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Banuta Alexandra 

5 Necula Luminita 

 

Excursie  la Rasnov-Brasov 28/28 octombrie, cu 

elevii clasei a VI-a B 

Organizarea pauzei cu manacare sanatoasa, in 

fiecare marti, in cadrul proiectului  Healthy 

Generation 

Activitate de promovare a lecturii cu elevii clasei a 

VI-a B, la BibliotecAa Judeteana 

Saptamana tolerantei: culoarea tolerantei, coltul 

complimentelor 

6. 

 

Stan Cristina 

 
Le Noël en France- traditions et coutumes 

Participare la Campania internaţională “19 zile de 

activism impotriva  abuzului si violentei fata de 

copii si tineri“ 

Excursie cu elevii clasei a VI-a C la Curtea de 

Arges, decembrie 2017 

Participare la Programul  european Ora de Net, 

coordonat la nivel naţional de Organizaţia Salvaţi 

Copiii 

Excursie  la Râşnov-Braşov , martie, cu elevii 

clasei a VI-a C 

7. Vintila Madalina 

 

Excursie la Bucuresti- expozitia INDAGRA de la 

Rompexpo si PALATUL PARLAMENTULUI 

Vizionare film educativ- "A divided class" in 

cadrul programului Erasmus + Tolerance Europe 

Teatru in limba engleza- Fall of the Roman Empire 

Saptamana tolerantei: Culoarea tolerantei, Coltul 

complimentelor 

Halloween Party 

Lectie deschisa la cercul coordonatorilor cu 

activitatea educativa- Sa mancam sanatos! , 

activitate desfasurata in cadrul parteneriatului 

strategic Erasmus Healthy Generation 

Christmas festival- momente artistice 

Secret Santa 

8. Popescu Georgiana 

 

Activitate Interacting Teaching – vizionare piesa de 

teatru interactiv 

Participare seminar KEY/PRELIMINARY FOR 

SCHOOLS la C.N Nichita Stanescu 

Secret Santa – activitate desfasurata cu ocazia 

sarbatorilor de iarna 

9. Banuta Alexandra Activitate teatru interactiv – participare cu clasa a 

8-a D – INTERACTING (laugh while you learn), 

“Fall of the Roman Empire” - 2 noiembrie 2017 

10 Musat Cristina 

 

Activităţi de Sfantul Martin,  Advent, Moş Nicolae 

şi Moş Crăciun  

Cărţi de vizită şi activităţi pentru dezvoltarea 

competenţelor interculturale 

Proiecte despre oraşe din Germania 

Proiecte pe tema monarhiei române la clasele a 7-a 

11 Moldoveanu Georgiana Halloween thematic lesson. 

Christmas Carols 
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G. ACTIVITATI REMEDIALE/DE SPRIJIN/DE PERFORMANTA 

Nr. 

crt. 

NUME SI PRENUME 

CADRU DIDACTIC 

ACTIVITATE 

1 Necula Luminita 

 

Pregatire suplimentara cu elevii participanţi 

olimpiada de limba engleza 

Intocmirea de fise personalizate pentru elevii cu 

CES 

2 Stan Cristina 

 

Pregatire suplimentara cu elevii participanţi la 

concursurile scolare la disciplina limba franceza 

Intocmirea de fise personalizate pentru elevii cu 

CES 

3 Vintila Madalina  

 

Pregatire suplimentara cu elevii participanţi la 

concursul “ Speak Out” si olimpiada de limba 

engleza 

4 Popescu Georgiana  

 

Pregatire suplimentara cu elevii participanţi la 

concursul “ Speak Out” si olimpiada de limba 

engleza 

5 Banuta Alexandra Intocmirea de fise personalizate pentru elevii cu 

CES 

6. Musat Cristina 

 

Pregătire suplimentară cu elevii participanţi la 

olimpiada de limba germană 

7. Moldoveanu Georgiana Intocmirea de fise personalizate pentru elevii cu 

CES 

 

H. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI/OLIMPIADE 

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 
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15 ENE VALENTINA a V – a B Concursul National  La 

