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XI. 6 COMISIA METODICA OM SI SOCIETATE       
AN ŞCOLAR 2017-2018 

 
           În anul scolar 2017-2018, membrii Comisiei metodice Om si societate, s-au străduit să 

asimileze şi să aplice exigenţele politicii educaţionale actuale: dezvoltarea unui sistem de 

criterii, standarde şi indicatori de calitate moderni; accentuarea pe dimensiunea umanista a 

educaţiei; dezvoltarea compeţentelor, valorilor, aptitudinilor necesare integrării intr-o 

societate care preţuieşte libertatea, diversitatea, pluralismul, democraţia. 

         În esenţă, activităţile au fost următoarele: 

         S-a trecut de la modelul de proiectare curriculară centrat pe obiective ( elaborat si 

implementat in sistemul românesc de învăţământ la mijlocul anilor `90) la modelul centrat pe 

competenţe; aportul disciplinelor ariei curriculare“ Om si societate” constă atât in contribuţia 

directă , prin susţinerea formării şi dezvoltării anumitor competenţe-cheie, cât şi în contribuţia 

indirectă cu privire la alte competenţe –cheie ( cu precădere, competenţe sociale si civile, 

spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală, comunicare în limba 

maternă). Activitatea didactică, bazată pe aceste competenţe-obiectiv, a vizat promovarea 

următoarelor principii: centrarea demersului didactic pe elev, accentuarea caracterului practic-

aplicativ al demersului didactic prin organizarea unor activităţi variate de învăţare, asigurarea 

coerenţei şi a progresului la nivelul disciplinei şi deschiderea către abordările interdisciplinare 

şi transdisciplinare cu celelalte discipline de studiu în interiorul ariei curriculare. 

          Întocmirea si predarea la timp a documentelor de planificare curriculară prevăzute de 

politicile de reformă; 

         Valorificarea bazei didactico-materiale existente, recondiţionarea şi îmbogăţirea acesteia 

( planşe, C.D.-uri, icoane, cărti, harti, pliante, reviste ş.a.);.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  SCOPUL: 

  - asigurarea unui proces de educatie eficient și de calitate      

  OBIECTIVE:                                             

  Comisia metodică „Om si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :                                       

  - o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri 

ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, 

partener sau evaluator                                                       

  - identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă                                                     

  - dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi 

atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal                                                      

  - formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în 

argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice                         

  - creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup - adaptarea procesului 

de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe educative speciale și sprijinirea 

incluziunii acestora în mediul școlar liceal - monitorizarea progresului şcolar                    

  - educarea spiritului de disciplină şi colaborare - impartialitatea si promovarea şanselor egale 
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de afirmare la oră pentru toţi elevii            

  - organizarea de activităţi extracurriculare                       

  - cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de 

evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi)atât în 

forma sa clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare           

  - realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei              

  - sprijinirea integrării profesorilor debutanţi - perfectionarea continuă a tuturor cadrelor 

didactice                              

  - ameliorarea bazei materiale                                 

  - pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante la examene, concursuri, olimpiade, 

precum si a celor cu rezultate nesatisfacatoare   

  - realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune 

desfășurări a activităților comisiei.  

       În luna septembrie, doamnul profesor Iovan Sorin Stefan, a prezentat in cadrul comisiei 

metodice, referatul cu tema: 13 septembrie 1848-13 septembrie 2017, Ziua Pompierilor(169 

de ani de la Batalia din Dealul Spirii), marcand astfel,evenimentul petrecut acum aproape 17 

decenii. 

        În luna septembrie, elevii cls. aVIII-a A,B,C,D au marcat Ziua Mondiala a Pacii printr-o 

prezentare ppt., realizata la orele de cultura civica, sub indrumarea domnului profesor, 

Samoila Nicolae. 

