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- au folosit simboluri corecte ale elementelor de circuit, au desenat corect schema 

circuitului electric (itemul 12); 

- au identificat corect caracteristicile păsărilor răpitoare şi scurmătoare (itemul 5);  

- au menţionat cauzele privind modul în care practicarea sporturilor nautice ar putea 

pune în pericol viaţa organismelor acvatice (testul 1, itemul 15), şi au menţionat efectele 

negative posibile pe care activităţile din parcul de aventură le pot avea asupra 

animalelor din pădure (testul 2, itemul 15). 

În urma analizării rezultatelor de la Evaluarea Naţională de la finalul  clasei a VI-a s-a 

constatat că unii elevi au avut dificultăţi în rezolvarea corectă a itemilor, cu toate că ei au fost 

familiarizaţi cu tipul de subiecte, prin rezolvarea la fiecare clasă a modelelor de teste propuse 

de MEN şi a altor teste de acelaşi tip. 

La Evaluarea Naţională de la finalul  clasei a VI-a la testul de Matematică şi ştiinţe, au 

obţinut ,,punctajul zero” un număr mare de elevi la itemii: 

 

Nr. 

itemului 

Nr. elevi 

cu punctaj 

zero 

Disciplina din care 

face parte itemul 

7 64 Matematică 
14 61 Fizică 
4 57 Fizică 
10 49 Biologie 

     

La problema 7 de matematică, geometrie mai precis, elevii aveau de calculat măsura 

unui unghi aplicând proprietăţi ale triunghiurilor. O mare parte din elevi au avut raţionamente 

incomplete cu afirmaţii corecte, dar nu suficient de specifice, sau au dat răspunsuri greşite, 

sau nu au răspuns. O cauză a numărului mare de elevi cu ,,răspuns zero” la această problemă 

este timpul insuficient pentru aprofundarea capitolului ,,Proprietăţi ale triunghiurilor”. 

În rezolvarea problemelor 4 şi 14 mulţi elevi au făcut raţionamente greşite, dar cu 

exprimarea corectă în unităţi de măsură adecvate mărimilor fizice utilizate, sau au utilizat 

corect definiţia densităţii sau vitezei, dar cu erori de calcul, sau cu folosirea neadecvată a 

unităţilor de măsură, sau au dat răspunsuri greşite, sau nu au răspuns. Acest lucru este 

consecinţa faptului că pentru clasa a VI-a D, profil mozaic, la disciplina fizică, în planul cadru 

este prevăzută o singură oră pe săptămână, insuficient pentru aprofundarea noţiunilor sau 

rezolvarea problemelor. 

La itemul 10 mulţi elevi  nu  au găsit suficiente explicaţii posibile pentru numărul mai 

mare de reptile pe versanţii sudici, în comparaţie cu cei nordici, din masivul Parâng (testul 2), 

sau nu au motivat faptul că numărul de lupi a rămas constant în ultimii 10 ani, în Parcul 

Naţional Semenic (testul 1).                     

Rezultatele slabe au fost cauzate şi de faptul că, în general, elevii pun accent pe 

memorare şi nu pe învăţarea logică, şi că testarea elevilor fără note genează un mai puţin 

interes din partea unor elevi, o motivaţie redusă a lor.  
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III.6. Învăţământul de performanţă 

 
 

           Analizând un segment al educaţiei, „educaţia de excelenţă”, care nu se 

adresează unui procent redus al populaţiei şcolare, ci urmăreşte dezvoltarea armonioasă, 

echilibrată în primul rând a personalităţii pe care fiecare copil o reprezintă apreciem că şi în 

anul şcolar 2017 – 2018 învăţământul de performanţă a reprezentat o constantă a interesului 

manifestat de elevii şcolii noastre, părinţi, profesori, în sensul concentrării atenţiei asupra 

potenţialului individului, al creării unui climat optim pentru elevii interesaţi de studiul 

aprofundat. 

         Pentru încurajarea şi stimularea învăţământului de performanţă s-a continuat programul 

complex proiectat pe termen mediu şi lung, aplicându-se strategii şi organizându-se activităţi 

specifice acestui palier al educaţiei.  

