, Altius, Fortius" implementat de Primaria
Capitalei prin Compania Municipala Sport pentru toti.-prof. inv. primar Sibianu
Angela;
Participare la Proiectul educational “Metode si tehnici de evaluare in
invatamantul online”, organizat de Editura Esențial Proiect Educațional și
Editura D’art- prof. inv. primar- Mihaela Soare;
Proiect Educational National/ Publicare articol "Promovarea imaginii școlii"
- Școala online Organizatori: Editura Esențial Media și ziarul Esential în
Educatie- prof. inv. primar- Soare Mihaela;
Simpozion International „Educatie pentru voluntariat”, organizat de Centrul
de Excelenta Eurotrading si Crucea Rosie- prof. inv. primar- Mihaela Soare;
Simpozion National: „Magia sarbatorilor de iarna! Traditii si obiceiuriImportanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii” , organizat de
Editura D”Art in colaborare cu Editura Arabela- prof. inv. primar- Mihaela
Soare;
Simpozion & Concurs International “Be the voice of your generation!” “Fii
vocea generatiei tale!” -Coordonator și organizator Asociatia “Learn for you”prof. inv. primar- Mihaela Soare;
Simpozionul Municipal “Inovație în educație”, Sesiune regionala de
comunicari stiintifice in parteneriat cu CCD Bucuresti- Prof. Radulescu
Simona, bibliotecar Helbig- Moia Ruxandra, profesori si invatatori;
Programul ,,ARTA CONTRA DROG’’ in colaborare cu diriginţii claselor VVIII, cabinetul de consiliere ,Centrul de Prevenire ,Evaluare si Consiliere
Antidrog’’-S6 Agentia Nationala Antidrog, coordonat de dir. adj. prof. Patrascu,
Coordonatorul de programe și proiecte educative Ionita Cătălina, consilier
scolar Gaftoi Geanina;
Participare la Proiectul local de prevenire a consumului de droguri ”Alege să fii
liber!”, initiat de Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Sector
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6- Prof. Ionita Catalina, Prof. Partenie Smaranda, Prof.Patrascu Liliana, Bibl.
Helbig- Moia Ruxandra;
Festivalul National de Poezie „Gellu Naum”- profesorii de limba romana;
Si eu traiesc sanatos!” SETS 2020-2021, Director adj. Dobre Alina, Învăţătorii;
Participare la Proiectul Inovare si digitalizare, decembrie 2020- Prof. inv.
primar Aldea Roxana;
Participare la Proiectul Tedi, scoala sigurantei, octombrie-ianuarie- Prof. inv.
primar Aldea Roxana, Prof. inv. primar Barbu Monica;
Participare la Proiect educaţional – social „Împarte – Educă – Donează”, an
şcolar 2020-2021- prof. Radulescu Simona;
Participare la Climate Action Project – oct+nov 2020- prof. Radulescu
Simona;
Participare la Proiectul Eco-ambasadorii reciclării, ianuarie 2021- prof.
Radulescu Simona;

Activitati extrascolare si extracurriculare :
·

·

·

·
·
·
·
·

·

·

Participare la modulul Atelier educatie financiara „Scoala de bani pe roti” online cu
durata de 2 ore, in 29 octombrie 2020, in cadrul Proiectului Scoala de valori.ro- Prof.
Marchis Teodora, Prof. Radu- Marinciu Isabela;
Participarea la activitatea de orientare școlară și profesională online, organizată de
reprezentanții M.A.N.- dir. Adj. Patrascu Liliana, consilier scolar Gaftoi Gianina,
dirigintii claselor a VIII-a;
Participarea la activitatea de informare în cadrul Campaniei COVID 19, organizată de
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romanaia- Filiala Sector 6- Dir. Prof.
Partenie Smaranda, dir. adj. Patrascu Liliana, Dir. adj. Dobre Alina, CPP prof. Ionita
Catalina,bibl. Helbig-Moia Ruxandra-profesori si invatatori;
Lecție demonstrativă dedicată Zilei Naționale a României și sărbătoarea Sf. Apostol
Andrei, prof. Radu-Marinciu Isabela, prof. Aurica Mugurel, clasa a V-a B.
Participare la activitatea “Romania mea”, dedicată Zilei Naționale a României și
sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, prof. Radu Maria;
participare la activitatea de Craciun ”Traditii si obiceiuri romanesti”- prof. Radu Maria,
prof. Florea Anda;
Activitate dedicată Unirii Principatelor Române, ianuarie 2021, clasa a VII-a C, prof.
diriginte Hoitan Veronica;
Participare la activitatea 15 ianuarie- Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationaleprof. Hoitan Veronica, prof. Radu Maria, prof. Toma Liliana, Prof. Branescu Cristiana,
prof. Dumitrescu Mariana;
participare la activitatea cu tema „Efectele consumului de tutun asupra organismului”,
in cadrul programului national „Scoala Altfel”, in data de 19 octombrie 2020,
organizata de catre cms sef Silvia Voicu CPECA sector 6 Bucuresti- Prof. Marchis
Teodora;
Participare la Lectia cu cea mai larga participare 2020 (World’s Largest Lesson),
in data de 16 noiembrie 2020 legata de tematica protectiei mediului cu titlul „Cum sa
ne debarasam responsabil de mastile folosite”- profesori si invatatori;
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Participare in cadrul Campaniei 19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor si
violentelor asupra copiilor si tinerilor activitatea “Da block cyberbullyingului”,
noiembrie 2020, derulat de FICE si ISMB- profesori si invatatori;
participare la Campania Globala pentru educatie avand ca scop identificarea
avantajele/dezavantajele educatiei clasice/on-line-decembrie 2020-profesori si
invatatori;
Participare la activitati de combatere a fenomenului de cyberbullying si a sigurantei pe
internet- “Ora de Net’- Salvati Copiii- Prof. Ionita Catalina, Prof. Hoitan Veronica,
Prof. inv primar Barbu Monica;
Participare in cadrul Platformei nationale “Harta reciclarii” initiate de Asociatia Viitor
Plus in scolile din tara- desfasurarea activitatii Harta reciclarii. Ro- prof. Marchis
Teodora;
Participare la sesiunea de formare pe tema protectiei mediului ”#Eco Training pentru
elevi si profesori”organizat de Asociatia Act For Tomorrow si Consiliul National al
elevilor, cu ocazia Zilei Internationale a Educatiei- 26.01.2021- Prof Radulescu
Simona;
Participare la Evenimentul National “Prevenirea Traficului de Persoane” organizat
de Asociatia HoltIS in cadrul programului Appreciate Alchemy in Parenting- Prof.
Ionita Catalina;
Participare la activitatea Hour of code, decembrie 2020- Prof. inv. primar Aldea
Roxana;
Atelier cu elevii clasei IF - Scoala de valori, septembrie 2020- Prof. inv. primar Aldea
Roxana;
Participare la activitatea EU Code Week 4All 2020 Challenge- prof. Radulescu
Simona;
Expozitii online
Expozitie on-line de postere in scoala pe tema “ Halloween”;
Expozitie de postere/ desene online de Craciun;
Expozitie de desene si imagini in scoala “Ziua Nationala a Romaniei’’
Expozitie de postere/ desene online in cadrul proiectelor “Natura Daruieste si
Inspira” si “Comunicare Relationala Nonviolenta”

Analiza si masuri
Activitatile extracurriculare desfasurate au contribuit la gandirea si completarea
procesului de invatare, la dezvoltarea inclinatiilor si aptitudinilor elevilor, la organizarea
rationala si placuta a timpului liber.
Avand un caracter atractiv, elevii au desfasurat activitatile intr-o atmosfera de voie buna si
optimism.
Pentru imbunatatirea activitatilor educative se impune o colaborare mai eficienta cu familia,
cu partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locala si cu toti factorii implicati direct
sau indirect in educarea copiilor.
Pentru potentarea activitatilor educative trebuie continuata si incurajata implicarea elevilor in
realizarea de expozitii tematice, concursuri, simpozioane, marcarea unor evenimente
deosebite.
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Curriculum naţional tradiţional: plan
de învăţământ,programa pentru prescolari,
auxiliare etc
Curriculum la decizia şcolii:părinţii
aleg dintr-o multitudine de oferte.
Parteneriate educaţionale naţionale şi
locale
întocmirea planificărilor calendaristice
anuale şi semestriale realizate conform cu noua
programa pentru Consiliere si orientare
organizarea şedinţelor cu părinţii lunar
experienţă în domeniul activităţii educative
şcolare şi extraşcolare
relaţiile interpersonale (diriginte-elev,
conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui
climat educaţional deschis, stimulativ