        În luna octombrie, Şcoala Gimn. ,,Grigore Moisil” a desfăşurat o acţiune de comemorare 

a Holocaustului, la care au participat elevi ai cls.aVIII-a B, activitatea avand ca punct de 

pornire prezentarea unui film despre Holocaustul din Romania( prof.coord.Iovan Sorin). 

        Au fost organizate acţiuni de dezvoltare a performanţei şcolare, îndeosebi la clasele 

aVII-a si aVIII-a (familiarizarea elevilor cu noile tipuri de itemi - in special la disciplina 

Geografie, alcătuirea unor teste de evaluare, dar si a unor ore de pregătire suplimentară (o 

activitate saptamanal).                                                                  

        De asemenea, d-na prof. Petcu Arsina a realizat in luna octombrie, o activitate cu prilejul 

„ Zilei Internationale a Mării Negre”, zi ce a fost marcata prin materiale prezentate de catre 

elevii cls.aVIII-a B.             

      Tot in luna noiembrie, d-na prof. Rotaru Ana Maria, a sustinut in cadrul comisiei 

metodice, referatul cu tema ,,Tehnici moderne de predare la orele de religie”. 

     Ziua Nationala a Romaniei, a fost marcata printr-o activitate artistica, realizata cu sprijinul 

catedrei de istorie, activitate la care au participat toti elevii si profesorii scolii noastre. 

      De asemenea, profesorii catedrei de religie, Radu Laura si Tatu Claudia, au desfasurat in 

luna decembrie, in cadrul comisiei metodice, activitatea ,,Hristos se naste!”,activitate 

sustinuta cu prilejul Sarbatorii Nasterii Domnului.   

        În luna ianuarie, elevii claselor a VIII-a, coordonati de d-nul prof. Iovan Sorin, au 

participat la o dezbatere dedicata Zilei Unirii Principatelor Romane, activitate ce a avut ca 

tema, Artizanii Micii Uniri- oameni, idei si fapte. De asemenea, cu acest prilej, a avut loc si 

organizarea unei expozitii de carte despre Mica Unire, expozitie cu marturii si documente 

referitoare la ziua de 24 ianuarie 1859.           

         În luna februarie, domnul profesor Samoila Nicolae a sustinut la clasa a VII-a A 

activitatea, Implicarea civica in calendarul democratiei reprezentative.   
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         În luna martie, catedra de religie a organizat cercul pedagogic din sem.II, in cadrul 

caruia a fost prezentat work-shopul  Bucuriile primăverii.              

         Tot in luna martie, in cadrul Olimpiadei de religie, doamna prof.Tatu Claudia a 

participat ca profesor asistent. In luna mai, domnul prof. Samoila Nicolae a sustinut la clasa a 

VII-a B dezbatera cu titlul Rolul indeplinit de mass media in societate si in formarea opiniei 

publice si la clasa a VIII-aB activitatea Bugetul familiei-bugetul personal                                

         Profesorii comisiei Om si societate au participat in anul scolar 2017-2018 la 

numeroase cursuri de formare continua: cursul de perfectionare oferit de ATCA, 

Profid,(prof.Tatu Claudia si Radu Laura), Cursul Tehnologii Informationale Computerizate, 

din cadrul CCD (prof.Tatu Claudia si Radu Laura). Doamna profesor Radu Laura a absolvit 

cursul de formare de formatori ȋn cadrul proiectului European Daphne III  “ICAM- Including 

children affected by Migration”, ISJ Prahova, 23 oct-25 nov 2017, cursul Calitate in 

managementul inspectiei scolare , cursul de formare Evaluarea şi dezvoltarea personalǎ a 

copiilor şi elevilor, furnizor Asociaţia GO-AHEAD, a participat, în perioada 12-17 februarie 

2018, la seminarul international “Evaluation, Assessment and Recognition in Non Formal 

Education” ,Chieti, Italia și la  Festivalul international de educaţie - FIEDU 2018 

   De asemenea, doamnele prof.Tatu Claudia și Radu Laura au participat la Studiul 

International OECD, privind procesul de predare-invatare-TALIS, 2018. 

