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XI. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Chiar de la începutul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 s-a acţionat 

ferm în direcţia asigurării condiţiilor optime (ergonomice, igienico-sanitare, de utilare 
şi dotare) a tuturor spaţiilor de învăţământ. 

Pentru sporirea eficienţei învăţământului, în sensul creşterii  asimilării de către 
elevi a unor informaţii selecţionate şi cât mai concentrate şi pentru formarea de 
competenţe au fost utilizate tehnici de investigare şi descoperire, constituindu-se într-
o metodologie didactică bazată pe utilizarea metodelor clasice orientate în direcţia lor 
euristică şi a metodelor moderne, valorizate în situaţii de învăţare adecvate nivelului 
de vârstă, specificului disciplinei de învăţământ, urmărindu-se motivarea 
corespunzătoare a elevilor pentru studiu. 

Conjugarea metodei cu obiectivele şi conţinutul procesului educaţional s-a 
realizat în contextul unor forme de organizare a învăţământului având la bază lecţia, 
exploatându-se şi potenţialul cadrului informal de învăţare. În felul acesta s-au creat 
premisele corelaţiei profesor-elev la nivel funcţional. 

 
 

XI.1 Analiza disciplinelor de învăţământ 
 

Consfătuirile anuale cu toate categoriile de cadre didactice s-au constituit într-
un prilej de orientare metodologică, privind aplicarea curriculumului şcolar la toate 
nivelurile şi formele de învăţământ. S-au dezbătut pe larg programele şcolare 
orientate pe competențe, au fost oferite modele de proiectare.  Pentru toate cadrele 
didactice ale Școlii Gimnaziale ”Grigore Moisil”, Ploiești au existat pe parcursul 
semestrului I următoarele priorități: 

 
 Responsabilitatea deosebită a cadrelor didactice privind evaluarea iniţială a 
elevilor, pentru cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev în vederea 
stabilirii unui parcurs individualizat de învăţare;  
 Creativitatea cu care s-au elaborat testele pentru evaluarea iniţială 
semestrială, valorizarea minuţioasă a acestora şi elaborarea planurilor 
individualizate de învăţare; 
 Cunoaşterea conţinutului şi aplicarea corectă la toate nivelurile a programelor 
şcolare în vigoare;  
 Antrenarea unui număr mare de profesori la activităţile de perfecţionare 
organizate sub forma cursurilor de formare acreditate, a programelor judeţene, 
interjudeţene, cercurilor pedagogice; 
 Creşterea interesului pentru selecţionarea şi pregătirea elevilor la nivelul 
înaltei performanţe în vederea participării la concursurile şcolare, olimpiade, 
sesiuni de referate şi comunicări; 
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XI.2  COMISIA  METODICA 
              (Ciclul primar și preșcolar) 

AN ŞCOLAR 2017-2018 
 

1. Proiectarea activității 
 

La fiecare început de an şcolar fiecare cadru didactic întocmeşte documentele 

manageriale: planificarea calendaristică a materiei şi unităţi de învăţare pentru fiecare 

disciplină de învăţământ, planul activităţilor educative, cât şi planificarea activităţilor pe 

comisii educative.  

La nivel de clasă a fost întocmită o planificare provizorie a activităților ce se vor 

desfășura în săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, care coincide cu 

Zilele Școlii Gimnaziale “Grigore Moisil”. Aceste activități au fost realizate aproape în 

întregime în concordanță cu planificarea lor, fiind un adevărat potpuriu: arte vizuale, abilități 

practice, de explorare a mediului, dezvoltare personală, sport, cunoaștere. 

Alături de profesorul itinerant cadrele didactice, în al căror colectiv figurează copii cu 

CES, au realizat un program de flexibilitate curricular, ținând cont de importanța integrării în 

mediul social prin dobândirea autonomiei personale și a independenței în exercițiu. 

Întocmind schiţe de lecţie, pregătind materialul corespunzător şi alegând cu atenţie 

metodele şi procedeele didactice adecvate, procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în bune 

condiţii. 
 

2. Evaluarea rezultatelor învățării 
 

Notarea elevilor s-a efectuat ritmic, iar evaluarea a fost obiectivă.  