Lipsa unei baze didactico-materiale
adecvate tipurilor de activităţi educative
desfăşurate
Lipsa proiectelor de mobilitati
slaba implicare a părinţilor în activităţile
şcolii,dezinteresul multoradintreei faţădeanturajul
şi preocupările copiilor lor

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

-Interesul
cadrelor
pentru
perfecţionare
-Interesul
părinţilor
pentru
acumulările copiilor
-Inclinaţiile artistice ale cadrelor
didactice permit diversificarea CDŞ–urilor la
nivelul unităţii.
vizionarea unor spectacole de teatru online;

Rutina instalată la unele cadre
didactice.
Dezinteres pentru cursuri C.C.D ,
pentru limbi străine datorită taxelor.
numărul mare de elevi cu probleme de
comportament;
izolarea cauzata de pandemia de COVID
19

II SITUATIA STATISTICA
II 2.1 SITUATIA REZULTATELOR LA INVATATURA AN SCOLAR 20202021
CLASA
PA
PB
PC
PD
PE
PF

ELEVI
INSCRISI LA
INCEPUT DE AN
25
25
24
24
26
27

ELEVI RAMASI LA
SFARSIT SEM. II
25
25
25
25
26
26
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%
NR. ELEVI
PROMOVA
PROMOVATI
B.
25
100
25
100
25
100
25
100
26
100
26
100

PG
Total Pregatitoare
IA
IB
IC
ID
IE
IF
Total cls. I
II A
II B
II C
II D
II E
II F
Total cls. II
III A
III B
III C
III D
III E
III F
Total cls. III
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E

26
177
29
29
28
26
29
28
169
28
18
26
27
25
24
148
27
32
31
32
29
31
182
32
30
32
31

25
177
28
29
26
26
29
28
166
28
18
26
26
25
23
146
27
31
30
32
27
30
177
30
30
32
31

25
177
28
29
26
26
29
28
166
28
18
26
26
25
23
146
27
31
30
32
27
30
177
30
30
32
31

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

27

26

26

100

IV F

25

25

25

100

IV G

19

19

19

99,62

IV H

17

17

17

100

IV I

20

20

20

100

IV J

25
258

25
255

25
254

100
99,96

934

921

920

99,99

24
28
26
29
27

24
26
26
29
27

24
26
26
29
27

99,62
100
100
100
100

Total cls. IV
Total
primar
VA
VB
VC
VD
VE
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VF
VG
Total cls. V
VI A
VI B
VI C
VI D
VI E
VI F
VI G
Total cls.VI
VII A

29
27
190
27
30
26
21
22
29
28
183
27

29
27
188
26
30
26
22
23
30
27
184
27

29
27
185
26
30
26
22
23
30
27
184
27

100
99,62
99,89
100
100
100
100
99,62
100
100
187

VII B
VII C

30
29

30
28

30
28

100

VII D
VII E
VII F
VII G
VII H
Total cls.VII
VIII A
VIII B
VIII C
VIII D

30
28
30
27
21
222
22
23
25
20

30
28
30
27
24
224
21
22
25
20

30
28
30
27
24
224
2
22
25
219

VIII E

22

22

22

100

VIII F

24

24

24

136

134

132

100
99,89

731

730

724

99,62

Total cls.VIII
Total
gimnaziu

100
100
100
100
100
100
100
100
99,62
100
100
99,62

II 2.2 SITUATIA REZULTATELOR LA ADMITEREA 2020-2021
TOTA LICEA RROM PRIVA VOCATIONA PROFESIONA
L
L
I
T
L
L
ELEVI
132
112
1
5
11
3
II.2.2 COMISIA PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE
CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII
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Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituie o premisă importantă pentru
crearea unui climat propice desfășurării activităților instructiv- educative, satisfacerii trebuințelor de
siguranță sub multiple aspecte.
În vederea realizării activităților propuse, a monitorizării acestora și realizării unui plan de
măsuri remediale s- a constituit la începutul anului școlar Comisia pentru eliminarea violenței, a faptelor
de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității la Școala
Gimnazială”Sfântul Andrei”, Sector 6, București.
Fenomenul de violență privit în ansamblul său este unul complex, având caracteristici
particulare specifice tipului de violență constatat. Fiind o ramură a fenomenului de violență în general,
violența în școală poate fi definită ca”orice formă de manifestare a unor comportamente violente
precum”:
- Exprimarea inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,
amenințare, hărțuire, bruscare, împingere, lovire;
- Comportamentul care intră sub incidența legii: viol, consum și comercializare de droguri,
vandalism- provocare de stricăciuni cu bună știință, furt;
Ofensa adusă statului/autorității cadrului didactic( limbaj sau conduită ireverențioasă față de
cadrul didactic);
Comportamentul școlar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul
în școală și oricare comportamant care contravine flagrant regulamentului intern în vigoare.
La nivelul unității a existat o permanentă preocupare pentru prevenirea tuturor tipurilor de
conflicte ce ar putea apărea pe parcursul desfășurării procesului instructiv- educativ și nu numai,
existând o comunicare optimă între toți factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor( elevipărinți- cadre didactice- poliție- biserică, primărie).
Consilierul școlar a realizat o serie de lecții de consiliere educativă planificate în urma analizei
de nevoi , care a evidențiat problemele principale cu care se confruntă elevii.
Cea mai des menționată categorie de teme a fost creșterea coeziunii clasei urmată de nevoia de
a fi ascultați în legătură cu ceea ce- și doresc ei de la școală.
În ordinea frecvenței au urmat: problemele din familie, educația sexuală, internetul și pericolele
lui, dorința de a vorbi despre ei înșiși, indisciplina, drepturi, comunicarea eficientă.
Profesorii diriginți au cuprins în planificările de la Consiliere și orientare școlară teme precum:
” Trăsăturile morale: respectul, bunătatea, toleranța”
” Ziua Internațională a Solidarității Umane- NU violenței!”
” De la agresivitatea între copii, la agresivitatea în societate”
” Violența în familie și în comunitate”
” Agresor și victimă. Urmările violenței”
” Combaterea violenței în mediul școlar”; ”Fii inteligent, nu fi violent!”
” Să spunem STOP violenței în școală!”
” Violența verbală și autocontrolul”
” Punctul meu de vedere sau punctul tău de vedere- Toleranța”
„ Violența versus toleranță”
” Violența verbală, violența fizică, violența nonverbală și autocontrolul”
” Discriminare și șanse egale la educație”
De asemenea, au fost planificate întâlniri cu polițistul de proximitate Ovidiu Șerban, care a abordat
teme de interes actual și a răspuns întrebărilor elevilor, explicându- le ce presupune violența și care este
răspunderea persoanei.
Comisia pentru derularea programelor și proiectelor educaționale s- a implicat activ prin
participarea la activitățile derulate atât în cadrul Proiectului Național” Artă contra drog”, cât și prin
derularea de proiecte la nivel local și regional: ”Artă, NU violență!”;”Comunicarea relațională
nonviolentă- Abordări interdisciplinare actuale prin exemple de bune practici”.
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 6, București din cadrul Agenției
Naționale Antidrog în parteneriat cu unitatea noastră școlară a desfășurat: Concursul național ” Mesajul
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meu antidrog, ediția a XV- a”; Proiectul local de prevenire în familie-” Părinți informați. Părinți
eficienți”; Proiectul local privind prevenirea consumului de tutun” Școala fără fumuri”; Proiectul local
privind prevenirea consumului de droguri „Alege să fii liber”Proiectul local de prevenire în mediul
școlar” ABC- ul emoțiilor„.
Au fost aplicate sanctiuni pentru acte de violență ale elevilor și profesorilor, după cum urmează:
- 7 observații individuale și o mustrare scrisă pentru elevii claselor IV- VIII;
- Un profesor sancționat cu desfacerea contractului de muncă.
Parintii elevilor in cauza au fost anuntati in scris si profesorii diriginti au realizat un plan de
masuri corective.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- Modalități de asigurare a protecției și pazei unității de învățământ;
- Existența unei proceduri și a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în incinta
unității;
Implicarea tuturor membrilor comisiei;
Implicarea consilierului educativ și a profesorilor diriginți.
PUNCTE SLABE:
Legătura cu părinții copiilor cu probleme este deficitară;
Implicarea părinților în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
”Acoperirea” vinovaților de către colectivul clasei.
AMENINȚĂRI:
Situația economico- socială precară;
Lipsa timpului petrecut de părinți împreună cu copiii lor;
Lipsa de interes în ceea ce privește nevoia de educație.
OPORTUNITĂȚI:
- Deschiderea comunității pentru sprijinirea școlii în combaterea actelor de indisciplină;
Poliția de proximitate- Secția 25, ANA , DGASPC și CMBRAE se implică activ.
OBIECTIVE:
- Prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul
unității școlare;
Conștientizarea existenței problemei violenței în societate și în mediul școlar de către elevi,
părinți, cadre didactice și crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul
unității;
Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin activități
extracurriculare;
Consilierea psihopedagogică a elevilor;
Organizarea de activități ce țin de managementul conflictelor;
Cunoașterea și aplicarea prevederilor privind protecția copilului și promovarea drepturilor
acestuia.
ASPECTE VIZATE:
- Implementarea unor activități de monitorizare și conștientizare a problematicii violenței școlare
în rândul diferitelor categorii de actori școlari și la nivelul opiniei publice, în scopul
sensibilizării acestora;
Realizarea comunicării inter- și intrainstituționale;
Formarea atitudinii responsabile față de comportamentul propriu și al celorlalți în condițiile
cunoațterii și înțelegerii drepturilor și îndatoririlor.
MĂSURI ȘI ACȚIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor aplicate elevilor și a ghidurilor de interviu
pentru cadre didactice și părinți;
Diseminarea informațiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
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-