      Au fost incheiate  numeroase parteneriate educationale: parteneriat  cu parintii, cu 

Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale Prahova, cu Muzeul de Stiinte ale Naturii Prahova, 

cu Biserica ,,Sfantul Nicolae” Paulesti, Biserica Acoperamantul Maicii Domnului si Biserica 

Sfantul Vasile, Ploiesti, cu Organizatia Salvati copiii - Romania, Camera de Industrie si 

Comert Prahova si Cultul Eroilor, Scoala de Subofiteri si Pompieri, Boldesti, Jandarmeria 

Ploiesti, si Editura Sf.Mina Iasi. 

        Au fost desfăşurate numeroase activităţi extracurriculare cu elevii: vizionare  de filme si 

piese de teatru, in luna octombrie, cu prilejul Zilei Educatiei și în luna mai în cadrul 

Festivalului de teatru pentru copii și tineret IMAGINARIUM (prof. Tatu Claudia, Petcu 

Arsina, Radu Laura), in luna noiembrie, Ziua Tolerantei, marcata prin numerose activitati de 

catre toti membrii comisiei, excursie organizata la Palatul Parlamentului(prof.Samoila 

Nicolae) si Cetatea Sighisoara(prof.Radu Laura), 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei, 

marcata prin activitati specifice de catre profesori si elevi. Cu prilejul sarbatorilor de iarna, 

elevii cls.aVIII-a C au organizat activitatea ,,Secret Santa” (prof. coord. Tatu Claudia), 

organizarea banchetului clasei a VIII-a(prof.Tatu Claudia), organizare tabere scolare la Gura 

Humorului (prof.Tatu Claudia) si în M-ții Retezat (prof.Radu Laura).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Întocmit,                                                                                                                            

 Prof.Claudia Tatu 
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XI.7  COMISIA   METODICA   ARTE   SI   TEHNOLOGII 

AN SCOLAR  2017 – 2018 
Comisia metodică  a fost formată din următorii profesori : 

1. Educație plastică                                                            – prof. Moldoveanu Simona; 

2. Educație muzicală                                                          – prof. Koos Mihaela; 

3. Educație tehnologică                                                     – prof. Popovici Ramona; 

4. Tehnologie informațională computerizată               – prof. Ilie Oana; 

 

În urma analizei activității membrilor comisiei pe parcursul întregului an școlar s-au 

constatat următoarele : 

Toate temele propuse la început de an școlar , în planul managerial, au fost realizate 

conform calendarului;  

În fiecare lună s-au desfășurat diferite activități, cele din sem I. au fost deja menționate 

în raportul semestrial ( alăturatmai jos ), iar cele desfășurate în sem. al II lea sunt grupate în 

funcție de tematică după cum urmează: 

Ed. Plastică - D-na prof. Moldoveanu Simona a continuat seria de expoziții tematice 

cu desenele elevilor afișate pe panoul expus la etajul I. Dintre temele propuse și realizate s-au 

remarcat : 

- Primăvara, primul ghiocel: 

- Ziua Mamei; 

- Lumea din adâncul mării; 

- Paștele și tradiția încondeiatului ouălor; 

- Luna Mai – luna florilor de cireș; 

- 1 Iunie – ziua copiilor; 

- Vacanța mare și jocurile specifice; 

- Lumea roboților și a extratereștrilor; 

Ed. Muzicală -  D-na prof. Koos Mihaela a susținut numeroase concerte  - în județ 

și în tară - cu elevii școlii  „ Excelsis” pe care o conduce, iar în cadrul Comisiei din școala 

noastră a organizat și coordonat minispectacole cu ocazia diferitelor evenimente: 

 -  Ziua de 8 Martie, ziua Mamei; 

-  Tradiții Pascale Românești; 

-  Frumoasa lună Mai; 

            Ed. Tehnologică -  D- na prof. Popovici Ramona a condus colectivul clasei a VII a 