Magie de Noel  

I 
16 BOCAN IULIA 

STEFANIA 

a VI – a  C I 

17 PETRE DARIA a V – a D Cncursul Regional “Lire 

et  écrire en BD”, 

organizat de ISJ Tulcea 

I 

18 PĂTRĂȘCIOIU 

ANDREEA 

a VIII-a C Olimpiada județeană de 

limba germană 

I 

18 AȘCHIOPOAEI 

ILINCA 

a VIII-a B MENȚIUNE 

20 STANCIU ALEXIA a VIII-a B MENȚIUNE 
21 LUNGU AMELIA a VIII-a B MENȚIUNE 
22 DRAGOMIRESCU 

SARA 

a VI-a A Concursul județean 

‘Discipolii lui Goethe’, 

organizat de Școala 

‘Sfântul Vasile’ Ploiești 

II 

23 PETCU 

ALEXANDRU 

a V-a A MENȚIUNE 

24 CHIRILĂ SABINA a V-a A MENȚIUNE 

 

I. PARTENERIATE INCHEIATE 

Nr. 

crt. 
NUME SI PRENUME 

CADRU DIDACTIC 

COORDONATOR 

DENUMIREA 

PARTENERIATULUI 

INSTITUTIA 

1 Necula Luminita Inscrierea colegilor  si 

aplicatia pentru  participarea 

scolii la Programul de 

formare ProfAid KIT 

 

2 Musat Cristina Acord de parteneriat pentru 

desfășurarea concursului 

‘Discipolii lui Goethe’ 

Școala “Sfântul 

Vasile”  

 

J. ALTE ACTIVITATI DESFASURATE 

Banuta Alexandra: 

 – activitatile specifice coordonatorului de programe si proiecte educative 

(documentatie, cerc activitati educative pe semestrul 1, sedintele consiliului 

elevilor) 

– expoziţie “My house” cu lucrarile elevilor de clasa a 2-a realizate in cadrul 

optionalului de limba engleza “English projects” 

Stan Cristina: 

- Proiect e-twinning “Twinsketches: notre monde en scène/s”, in parteneriat cu 

scoli din Grecia, Spania, Italia, Tunisia care a caştigat Premiul pentru limba 

franceză (sponsorizat în tandem de Federaţia Internaţională a Profesorilor de 

Limba Franceză şi Biroul Naţional de Asistenţă din Franţa) la  Concursul pentru 

premiile europene e-twinning 2018 

- Coautor Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante, INDUCAS 

(INDUCAS,  proiect-pilot coordonat de European Schoolnet, finanțat de 

Comisia Europeană), 2017-2018 

- Proiect e-twinning “Des légendes européennes en français!”, in parteneriat cu 

scoli din Spania, Italia, Tunisia 

- expozitie “Les Chateaux de la Loire” cu lucrarile elevilor de clasa a V-a 

realizate in cadrul optionalului de limba franceza “Les merveilles de la France” 

Necula Luminita: 

- Intalnire cu psihologul responsabil ACTA, in cadrul orei de dirigentie 
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Vintila Madalina: responsabila Comisiei de perfectionare a cadrelor didactice din 

scoala 

Popescu Georgiana: membru in CA si responsabila Comisiei SU 

 

K. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Buna colaborarea intre membrii  comisiei si 

realizarea unor activitati/proiecte in 

parteneriat/echipa 

- Colectivul catedrei este compus din cadre 

didactice cu experienta 

- Intalnirile formale  la nivelul catedrei au 

fost mai rare, insa au fost compensate de 

numeroase intalniri informale 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Disponibilitatea membrilor comisiei  de a 

lucra pentru activitati remediale, de sprijin si 

pentru performanta. 

- Disponibilitatea membrilor comisie de a 

participa la proiecte educative nationale sau 

internationale 

- Mediul concurential al liceelor care 

organizeaza clase cu regim intensiv la 

matematica si limba engleza incepand cu 

clasa a V a. 

 

L. PLAN DE MASURI PROPUS PENTRU  ANUL SCOLAR 2018-2019 

- Efectuarea de lectii deschise, demonstrative si asistente la clasa. 

- Întruniri regulate la nivelul catedrei. 

 

 

                                                Responsabil Comisia Metodica de Limbi Straine,            

Prof. Stan Cristina 
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XI. 5 COMISIA  METODICA 
DE  MATEMATICĂ  ȘI  ȘTIINȚE 

AN  ȘCOLAR 2017-2018 
              În anul  şcolar 2017-2018 activitatea în cadrul  Comisiei metodice matematică  şi  

ştiinţe  s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la început de  an şcolar şi a 

planificării activităţilor la nivelul comisiei. S-a avut în vedere creşterea eficienţei procesului 

instructiv -  educativ, a gradului de pregătire a elevilor şi perfecţionarea profesională. 