Nivelul pregătirii elevilor pe care îi îndrumă este principala preocupare a profesorilor 

învăţământului primar din această şcoală şi pentru aceasta se recurge la cele mai noi metode 

de predare-învăţare şi de evaluare, cât şi de stocare a datelor obţinute.  

  Au fost efectuate întâlniri de consiliere cu părinţii şi elevii, săptămânal, sau bilunar 

consultaţii unde, împreună cu părinţii şi uneori cu elevii, se găsesc soluţii unor probleme de 

comportament şi învăţătură care pot periclita desfăşurarea în condiţii optime a procesului 

instructiv-educativ.  

Fiecare cadru didactic a organizat la sfârșitul perioadei de evaluare inițială o întâlnire 

părinți-elevi, unde rezultatele obținute au fost cunoscute de ambele părți, luându-se totodată 

măsuri ameliorative. 

 Au fost organizate, pe parcursul anului, ore de pregătire suplimentară pentru elevii cu 

deficit în învăţare, dar şi în vederea obţinerii performanţei. 

 Spre sfârșitul anului școlar, membrele comisiei au participat activ în cadrul evaluării 

naționale, fiind supraveghetori, evaluatori sau administratori de test, supraveghetori la 

examenul bilingv și evaluarea națională ale elevilor de clasa a VIII-a. 
 

 3. Realizarea activităților didactice 
 

 O primă activitate a membrelor comisiei a vizat reorganizarea comisiei prin 

reactualizarea datelor cadrelor didactice si planificarea activităților următoare.  

 Înainte de începerea cursurilor, fiecare cadru didactic a coordonat igienizarea şi 

redecorarea sălii de clasă împreună cu elevii şi părinţii acestora.  

 Alegerea responsabilului clasei a fost unul din obiectivele ce au însoțit începerea 

primului semestru de școală.  
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În cadrul comisiilor de lucru, responsabilii acestora au desfășurat activități specifice și 

au întocmit procese verbale de instruire, de respectare a unor reguli etc., prezentate elevilor de 

fiecare cadru didactic coordonator. 

Elevii, coordonați de doamnele profesoare, au continuat implicarea în Proiectul 

național “Clubul de Lectură”, implementat la nivelul școlii încă din 2013. Micii cititori au 

ocazia să cunoască și să achiziționeze noile publicații specifice vârstei lor, să completeze 

jurnale de lectură, să fie înregistrați ca membri ai clubului și să-și publice propriile creații pe 

site-ul ”www.șieucitesc.ro”. 

 

 Pe parcursul anului membrele comisiei metodice au respectat în cea mai mare parte 

planificarea activităţilor extracurriculare întocmite la început de semestru prin organizarea de: 

 vizite la muzee  

 lecții în cadrul muzeelor  

 lecții în colaborare cu prof. Popa Oana, CJRAE 

 vizite de studiu 

 ateliere de educație nonformală 

 vizionări de spectacole/filme  

 excursii tematice  

 excursii  

 expediţii 

 work-shopuri  

 expoziții , ”Târgul mărțișoarelor”  

 strângeri de fonduri (prin Asociația de Părinți Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” 

Ploiești) 

 activități închinate Naşterii Domnului  

 activități de voluntariat, activități caritabile  

 activitate de colectat deșeuri reciclabile  

 a fost sărbătorită ”Ziua Femeii”  

 program artistic la sfârșitul anului școlar  

 tabere școlare  

 

4. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 
 

Elevii au fost provocaţi în a participa la concursuri organizate la nivel de clasă, şcoală, 

judeţ, ţară: ”Regalul Generației XXI”, Concursul Interjudețean de Matematică ”Grigore 

Moisil”, „Gazeta Matematică Junior”, “Lumina Math”, ”Discipolii lui Lazăr”, concursul de 

educație rutieră ”Desenăm, ne jucăm, circulație învățăm!”, ”Vorbiți, scrieți românește!”, 

”Detectiv în misiune literară”, ”Olimpiada de educație civică”, “Cuvânt și culoare”, 

Concursurile ”Cangurul”, COMPER, Concursul Județean ”Aventura cosmică – Misiuni 

imaginare”, Concursul Național de creație ”Educrates - Bucuria zăpezii”, ”Pe tărâmul 

imaginaţiei”, ”EuroJunior”, ”Amintiri din copilărie”, “Discovery-Descoperă lumea!” 

“Amintiri din rucsacul meu”, Concursul „Mărţişorul între tradiţie şi modernism”. 

