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Clasa a V-a B  
 

Activităţile din  săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” s-au desfăşurat conform 

planificării şi au urmărit antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, stabilirea abilităţilor, intereselor şi 

aptitudinilor personale. 

1. 26.03.2018 - ,,Ziua ştiinţelor”: Elevii au rezolvat probleme de matematică distractivă. 

         - Vizită la Biserica Sfantul Anton din Ploiesti, cu ocazia Sărbătorii 

Paştelui, vizită organizată de doamna profesoara de religie Ana Rotaru.               

2. 27.03.2018 - Vizită la Muzeul Petrolului şi la Muzeul Omului din cadrul Muzeului 

Judeţean de Ştiinţe ale Naturii Prahova. 

                                                                
3. 28.03.2017 - ,,Ziua sportului”: Elevii au participat la activităţile  sportive organizate în 

sala de sport,   şi la întreceri de biciclete şi role.    

4. 29.03.2018 -,,Ziua toleranţei şi a integrării”: elevii au prezentat proiecte cu această 

temă.   

        - Elevii au desfăşurat o acţiune de voluntariat şi au adunat hârtiile din 

curtea şcolii. 

                         - Vizionarea unui concert la Filarmonică.        

5.  30.03.2018 - ,,Ziua artelor”: Întâlnire cu una dintre cele mai îndrăgite autoare de cărţi 

pentru copii, scriitoarea americană Michelle Cuevas. 

                                                 

Clasa a V-a D  

Luni  

Parteneri: Reprezentanţii  Serviciul de Ambulanţă Judeţeană Prahova 

Activităţi instructiv – educative: “ Masuri de prim ajutor” 

Prezentarea principalele măsuri de prim ajutor de bază,  modalitățile de intervenție în cazul 

consumului  de droguri şi de alcool, precum şi informaţii pentru creşterea nivelului de 

cunoştinţe cu privire la combaterea fumatului. 
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Marti  

Parteneri: Reprezentanţii  Şcolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina 

Activităţi instructiv – educative: “ Capcana drogurilor” - Prezentare antidrog (prevenirea 

consumului de droguri legale și ilegale şi a substanţe cu proprietăţi psihoactive); Prezentare 

tehnici  de autoapărare. 

Miercuri  

Parteneri: Cadrele didactice de la Catedra de educaţie fizică şi sport 

Activitate sportivă ”Ziua Sportului”: Demonstraţie Karate; Demonstraţie dansuri; 

Participare la ştafete si parcursuri aplicative; Joc de baschet  (clasele a III-a, a IV-a) 

Joi  

Parteneri: Reprezentanţii Biroului Protecţia Mediului, din cadrul R.A.S.P.Ploieşti 

Activitate ecologică “ Eu şi mediul inconjurător” - Prezentare informaţii şi  măsuri 

referitoare la consumul resurselor , managementul deşeurilor şi sursele de energie 

regenerabilă. 

Vineri 

Activitate recreativa: ”Magia ecranului” “Peter Iepuraşul”, loc de desfăşurare - cinema 

Carrefour, Ploieşt 

Clasa a VI-a A  

In cadrul proiectului Erasmus +, elevii clasei a VI-a A au participat la dezbaterea Conflictele 

şi rezolvarea conflictelor, dezbatere sustinuta de mediator Catalina Gica si la excursia 

tematica Toleranța religioasă în cetatea Brașovului de ieri și de azi. 

 

ASB Romania a sustinut cursul de acordare a primului ajutor, elevii acordand un interes 

deosebit acestei activități, activitate menita sa-i faca pe acestia sa constientizeze importanta 

insusirii tehnicilor care pot salva viata semenilor nostri. 

 

Vizionarea filmului Noua vieti a starnit zambete, dar si o dezbatere despre importanta 

timpului de calitate petrecut de parinti alaturi de copiii lor. 

 

Ziua sportului s-a concretizat in intreceri si organizarea de jocuri care sa contribuie la 

cultivarea spiritului de echipa 

Clasa a VI-a B  

Luni 

Doamna profesor de chimie, Stanescu Daniela a prezentat experimente ca sa ne obisnuim cu 

materia. O alta activitate a fost sustinuta de o doamna psiholog a vorbit despre importanta 

diversitatii de opinie.  