D și a depus eforturi deosebite pentru a echilibra pretențiile părinților și ale elevilor( 

îndreptățite și uneori excesive) astfel încât să existe o armonie între desfășurarea normală a 

cursurilor, confortul elevilor, programul de lucru al clasei cu program sportiv, a activităților 

extracurriculare, a programului de pregătire suplimentară sportivă – antrenamente la Cluburile 

spotive din oraș  - și participarea la competiții naționale și internaționale a unor elevi cu 

talente deosebite și care au obținut  performanțe pe măsură.  Eleva Ciocârlan Miruna- Ioana 

este un astfel de exemplu, cu premii obținute în Portugalia și  Spania la concursurile de 

gimnastică artistică,  Anghelache Iustin, la intreceri sportive – fotbal. Meritele sunt – desigur 

- ale elevilor, prin munca depusă   și  ale antrenorilor acestora, dar încurajarea, susținerea, 

înțelegerea,  au fost suporturi sufletești – emoționale definitorii pentru acești copii. 

              La cursuri, d-na profesoară a folosit multe exemple practice pentru a-i face pe elevi 

să înțeleagă mai ușor temele predate – obținerea unei  veioze care a fost concepută în clasă și 

care a funcționat spre plăcuta surpriză a elevilor,  lucrări practice pentru obținerea unor 

obiecte decorative din diferite materiale : textile, plastice, metalice, hârtie. 

Tehnologia informației computerizate - D-na porf. Ilie Oana pe lângă activitatea de 

la clasă, îndrumarea și coordonarea elevilor spre numeroasele concursuri cu tematică diferită, 
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a avut  o activitate mai mult decât susținută prin numeroasele date pe care a trebuit să le 

introducă în Sistemul Informațional la nivel național, fie pentru evaluările de la clasele a II a, 

a IV a, a VI a, fie pentru Testele Naționale la care a lucrat multe ore peste program împreună 

cu secretariatul și conducerea școlii.      

   Toate acestea demonstrează că membrii Comisiei  Metodice „ Arte și Tehnologii” și-

a făcut datoria cu corectitudine, onestitate, lucru în echipă, colaborare cu toate cadrele 

didactice din școală și multă dăruire pentru actul educațional. 

            Întocmit : prof. Popovici Ramona 
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XI.11 CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT 

AN  ŞCOLAR 2017-2018 

 
           CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

ŞEF DE CATEDRĂ  -PROF.COLȚEANU MAGDA 

-PROF.COMAN MĂDĂLINA 

-PROF.BALAMACE ALEXANDRU 

-PROF.CARA SERGIU 

 
1. SITUAŢIA DOCUMENTELOR ŞCOLARE: 

Proiectarea activităţii de predare, învăţare, evaluare, a respectat cerinţele metodologice 

de elaborare şi conţinuturile programei şcolare. 

Aceste documente au fost: 

-eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare; 

-planul calendaristic semestrial; 

-proiectarea unităţilor de învăţare. 

 

2. PARCURGEREA MATERIEI 

 Materia planificată a fost parcursă în întregime de profesorii catedrei, iar evaluarea s-a 

făcut la datele stabilite. 

 

3. PREZENŢA ELEVILOR LA ORE POATE FI APRECIATĂ CA FOARTE 

BUNĂ -cu menţiunea specială- numărul scutirilor medicale totale şi partiale, învăţămînt 

primar şi gimnazial fiind în număr de 15 elevi. 

 

4. ACTIVITATEA METODICĂ  

 Participarea tuturor profesorilor de la catedra de educaţie fizică la Consfatuirile 

profesorilor de educaţie fizică şi sport.  

 Participarea la Cercurile  Pedagogice din : -24.11.2017 –Şcola gazdă fiind 

Şc.Gim”NICOLAE IORGA”(SEMESTRUL I); respectiv -04.05.2018 –Școala gazdă 

fiind “C.T.L.EDELEANU” PLOIEȘTI (SEMESTRUL II). 