Concursurile ”Gazeta Matematică Junior” și ”Detectiv în misiune literară” au fost 

coordonate de prof. Șulț Livia, Concursurile ”Cangurul” au fost coordonate de prof. Nica 

Alina, prof. Nae Elena a organizat faza locală a concursului ”Desenăm, ne jucăm, circulație 

învățăm!”, prof. Georgescu Cristina a coordonat  Concursurile ”COMPER”. 

 Prof. Mihalcea Magda a organizat, la nivel de ciclu primar, ”Târgul Mărțișoarelor”. 

 S-au desfășurat activități în parteneriat cu biblioteca școlii. 
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            S-au încheiat parteneriate cu: Editura EDU, Muzeul de Istorie și Arheologie 

Prahova,  Muzeul de Științele Naturii, Casa de Cultură ”Nicolae Iorga”, Teatrul ”Toma 

Caragiu”, Academia de Tenis ”S&F”, Teatrul Ancuța, Junior Achievement Romania, 

Biblioteca ”Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Prof. N. Simache”, Ploieşti, Asociația 

EDUCRATES, Asociația ”De-a arhitectura”, Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu”, Şcoala 

Gimnazială „Sfântul Vasile”, Şcoala Gimnazială „Candiano Popescu”, C.N. „Jean Monnet”, 

Asociația de Turism pentru Tineret ADEONA, Grădiniţa step by step cu program prelungit 

„Dumbrava minunată”, Sc RAIO PRESS SRL, Editura Arabela, Editura D`Art, SC Esenţial 

Media SRL, Editura LOGICO SRL, Clubul copiilor „Danandre & Andreea Club”, Agentia de 

Turism Itinera Nova. 

  

 S-au realizat activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar în 

colaborare cu Poliţia locală. (prof. Ştefănescu Carmen şi prof. Costache Cornelia) 

 S-a desfăşurat activitate educativ-preventivă a elevilor - „Prevenirea violenţei în 

şcoli” în colaborare cu Jandarmeria Mobilă „Matei Basarab”, Ploieşti.(prof. Sandu N.şi prof. 

Georgescu C.) 

 Pe parcursul semestrului au fost organizate lecţii, seminarii şi convorbiri tematice 

care au vizat principalele evenimente sărbătorite la nivel naţional (toate clasele), combaterea 

violenței în rândul elevilor (toate clasele), igiena personală a acestora, protecția împotriva 

atacurilor virtuale și siguranța pe internet. 

 

 5. Managementul carierei și dezvoltării personale  
 
 Prof. Nica Alina a coordonat la nivelul şcolii parteneriatele strategice „Dezvoltarea 

competenţelor sociale şi emoţionale, cheia succesului în viaţă” şi „Tolerance Europe”, 

obţinând finanţare din partea Comisiei Europene. 

 

 În cadrul Comisiei metodice au fost sustinute diferite activități demonstrative de 

către prof. Nae Elena - „Hai să dăm mână cu mână” şi prof. Ionescu Corina –  „Teatru forum” 

şi referatul cu tema „Teatru forum ca metodă didactică”.  

    Prof. Geană Ana-Maria a  susţinut inspecţie curentă pentru acordarea gradului 

didactic II, iar prof. Ştefănescu Carmen a susţinut inspecţie de specialitate în vederea gradului 

didactic definitiv.  

 În cadrul Cercului pedagogic nr. 2 clasele pregătitoare au susţinut activitatea cu tema 

„Tratarea diferenţiată prin activităţi experimentale”. 

 Prof. Nica A.., Georgescu C., Costache C., Dragomirescu S., Mitroi C., Mihalcea M, 

Moise A., Şulţ L., Dogaru I., Ionescu C., Geană A., Ştefănescu C. au participat la cursul de 

formare continuă „Metodologii pentru integrarea în şcoală a copiilor cu tulburări de 

dezvoltare. Managementul comportamental al clasei, derulat de ATCA, prin programul 

„ProfAid”. 

Prof. Nica Alina a participat la cursul de formare derulat în cadrul proiectului ICAM. 

Prof. Georgescu Cristina a participat la competiţia „Made for Europe”, etapa 

judeţeană, organizată de ISJPH. 