             Activităţile s-au desfăşurat pe următoarele coordonate:  

 Activităţi  curriculare; 

 Concursuri şi olimpiade şcolare;   

 Perfecţionare şi activităţi extracurriculare. 

Activitatea   curriculară  a  urmărit   câteva  obiective  : 

- comunicarea elev - profesor de tip partenerial, complexă, multivalentă, centrată pe  

achiziţii, pe   optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor;   

- formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi;   

- creşterea numărului de elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare;   

- metode de învăţare  centrate pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic; 

- formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza 

relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.  

Membrii Comisiei metodice matematică  și  științe s-au implicat în realizarea următoarelor 

activităţi:  

- participarea la  activităţile  desfăşurate  în  cadrul   cercurilor   pedagogice; 

- întocmirea planificarilor calendaristice semestriale; 

- fiecare profesor şi-a întocmit  portofoliul individual;  

- întocmirea unui plan de recapitulare pentru primele două săptămâni de şcoală în 

vederea pregătirii testului iniţial; 

- s-au elaborat și aplicat teste iniţiale, s-au analizat rezultate obţinute şi acestea au fost 

communicate părinţilor. Unde a fost cazul, profesorii au stabilit măsurile de urmat în 

vederea îmbunătățirii  rezulatelor învățării;  

- elaborarea subiectelor de teze cu subiect unic la matematică,  analiza rezultatelor 

obţinute şi comunicarea acestora părinţilor;   

- s-au realizat modele de fişe de lucru, teste, lucrări scrise semestriale, însoţite de 

bareme de evaluare şi notare;   

- s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin administrarea 

periodică a  testelor de  progres 

-  realizarea de  activităţi de evaluare şi  prin forme neconvenţionale: proiecte, 

portofolii;   

- pregatirea elevilor din clasele a VI-a şi a VIII-a în vederea susţinerii examenului de 

Evaluare Naţională;  

- susţinerea simulărilor pentru evaluarea naţională a elevilor din clasele a VI-a şi a 

VIII-a, analiza rezultatelor şi luarea măsurilor de remediere unde a fost cazul;   

- selectarea elevilor capabili de performanţă; 

- pregatirea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii unor rezultate 

superioare la concursuri şi olimpiade; 

- orgnizarea Concursului Interjudeţean de Matematică ,,Grigore Moisil”, ediţia a XIII-

a, 12 mai 2018; 
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- participarea cadrelor didactice la concursuri, olimpiade şcolare şi la Evaluarea 

naţională în calitate de  profesori evaluatori, profesori supraveghetori, ori în calitate de 

membrii  în  comisii  de examen.  

 

Rezultatele obţinute de elevii claselor a VIII-a la Ealuarea Naţională, la matematică 

sunt centralizate în următorul tabel: 

 

   

 

Rezultatele reflectă un nivel bun de pregătire al elevilor, care au obţinut în numar mare 

(64 de elevi) note mai mari sau egale cu 7. 

 Ca minusuri, remarcăm că nu există note de 10 și numărul mare de note sub cinci și al 

notelor între 5 și 5,99. 

 

Elevii participanţi la cursurile de excelenţă sunt: 

NR. 

CRT. 
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA DISCIPLINA PROFESOR 

1 Georgescu Călin a VIIa D Matematica Nicolescu Mădălina 

2 Dumitru Anastasia a VIIIa B Matematica Marcu Anda 

3 Gheorghe Matei a VII-a A Chimie  Stănescu Daniela 

4 Negrea Matei a VII-a B Chimie Stănescu Daniela 

 

CLASA PROFESOR NR. 

ELEVI 

NR. 

ELEVI 

ABSENŢI 

NOTE 
PROCENT 

PROMOVABILIT

ATE 

<5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10  

VIII A 
ISTRATE 

MARILENA 20 0 10 6 1 2 1 0 0 50% 

VIII B 
MARCU 

ANDA 39 0 4 2 4 7 10 12 0 89,74% 

VIII C 
NICOLESCU  

MĂDĂLINA  30 0 2 7 3 6 7 5 0 93,33% 

VIII D 
NICOLESCU  

MĂDĂLINA 31 0 4 6 7 7 7 0 0 87,09% 

TOTAL 

120 0 20 21 15 22 25 17 0 

83,33 % 
  

16,66

% 
17,50% 

12,50

% 

18,33

% 
20,83% 

14,16

% 
0% 
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Prof. Anda Marcu– disciplina matematică 

- Întocmire, administrare şi corectare testari iniţiale  

- Profesor evaluator la Olimpiada de matematică; 

- Pregătirea elevilor din clasele a VI-a şi a VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare 

Naţională; 

- Pregătirea suplimentara a elevilor calificaţi pentru faza judeţeană  a olimpiadei de 

matematică. 