          Cadrul legislativ creat la nivelul ţării prin Metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare,aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 3035 din 

10.01.2012 şi Calendarul de desfăşurare a Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare, sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional pentru anul şcolar 2017-

2018, au determinat o consistenţă a activităţilor specifice organizate, activităţi ce au vizat :  

           Identificarea – cultivarea – consacrarea talentelor;  

           Responsabilizarea societăţii faţă de capitalul de talent;  

           Sprijinirea formării continue a profesorilor prahoveni în psihopedagogia 

excelenţei.  
           Evaluările interne au condus la identificarea aptitudinilor elevilor, la încurajarea şi 

sprijinirea celor capabili şi doritori să performeze într-un anumit domeniu. Evaluările externe 

reprezentate prin olimpiadele şi concursurile judeţene, zonale, naţionale care au avut loc în 

anul scolar 2017-2018, au demonstrat că aderenţa la competiţie, la întrecere, în rândul elevilor 

Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil”, precum şi pregătirea lor suplimentară se ridică la cel mai 

înalt nivel.  

      Cadrele didactice din unitatea şcolară au încurajat participarea la concursuri şi 

olimpiade, vizând stimularea competiţiei, a performanţei şi a succesului şcolar şi făcând 

cunoscute atât părinţilor cât şi elevilor avantajele pe care le implică: în afară de informaţiile 

noi din domeniul pentru care se pregătesc, elevii învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă 

unei competiţii, învaţă valoarea efortului şi a disciplinei şi, totodată, învaţă ce înseamnă 

perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea. 

       În concursurile desfăşurate elevii şcolii au obţinut rezultate frumoase care se regăsesc 

în rapoartele de analiză ale comisiilor metodice care urmează a fi prezentate în acest material. 

           Etapele superioare ale întrecerilor au confirmat potenţialul uman performant al şcolii 

noastre şi au consolidat încrederea în capacitatea şcolii  de a contribui în continuare la 

formarea şi dezvoltarea elevilor la cel mai înalt nivel.     
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REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE SCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Limba și literatura română: 

Olimpiada de lingvistică -  etapa județeană 

        MIHALCEA ALEXANDRU - clasa a VIII-a B –  Premiul al II-lea - profesor Georoceanu 

Cătălina 

        DUMITRU ANASTASIA - clasa a VIII-a B –  Mențiune - profesor Georoceanu Cătălina 

        DRAGOMIRESCU SARA - clasa a VI-a a –  Mențiune - profesor Ionescu Mădălina 

        POPOIU TEODORA - clasa a VI-a A –  Mențiune - profesor Ionescu Mădălina 

Olimpiada - Lectura ca abilitate de viață (O.L.A.V.) – etapa județeană 

        RUJOIU-MARE TEODORA - clasa a VIII-a B –  Mențiune - profesor Georoceanu Cătălina 

Olimpiada de limba și literatura română – etapa județeană 

        CARAGIOIU DIANA - clasa a VIII-a B –  Mențiune - profesor Georoceanu Cătălina 

Olimpiada de neogreacă – etapa județeană 

          Stanciu Alexia – clasa a VIII-a B – Premiul I 

Matematică:  

Concursul de matematică ,,Regalul Generaţiei XXI’’   

 

BIZINECHE MIHAI - clasa a VI-a B – Menţiune - profesor Daniela Bucur 

DUMITRU MIHAELA - clasa a VII-a C – Menţiune – profesor Mădălina Nicolescu 

 

Concursul naţional de matematică ,,Lumina Math’’  

 

                  NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune - profesor Daniela Bucur 

 

Olimpiada de matematică, etapa judeţeană  

 

DUMITRU ANASTASIA - clasa a VIII-a B– Menţiune - profesor Anda Marcu  

NAE MIHNEA SEBASTIAN - clasa a VIII-a B– Menţiune - profesor Anda Marcu 

 

 

Concursul de matematică ,,Grigore Moisil’’ 

  

GHICA TUDOR ȘTEFAN - clasa a V-a A– Menţiune - profesor Anda Marcu  
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BUCUR CEZAR GABRIEL- clasa a VII-a A– Menţiune - profesor Luminiţa Istrate  

NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune - profesor Daniela Bucur 

GEORGESCU CĂLIN- clasa a VII-a D – Menţiune – profesor Mădălina Nicolescu 

MOTÂNGĂ DARIA - clasa a VII-a D – Menţiune – profesor Mădălina Nicolescu 

SASU ANDREEA- clasa a VII-a D – Menţiune – profesor Mădălina Nicolescu 

ZOICA DANIEL- clasa a VII-a D – Menţiune – profesor Mădălina Nicolescu 

DUMITRU ANASTASIA - clasa a VIII-a B– Menţiune - profesor Anda Marcu 

DIMA ANDREI TIBERIU- clasa a VIII-a B– Menţiune - profesor Anda Marcu  

  

Fizică: 
Olimpiada de fizică, etapa judeţeană  

NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Premiul al III-lea – profesor Leon Simionescu  

POPA PETRU CĂLIN - clasa a VI-a A – Menţiune – profesor Leon Simionescu 

 