Prof. Mitroiu Cristina, Dragomirescu Simona, Costache Cornelia şi Şulţ Livia au 

participat la cursul de formare „Tehnologii informaţionale computerizate”. 

Prof. Nica Alina, Georgescu Cristina, Ionescu Corina şi Mihalcea Magdalena au 

participat la programul de formare continuă „Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi 

elevilor”, furnizor Asociaţia GO-AHEAD Bucureşti, organizat de ISJ Prahova. 
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Prof. Nae Elena a participat la programul de formare continuă „Şcoala incluzivă, 

şcoala pentru toţi” şi la cursul furnizat de CCD Prahova, „Calităţi în managementul inspecţiei 

şcolare”. 

Prof. Nica Alina şi prof. Dogaru Ioana au creat un soft educaţional în cadrul 

proiectului „Portofoliul cadrului didactic. Utilizarea şi crearea de Soft-uri Educaţionale”, 

organizat de Editura Arabela. 

Prof. Nica Alina a participat la studiul internaţional TALIS 2018. 

Prof. Georgescu Cristina a participat la Atelierul de Formare Îndrumători_2017 din 

cadrul Programului „De-a arhitectura” derulat de Uniunea Arhitecţilor din România, precum 

şi la expoziţia de produse finale din cadrul programului educaţional „De-a arhitectura în 

oraşul meu”, Bucureşti. 

Prof. Ionescu C., Mihalcea M. şi Geană A. au participat la Festivalul Internaţional al 

Educaţiei FIEdu, organizat la Ploieşti. 

Profesorii ciclului primar au fost implicaţi în cadrul programului „Ziua Porţilor 

Deschise” pentru promovarea claselor pregătitoare. 

Prof. Dragomirescu Simona a publicat articole în cadrul Proiectelor Educaţionale 

Naţionale. 

Prof. Dragomirescu Simona şi prof. Dogaru Ioana au participat în calitate de 

coordonator al revistei şcolare naţionale în format electronic, „Educaţia face diferenţa” în 

cadrul Proiectului Educaţional Naţional „Rolul Activităţilor Extraşcolare la dezvoltarea 

personalităţii elevilor”. 

Prof. Georgescu Cristina şi Costache Cornelia au furnizat materiale pentru paginile 

revistei şcolii. 

Prof. Constantin Maria, Dragomirescu Simona, Nica Alina şi Costache Cornelia au 

realizat subiectele pentru clasele a III-a şi a IV-a în cadrul Concursului Interjudeţean de 

Matematică „Grigore Moisil” 2018 şi au coordonat evaluarea. Membrele comisiei au 

participat la concurs în calitate de supraveghetor, și câteva ca evaluator. 

Spre sfârșitul anului școlar, membrele comisiei au participat activ în cadrul evaluării 

naționale, fiind supraveghetori, evaluatori sau administratori de test și supraveghetori la 

examenul bilingv al elevilor de clasa a VIII-a. 

Membrele comisiei au manifestat și promovat o atitudine moral-civică conformă cu 

profesia de dascăl, prin ținută, limbaj, comportament, atât față de elevii și părinții acestora, cât 

și față de colegi. Au fost respectate și promovate normele deontologice potrivit statutului 

cadrului didactic. 

 

Responsabil comisie, 

Prof. înv.primar, Costache Cornelia 

Prof. înv.primar, Şulţ Livia 
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XI.3  COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR 
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

-an şcolar 2017-2018- 
 

              Catedra de limba și literatura română are în componența ei 5 membri, 3 profesori de 

limba română și de limba latină, și doi profesori cu jumătate de normă, având completare la 

alte unități de învățământ. Toți profesorii au gradul didactic I. Catedra se caracterizează prin 

coeziune și colaborare, promovând munca în echipă, spre ameliorarea și surmontarea 

dificultăților și disfunctionalităților ce pot apărea inerent în activitatea instructiv-educativă a 

membrilor ei. 

             In acest scop, comisia metodică și-a planificat activități variate, ce evidențiază 

preocuparea ei permanentă pentru autoperfecționare. Astfel, la începutul anului școlar comisia 

s-a întrunit pentru a consulta programa școlară și pentru a pune la punct planificările anuale și 

semestriale, apoi s-a întocmit bibliografia pentru biblioteca școlii. S-au stabilit, totodată, 

activitățile comisiei și demersurile ulterioare ale acesteia în privința testelor inițiale. 