 Au fost susținute două inspectii de specialitate pentru susținerea examenului național 

de definire în învățământ,sesiunea 2018 de către prof.COMAN MĂDĂLINA – 

MARIA și o inspecție specială pentru examenul de obținere a gradului didactic 

II,sesiunea august 2018, prof. COLȚEANU IONELA – MAGDALENA. 

 Participarea in proiectul “PROGRAMUL BIOMOTRIC” ,SISTEMUL INFORMATIC 

INTEGRAT PENTRU CERCETAREA PARAMETRILOR DE BIOMOTRICITATE 

ÎN POPULAȚIA TÂNĂRĂ DIN ROMÂNIA. 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 

-Monitorizrea pe termen lung a unui set de parametrii antropommetrici și de 

biomotricitate la nivel national. 

SCOPUL PROIECTULUI 

-de a îmbunătăți starea generală a populației-prevenirea bolilor sedentarismului la 

populatia tânără; 

-de a crește prin sport prevenția de performanță fizică; 

-de a contribui la creșterea calității selecției pentrul sportul de performanță. 
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 La nivel de catedră activitatea metodică a constat în dezbateri ale programei 

şcolare,stabilirea probelor şi normelor de control pentru fiecare semestru şi stabilirea 

programului suplimentar de pregătire. 

Prin obiectivele specifice disciplinei educatie fizică şi sport, profesorii catedrei de 

specialitate din cadrul şcolii Gimnaziale ,,GRIGORE MOISIL” urmăresc ca elevii să posede 

indici superiori de dezvoltare fizică armonioasă, să 

 aibă cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice de bază, specifice unor ramuri sportive 

preferate, să aibă capacitatea de a practica o ramură sportivă respectiv alte exerciţii de 

educaţie fizică în activitatea independentă. 

 

5. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE, CALENDAR COMPETIŢIONAL: 
Activităţile educative, au vizat realizarea obiectivelor strategice, exprimate sintetic 

prin cuvintele: calitate, echitate, deschidere. Toţi profesori catedrei urmăresc în permanenţă 

creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale în domeniul educaţiei fizice şi sportului 

şcolar. 

Organizarea competiţiilor inter-clase, la următoarele  ramuri sportive : 

-fotbal,băieţi)- competiţie din care am format echipa de fotbal  a şcolii; 

-baschet(băieți)-competiție din care am format echipa școlii. 

-CUPA METIGLA-a IV-a ediție a competiției de baschet interșcolar, școala noastră ocupând  

LOCUL III (înv. gimnazial) 

 

CALENDARUL COMPETIŢIONAL 

OLIMPIADA GIMNAZIILOR 

 

BASCHET (băieţi)-LOCUL 2 –ETAPA JUDETEANA 

 

HANDBAL (băieţi)--LOCUL  2 -ETAPA JUDETEANA 

 

Campionatul interclase,clasament: 

LOCUL I-cls.VIIID(cls.VII-VIII) 

LOCUL I –cls.VIA (cls.V-VI) 

Cupa” Ziua Sportului’- BASCHET (înv. primar) 

LOCUL 1 –cls.IVC 

LOCUL 2-cls 3B 

LOCUL 3 cls4A 

 

Rezultate remarcabile ale elevilor sportivi ai şcolii noastre 

 

ATLETISM 

TEODOR DATCU(cls.4 A)-LOCUL I Ștafetă CN COPII2 

TEODORU ALEXANDRA(cls.8-D) –MEDALII ARGINT 

NEAGU ADRIAN-VICECAMPION 2015 -probe: ştafete 

IOANA ȘTEFANIA CAZACU(cls.3 A) -LOCUL II 50 m garduri-CN COPII 3  

RISTULESCU ROSSANA(cls.6D)-LOCUL III-4x100m CN COPII 1 

 