Dezbateri referitoare la securitatea și siguranța elevilor în școală și măsurile de prevenire a
acesteia, în programarea temelor de dirigenție;
Înregistrarea actelor de violență în procesul verbal de la întrunirea Consiliului profesorilor
clasei;
Realizarea campaniei de prevenire și combatere a consumului de substanțe etnobotanice;
Introducerea temelor privind violența și discriminarea în școală și măsurile de prevenire a
acestora, în programarea orelor de dirigenție;
Formarea de echipe operative formate din consilierul școlar, diriginți, membri ai comisiei,
părinți, polițistul de proximitate;
Realizarea acordurilor de parteneriat între școală și Asociația Părinților, între școală și Poliția
de Proximitate- Secția 25;
Consilierea individuală și de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
Implicarea elevilor și a profesorilor diriginți în activitățile dedicate fenomenului de violență.
SOLUȚII POSIBILE DE REMEDIERE:
Permanentizarea legăturii între toți factorii care au responsabilități în acest domeniu;
Aplicarea sancțiunilor prevăzute în ROFUIP, ROI și Statutul elevului;
Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;
Notarea fără excepții a absențelor în catalog.
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6
Total

Nr. profesori
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-

Unitatea scolara
Scoala Gimnazială
”Sf.Andrei”

Sanctiune
-

II 2.3 COMISIA PENTRU CONTROLUL FRECVENTEI ȘI NOTĂRII
RITMICE
SITUATIA ABSENTELOR ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Absenteism
Total
Din care motivate
Inv. Primar
1550
455
Inv. Gimnazial
3453
3556
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Total

8456

4015

Total general : 8456– absente din care 4015- motivate
Comisia de notare ritmică și frecvență a raportat un număr suficient de note pe discipline.
În ceea ce privește absenteismul se constată o pondere mare a absențelor la clasele a IV- a
G, a V- a A, a V- a G, a VIII- a A și a VIII- a D, datorită elevilor: Ipate Maria, Tănase
Robert, Calutu Caroline, Bejan Mirel, Tănase Ana Gabriela, Simion Alexandru Cristian , care
au rămas repetenți datorită neprezentării la sesiunea de examene pentru încheierea situației
școlare.
Profesorii diriginti au înștiințat familiile respectivilor elevi atât pe parcursul anului școlar,
cât și la finalul acestuia și au elaborat rapoarte de analiză.
Din raportările lunare reiese un număr de 1550 de absențe la ciclul primar, din care 459
motivate și un număr de 6906 de absențe la ciclul gimnazial, din care 3556 motivate. Totalul
absențelor raportate este de 8456, din care 4015 motivate.
MĂSURI PENTRU DIMINUAREA ABSENTEISMULUI:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificarea cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la apariția absențelor;
Conștientizarea situației de risc în care se află elevul și stabilirea unui acord și a unor
obiective pe termen scurt și mediu care să susțină frecventarea cursurilor;
Informarea părinților despre situația copilului;
Consilierea elevului( două ședințe de consiliere);
Monitorizarea comportamentului elevului.
MĂSURI EDUCATIVE AXATE PE ELEV:
Implicarea elevului în activități educative;
Recuperarea materiei;
Implicarea în managementul clasei;
Informarea părintelui cu privire la evoluția comportamantului elevului.

A fost respectat graficul ședințelor cu părinții și cel al consultațiilor, dar a fost convocat și
consiliul profesorilor clasei atunci când s- a impus aceasta măsură.

ANALIZA SWOT
Puncte tari
Colaborarea conducerii unității de învățământ cu Poliția locală- Secția 25, Consiliul
Local, DGASPC. Asociația părinților elevilor de la Școala Gimnazială Sfântul Andrei”.
Puncte slabe
Slaba implicare a părinților elevilor aflați în situație de abandon.
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II 2.4 COMISIA CES
Activitatea Comisiei de integrare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale în anul 2020-2021
a vizat:
1. Inventarierea, depistarea şi îndrumarea în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară şi
profesională pentru copii cu CES.

Ciclu primar
Ciclu gimnazial
Total

Nr. de copii cu
certificat
CES
la
începutul anului școlar
13
10
23

Nr. de copii cu certificat Nr. de copii cu certificat CES
CES obț inut pe parcursul la sfârș itul anului
anului
3
12
0
10
3
22

Permenent se actualizează baza de date privind elevii cu CES, iar în acest sens se constată o creștere a
numărului acestora.
2. Elaborarea și implementarea Planul Educational Individualizat si Planului de Servicii
Individualizat
· Elevilor cu CES li s-au aplicat diverse probe psihopedagogice şi logopedice în vederea
stabilirii nivelului de instrumentare şi de dezvoltare al acestora, elaborandu-se Planul
Educational Individualizat și Planul se Servicii Individualizat realizat de către profesorul
itinerant și de sprijin în colaborare cu cadrele didactice ale clasei și cu consilierul școlar
(prin propunerea de obiective individualizate).
· In urma stabilirii nivelului de dezvoltare şi intrumentare al fiecărui copil, s-au realizat
adaptări curriculare, s-au întocmit planuri de intervenţie personalizată, atât în ceea ce
priveşte terapia cognitivă şi sprijinul educaţional la limba română şi matematică (de către
profesorii de sprijin : Schmidt Tudorița și Miroș Florina), cât şi în ceea ce priveşte
consilierea psihologică (prof. consilier Gaftoi Gianina).
· Monitorizarea progreselor și a dificultăților elevilor cu CES este realizata de către
profesorii intineranti și de sprijin sau, pentru cazurile unde nu a fost alocat-profesorul
diriginte sau învățătorul.
· Consilierea individuală se realizeaza la cerere
· Colaborarea dintre profesorul de sprijin, consilierul școlar, medicul și asistentul școlar,
părinții și cadrele didactice in vederea găsirii celor mai eficiente modalități de atingere a
obiectivelor din curriculum-ul adaptat.
3. Îmbunătățirea climatului școlar
· Participarea consilierului școlar la ședințe cu părinții în situațiile în care comportamentul unui
elev față de colegii lui (sau invers) riscă să dezechilibreze climatul clasei: 3 activități la care
au participat 37 de părinți
· Desfășurarea unor lecții de consiliere educativă în clasele în care învață elevi cu certificat CES
cu scopul încurajării empatiei și a atitudinii deschise față de dificultățile fiecărui copil- 10
activități la care au participat 252 elevi
4. Pregătirea profesională a membrilor comisiei
Pe parcursul anului s-a constatat ca acestia nu s-au înscris la cursuri de specialitate în vederea
dezvoltării competențelor necesare în activitatea cadrelor didactice cu elevii cu CES, dar la nivelul
instituției s-a desfășurat în perioada: Mai 2020- Decembrie 2020, Proiectului Educational ”
Democrația în școala mea”. Scopul acestui proiect a fost integrarea și incluziunea scolara in scolile
de masa a copiilor cu cerinte educative speciale.
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5. Asigurarea drepturilor legale solicitate de aparținătorii elevilor cu CES se face la nivelul instituției
de catre secretar șef Pleșa Valentina care:
· Verifică eligibilității solicitărilor;
· Centralizează și transmite situația pe școală către forurile superioare;
· Logistica distribuirii drepturilor bănești aprobate de municipalitate.

