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S-au mai prelucrat măsuri de protecție colectivă prin prevenirea electrocutării, 

imbunătățirea iluminatului, igiena încăperilor din școală cum sunt : sălile de curs, 

laboratoarele, sala de sport, sala de mese pentru programul „Școală după școală”; 

S-au afișat la vedere pictograme specifice indicând : „Pericol de electrocutare”, 

direcția spre cel mai apropiat loc de „Ieșire de siguranță”, „Tensiunea de 220 V” deasupra 

tuturor prizelor. 

Cadrele didactice au semnat in carnetele specifice că au luat la cunoștință noțiunile 

prelucrate, iar elevii au semnat procesele  verbale  care se găsesc la mapa comisiei S.S.M.,  

responsabil, prof. Popovici Ramona 

La începutului celui de al II lea semestru comisia s-a întrunit și a avut loc o nouă 

informare unde s-au prelucrat alte articole cu caracter general care privesc activitatea 

întregului colectiv de cadre didactice, nedidactice și  personalul auxiliar. 

Au fost verificate obiectele, dispozitivele, instalația electrică, balustradele și alte 

bunuri aflate în școlă dacă sunt bine prinse, înșurubate, încleiate ca să nu existe nici un fel de 

pericol pentru viața elevilor și a personalului din școlă. 

Apărarea împotriva incendiilor  constituie o precupare permanentă a unităţii noastre, 

sens în care Comisia pentru situații de urgență a acţionat pentru implementarea noilor 

prevederi legale, îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor 

executate de organele administraţiei publice, analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor 

care s-au manifestat în domeniul apărării împotriva incendiilor, analizarea concluziilor 

rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului 

Scopul a fost acela de a elabora un plan viabil de apărare împotriva incendiilor şi de 

pregătire pentru dezastre, luând măsuri orientate spre  

 Păstrarea în bune condiţiuni a căilor de evacuare  

 Verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor utilitare; 

 Reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare a şcolii 

 Instruirea elevilor şi a cadrelor didactice privind comportamentul în caz de 

incendiu; 

Activităţile tematice propuse au fost organizate pe nivel de învăţământ de către fiecare 

cadru didactic responsabil. Toate cadrele didactice au organizat activităţi de prelucrarea a 

regulilor de prevenire a incendiilor in școală, precum și de comportament în cazul unei situații 

de urgență. Din fericire, nu s-a înregistrat niciun eveniment de acest fel în anul şcolar 2017-

2018. 

Controlul efectuat de reprezentanţii ISU Prahova a evidenţiat atât puncte tari ale 

activităţii comisiei, cât şi elemente ce ar trebui soluţionate cât mai curând posibil. Comisia a 

elaborat planul de măsuri în urma controlului și a remediat problemele identificate. Soluţii 

posibile ar fi: o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfășurarea întregii activităţi; 

urmărirea respectării regulilor stabilite și a normelor în vigoare; organizarea de activităţi cu 

participarea reprezentanţilor ISU Prahova care sunt mai atractive pentru elevi.  
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 Întocmit, 

Prof. Popovici Ramona 

Prof. Popescu Georgiana 

 

 

XII.3.COMISIA PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ  
 

           În cursul anului scolar 2017-2018, in cadrul comisiei de circulatie rutiera , am 

organizat intalniri cu reprezentanti ai serviciului circulatie rutiera la inceput de an scolar, pe 

parcursul anului scolar si in cadrul concursului de desene , „DESENAM, CIRCULATIE 

INVATAM!” Intalnirile au avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere, masuri 

ameliorative privind deplasarea pe drumurile publice fara a avea parte de incidente. Concursul 

de desene l-am organizat cu cate un reprezentant de la fiecare clasa a ciclului primar. Patru 

dintre participanti s-au calificat la etapa urmatoare, pe oras , unde scoala noastra a obtinut un 

premiu trei si o mentiune. 