Concursul naţional de fizică PHI 

 NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune – profesor Leon Simionescu 

 

Chimie: 
Concursul national de chimie pentru clasa a-VII-a “RALUCA  RIPAN”- 

etapa judeteana  
 NEGREA MATEI- clasa a VII-a B – Premiul al III-lea – profesor Daniela Stănescu 

 MIHALCEA ANDREI - clasa a VII-a B – Menţiune – profesor Daniela Stănescu 

 GHEORGHE MIHAI MATEI - clasa a VII-a A– Menţiune – profesor Daniela Stănescu 

 

Concursul National ,,NOI SI CHIMIA" - Etapa judeteana pentru clasa a-VII-a 
         Echipaj: NEGREA MATEI  

          MIHALCEA ANDREI   

  ANDREESCU MARA - clasa a VII-a B– Premiul al III-lea – profesor 

Daniela Stănescu 

        Echipaj: BUCUR CEZAR  

  GHEORGHE MIHAI MATEI  

  RADU ALINA             - clasa a VII-a A– Menţiune – profesor Daniela 

Stănescu 

 

Biologie:  

Olimpiada de biologie, etapa judeţeană  

PATELIS CIPRIAN - clasa a VII-a A– Premiul al III-lea – profesor Adriana Săcăluş  

STĂNESCU IULIA - clasa a VII-a A– Premiul al III-lea - profesor Adriana Săcăluş  

SANDU IARINA - clasa a VII-a B– Menţiune - profesor Adriana Săcăluş  

 

Concursul de biologie ,,George Emil Palade”  
MITU CORALIA - clasa a V-a A– Premiul al III-lea – profesor Adriana Săcăluş  

MIHĂILĂ IRINA- clasa a VI-a A– Menţiune – profesor Adriana Săcăluş   

BIZINECHE MIHAI - clasa a VI-a B– Menţiune – profesor Adriana Săcăluş 

TOADER ALESIA - clasa a VI-a D– Menţiune – profesor Adriana Săcăluş 

POSTU ANDREI - clasa a VI-a D– Menţiune – profesor Adriana Săcăluş 

DUMITRESCU MARIA - clasa a V-a A– Premiul special – profesor Adriana Săcăluş 

SAVU MIRUNA- clasa a VI-a A– Premiul special – profesor Adriana Săcăluş 
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MANEA BIANCA - clasa a VI-a D– Premiul special – profesor Adriana Săcăluş 

 

Geografie:  

Concursul național de geografie Terra 

 PETCU ALEXANDRU – clasa a V-a A (calificat la etapa națională)-profesor Petcu Arsina 

 ALEXANDRESCU ANIELA – clasa a V-a A –Mențiune-profesor Petcu Arsina 

  NEGREA MATEI – clasa a VII-a B –Mențiune- profesor Petcu Arsina 

Istorie: 

Concursul judetean “Discipolii lui Herodot” 

DRAGOMIRESCU SARA ANTONIA  – clasa a VI -a A – Premiul al II-lea -profesor Iovan Sorin 

Limba engleză: 

Olimpiada de limba engleză 

             ANDREESCU MARA –clasa a VII-a B – Mențiune– profesor Popescu Georgiana 

             CIUBUC CIPRIAN –clasa a VII-a B – Mențiune– profesor Popescu Georgiana 

Concurs de creativitate “SPEAK OUT” 

              TOADER ALESSIA –clasa a VI-a D – Premiul al III-lea – secțiunea monolog – 

profesor Necula Luminița 

              RUJOIU THEODORA - clasa a VIII-a B – Premiul al III-lea – premiul special – 

profesor Vintilă Mădălina 

              Olimpiada  judeţeană de limbă germană: 

         Pătrăscioiu Andreea - clasa a VIII-a C - Premiul I- profesor Musat Cristina 

                        Aşchiopoaei Ilinca - clasa a VIII-a B - Menţiune- profesor Musat Cristina 

Lungu Amelia - clasa a VIII-a C - Menţiune- profesor Musat Cristina 

Stanciu Alexia - clasa a VIII-a B - Menţiune- profesor Musat Cristina 

Concursul judetean “Discipolii lui Goethe 

DRAGOMIRESCU SARA ANTONIA  – clasa a VI -a A – Premiul al II-lea -profesor Musat 

Cristina 

 

Limba franceză: 
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                           profesor Stan Cristina 

 1)  LB, FRANCEZA  

Nr. 