II. 2.5. COMISIA OȘP
In anul şcolar 2020-2021 au fost înscrişi 24 elevi care participă la programul de
remediere şcolară.
În urma activităţilor de remediere şi sprijin on-lines-au obţinut uşoare progrese cu
salturi mici şi inegale. Sunt elevi care au dovedit un uşor progres în programul de remediere,
dar și elevi cu o evoluţie şcolară mai
lentă. Unii elevi se află în acelaşi stadiu ca la începutul anului şcolar, deoarece ei
lucrează într-un ritm greoi şi lent. Progresul în evoluţia şcolară a acestora lipsește și pentru că
unii dintre ei au un grad de dizabilitate gravă sau medie.
Un aspect pozitiv în participarea elevilor cu handicapuri severe este acela că nu au
manifestat tulburări de comportament, ei au dovedit că participă la activităţile de remediere
on-line cu plăcere. O zi pe săptămână, cadrul didactic de sprijin desfășoară activități de
remediere on-line cu elevii cu dificultăţi de învăţare sau de comunicare din clasele CP-VIII.
Au fost informați, periodic, părinţii elevilor cu privire la evoluţia şcolară a acestora în şedinţe
cu părinţii sau consilierile individuale. Cadrul didactic de sprijin a implicat elevii cu
dificultăți de învățare în activităţi extraşcolare conform unei planificări.
Punctele tari ale activităţii de remediere sunt consilierea individuală împletită cu
secvenţe interdisciplinare pentru stimularea interesului pentru învăţare şi faptul că toţi elevii
au fost promovaţi la sfârşitul anului. Se recomandă ca aceşti elevi să continue programul de
remediere. Permenent se actualizează baza de date privind elevii cu CES, iar în acest sens se
constată o creștere a numărului acestora.
Activitatea Comisiei de Integrare a Copiilor cu Nevoi Educaţionale Speciale a vizat:
6. Inventarierea, depistarea şi îndrumarea în vederea obţinerii certificatului de orientare
şcolară şi profesională pentru copii cu CES.
Nr. de copii cu
Nr. de copii cu certificat Nr. de copii cu certificat
certificat CES la
CES obț inut pe
CES la sfârș itul anului
începutul anului ș
parcursul anului
colar
Ciclu primar
13
4
14
Ciclu
12
4
10
gimnazial
Total
25
8
24

7. Elaborarea și implementarea Planul Educational Individualizat si Planului de Servicii
Individualizat
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Elevilor cu CES li s-au aplicat diverse probe psihopedagogice şi logopedice în
vederea stabilirii nivelului de instrumentare şi de dezvoltare al acestora,
elaborandu-se Planul Educational Individualizat și Planul se Servicii
Individualizat realizat de către profesorul itinerant și de sprijin în colaborare cu
cadrele didactice ale clasei și cu consilierul școlar (prin propunerea de obiective
individualizate).
· In urma stabilirii nivelului de dezvoltare şi intrumentare al fiecărui copil, s-au
realizat adaptări curriculare, s-au întocmit planuri de intervenţie personalizată, atât
în ceea ce priveşte terapia cognitivă şi sprijinul educaţional la limba română şi
matematică (de către profesorii de sprijin, cât şi în ceea ce priveşte terapia
logopedică şi consilierea psihologică.
· Monitorizarea progreselor și a dificultăților elevilor cu CES este realizata de către
profesorii intineranti și de sprijin sau, pentru cazurile unde nu a fost alocatprofesorul diriginte sau învățătorul.
· Consiliere individuală la cerere a elevilor cu CES
· Colaborarea dintre profesorul de sprijin, consilierul școlar, medicul și asistentul
școlar, părinții și cadrele didactice in vederea găsirii celor mai eficiente modalități
de atingere a obiectivelor din curriculum-ul adaptat.
8. Pregătirea profesională a membrilor comisiei
· Datorită faptului că activitatea s-a desfășurat on-line, cadrele didactice au
participat la cursuri de formare in vederea dobandirii competențelor digitale.
· Profesorul itinerant Gagiu Ana Maria: “ Stategii pentru dezvoltarea autonomiei în
învățare a elevilor în mediul on-line”
·

III MANAGEMENT SCOLAR
III 1. RAPORT ASISTENTE ȘI INTERASISTENȚE
În luna octombrie a anului școlar 2020- 2021 a fost realizat graficul anual de asistențe și
interasistenîe in vederea evaluării calității activității de predare-invățare- evaluare a corpului profesoral.
Au fost precizate termenele de realizare a asistențelor la lecții, cât și disciplinele de observat, astfel încât
să fie monitorizate toate cadrele didactice.
Perfecționarea pregătirii pedagogice s-a realizat prin participarea la consfătuirea cadrelor
didactice, cercuri pedagogice/ ședințe metodice/ consilii profesorale cu temă/ sesiuni de comunicări
științifice/ simpozioane, dar si prin activități de grup, realizate prin intermediul tehnologiei si al
internetului, in care au fost prelucrate formularele de autoevaluare a activității si au fost analizate
criteriile de evaluare stabilite pe baza indicatorilor de performanță.
Directorii si membrii comisiei de curriculum au asigurat consilierea si feed- back- ul și au
stabilit căile de acțiune.

Obiective urmărite în analiza activităţilor de asistenţă la oră
§ PREGĂTIREA CONDIŢIILOR NECESARE LECŢIEI/ACTIVITĂŢII:
v Asigurarea mijloacelor educaționale digitale si de comunicare, care asigură
desfășurarea procesului educațional prin activități specifice, organizate prin intermediul
tehnologiei si al internetului precum: platforme digitale educaționale sau destinate
creării și partajării resurselor educaționale deschise( RED);
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v Folosirea resurselor educaționale deschise de tip lecție, quiz, test, tutorial, disponibile
pe platforme educaționale;
v Folosirea formelor de comunicare prin intermediul tehnologiei si al internetului:
sincronă, asincronă și mixtă;
v Folosirea strategiilor didactice compatibile cu TIC și internet;
v Realizarea de lecții interactive, utilizând aplicații compatibile cu platforma GSuite;
v Folosirea de chestionare google on- line sau chestionare doodle.com pentru testarea
cunoștințelor teoretice;
v Stabilirea unor criterii de evaluare clare;
v Asigurarea securității în mediul educațional virtual.

§ CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC:
v Rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice care fundamentează conţinutul
lecţiei/activităţii
v Corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie/activitate
v Dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor transmise
v Valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prealabile implicate în
învăţarea noului conţinut
v Corelaţii cu date şi fapte cunoscute de la alte discipline, din experienţa de viaţă a
elevilor
v Posibilitatea aplicării noului conţinut în activităţi diverse;
v Îmbinarea diferitelor forme de activitate frontală, individuală, pe grupe
v Densitatea lecţiei sau a activităţii, gestionarea judicioasă a timpului alocat activităților
on- line, încadrarea în mod echilibrat a etapelor din proiectarea didactică.
§ VALENŢELE EDUCATIV-FORMATIVE:
v Contribuţia lecţiei/activităţii la dezvoltarea gândirii, limbajului, imaginaţiei şi la
dezvoltarea autonomiei elevilor/copiilor
§ ASPECTE METODOLOGICE:
v Respectarea planului- cadru si programelor scolare in vigoare, în proiectarea și
organizarea activității didactice;
v Selectarea informațiilor(experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora);
v Utilizarea metodelor activ- creative;
v Preocuparea pentru formarea deprinderilor de activitate independentă
v Aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți elevii dobândirea
competențelor specifice particularităților de vârstă;
v Folosirea unor metode şi procedee ce realizează o accentuare a caracterului formativ al
învăţării
v Realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea
procesului educațional;
v Utilizarea mijloacelor de învăţământ aflate în banca de date virtuală personală si a
resurselor educaționale necesare desfășurării activității didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului;
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v Folosirea de materiale didactice in format digital: manuale școlare, auxiliare curriculare
aprobate, ghiduri, broșuri, aplicații, platforme digitale;
v Estetica și funcţionalitatea materialului didactic utilizat în lecţie/activitate , integrarea
în lecţie/activitate la momentul potrivit a mijloacelor de învăţământ
v Crearea motivaţiei , gradul de antrenare a elevilor în lecţie/activitate
v Crearea unei comunitati de învățare;
v Evaluarea formativă , măsura în care se realizează în lecţie/activitate feedback-ul
v Evaluarea tuturor obiectivelor operaţionale ale lecţiei/activităţii ,
v Încurajarea contributiilor individuale, a reflectiei;
v Preocupări legate de notarea elevilor ( acordarea de calificative/ note).
§
v
v
v

COMPORTAMENTUL PROPUNĂTORULUI :
Comportamentul relațional;
Adaptarea conduitei , limbajului la cerinţele copilului;
Capacitatea stăpânirii de sine, perseverenţă , tact şi măiestrie pedagogică.

Aspecte pozitive

- Utilizarea lucrului pe grupe, a experimentelor, a fişelor de
lucru, a calculatorului sau a softurilor educaţionale, a
resurselor educationale si platformelor de invatare
- Calitatea planificărilor, adaptarea obiectivelor lecţiilor la
nevoile elevilor
- Pregătirea de specialitate a unor profesori
- Eforturile unor profesori în a diversifica metodele de
predare, în a conduce activitatea on- line şi în a motiva elevii
- Calitatea orelor desfăşurate de profesori debutanţi

Aspecte
care
îmbunătăţite/

- Comunicarea cu elevii şi implicarea lor în realizarea
demersului educativ
- Calitatea temelor alese pentru lecţiile demonstrative
trebuie -Capacitatea elevilor de a realiza calcule, de a rezolva
probleme specifice disciplinei

Acţiuni propuse/termene
de realizare

-Progresul lent al elevilor pe parcursul unui semestru
-Calitatea portofoliilor unor elevi
-Eficacitatea utilizării unor metode moderne parţial stăpânite
-Disciplina în timpul orelor şi absenteismul
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Concluzii În perioada suspendării cursurilor față în față cadrele didactice au realizat
următoarele activități:
-

Proiectarea și realizarea activităților didactice din perspectiva principiilor curriculare și a
celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului,
- Desfășurarea activității didactice în sistem on- line cu responsabilitate, asigurând astfel
calitatea actului educațional;
- Elaborarea, selectarea și adaptarea resurselor educaționale deschise, a sesiunilor de
învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și a altor categorii de resurse
educaționale deschise, aplicații și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare online:
tabletă grafică, manual digital, jocuri online de pe Moza Web și Mozabook, jamboard,
conferințe TED, fișe de lucru, materiale audio/ video, tutoriale, chestionare google on- line sau
doodle.com pentru evaluarea teoretică, quiz- uri, portofolii, experimente, lucrări practice.
Majoritatea cadrelor asistate au dat dovadă de cunoaşterea şi disponibilitatea de a utiliza
în cadrul lecţiilor metode moderne de predare- învățare- evaluare.
Au elaborat instrumente de evaluare aplicabile on- line, pentru înregistrarea progresului
elevilor;
Au oferit feed- back constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la
activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru.
Au selectat informațiile/ experiențele anterioare ale elevilor și le- au valorificat;
Au coordonat activitatea clasei și au colaborat cu celelalte cadre didactice în vederea
asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare;
Au fost applicate resurse de antrenament de tip teste și bareme de notare pentru
Evaluarea Națională
Acţiunile propuse spre realizare în cadrul fişelor de observare vizează implicarea în mai
mare măsură a tuturor elevilor în desfăşurarea lecţiilor, în munca de echipă, realizarea de
activităţi cu sarcini de lucru diferenţiate cu scopul eficientizării procesului didactic şi
reducerea absenteismului.
Cadrele didactice nou intrate în sistemul de învăţământ preuniversitar au fost consiliate
în cee ace privește proiectarea/ desfășurarea activității de predare- învățare- evaluare on- line.

III 2. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR
Bursele scolare reprezinta, conform legii, o forma de sprijin material vizand atat protectia
sociala (burse sociale), cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la invatatura
si disciplina (burse de merit), sau a celor care au rezultate extrascolare- conform CAEN - (burse
de performanta).
Comisia pentru acordarea de burse si rechizite a fost coordonata de Dir. adj. Dobre
Alina; Director adj. Pătrașcu Liliana
SEMESTRUL I
1. Burse sociale: 74, din care:
- orfani- 19
- medicale- 29
- venituri mici- 26
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2. Burse de performanta: 28
3. Burse de merit: Tip a (note) 415 (gimnazial) + 1 restanta bursa merit 2018-2019
Tip b si c 12 elevi
4. Burse de studiu: 0
SEMESTRUL II
1. Burse sociale: 70, din care:
- orfani- 19
- medicale- 29
- venituri mici- 22
2. Burse de performanta: 27
3. Burse de merit: Tip a (note) 584 (gimnazial) + 4 restante bursa merit 2019-2020
sem I
Tip b si c 12 elevi
4. burse vacanta/ sociale: 70 din care:
- orfani- 19
- medicale- 29
- venituri mici- 22
5. Burse de studiu: 0
S-au acordat rechizite gratuite pentru 0 de elevi proveniti din familii cu venituri mici.
In cadrul programului “ Bursa primarului” au fost acordate :
- 71 burse pentru elevii care au obtinut media generala 10 in anul scolar 2019-2020

III 3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ
La începutul anului școlar personalul didactic, personalul auxiliar și
nedidactic al școlii a fost informat cu privire la cursurile oferite de CCD, ISMB și alti
furnizori de formare continuă acreditați. Profesorii nou veniţi în şcoală au completat
fişele individuale privind activitatea de formare continuă. A fost întocmit un Raport
privind situaţia formării continue la nivelul unităţii şi propuneri care să sprijine
activitatea CCD-Bucureşti. S-a întocmit situația privind participarea cadrelor
didactice la diferite activități de formare. Prezentarea obligativității cadrelor
didactice și nedidactice la activitățile de formare continuă. Asigurarea legislației
școlare la nivelul comisiei pentru perfecționare și formare continuă prin întruniri de
lucru în scopul diseminării informațiilor, cunoașterii și dezbaterii actelor normative,
metodologiilor, precizărilor ISMB, CCD București. Monitorizarea și evaluarea
activităților de formare și dezvoltare profesională realizată prin actualizarea
periodică a bazei de date și a portofoliului privind formarea și dezvoltarea
profesională.
Au fost afișate la avizier calendarul și metodologiile pentru înscrierea și
susținerea examenelor pentru definitivat și gradele didactice, iar cadrele didactice au
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fost informate cu privire la depunerea actelor necesare și despre documentele
legislative în vigoare.
În calitate de responsabil al Comisiei de formare am întocmit Planul
Managerial și Planul Operațional, am realizat un grafic al inspecțiilor pentru
gradele didactice în conformitate cu graficele ISMB pentru definitivat și gradele
didactice II, I, am completat dosarul comisiei cu documentele necesare.
Nevoia de formare a fost adaptată pe parcurs noii situații în contextul
pandemiei COVID – 19, reglementate în baza Ordinului nr. 4.862 din 08.07.2020
privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă,
organizate și desfășurate prin casele corpului didactic - CCD - în scopul asigurării
calității procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended
learning și online, în contextul pandemiei COVID – 19.
Personalul didactic auxiliar și-a manifestat interesul pentru cursurile care îi ajută
la eficientizarea modalității de lucru, organizare și specializare în domeniile lor de
activitate. Pentru personalul nedidactic se impune o ofertă diversificată pentru
formarea continuă. Un procent de 50% din totalul personalului școlii au participat la
cursuri de formare și dezvoltare profesională.
Din cele 87 de cadre didactice: 73 sunt titulare, 4 suplinitori pensionari, 7
suplinitori calificaţi, 2 cadre didactice associate, 1 profesor CMBRAE.