- Participare  la  activitățile comisiei  metodice;  

- Întocmire, administrare şi corectare teze cu subiect unic;  

- Elaborare de subiecte la Concursul Interjudeţean de Matematică ,,Grigore Moisil”. 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Olimpiada de matematică, etapa judeţeană – 10 martie 2018 

 DUMITRU ANASTASIA - clasa a VIII-a B– Menţiune  

  NAE MIHNEA SEBASTIAN - clasa a VIII-a B– Menţiune  

Concursul de matematică ,,Grigore Moisil’’ - 12 mai 2018  

 GHICA TUDOR ȘTEFAN - clasa a V-a A– Menţiune 

  DUMITRU ANASTASIA - clasa a VIII-a B– Menţiune  

 DIMA ANDREI TIBERIU- clasa a VIII-a B– Menţiune  

Prof. Daniela  Bucur – disciplina matematică 

- Întocmire, administrare şi corectare testari iniţiale  

- Pregătirea suplimentara a elevilor calificaţi pentru faza judeţeană  a olimpiadei de 

matematică. 

- Participare  la  activitățile comisiei  metodice;  

- Întocmire, administrare şi corectare teze cu subiect unic; 

- Pregatirea elevilor din clasa a VI-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare Naţională;  

- Elaborare de subiecte Concursului Interjudeţean de Matematică ,,Grigore Moisil”; 

- Participare ca profesor asistent şi evaluator la Concursul  ,,Gr. Moisil “; 
- Profesor evaluator la EN a elevilor de la sfâşitul clasei a VI-a; 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Concursul de matematică ,,Regalul Generaţiei XXI’’ - 11 noiembrie 2017    

          BIZINICHE MIHAI - clasa a VI-a B – Menţiune 

Concursul naţional de matematică ,,Lumina Math’’ - 25 noiembrie 2017 

                         NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune 

Concursul de matematică ,,Grigore Moisil’’ - 12 mai 2018   

  NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune  

 

Prof. Luminiţa Istrate – disciplina matematică 

- Întocmire, administrare şi corectare testari iniţiale;  

- Pregătirea elevilor din clasele a VI-a şi a VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare 

Naţională; 

- Pregătirea suplimentara a elevilor calificaţi pentru faza judeţeană  a olimpiadei de 

matematică. 

- Participare  la  activitățile   comisiei  metodice;  

- Întocmire, administrare şi corectare teze cu subiect unic;  

- Elaborare de subiecte la Concursului Interjudeţean de Matematică ,,Grigore Moisil”; 

- Profesor evaluator la Concursul de matematică ,,Regalul Generaţiei XXI’’ - 11 noiembrie 

2017, Olimpiada de lingvistică-secțiunea de antrenament, Etapa judeteană - 27 ianuarie 2018, 

Olimpiada de matematică- etapa locală-20 ianuarie 2018 

- Profesor evaluator la concursul ,,Grigore Moisil”, Olimpiada de matematică, EN a 

elevilor de la sfâşitul claselor a VI-a si a VIII-a; 
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- Elaborare de subiecte pentru Concursul Matematică ,,Grigore Moisil”. 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Concursul de matematică ,,Grigore Moisil’’ - 12 mai 2018   

 BUCUR CEZAR GABRIEL- clasa a VII-a A– Menţiune 

Prof.  Nicolescu Mădălina  – disciplina matematică 

- Întocmire, administrare şi corectare testari iniţiale  

- Profesor asistent la Concursul de matematică ,,Regalul Generaţiei XXI’’ - 11 noiembrie 

2017; Olimpiada de lingvistică-secțiunea de antrenament, Etapa judeteană - 27 ianuarie 2018; 

Olimpiada de matematică- etapa locală-20 ianuarie 2018 

- Pregătirea elevilor din clasele a VI-a şi a VIII-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare 

Naţională; 

- Pregătirea suplimentara a elevilor calificaţi pentru faza judeţeană  a olimpiadei de 

matematică. 