Marti 

In aceasta zi mama elevului Dumitrescu Sebastian a sustinut o activitate demonstrativa, 

prezentand tehnici de prim ajutor in diverse situatii (manevra Heimlich), iar tatal elevei Stoica 

Marisa a vorbit despre cat de dificila, periculoasa dar  incarcata de satisfactii este meseria de 

pompier 

Miercuri 
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In aceasta zi clasa noastra nu a facut nici o activitate specifica. 

Joi 

Clasele a 6-a B, a 6-a D, a 7-a A si a 5-a D am mers intr-o excursie impreuna cu doamnele 

diriginte ale fiecarei clase, vizitand Curtea Domneasca de la Targoviste, Atelierele de 

ceramica de la Horezu si Pestera Muierilor. 

Vineri 

In aceasta zi am mers intr-o croaziera pe Cazanele Dunarii. Cu aceasta ocazie am vazut chipul 

lui Decebal sculptat in stanca, apoi ne-am indreptat spre Targu Jiu ca sa vedem operele unice 

ale lui Constantin Brancusi: Masa tacerii, Coloana infinitului si Poarta sarutului. A fost o 

excursie de neuitat! 

CLASA a VI-a C 

 Scopul programului  Scoala altfel urmărește îmbunătăţirea competenţelor 

sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul 

creativităţii prin:  

 Procesul de învăţare prin joc;  

 Participarea elevului la alegerea activităţilor;  

 Organizarea adecvată a ambientului educativ;  

 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 

 Stimularea curiozităţii şi interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile româneşti; 

 Cultivarea sentimentului de apartenenţǎ la locul natal. 

 

a. ZIUA CARIEREI – 1. Intâlnire   cu d-l Radu Cezar, Divizia 2 ISU 

Prahova, care le-a vorbit elevilor  claselor a V-a C despre satisfactiile si 

greutatile profesiei de pompier.  A participat prof.  de  geografie 

Alexandrescu  

b. ZIUA TOLERANTEI - 1. “Je sais cuisine!”- atelier de gătit la care elevii 

au preparat  prajituri traditionale frantuzesti.  

    2."Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi 

pe Internet privind datele personale", activitate în cadrul programului Ora 

de Net, - in colaborare cu prof. de informatica Ilie Oana 

c. ZIUA SPORTULUI - 1. participarea la intreceri sportive  si  

                                       2. excursie scolară pe traseul Ploiesti – Sinaia - 

Rasnov 

d. ZIUA MEDIULUI - 1. Mijloace de prevenire si luptă împotriva poluării 

mediului.  

            2. Natura ţării zugravită in operele literare – au 

participat profesoarele de limba si literature romana Nitu Irene si Bobocea 

Dorotheia 

            

e. ZIUA ARTELOR – 1. Participare la etapa judeţeană a Concursului 

 National Made for Europe 
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Clasa a VII-a  
Luni, Ziua Științelor 

Ziua Experimentelor – Chimia „ altfel”: În laboratorul de chimie, elevi pasionați, îndrumați de 

d-na prof. Stănescu Daniela, au obținut precipitate colorate, oxigen și dioxid de carbon, „pastă 

de dinți pentru elefanți”, au făcut reacții de substituție a metalelor din săruri și au realizat 

arderea metalelor în flacăra spirtierei. O zi a științelor „altfel” care i-a încântat pe elevii clasei 

a VII-a A. 

Marți, Ziua Carierei 

Ziua Carierei a fost marcată de două prezențe importante: DJ-ul de la Radio Prahova, Mihai 

Pali și preotul Georgescu Bogdan. Pali le-a vorbit copiilor despre ce înseamnă cariera de DJ, 

despre pasiune și o viață petrecută în același studio: 20 de ani la Radio Prahova. De asemenea, 

părintele Georgescu le-a prezentat copiilor misiunea și vocația de preot, care înseamnă, în 

primul rând, asumare și apoi recunoaștere. Putem spune că a fost o zi împlinită. 

Miercuri, Ziua Sportului 

Ziua Sportului a fost marcată de competiții sportive, de lecții demonstrative de judo și karate, 

de mișcare în aer liber și de multă voioșie. 