STATUT CADRE DIDACTICE
Titulare

Suplinitor pensionari

Suplinitor calificat

8%2%
5%

85%
Grade didactice
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Asociat

1 profesor CMBRAE

60
50
40
30
20
10
0
Grade didactice
Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Din analiza datelor prezentate mai sus, reiese că în unitatea noastră şcolară personalul
didactic este calificat. De asemenea, se remarcă faptul că 53 din cadrele didactice titulare au gradul
didactic I.

ANALIZA S.W.O.T A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE

Perspective externe

Perspective interne

Factori pozitivi

Factori negativi

Puncte tari

Puncte slabe

- interesul major al cadrelor didactice față
cursuri, seminarii, conferințe și stagii de
formare
-oferta și tematica cursurilor de formare a
fost corelată cu nevoile de formare, şi în
contextul pandemiei COVID -19.
- organizarea cursurilor de formare in cadrul
unitatii de invatamant

- lipsa fondurilor alocate cursurilor de
formare
- lipsa stagiilor de formare în străinatate

Oportunități

Amenințări

- oferta variata a CCD și a altor furnizori de
formare
- oferta cursurilor de perfectionare oferite de
universități
- desfasurarea cursurilor in format online

- timpul scazut alocat cursurilor de
formare și perfecționare
-reducerea
bugetului
unitatilor
de
invatamant

-cresterea interesului cadrelor didactice
pentru participarea la cursuri de formare si
dezvoltare profesionala
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CURSURI DE FORMARE
Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă reiese şi din tabelul
atasat mai jos:

Nr.
crt.

Nume şi prenume
cadru didactic

Cursuri de formare
profesională

An scolar 20202021

Credite

Instituţia furnizoare

1.

Panțiru Lidia-Maria

CRED

Oct.-dec. 2020

30

CCD BUCUREȘTI

CRED

Oct.-dec. 2020

30

CCD BUCUREȘTI

2021

30

Asociatia Egomundi

2021

30

Asociatia Egomundi

6ore

Crucea Rosie

15

CNPEE

2

Marcu Daniela

Eficientizarea
managementului
institutiilor de invatamant
preuniversitar”
Inovare si schimbare in
managementul institutiilor
de invatamant
preuniversitar”
Profesor in online

Oct.-dec. 2020

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

Mentor

Iunie 2021

Management educational

Iunie 2021

3

Neica Camelia
Manuela

Programul de formare pentru
constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru
examenele și concursurile
naționale (CPEECN

4

Radu Maria Iuliana

CRED (in curs de finalizare)

2021

30

CRED

2021

30

MEN

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

Evaluarea formative online

sept 2020-ian
2021

8 ore

Didactic.ro

Calitate si eficienta in SCIM

sept 2020

20
credite

Aplicarea TIC in procesul
de predare-invatare-

noiembriedecembrie 2020

15
credite

5

6

Florea Anda

Aldea Roxana
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MEN

Asociatia
Transformarea prin
formare
Asociatia
Promovarea

evaluare in invatamantul
primar si gimnazial

7

8

Chiriac Sorin Florin

Partenie Mirela
Smaranda
Partenie Mirela
Smaranda

Lira Daniela
Lira Daniela
9
Lira Daniela

10

11

Rosana Nica

Soare Mihaela

Mestesugurilor si
Artelor traditionale

Educatia elevilor prin
activitati extracurriculare
Adaptarea activitatilor
online la stilul de invatare
al elevilor

aprilie-mai
2021

15
credite

Asociatia Prof Edu

mai 2021

24 ore

CCD/Cursuri
digitale

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

C.R.E.D

DA

30

M.E.N

C.R.E.D

DA

30

M.E.N

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

Mentor

Iunie 2021

Management educational

Iunie 2021

CRED

2020

30

CCD

2020

-

CCD

2020

-

Editura Didactică și
Pedagogică S.A.

Octombrie 2020

15

Proedus

LEADERSHIP în Educație

9.10.2020

-

SC SELLification
SRL-D

Cum sa folosesti table
interactive in ONLINE

21.11.2020

-

SC SELLification
SRL-D

Cum să dinamizezi ora în
ONLINE

22.10.2020

-

SC SELLification
SRL-D

EXCELENȚA ÎN CARIERA
DE DASCĂL

4.12.2020

-

SC SELLification
SRL-D

Creează Fișe de Lucru
DIGITALE cu UȘURINȚĂ

30.10.2020

-

SC SELLification
SRL-D

Evaluarea Elevilor în
Online

3.9.2020

-

SC SELLification
SRL-D

Tehnici de Motivare a
elevilor prin NLP

18.3.2021

-

Experiențe online în
predarea la clasa
Folosește manualele 3D și
Instrumentele interactive
pentru a susține lecții la
distanță
Rolul comunicării în
gestionarea clasei de
elevi
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APLICAREA TIC ÎN
PROCESUL DE PREDAREÎNVĂȚARE-EVALUARE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

7.12.202110.01.2021

15
credite

APMAT

10.12.2020 22.01.2021.

25
credite

EDUSFERA

02.2021

-

SALVATI COPIII

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

CRED

Ianuarie-martie
2021

30

CCD BUCUREȘTI

Profesor in online

Oct.-dec. 2020

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

Mentor

Iunie 2021

Management educational

Iunie 2021

CRED

Ianuarie-martie
2021

30

CCD BUCUREȘTI

Mentor

Iunie 2021

Management educational

Iunie 2021

CRED

Ianuarie-martie
2021

30

CCD BUCUREȘTI

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

CURS DE PRIM AJUTOR

12.2020

-

Crucea Rosie

15

Aociația pentru
Promovarea
Meșteșugurilor și
Artelor Tradiționale
APMAT

15 crt

PROEDUS

„GOOGLE EDUCATOR
NIVELUL 1 INTERMEDIARI”
PROFESOR REAL INTR-O
SCOALA VIRTUALA

12

13

Capraru Ancuta
Mihaela

Pirliteanu Zoe

Vizitiu Emilia Maria
14

15

16

17

Paraschiv Alin
Nicolae

Dobre Alina

Lubinschy Ramona

Aplicarea TIC în procesul
de predare-învățareevaluare în învățământul
primar și gimnazial

10.11-26.11

Mentor

Iunie 2021

Management educational

Iunie 2021

Noile educații - Abordări
inovative pentru disciplina
Pregătiți pentru viață

26 Februarie-14
martie 2021
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Sofronie Mirela

18

Noile educații - Abordări
inovative pentru disciplina
Pregătiți pentru viață
Platforme educaționale și
instrumente de evaluare
online

15crt

CCD

3 Octombrie
2020-30 iunie
2021

20

Alexandrescu Eliana

Master anul I Management
și consiliere educațională

21

Hoitan Veronica

CRED
Curs de prim ajutor
premedical – Proiectul
”Pregătit înseamnă protejat
– Ediția a II-a”
Workshop ”Noile media în
clasă” – Simpozionul
municipal ”INOVAȚIE ÎN
EDUCAȚIE”
Workshop educațional
”Ora de Educație Rutieră”

Patrascu Liliana

22 Martie-15
aprilie 2021

26 Februarie-29
martie 2021

Tudoroiu Luminița

23

PROEDUS

3 Octombrie
2020-30 iunie
2021

19

22

15 crt

Master anul I Management
și consiliere educațională
Cursuri - Corpul de
profesori evaluatori pentru
examenele si concursurile
nationale CPEECN

Barbu Monica Natașa

26 Februarie-14
martie 2021

DPPD UTCB
MEC - CNPEE
60 ore

DPPD UTCB
30

CCD BUCUREȘTI

14 decembrie
2020
28 ianuarie
2021

12 ore

Crucea Roșie
Română – Filiala
Sector 6

19 martie 2021

1 oră

Școala Gimnazială
”Sfântul Andrei”

1 aprilie 2021

2 ore

Asociația EDIT în
parteneriat cu
PROEDUS

Programul de formare
continuă ” Calitate și
eficiență în Sistemul de
Control Intern Managerial”
Programul de formare
continuă
”Aplicarea TIC în procesul
de predare- învățareevaluare în învățământul
primar și gimnazial”

oct.- nov.
2020

20 CPT

nov.- dec.
2020

15 CPT

Programul de formare
continuă ”Comunicarea și
relaționarea eficientă cu
elevii”
Atelierul”Experiențe online
la disciplina Educație
muzicală”.
Programul de dezvoltare
profesională”Educația
elevilor prin activități
extracurriculare”

oct.