          La începutul semestrului I au avut loc testările inițiale cu subiect unic, pentru toate 

clasele. Aceste teste au avut un caracter predictiv, urmărindu-se calitatea bagajului de 

cunoștințe pe care elevul le-a acumulat până la începerea noului an școlar. Rezultatele elevilor 

au fost analizate si ierarhizate, fiind aduse la cunoştinţă elevilor și părinților.  Pe baza acestor 

rezultate, comisia a luat măsurile ce se impun pentru pregatirea optimă a elevilor testați.  S-a 

întocmit, de asemenea, bibliografia pentru biblioteca școlii , pentru orele de lectură și s-a 

stabilit planul de activități pentru redactarea revistei școlii. 

        Membrii comisiei au acordat  importanță și activităților metodice, prin care au vizat un 

autentic schimb de experiență, atât de necesar oricărui profesor, participând la cercurile 

pedagogice și la activitățile din cadrul CCD, dar și formării continue. 

       Activitățile comisiei au vizat totodată și schimbul de experiență dintre profesorii ciclului 

gimnazial, dar și între aceștia și profesorii din învățământul primar. În acest spirit, în luna 

noiembrie, prof. Bobocea Elena a susținut la clasa a V-a D o lecție cu tema Textul descriptiv 

și textul narativ, în care a abordat analiza și recunoașterea modurilor de expunere dintr-un text 

literar. În luna decembrie, prof. Nițu Irene a ținut o lecție demonstrativă în care a recapitulat 

cunoștințele elevilor de la clasa a V-a C privitoare la substantiv.  În luna ianuarie, membrii 

comisiei au comemorat prin activități specifice la clasele unde predau nașterea poetului Mihai 

Eminescu, iar în luna februarie au avut un demers similar cu ocazia nașterii scriitorului I.L. 

Caragiale. Tot în luna februarie prof. M. Gheorghe a susținut la clasa a VII-a A, o lecție 

deschisă cu tema Trăsăturile genului liric, iar în luna martie, prof. C. Georoceanu a 

sistematizat cu elevii clasei a VII-a B noțiuni despre pronumele și adjectivul prononimal 

nehotărât. 

        De asemenea, ținând cont că eficiența activității didactice a comisiei constă în rezultatele 

elevilor la olimpiadele de specialitate, putem afirma că efortul nostru și-a atins scopul. La 

etapa județeană a Olimpiadei naționale de lingvistică, elevii:  Mihalcea Alexandru, de la clasa 

a VIII-a B (prof. Georoceanu Cătălina) a obținut premiul al II-lea, iar elevii Dumitru 

Anastasia ( clasa a VIII-a B-prof. Georoceanu Cătălina), Arsenescu Maria (clasa a VIII-a C- 

prof. Georoceanu Cătălina), Dragomirescu Sara și Popoiu Teodora (clasa a VI-a A- prof. 

Ionescu Mădălina) au obținut mențiuni. La etapa județeană a OLAV, eleva Rujoiu Teodora ( 

clasa a VIII-a B-prof. Georoceanu Cătălina) a obținut mențiune, iar la aceeași etapă a OLLR, 

eleva Caragioiu Daiana ( clasa a VIII-a B-prof. Georoceanu Cătălina) a obținut mențiune. 

       Nu în ultimul rând, preocupați fiind permanent de formarea unui profil cultural pentru 

tineri, toți elevii noștri au participat la spectacole de teatru din repertoriul teatrului Toma 
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Caragiu din Ploiești. De asemenea, s-a continuat activitatea clubul de lectură al școlii, în 

colaborare cu editura Art, club numărând aproape 150 de membri, din clasele V-VIII. 

       In urma acestor activități, considerăm mulțumitoare activitatea comisiei, însă există și 

câteva minusuri, ce pot fi surmontate printr-o colaborare mai eficientă între membri, prin 

implicarea mai activă în activități educative și acordând mai mare atenție metodelor 

interactive de predare-învățare la nivelul orelor de curs. 

      Se poate observa că activitatea comisiei metodice a profesorilor de limba și literatura 

română a fost bogată și variată, urmărind îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, dar și 

formarea unei culturi generale necesare elevilor, care acordă din ce în ce mai puțin timp 

lecturii și artei, în general. 