crt. 
NUME SI PRENUME 
ELEV PARTICIPANT 

CLASA CONCURS/OLIMPIADA PREMIU/DISTINCTIE 

1 ENACHE ALEXIA IRINA a V – a B   
Concursul Judetean LIRE 

EN FÊTE 2017, organizat 

de Alianta Franceza Ploiesti 

si ISJ Prahova 
  

I 
2 GANŢĂ ALEXANDRA a V – a  B II 
2. RISTEA IOLANDA a V – a  B II 
3 ANDRONACHE ALEXIA  

MARIA 
a VI – a  D II 

4 CUCUTEANU ALBERT a VI– a  B MENTIUNE 
5 GĂLENCIU BRIANNA  

GABRIELA 
a VI – a D III 

6 MOLDOVEANU STEFANIA 

LAVINIA 
a VI – a D II 

7 OŞAN SILVIA a VI – a  B II 
8 PREDOIU LETIŢIA IOANA a VI – a B II 
9 PUIULEŢ MARIA IZABELA a VI – a B III 
10 ROŞU CHRISOPHER GABRIEL a VI – a  C III 
11 STOICA MARISA a VI – a B III 
12 TOADER ALESIA ANAMARIA a VI – a D SPECIAL 
13 TUDORA DANUSIA a VI – a D II 
14 MOLDOVEANU ALEXANDRU 

MIHAI 
a VI – a  D I 

15 ENE VALENTINA a V – a B Concursul National  La 

Magie de Noel 
I 

16 MIHAI ALEXANDRU GABRIEL a VI – a  C I 
 

 Educație plastică : 

Concurs de pictură “Dragobete.Art.Ro” 

    MITU CORALIA –clasa a V-a A – Premiul al II-lea – profesor Moldoveanu Simona 

   MUNTEANU KARINA - clasa a V-a D – Premiul al III-lea – profesor Moldoveanu Simona 

 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE SPORTIVE NAȚIONALE 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 
ATLETISM 

1.Teodor Datcu -cls. a IV-a A   - locul  I- ştafetă  -  Campionatul Naţional de Copii 2 

Bucureşti 

2.Ioana Ştefania Cazacu - cls. a III-a A - locul  II - 50 metri garduri – Capionatul Naţional de Copii 3 

Bucureşti 

3.Ristulescu Rossana – cls. a VI-a D - locul  III  -4X100 metri - Campionatul Naţional de Copii 1 

Bucureşti 
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DANS 

1. Popescu Cristiana –cls.a VI-a D -locul  II – Festivalul Naţional de Dans Bucureşti 

FREESTYLE  KICKBOXING 

1. Diaconescu Bogdan Florin-cls. a VII-a D- locul  I- Campionatul Naţional de Freestyle Boxing 13-15 

ani 

GIMNASTICĂ  RITMICĂ 

1. Constantin Rebecca- cls. a VI-a D -locul  II - minge- Turneu internaţional TROPHY- Iaşi, HAPPY 

CUP- Belgia 

2. Ciocîrlan Miruna- cls. a VII-a D -locul  II echipe junioare – Campionatul Naţional de 
Junioare şi   Senioare 

 -locul  II-minge- Tuneu internaţional de gimnastică ritmică 
TROPHY-Iaşi 

ÎNOT 

1. Ciauş Mihaela –cls. a VI-a D -locul II  50 m liber, 400m liber, 200m bras – Cupa 

Contratimp Târgovişte 

2. Mărgărit Alexandru-cls. a VIII-a D -locul  II- 500 m maraton de înot în mare-caracter  naţional 
 -locul  II -100 m future- Campionatul Municipiului Bucureşti 
 
3. Ghinescu  Iulian Alexandru- cls. a VIII-a D- locul III -400 m liber, 1500 m liber, 200 m spate– Cupa 

Contratimp Târgovişte 

JUDO 

1. Miron Teodor- cls. a II-a E - locul I- Turneu internaţional de judo 
 -locul  III – Festivalul Românesc de Judo- Bucureşti 
 
2. Tunea Ana-cls. a IV-a A -locul  II - Turneu internaţional de judo 
 
KARATE 
 
1.PĂUN DAVID- cls a IV-a B  - locul  II – Kata pe echipe -Campionatul Naţional de Karate 
Shotokan 

- locul  II- Kata individual - Cupa României la Karate 
Shotokan-C.O.S.R. Izvorani 
-locul III – Kumite Transylvania  Open Grand Prix 

 
2.Niţă Robert- cls. a I-a D  -locul  I – Campionatul Naţional de Karate Tradiţional 
     -locul  I – Campionat Balkanic 
 
3. Tache Iustin- cls. a I-a D  - locul I – Kata - Campionatul Naţional  de Karate Shotokan 
E.S.K.U. 
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4. Azoiţei Antonie- cls. a VI-a D - locul  III- Kata individual- Campionatul Naţional Karate 
Skdum Bucureşti 