25 CPT
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2020

Oct 2020

Mai 2021

1 ora

Nanu Ioana

24

Cursuri online și
participare la workshop-uri
pentru suita de
aplicații educaționale de la
Google
Gamefication of Learning

August –
Noiembrie 2020

Decembrie 2020

Linkedin

Elearning Essential

25

26

Stan Adriana Iuliana

Marchiș Teodora

”Curriculum relevant,
educație deschisă pentru
toți”
„Programului de formare
continuă ”CREDCurriculum relevant,
educație deschisă pentru
toți. Formare nivel II –
învățământ gimnazial”
“Profesor real intr-o scoala
virtuala”
Cursul de Prim Ajutor„Pregatit inseamna
protejat”

27

PANFIL IOANA

28

Radu-Marinciu
Isabela Maria

29

ȘERBĂNESCU
SIMONA
RUXANDRA

diverse

CRFED- Curriculum
relevant, educatie deschisa
pentru toti
Profesor real într-o școală
virtuală
1.
Cerc
pedagogic“Siguranța
elevilor și profesorilor pe
internet. Efectele învățării
on-line asupra stării de bine
a elevilor și profesorilor” –
cu lucrare
2.
WORKSHOP - “
Diversitatea în educație.
Cum abordăm evaluarea la
distanță : aspecte
psihologice, practici
constructive.
3.
Curs prim ajutor- –
“ Pregătit înseamnă
protejat”
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Ianuarie 2021

Linkedin

ianuarie-aprilie
2021

30

CCD

Octombriedecembrie2020

30

MEN

03.11-03.12 2020

40 ore

Salvati Copiii/ Ora
de net

10

Crucea Roșie
Română

DA

30

CCDB SI ME

Decembrie 2020

15 ore

2020-2021

-

14 12. 2020
online
29 01.2021
Face to face

Organizația Salvați
Copiii
1.ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.279
2.ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.169
3. Crucea Roșie
4. ȘCOALA
GIMNAZIALĂ “SF.
ANDREI”
5. Florin Tudose &
Centrul de cursuri și
meditații online
“Domnul Trandafir
Teach-ital”
6. Florin Tudose &
Centrul de cursuri și

30

ȘERBAN OANA
ELEONORA

6.
Curs despre
platformele Wordwall si
Quizizz - Florin Tudose &
Centrul de cursuri și
meditații online “Domnul
Trandafir Teach-ital”
7.
Curs –
“Organizarea lecțiilor
online”
8.
Workshop “
Digital Skills and
Competences for Future”
workshop 2020 webinar
9. Inspectie IC I , IC2,
pentru grad II.
1.
Cerc pedagogic
“Siguranța elevilor și
profesorilor pe internet.
Efectele învățării on-line
asupra stării de bine a
elevilor și profesorilor” – cu
lucrare
2.
WORKSHOP - “
Diversitatea în educație.
Cum abordăm evaluarea la
distanță : aspecte
psihologice, practici
constructive.
3.
Curs prim ajutor- –
“ Pregătit înseamnă
protejat”
5.
Curs Classroom 6.
Curs despre
platformele Wordwall si
Quizizz - Florin Tudose &
Centrul de cursuri și
meditații online “Domnul
Trandafir Teach-ital”
7.
Curs –
“Organizarea lecțiilor
online”

meditații online
“Domnul Trandafir
Teach-ital”
7. ASQ
8. Digital Skills and
Competences for
Future”
9. ȘCOALA
GIMNAZIALĂ “SF.
ANDREI”

2020-2021

-

1.ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.279
2.ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.169
3. Crucea Roșie
4. ȘCOALA
GIMNAZIALĂ “SF.
ANDREI”
5. Florin Tudose &
Centrul de cursuri și
meditații online
“Domnul Trandafir
Teach-ital”
6. Florin Tudose &
Centrul de cursuri și
meditații online
“Domnul Trandafir
Teach-ital”
7. ASQ
8. Digital Skills and
Competences for
Future”

IV. CONCEDII PENTRU INGRIJIRE SI CRESTERE COPIL /
CONCEDII FARA PLATA
În anul școlar 2020-2021 următoarele cadre didactice au fost în concediu creștere copil:
· OLTEANU MARIANA
· CĂPRARU ANCUȚA
· STAICU ANDREEA
· PETRESCU ENACHE DIANA
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În anul școlar 2020-2021 următoarele cadre didactice au fost în concediu fără plată:
· MIHAI ANA GABRIELA
· GHEORGHIU PETRONICA

V. DEPARTAMENTUL SECRETARIAT
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, in cadrul departamentului secretariat s-au desfăşurat
diverse activităţi dintre care amintesc:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

procurarea, păstrarea şi cunoasterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni, adrese).
Informarea conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete, legi, hotarâri,
ordine, regulamente, instrucţiuni).
la nivelul departamentului secretariat sunt cunoscute normele, procedurile de sănătate şi securitate
în muncă, de PSI şi ISU pentru activităţilor desfăşurate în şcoală.
s-a respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, nórmele de protecţia muncii, de PSI şi ISU
pentru tóate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
gestionarea arhivei unităţii şi a documentelor privind situaţia şcolară a elevilor si a corespondenţei
şcolare precum şi arhivarea acestora în condiţii optime.
preluarea şi intocmirea de documente ca urmare a solicitarilor facute de angajati/ fosti angajati care
necesita consultarea arhivei unitatii (adeverinte, rapoarte) .
preluarea şi furnizarea datelor între elevi- cadre didactice – direcţiune – IS6/ISMB – alte şcoli.
actualizarea bazei de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare.
utilizarea TIC-ului la întocmirea documentelor şcolare.
completarea şi verificarea documentelor de studii ale elevilor (registre matricole, foi matricole
certifícate de echivalare a studiilor, adeverinţe de absolvire) etc.
întocmirea la termen a statisticilor referitoare la evidenţa elevilor atât în scris (registre matricole,
registre de evidente a elevilor / an scolar) cât şi în SIIIR.
intocmirea statisticilor solicitate de INS Bucuresti, IS6, ISMB sau alte instituţii, la timp şi la
solicitarea acestor conform termenelor, precum şi alte statistici privind personalul unităţii, atat pe
format de hartie cat si in format electronic, in functie de solicitari.
asigurarea circuitului documentelor în condiţii optime.
intocmirea în baza legislaţiei în vigoare de proceduri
intocmirea contractelor de munca si a fiselor de post pentru salariatii unitatii de invatamant
completarea in programul REVISAL (carnetele de muncă) a modificarilor intervenite la nivelul
contractelor de munca;
completarea dosarelor personale ale angajaţilor respectând legislaţia în vigoare.
intocmirea statelor de personal ale salariaţilor pe baza contractelor de muncă, respectiv a actelor
aditionale.
intocmirea statelor de plată lunare, prezentate pentru verificare departamentului contabilitate si
directorului unitatii.
colaborarea cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare.
păstrarea in permanenta a legăturii cu IS6, ISMB, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul
sectorului.
asigurarea relaţiilor cu publicul în timpul programului de serviciu;
intermedierea comunicarii între şcoală şi beneficiarii ei.
preluarea şi furnizarea datelor între elevi- cadre didactice – direcţiune – IS6/ISMB – alte şcoli.
primirea dosarelor de CES si evidente si calcularea drepturilor banesti a elevilor cu CES;
intocmirea situatiilor centralizate in ceea ce priveste situatia burselor;
implicarea la nivelul scolii in activitatea comisiilor din care face parte departamentul secretariat
(acordarea burselor scolare, rechizitelor si a ajutorului social, comisia de scolarizare, comisia
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pentru selectionarea documentelor din arhiva, comisia de incadrare si salarizare, comisia de
gestionare a activitatilor derulate prin SIIIR, comisia CES)
promovarea imaginii şcolii.
elaborarea şi aplicarea celor mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării planului
managerial al compartimentului secretariat.
implicarea în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii.
din partea departamentului secretariat, s-a oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în
îndeplinirea lor.
se asigura o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada zilei, cu tot ce
implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât
de conducerea unităţii cât şi de IS6/ISMB.
s-a raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în unitate.
participare la cursuri de formare continuă în cadrul CCD:
1. Arhivarea documentelor scolare
2. Gestionarea sistemului informatic al unitatilor scolare
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
- realizarea activitatilor din planul de actiuni
semestrial
- buna colaborare si comunicare cu conducerea
unitatii – colegii – elevii si parintii acestora
- rezolvarea solicitarilor in cel mai scurt timp
(1-3 zile)
OPORTUNITATI
-relatii foarte bune cu conducerea scolii
-relatii bune cu colegii
-relatii bune cu comunitatea locală, comitetul de
părinţi, parinti si elevi