 

 

Responsabilul Comisiei metodice a profesorilor de limba și literatura română,  

prof. Cătălina Elena Georoceanu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

 
    XI.4 Comisia Metodică – Limbi moderne 

                                    An școlar 2017-2018 

 

A. COMPONENTA COMISIEI METODICE 

I. LIMBA ENGLEZA 

1. Necula Luminita - profesor de limba engleză, gr. did. I 

2. Popescu Georgiana - profesor de limba engleză, gr. did. I 

3. Vintila Madalina - profesor de limba engleză - grad didactic I 

4. Banuta Alexandra engleză - profesor de limba engleză, grad didactic definitiv 

5. Moldoveanu Georgiana- profesor de limba engleză, definitiv, detasat 

II. LIMBA FRANCEZA 

5. Stan Cristina -  profesor de limba franceză; grad didactic I 

III. LIMBA GERMANA 

6. Musat Cristina - profesor de limba germană;  grad didactic definitiv. 

B. OBIECTIVE PRINCIPALE/TINTE STABILITE IN PLANUL MANAGERIAL: 

 Promovarea  unei culturi și a unei mentalități a excelenţei la nivelul comisiei de limbi 

moderne 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele și interesele elevilor 

 Adaptarea ofertei curriculare la cerinţele elevilor  

 Monitorizarea și autoevaluarea calității prin urmărirea realizării standardelor 

C. ANALIZA DOCUMENTELOR DE PROIECTARE SI PLANIFICARE DIDACTICA 

Toţi membrii comisiei au respectat programele şcolare, acordând o atenţie deosebită 

structurării corespunzatoare a unităţilor de conţinut, precum şi corelarii conţinuturilor cu 

competentele generale si specific, avand mereu in vedere adaptarea la particularităţile 

claselor. Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin 

urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare. 

D. PERFECTIONARE PROFESIONALA (cursuri de perfectionare, conferinte, grade 

didactice etc.) 

Nr. 

crt.  

NUME SI PRENUME 

CADRU DIDACTIC 

DENUMIRE 

CURS/CONFERINTA/GRAD 

DIDACTIC 

INSTITUTIE 

1 Stan Cristina  

 

 

 

 

 

Workshop “De la spatiu la lectura si 

scriere creativa” 

Centrul Cultural 

Buftea 

 

Curs formare “Copilul dificil – 

abordari practice si teoretice “ 

Asociatia START 

PENTRU FORMARE 

Simpozionul International “Cadrul 

didactic, promotor de idei 

novatoare” 

A.G.C.D.R.“Dăscălim

ea Română” 

 

,,Valorizarea instituției de 

învățământ prin optimizarea și 

eficientizarea comunicării și 

relaționării”- 19 credite (76 ore) 

AGCDR,,DASCALIME

A ROMANA” 
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Programul de formare ProfAid KIT  ATCA 

“Managementul creativităţii in 

sistemul de invăţământ“- 10  credite 

C&D Medical Service 

Trening SRL 

"Munca in grup- terapii ajutătoare la 

copiii cu CES“, 15 credite  

C&D Medical Service 

Trening SRL 

"Psihologia copilului maltratat", 15 

credite  

C&D Medical Service 

Trening SRL 

"Jocul didactic de la formal la 

informal în învățământul 

preuniversitar"" - 15 credite (60 ore)  

AGCDR,,DASCALIME

A ROMANA” 

2 Vintila Madalina Participarea la intalnirea de 

parteneriat strategic Erasmus + din 

Grecia, Imbunatirea competentelor 

sociale si emotionale- cheia 

succesului in viata 

 

Curs de formare de formatori “ 

ICAM- Including children affected 

by Migration” 

ISJ Prahova, 23 oct-25 

nov 2017 

3 Necula Luminita Participare  la doua seminarii CCD Prahova 

Programul de formare ProfAid KIT  ATCA 

4 Popescu Georgiana Participarea la intalnirea de 

parteneriat strategic Erasmus + din 

Grecia, Imbunatirea competentelor 

sociale si emotionale- cheia 

succesului in viata 

 

Participare la intalnirea 

transnationala din Polonia, in cadrul 

parteneriatului strategic Tolerance 

Europe 

 

 

 

 

Participare 2 seminarii la  CCD Prahova 

5 Banuta Alexandra Promovare examen  grad didactic 2  

Workshop – “keeping it active”  