- Participare  la  activitățile  comisiei  metodice;  
- Întocmire, administrare şi corectare teze cu subiect unic;  

- Elaborare de subiecte pentru Concursul de Matematică ,,Grigore Moisil”; 

- Profesor evaluator la concursul ,,Gr. Moisil “, la  EN a elevilor de la sfâşitul claselor a VI-a. 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Concursul de matematică ,,Regalul Generaţiei XXI’’ -11 noiembrie 2017:    

  DUMITRU MIHAELA - clasa a VII-a – Menţiune 

Concursul de matematică ,,Grigore Moisil’’ - 12 mai 2018  

  GEORGESCU CĂLIN- clasa a VII-a D – Menţiune  

  MOTÂNGĂ DARIA - clasa a VII-a D – Menţiune  

  SASU ANDREEA- clasa a VII-a D – Menţiune  

  ZOICA DANIEL- clasa a VII-a D – Menţiune  

Prof. Leon Simionescu – disciplina fizică 
- Întocmirea, administrare şi corectare – testări iniţiale pentru clasele VI - VIII, septembrie  

2017; 

- Participare la activitățile comisiei  metodice ; 

- Participare la cercul pedagogic al profesorilor de fizică - Scoala Gimnaziala Vadu Părului- 

19 noiembrie 2017. 

- Pregătirea elevilor din clasele a VI-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare 

Naţională; 

- Pregătirea suplimentara a elevilor pentru faza judeţeană  a olimpiadei de fizică; 

- Profesor evaluator la EN de la sfâşitul clasei a VI-a şi la Olimpiada de fizică; 

- Participare ca profesor asistent şi evaluator la Concursul  ,,Gr. Moisil “;  

Rezultate la concursuri şcolare: 

Olimpiada de fizică, etapa judeţeană – 24 februarie 2018 

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

  POPA PETRU CĂLIN - clasa a VI-a A – Menţiune  

Concursul naţional de fizică PHI 

 NEGREA MATEI- clasa a VII-a B– Menţiune     

Prof. Daniela Stănescu – disciplina chimie 

- Întocmirea, administrare şi corectare – testări iniţiale clasa a-VII-a si a-VIII-a-septembrie 

2017; 

- Participare la Cerc pedagogic al profesorilor de chimie din judeţul Prahova- Şcoala 

Gimnazială Barcanesti - 16 noiembrie 2017. 

- Pregatire suplimentară cu elevi ai claselor a-VIII –a care beneficiază de programa adaptată 

(elevi cu CES). 
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- Pregatire suplimentară cu elevii care au susţinut examenul în vederea admiterii la cursurile 

de excelenţă- admişi: Negrea Matei –clasa a-VII-a B şi Gheorghe Mihai Matei – clasa a-VII-a 

A 

- Participare la activitățile comisiei  metodice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Pregătire  suplimentară cu elevii claselor a-VII-a în vederea participării la concursurile 

şcolare –disciplina chimie:   marţi -   ora 11-12  şi   vineri- ora13-14; 

- Activitate în cadrul  Zilei Stiintelor- săptămana “Scoala Altfel” – experimente de laborator 

spectaculoase cu elevii claselor a-V-a; a-VII-a B; a-VII-a A şi a-VIII-a C   - 26 martie 2018; 

- Excursie Zărnesti-Bran -28-30 martie 2018 – în cadrul săptămanii “Scoala Altfel” în 

colaborare cu clasa a-VIII-a A şi doamna dirigintă prof. Musat Cristina; 

- Profesor  corector- Olimpiada Naţională de chimie – etapa judeteană -17.03.2018  -Colegiul 

Tehnic “Lazar Edeleanu”   Ploieşti 

- Profesor asistent – Concursul National de chimie “ Raluca Ripan” –etapa judeteana   -5.05 

.2018-Colegiul Naţional  ”Nichita Stanescu “ Ploiesti; 

- Profesor asistent şi profesor corector   - Concursul National “ Noi şi chimia”-etapa 

judeţeană – 9.05.2018 – Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti. 