PUNCTE SLABE
- decalarea termenelor unor activitati
- lipsa de spatiu de depozitare in secretariat a
arhivei de birou
- lipsa de spatiu de depozitare suficient de mare
pentru depozitarea arhivei permanente si a
arhivei recente
AMENINTARI
- dublarea programului de lucru
- lipsa timpului pentru familie
-consumul foarte mare de hartie pentru
multiplicarea documentelor
- implicarea departamentului secretariat in toate
activitatile unitatii scolare

VI. PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A existat o permanenta preocupare din partea intregului colectiv de cadre didactice de
promovare a imaginii scolii. Numeroase activitati – serbari scolare, concursuri, festivaluri, proiecte si
programe nationale si internationale – au avut atat un rol educativ pentru elevii care au contribuit, cat
si o sporita apreciere in randul comunitatii locale.
Relatia scolii cu parintii elevilor este foarte buna. Colaborarea si mai ales consilierea
parintilor in vederea sustinerii de catre elevi a Evaluarii Nationale, Admiterea in licee de stat dovedeste
aceasta.
Donatiile facute scolii de catre parinti sunt inca o dovada a bunei colaborari intre scoala si
comunitate.
In anul scolar 2020-2021 elevii si intreg personalul unitatii noastre s-au bucurat de un climat
de siguranta, asigurat de catre personalul unei firme de paza, coordonata de catre primarie.

VII. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
In perioada 01 septembrie 2020 –31 august 2021 compartimentul administrativ a
efectuat următoarele activităţi:
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Ø A coordonat activitatile ce se impun cu ocazia inceperii anului scolar in containere cu
mobilier si tot ce era necesar pentru igienizare in an de pandemie.
Ø A coordonat montarea in sala de sport a 6 sali de clasa
Ø Am actualizat informatiile referitoare la scoala noastra din aplicatia SIIIR, modulul
resurse materiale
Ø Am rezolvat prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului
administrativ-gospodăresc
Ø Am administrat şi răspuns de păstrarea bunurilor imobile şi de inventarul instituţiei pe
care îl repartizez şi a căror evidenţă o ţin
Ø Am distribuit materialele si accesoriilor necesare desfasurarii activitatii personalului
administrativ din cadrul institutiei;
Ø Am aprovizionat cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere in
cadrul institutiei;
Ø Am primit materialele, am verificat cantitatile indicate in documentele care le insotesc
si am controlat cat este posibil calitatea acestora . Am raspuns de depozitarea lor in
bune conditiuni pentru a se evita degradarea respectandu-se si normele de protectia
muncii si PSI ;
Ø Am intocmit receptiile si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si am
predat receptiile la biroul contabilitate, pentru efectuarea platilor;
Ø Am tinut si am procesat înregistrarile din magazie si am facut alte lucrari cu ajutorul
tehnologiei computerizate
Ø Am asigurat instruirea pe linie de protectia muncii de prevenirea si stingerea incendiilor
a personalului.
Ø Am respectat normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in
vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca;
Ø Am raspuns de ordinea si curatenia care trebuie sa fie in institutie, in grupurile sanitare,
etc .
Ø Am sesizat abaterile celor in masura sa ia decizii pentru remedierea acestora .
Ø Am elaborat impreuna cu conducerea institutiei fisa postului pentru personalul din
subordine;
Ø Am asigurat respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la
intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile
patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;
Ø Am raspuns de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,
precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.)
Ø Am respectat Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al
institutiei, aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine;
Ø Am raspuns de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
Ø Am urmarit comenzi de cumparare prin contact direct cu furnizorul pana la inchiderea
acesteia si receptia produsului;
Ø Am actualizat atributiile ce s-au facut in functie de modificarile organizatorice
legislative care au aparut;
Ø Am efectuat inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de
lege impreuna cu comisia de inventariere
Ø Am facut parte din comisia de casare şi declasare a bunurilor
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Ø Am administrat localurile instituţiei, am asigurat întreţinerea, repararea şi curăţenia lor
şi m-am ocupat de încălzitul şi iluminatul localurilor ( containere si sala de sport).
Ø Am mentinut la zi a evidenţa întregului patrimoniu instituţional.
Ø Am achizitionat resurse noi şi a materiale necesare desfăşurării activităţii specifice
institutiei.
Ø Am realizat menţinerea contactului cu furnizorii de resurse şi utilităţi
Ø Am intocmit la zi documentele de intrare-iesire a valorilor materiale pe fise analitice obiecte de inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizata a valorilor
materiale ( N.I.R. -uri, bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de miscare a
mijloacelor fixe )
Ø Am supravegheat reparatiile efectuate asupra cladirii
ASIGURAREA MANUALELOR SCOLARE
Comanda de manuale scolare retiparite pentru clasele I-VIII s-a facut in luna februarie
2021.S-au schimbat o parte din manualele de clasa II-a si de clasa a VIII a. Personalul didactic
si-a selectat manualul dupa criterii stabilite. La nivelul unitatii s-a facut centralizarea, iar la 14
septembrie 2020 toti elevii aveau manuale chiar daca invatarea s- a facut online.Ceilalti elevi
din clasele I-IV au primit 100 % manuale noi si recuperate. La sfarsitul anului scolar 20202021 s-au predat manualele de la o clasa la alta din lipsa spatiului.
VIII. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Pe parcursul anului scolar 2020 - 2021, activitatea compartimentului de contabilitate a
constat in realizarea urmatoarelor :
- bilantul anului 2020 pentru bugetul local si pentru bugetul de stat ;
- proiecte de buget pentru anul 2021 ( buget local , buget de stat, extrabugetar) nota de
fundamentare ;
- intocmit buget rectificat – buget local, buget de stat si extrabugetar;
- balante pentru buget local , buget de stat ;
- situatii privind monitorizarea cheltuielilor de personal buget local si buget de stat ;
- situatia fluxurilor de trezorerie pentru bugetul local si bugetul de stat ; anexa 3
- ordine de plata salarii, SDS;
- ordonantari de plata, angajamente bugetare si legale ;
- operatiuni de incasari si plati ;
- situatia furnizorilor neachitati – buget local;
- plata furnizorilor;
- verificare consumuri;
- inregistrare date financiare: buget si plati an 2020 si 2021 in aplicatia SIIR;
- inregistrari in contabilitate sintetic si analitic;
- inregistrari articole bugetare;
- solicitare necesar finantare cheltuieli de personal buget local, buget de stat;
- extrase de cont trezorerie, dispozitii bugetare – verificare si punctare;
- intocmit si depus lunar declaratia 112 si declaratia 100;
- calcul penalitati neplata la termen a chiriilor ;
- verificare inventarierea patrimoniului unitatii ;
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