GIMNASTICĂ RITMICĂ 

CIOCÎRLAN MIRUNA –LOCUL I - MINGE,COARDĂ - CONCURSURI 

INTERNAŢIONALE 

SELECŢIONATĂ ÎN LOTUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI LA INDIVIDUAL 

CONSTANTIN REBECA 
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SELECŢIONATĂ ÎN LOTUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI LA ANSAMBLU 

 

DANS 

POPESCU CRISTIANA (cls.6D) LOCUL 2 Festivalul Național de Dans 

ÎNOT 

CIAUȘ MIHAELA (-cls.6D)-LOCUL 2-50m liber,400m liber,200m bras 

MĂRGĂRIT ALEXANDRU (cls.8D)-LOCUL 2 -500M marathon de înot în mare- 

caracter național 

JUDO 

MIRON TEODOR(cls2E)-LOCUL 1 TURNEU INTERNAȚIONAL 

TUNEA ANA (cls.4A)-LOCUL 2-TURNEU INTERNAȚIONAL DE JUDO 

KARATE 

PĂUN DAVID (cls4B)-LOCUL 2 KATA PE ECHIPE CN KARATE SHOTOKAN 

NIȚĂ ROBERT (cls1D)- LOCUL 1 CAMPIONAT BALCANIC 

PATINAJ VITEZĂ PE ROLE 

MARIN ARIANA (cls.3A)-LOCUL1- 2X250m CN PATINAJ VITEZĂ pe ROLE 

TENIS DE CÂMP 

NIȚĂ ERIC (cls2E)-LOCUL I-DUBLU MIXT CATEG.10 ani CN 

ȘAH 

FERAR CEZARA MARIA(cls.2A) LOCUL 1 CN INDIV.DE ȘAH PTR. COPII 

 

 

      Întocmit, 

Prof. Colțeanu Magdalena 
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XII. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU 
 

XI.1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, 

A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 
              La începutul anului şcolar 2017-2018, s-a întocmit planul operaţional privind 

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar care a avut drept scop asigurarea unui mediu 

de viaţă socială liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform standardelor 

europene, iar obiectivele au fost: 

reducerea şi prevenirea actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de 

învăţământ şi în zonele adiacente acesteia;  

analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă;  

pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament 

bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială;  

implicarea elevilor în activităţi de prevenire a faptelor antisociale;  

crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

identificarea,monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali.  

eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona 

unităţilor de învăţământ .Planul astfel întocmit a fost respectat prin asigurarea eficientă a 

pazei şi securităţii unităţii şcolare, prin întocmirea graficului profesorilor de serviciu.  

          S-au realizat întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Jandarmeriei 

pentru discutarea unor teme referitoare la fenomenul violenţei.  

           Pentru a preveni eventualele incidente sau acte de violenţă ce s-ar putea ivi între elevi 

în pauzele dintre ore, profesorii şi învăţătorii au făcut de serviciu pe holuri după un grafic 

stabilit.  

          La orele de consiliere şi orientare s-a inclus cel puţin câte o temă la fiecare clasă care să 

pună în dezbatere problema violenţei între elevi 

          Pentru prevenirea, combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în au fost  

Derulate următoarele activităţi: 

consilierea şi sprijinirea familiilor cu situaţie materială precară; 

includerea şi menţinerea copiilor dezavantajaţi în învăţământul obigatoriu de masă; 

monitorizarea permanentă a elevilor proveniti din grupuri dezavantajate; 

medierea conflictelor rezultate din fapte de discriminare;  

includerea elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masa și sprijinirea acestora;  

antrenarea tuturor elevilor în activităţile extrașcolare;  

            Climatul organizaţiei şcolare a fost unul deschis,caracterizat prin dinamism şi grad 

înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare. În general, cadrele didactice au desfăsurat o 

activitate meritorie implicându-se activ în bunul mers al activităţii educative şcolare si 

extraşcolare prin care au urmărit şi promovarea imaginii şcolii .  