Workshop – “structuring for success 

at primary level” 

 

6 Musat Cristina Conferinţa Profesorilor de Limba 

Germană din Romania 

Asociaţia Profesorilor 

de Limba Germană din 

Romania 

Susţinerea temei “Filmul în ora de 

limbă germană”  în cadrul Cercului 

Pedagogic 

Colegiul Naţional 

“Jean Monnet”, Şcoala 

Gimnazială “Grigore 

Moisil” 

Seminar de formare “Predarea 

elementelor de cultură şi civilizaţie 

prin metode stimulative” 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Institutul 

Goethe Bucureşti 

Activitatea CCD “Cultură şi 

civilizaţie în ora de limbă germană”  

Colegiul Naţional 

“Jean Monnet”, 

Colegiul Naţional 

“Nicolae Grigorescu” 

Campina  

Seminar de formare “Predarea 

elementelor de vocabular şi 

gramatică prin metoda jocului” 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Institutul 

Goethe Bucureşti 

Programul de formare ProfAid KIT ATCA 

 Seminar de formare “Predarea 

limbii germane în locuri din afara 

școlii” 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Institutul 

Goethe Bucureşti 

Cerc Pedagogic cu tema ‘Germana 

distractivă’ 

Colegiul Naţional 

“Jean Monnet”, 
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Colegiul Naţional 

“Nicolae Grigorescu” 

Câmpina, Colegiul 

Național “Mihai 

Viteazul” 

Activitatea CCD “Tipologia 

exercițiilor utilizate la clasă în 

vederea stimulării comunicării în 

limba germană” 

Şcoala Gimnazială 

“Sfântul Vasile”, 

Şcoala Gimnazială 

“Sfânta Vineri” 

Inspecția curentă 2 pentru obținerea 

gradului II 

 

7. Moldoveanu Georgiana Cambridge English: Digital 

citizenship, welfare and e-safety, 

webinar,   27.09.2017 

Cambridge English 

Assessment 

 

Participare Cerc Profesori limba 

engleza, 09.11.2017 

Colegiul National I. 

Cuza, Ploiesti, Prahova 

Using digital tools to bring the 

outside world into the language 

classroom, webinar – 29.11.2017 

Cambridge English 

Assessment 

 

The alignment of Starters, Movers, 

Flyers and Key for Schools and the 

impact on learning, webinar for 

teachers   - 22.01.2018 

Cambridge English 

Assessment 

 

Managing Mixed Level Classrooms 

for Young Learner  - webinar, 

01.02.2018 

National Geographic 

learning 

 

E. LECTII DESCHISE/DEMONSTRATIVE/REFERATE/ALTE ACTIVITATI SUSTINUTE IN 

CADRUL COMISIEI/CATEDREI 

Nr. 

crt. 
NUME SI PRENUME 

CADRU DIDACTIC 
TITLUL LECTIEI/REFERATULUI/TEMA 

ACTIVITATII 

1. Stan Cristina Referat –Rolul creativitatii in dezvoltarea personalităţii 

în contextul învăţării unei limbi străine 

2. VintilaMadalina Lectie deschisa la cercul coordonatorilor cu activitatea 

educativa- Sa mancam sanatos!, activitate desfasurata in 

cadrul parteneriatului strategic Erasmus Healthy 

Generation 

3. Popescu Georgiana 

 

Activitate in cadrul  Cercului coordonatorilor cu 

activitatea educativa 

4. Necula Luminita 

 

Participare la Concursul pentru selectia elevilor  in 

cadrul parteneriatelor strategice Erasmus Healthy 

Generation si Tolerance Europe 

Referat la  Comisia metodica a dirigintilor: 

“Comunicarea de dragul comunicarii” 

 

F. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE: 

Nr. 

crt. 

NUME SI PRENUME 

CADRU DIDACTIC 

TEMA ACTIVITATII 

1 Stan Cristina 

Musat Cristina 
European Language Day/ La journee europeene 

des langues 

2 Necula Luminita 

Vintila Madalina 
Workshop- Teaching Young Learners 

3 Popescu Georgiana 

Banuta Alexandra 

Halloween Contest A Halloween poster 

 

4 Necula Luminita 

Vintila Madalina 

Popescu Georgiana 

The Meaning of Thanksgiving Day 

A Thank You Note 