 - locul  III- Kumite minicadeţi- Campionatul Naţional Karate 
Skdum Bucureşti 

 
PATINAJ  VITEZĂ  PE ROLE 
 
1.Marin Ariana-cls. a  III-a A  - locul  I- 2x250m- Campionatul Naţional Patinaj Viteză pe 
Role 
 - locul  I- 500 m-     Campionatul Naţional Patinaj Viteză pe 

Role 
 
TENIS DE CÂMP 
 

1.NIŢĂ ERIC- cls. a II-a E - locul  I- dublu mixt- categoria de vârstă 10 ani- Campionat 
Naţional 

 - clasat pe locul III pentru Campionatul Național-individual  
 

SAH 

1.FERAR CEZARA MARIA - cls. a II-a A - locul  I- Campionatele Naţionale Individuale de Sah pentru 
Copii si Juniori 

 - locul II pentru Cupa Academiei de Sah  
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   IV. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

 

            Educaţia permanentă găseşte orizont de manifestare prin activitatea educativă, 

desfăşurată în cadrul programului şcolar, dar şi extracurricular, care oferă elevilor un set de 

experienţe sociale necesare şi utile, prin folosirea judicioasă a timpului lor liber, prin crearea 

unor oportunităţi în vederea valorificării experienţelor de viaţă ale elevilor, într-un cadru mai 

flexibil şi deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene. Gama largă de activităţi 

propuse şi posibilitatea fiecărui elev de a decide asupra participării permit dezvoltarea 

competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor de a deveni cetăţeni activi.  

            Implicarea directă în rezolvarea unor probleme transdisciplinare oferă, pe lângă 

informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate, în care se încadrează 

proiectele sau activităţile nonformale, şi posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta şi capacităţile 

organizatorice, capacitatea de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, 

de adoptare a deciziilor sau rezolvarea unor probleme. Reconsiderarea mediului şcolar ca 

mediu prietenos, oferă posibilitatea transformării şcolii într-o comunitate autentică, racordată 

la viaţa publică. Este necesara recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca 

dimensiune a procesului de învăţare permanent şi ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, cât 

şi potenţialul activităţii educative extraşcolare, ca modalitate complementară de integrare 

socială şi participare activă a tinerilor în comunitate 

 

                                IV.1 Activitatea educativă şcolară 

Dirigenţia 
           Activitatea educativă a constituit şi constituie un element fundamental în dezvoltarea 

sănătoasă a elevilor, a tinerei generaţii. La nivelul şcolii noastre, în anul şcolar 2016-2017, au 

avut loc activităţi complexe care au început în semestrul I și s-au derulat pe tot parcursul 

anului. 

          A crescut importanţa activităţii de consiliere în care, alături de ora de dirigenţie, un rol 

important l-a jucat relaţia cu familia şi desfăşurarea de activităţi privind educaţia pentru 

siguranţa personală, alegerea carierei, lupta antiviolenţă, antidrog, educaţia rutieră. 

Activitatea de dirigenţie care cuprinde lecţia de consiliere şi orientare, activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare şi relaţia cu familia a fost urmărită în complexitatea ei şi este de subliniat 

faptul că rolul familiei ar trebui să crească, cele mai mari probleme de comportament fiind 

semnalate în situaţia în care familia se implică insuficient sau deloc în viaţa şcolară a copiilor. 

  Perspective şi tendinţe generale: 

1. Creşterea rolului structurilor asociative ale elevilor la nivel de şcoală şi comunitate; 

2. Atragerea părinţilor în cadrul parteneriatului educaţional; 

3. Creşterea rolului parteneriatului în comunitate în vederea organizării activităţilor de timp 

liber al elevilor (cultural-artistice, tehnico-aplicative şi sportive) şi de prevenire a delincvenţei 

juvenile. 
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RAPORT DE ANALIZĂ A  ACTIVITĂŢII COMISIEI DIRIGINŢILOR 

anul şcolar 2017-2018 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-2018 cu 

un efectiv de 16 cadre didactice.  

OBIECTIVE URMĂRITE 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară 

şi extracurriculară în proiectarea activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de 

învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii 

rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon 

şcolar,absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva 

valenţelor educaţiei de impact. 

ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind 

implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul 

şcolar 2017- 2018; 

2.Programul activităţilor extrașcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi; 

3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

4.Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative,referate 

informări de specialitate; 

ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin 

activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca 

un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu 

şcoala, profesorii şi colegii. Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform 

graficului respectând tematica din Planului managerial al activităţii educative: 