Joi și Vineri, Excursie 

În cele două zile, elevii clasei a VII-a A, împreună cu alți colegi din clasele a V-a și a VI-a, au 

mers în excursie la Turnu Severin și Târgu Jiu. Din Orșova, ne-am îmbarcat pentru o 

minunată croazieră pe Dunăre, iar a doua zi am vizitat complexul sculptural Constantin 

Brâncuși din Târgu Jiu. Au fost două zile pline în care am văzut și alte obiective turistice, cum 

ar fi : Curtea Domnească, Turnul Chindiei și Peștera Muierilor. Ne-am întors acasă cu 

amintiri de neprețuit.  
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Clasa a VII-a C  

În perioada 26-30 martie 2018, învăţământul românesc a experimentat săptămâna 

„Şcoala altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative. Săptămâna  „Şcoala altfel” a fost 

o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut de către scolari, ei  având astfel 

un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a consolida relaţia cu aceştia. 

Tipul de activităţi derulate :      

 

LUNI: Concurs de cultură generală 

MARTI: Meseria preferată    

MIERCURI: Competiții sportive 

JOI: Proiecte şi prezentare PPT 

VINERI: Vizionare film 

 

        Modalitati de realizare: 

-realizarea unor proiecte/ planse 

-decuparea unor figuri geometrice 

-calculul perimetrelor si ariilor unor suprafete intalnite in viata de zi cu zi 

-probleme matematice cu aplicabilitate practica 

-jocuri matematice distactive                                                                                        
 

CLASA a VIII - a A  
                   

 Luni  26 martie: Seminar pe tema managementului conflictelor şi jocuri 

interculturale 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă 

Doamna mediator Gicu Cătălina a susţinut o prezentare pe tema toleranţei şi 

managementulconflictelor. Elevii au fost foarte interesaţi şi au interacţionat între ei 

şi cu doamna mediator pe tot parcursul discuţiilor. Apoi am organizat o serie de 

jocuri interculturale, pentru a înţelege mai bine nevoie de toleranţă faţă de 

persoane diferite de noi, fie că sunt de altă religie sau naţionalitate. 

 

 Marţi  27 martie: Vizionare de film la Cinema City  

Loc de desfăşurare: Ploieşti Shopping City 

Elevii au vizionat animaţia ’Coco’, care le-a plăcut în mod deosebit prin pasajele 

deosebit de amuzante şi ilustrarea lumii de dincolo într-un mod distractiv. 

 

 Joi  30 martie – Sâmbătă 31 martie: Excursie la Zărneşti, judeţul Braşov 
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Loc de desfăşurare: Tabăra Andalex, Zărneşti; Bran 

Pe parcursul celor 3 zile de excursie, elevii au desfăşurat activităţi sportive pe 

terenul de fotbal al taberei şi diverse activităţi în vilă – joc de cărţi, jocuri de rol, 

dans etc. De asemenea am vizitat rezervaţia de urşi de la Zărneşti unde am fost 

surprinşi să descoperim aproape 100 de urşi salvaţi de la diverşi proprietari care îi 

maltratau, astfel acum urşii încă purtau semnele fizice sau psihice ale abuzului 

prelungit, ceea ce i-a impresionat pe elevi. Am vizitat şi Castelul Bran şi am 

petrecut câeva ore relaxante în zonă. 

 

Clasa a VIII-a B  

 
Luni: Vizită la Școala de Poliție din Câmpina; 

Marți: vizită la LMV și CN Jean Monnet din Ploiești; 

Miercuri: Activități sportive în sala de sport a școlii; 

Joi: Excursie la București cu vizionarea Parcului auto Țiriac și a Orășelului Cunoașterii; 

Vineri: Vizionare de film la Shopping City Ploiești. 

Clasa a VIII-a D  
 

Luni, ziua stiintelor 

Activitatea desfasurata in aceasta zi a presupus organizarea de concursuri cu premii in sala de 

clasa– concurs de cultura generala si concurs de perspicacitate. 

 

Marti, Ziua carierei 

Vizita la liceele din oras – Colegiul National „Mihai Viteazul” si Colegiul National „Jean 

Monnet” 

 

Miercuri, Ziua sporturilor 

Activitati sportive, jocuri si demostratii sportive la sala de sport a scolii, sub indrumarea 

profesorilor de sport. 