 Cu privire la această situatie se remarcă măsurile disciplinare luate în timpul anului 

şcolar,  scăderea notei la purtare celor ce au avut foarte multe absenţe nemotivate: 
-observaţie individuală (Ghica Stefan  clasa a V-a A, Picioruş Dan Valentin clasa a V-a D, 

Sprânceană Eduard Fabian clasa a VII-a A, Doncilă Gabriel clasa a VI-a, Radu Maria- Ramona 

clasa a VII-a A, Ene Aniela-Stefania Clasa a VII-a A, Alexe Fabian a VIII-a C, Jianu Bogdan a 

VIII-a C, Moldoveanu Alexandru a VI-a, Măcelaru Dragoş , Marinescu Brianna, Alexandrescu 

Mihai) pentru acumularea absenţelor nemotivate si violenţă fizică / verbală; 
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-mustrare scrisă ( Moldoveanu Alexandru clasa a VI-a D, Potec Florin clasa a V-a C). 

 

Permanent s-a încercat menţinerea legăturii cu familia, pentru a evita astfel de situaţii, 

şcoala fiind interesată de prevenirea actelor de indisciplină si violenţă, mai degrabă decât de 

pedepsirea lor. Trebuie pus accentul şi în continuare pe educarea elevilor pentru a nu avea 

evenimente deosebite la acest capitol. În cadrul orelor de dirigenţie, au fost desfăşurate 

activităţi de prevenire a situaţiilor de indisciplină prin colaborarea cu poliţia de proximitate şi 

alte organe abilitate.  

 

Întocmit, 

Înv. Diaconu Ioana 

Prof. Nicolescu Mădălina 

 

 

XII.2. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

 La începutul anului școlar 2017 – 2018 toate cadrele didactice și nedidactice precum 

și personalul auxiliar au efectuat controlul medical și cel psihologic, control efectuat de o 

echipa de medici de la Medicina Muncii – Prahova. 

La prima intâlnire cu întregul colectiv  s-au prelucrat articole specifice și norme 

metodologice conforme cu Legea nr. 319 și H.G. nr. 1425 din 2006 privind prevenirea 

accidentelor, securitatea și sănătatea muncii atât în rândul cadrelor didactice din școală cât și a 

elevilor. S-au prelucrat urmatoarele articole : 

Art. 77 care prevede ca instruirea periodică a personalului angajat să se efectueze la maxim 6 

luni, individual sau in grupuri de 20 de persoane; 

Art. 101 si 102 care se referă la starea de pericol grav și iminent și a măsurilor care trebuie 

luate imediat :  

- evacuarea persoanelor din zona aflată în pericol, anunțarea serviciilor de specialitate, 

eliminarea – dacă este posibil – cauzelor care au dus la apariția stării de pericol; 

Art. 103 care prevede afișarea planului de evacuare a personalului și asigurarea mijloacelor 

de comunicare necesare contactării serviciilor specializate; 

Art. 149 si 159 care se referă la bolile profesionale ce pot apărea ca urmare a stresului 

continuu din invățământ; 

           S-au prelucrat noțiuni de prim ajutor, iar pentru laboratoarele de fizică, chimie și 

informatică, noțiuni sprecifice având în vedere că sunt spații unde au loc experimente și 

anumite substanțe trebuie manipulate cu maximă prudență, lucrări diferite , calculatoarele sunt 

sub tensiune și se pot produce electrocutări dacă nu se respectă cu strictețe instrucțiunile 

profesorului de la clasă; 

             În prima oră de curs la educație tehnologică elevii au fost informați despre  noțiunile  

elementare de protecție a sănătății muncii  astfel încât  să nu aibă loc accidente nefericite 

care să le pună viața în pericol, să nu folosească substanțe periculoase pe care nu le cunosc, să 

nu umble la rețeaua electrică, să nu folosească obiecte contondente, tăioase sau ascuțite cu 

care s-ar putea răni, să nu folosească focul deschis pentru a nu se produce incendii sau arsuri 

ale țesuturilor. 