 Rezultate la concursuri şcolare: 

Concursul naţional de chimie pentru clasa a-VII-a  “RALUCA RIPAN”-etapa judeţeana 5 

mai 2018 

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

  MIHALCEA ANDREI - clasa a VII-a B – Menţiune  

  GHEORGHE MIHAI MATEI - clasa a VII-a A– Menţiune  

Concursul naţional “ NOI  SI  CHIMIA”  Etapa judeţeana pentru clasa a-VII-a -9 mai 2018 

         Echipaj: NEGREA MATEI  

          MIHALCEA ANDREI   

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

        Echipaj: BUCUR CEZAR  

  GHEORGHE MIHAI MATEI  

  RADU ALINA             - clasa a VII-a A– Menţiune  

Prof.  Adriana Săcăluș  – disciplina biologie 

- Întocmirea, administrare şi corectare – testări iniţiale clasa a-V-a -septembrie 2017; 

- 15 sept.2017 – Consf. Biologie , CN Nichita Stănescu 

- 22 sept.2017 – Iniţierea părinţilor ȋn activităţile Programului de prevenţie a diabetului 

zaharat de tip II şi a bolilor civilizaţiei, cu sprijinul echipei de la Medicover 

- 2.11.2017 - oră deschisă, cls.a V a C, participă dna inspector Silvia Olteanu 

- 10.11.2017 - participare la Cercul  pedagogic , Şc. Gimn. ,,Mihai Eminescu“ Ploieşti 

- Oct. 2017 - Referat dirigenţie ,,Rolul imaginii de televiziune ȋn comportamentul elevilor“ 

- Excursie Bucureşti ( Palatele Bucurestiului ) -18 nov.2017, clasa a V a C 

- 20.12.2017 - activitate clasa a V a C –,,Iată, vin colindătorii !” 

- Participare la activitățile comisiei  metodice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Pregatirea elevilor din clasele a VI-a în vederea susţinerii examenului de Evaluare 

Naţională; 

- Vizită la  Muzeul de Artă Ploieşti cu elevii clasei a V a C; 

- Excursie la Braşov cu elevii clasei a VIII a B (30.10.2016);  

- Implicare ȋn sesiunile  Programului  Always pentru clasele a V a; 

- Profesor asistent la Concursul ,,Gr.Moisil”, la Evaluarea Naţională şi Testare bilingv; 

- Profesor evaluator  la Evaluarea Naţională – clasele a VI a,  şi la Concursul  ,,Gr. Moisil “; 
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- Organizare si participare –Tabăra şcolară ȋn Staţiunea Beliş Fȃntȃnele, jud. Cluj 24-29 iunie 

2018, participă elevi din clasa a III a, a V a, a VII a. 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Olimpiada de biologie, etapa judeţeană – 03 martie 2018 

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

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

  SANDU IARINA - clasa a VII-a B– Menţiune  

Concursul de biologie ,,George Emil Palade” 5.05.2018 

  MITU CORALIA - clasa a V-a A– Premiul al III-lea  

  DUMITRESCU MARIA - clasa a V-a A– Premiul special  

  MIHĂILĂ IRINA- clasa a VI-a A– Menţiune  

  BIZINECHE MIHAI - clasa a VI-a B– Menţiune  

  TOADER ALESIA - clasa a VI-a D– Menţiune  

  POSTU ANDREI - clasa a VI-a D– Menţiune  

  SAVU MIRUNA- clasa a VI-a A– Premiul special  

  MANEA BIANCA - clasa a VI-a D– Premiul special  

 

Analiza activităţii -analiza SWOT: 
PUNCTE TARI : 

- Pregatirea  profesională şi experienţa la catedră a membrilor comisiei; 

- Elevii au resurse materiale necesare: manual, culegeri, rechizite;  

- Majoritatea elevilor depun eforturi pentru a obţine rezulate bune la matematică, 

fizică, cnimie sau biologie şi se implică în activitati extrascolare; 

- O buna legatură cu părinţii elevilor;  

- Organizarea tezelor cu subiect unic şi a simularilor examenelor naţionale, şansa 

îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale ale elevilor. 

 PUNCTE SLABE : 

- Lipsa interesului pentru remedierea situaţiei şcolare din partea unor elevi cu 

rezultate slabe. 

OPORTUNITĂȚI: 

- Stabilirea unei colaborari cu părinţii elevilor corigenţi în vederea îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare.        

 

Pe   parcursul anului şcolar 2017-2018 activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat în 

bune condiţii,  membrii comisiei s-au  preocupat permanent de creşterea calităţii şi eficienţei 

procesului de învăţământ la disciplinele matematică, fizică, chimie şi biologie.  

 

 

                                                                              Întocmit,  

                                       Responsabil al comisiei metodice: Istrate Luminiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