 

Joi, Ziua tolerantei si a integrarii 

Activitate educativa: „Norme de conduita in restaurant” 

Activitate recreativa: servirea pranzului la Restaurant „Terra Verde” 
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Vineri, Ziua artelor 

Vizionare film la Cinema City 
 

 

                                        
ANALIZA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN SAPTAMANA “SCOALA 

ALTFEL” 

        Respectand tematica propusa pentru aceasta saptamana, elevii invatamantului prescolar, 

primar si gimnazial au participat la numeroase activitati adaptate varstei lor, avand domenii de 

adresare variate si importante in dezvoltarea socio-culturala a acestora.  

       Au aflat despre domeniile spre care se pot orienta pe viitor, participand la activitati 

interactive si practice, ateliere de gatit, vizita la muzee, excursii interesante, au fost profesori 

pentru o zi, au participat la concursuri si intreceri diverse, au realizat panouri, expozitii si au 

aflat cum pot salva viata unei persone, au purtat discutii cu parinti care activeaza in diverse 

domenii, afland tainele dar si etapele pe care trebuie sa le parcurga pentru a ajunge sa 

profeseze in domeniul medical, educational, legal si altele. 

        Au mers in excursii si au participat de asemenea la activitati sportive, distractive si 

recreative. Au aflat sensul cuvantului “integrare” participand la workshop-uri, au descoperit 

ce inseamna “toleranta” participand la activitati practice. Au vizionat filme si piese de teatru, 

au vizitat muzee si expozitii si-au dezvaluit sau au incercat sa-si descopere potentialul artistic 

prin picturi, activitati practice, concursuri de creatie, de dans, interpretare si recitare, si multe 

altele, manifestand interes, entuziasm si implicare in toate activitatile propuse pentru aceasta 

saptamana. 

 

     Întocmit de  

prof. Bănuță Alexandra-coordonator al activităţilor educative 
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                                     V. RAPORT DE ACTIVITATE 

                                          C.E.A.C. 

                                 An şcolar 2017-2018 
         În anul şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- S-a stabilit  componenţa CEAC (propusă şi aprobată în Consiliu Profesoral); 

- Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna 

septembrie; 

- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor 

culese de la comisii; 

-  S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza 

acestora Planul de Îmbunătăţire; 

- S-a revizuit  strategia CEAC ; 

- Actualizarea bazei de date CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operaţional, Plan de activităţi, Matricea 

responsabilităţilor, Regulament CEAC, organigrama); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul 

calităţii; 

- Înscrierea membrilor comisiei la cursuri de perfecţionare în vederea informării şi 

realizării corecte a unui audit intern şi autoevaluării unităţii;  

-  Completarea documentelor CEAC; 

- Realizarea structurii documentelor;  

-  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

-  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilităţilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea 

necesităţii alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

-  Selectarea chestionarelor; 

-   S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, 

Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale, Chestionare 

feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile 

profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- În luna septembrie, coordonatorul CEAC a depus documentaţia necesară Evaluării 

periodice a ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar). În acest sens, membrii CEAC au avut comunicări cu toate cadrele didactice 

ale instituţiei, cu şefii de comisii, cu membrii departamentelor secretariat, contabilitate şi 
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administraţie. Au fost verificate, prin sondaj, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, actele 

necesare verificării de către reprezentanţii ARACIP. 

- Evaluarea periodică a avut loc în luna noiembrie, iar concluziile comisiei prezente au 

fost unele lăudabile pentru instituţia noastră de învăţământ. Toţi indicatorii au fost notaţi cu 

FOARTE BINE şi EXCELENT. Acest lucru ne motivează şi ne obligă să menţinem un nivel 

înalt al activităţii curriculare şi extracurriculare, să colaborăm şi să acţionăm împreună pentru 

promovarea imaginii şi menţinerea renumelui şcolii. 

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde 

se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a şcolii. 

Pe parcursul anului şcolar, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. 

si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de 

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor 

necesare si participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor 

aspecte legate de contextual scolar, familial şi social în care îşi desfăsoară activitatea elevii 

şcolii noastre. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor şi elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoală 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016-2017 

la termenul stabilit 

 PUNCTE SLABE 

- procedurile elaborate nu sunt încă ordonate conform ordinelor în vigoare 

- există deficienţe în monitorizarea activitaţilor 

 AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi şcolare si extraşcolare există posibilitatea să nu fie 

îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei 

comisii 

 Soluţii posibile: 
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 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate 

pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 

 elaborarea unui număr de proceduri care să devină funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi 

popularizarea acestora. 

 

 
Responsabil, 

Prof.inv. primar Deagomirescu Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