Întocmit, 

Prof. înv. primar Nae Elena 

 
 

XII.4.COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI COMPORTAMENT 

ECOLOGIC 
         Prin activităţile desfăşurate ȋn cadrul comisiei se are ȋn vedere promovarea ȋn rȃndul 

elevilor a educaţiei ecologice şi dezvoltarea comportamentelor responsabile faţă de ceea ce ne 

ȋnconjoară. 

          Respectul pentru natură, protejarea acesteia, trebuie să fie o component esenţială a 

comportamentului uman. 

         Fiecare dintre noi ne-am propus să adoptăm o conduită ȋn spiritul educaţiei ecologice. 

         Protejarea  mediului  din convingere , nu din constrȃngere , este un obiectiv  al educaţiei 

ecologice pe care am promovat-o. 

        Activităţile s-au desfăsurat conform planificării , dar au avut loc şi alte activităţi care nu 

au fost cuprinse ȋn planul de activităti. 

      - Elena Nae a II-a 22 Aprilie- ziua pământului-parada costume ECO 

     - Niculina Sandu clasa a III-a Poluarea si efectele ei - lectie la Muzeul de Stiinte ale naturii 

    - Simona Dragomirescu a II-a E Minte sanatoasa in corp sanatos. Activitate in parteneriat 

cu Academia de Tenis S&F Paulesti. 

    - Mitroiu Cristina I A Focul, prieten sau dusman? Unit.pompieri Activ. sustinute in cadrul 

proiectului TEDI, SIGURANȚA IN SCOLI. 

    - Moise Alexandra I B "Florile, bucurii ale naturii " - Plantare flori si ingrjirea acestora pe 

parcursul anului scolar. 

   - Realizare de jucarii din materiale reciclabile . 

   - Ziua Apei- Activitate de constientizare si protejare a apei. 
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   -I uliana Margarit I D Realizare de jucarii din materiale reciclabile 

Pentru ciclul gimnazial : 

- Implicare ȋn sesiunile Programului Educaţional Always – diriginţii claselor a V a 

- Activitate ȋn cadrul Organizaţiei “ Salvaţi copiii! “ – Campania Globală pentru Educaţie 

2018 ,prof. Stan Cristina 

- Realizarea de excursii –prof. Necula Luminiţa ( Cazanele Dunării) 

- Activităţi de ecologizare –prof.Necula Luminiţa, prof. Nicolescu Mădălina 

- Organizarea de tabere şcolare-Beliş Cluj – prof. Săcăluş Adriana şi prof. Gheorghe 

Magdalena 

 
Întocmit, 

Prof. Stănescu Daniela 

 

 

XII.5.COMISIA PENTRU MONITORIZAREA RITMICITĂŢII 

NOTĂRII ŞI EVALUARE 

 
              Pe parcursul anului școlar 2017/2018, comisia pentru monitorizarea ritmicității 

notării și evaluare din cadrul școlii a avut ca scop supravegherea bunei desfășurări a 

procesului de evaluare de la nivelul claselor ciclului primar. Cei doi membri ai comisiei, 

profesor pentru învățământ primar Cristina Mitroiu și profesor pentru învățământ primar 

Iuliana Mărgărit și-au desfășurat activitatea în condiții bune de comunicare și colaborare și au 

oferit comisiei un caracter puternic de coeziune.  

La începutul anului școlar au stabilit un plan de activitate al comisiei ce a constat în 

supravegherea acordării calificativelor, a ritmului de notare a acestora în cataloage și în 

carnetele de elev, a corectitudinii testelor de evaluare, a transmiterii rezultatelor și a întocmirii 

proceselor verbale care să justifice inteprinderea tuturor acestor acțiuni.  

În urma analizelor elaborate în cadrul comisiei au fost identificate mai multe concluzii 

care demonstrează că  toate cadrele didactice de la nivelul învățământului primar și-au 

îndeplinit aribuțiile și responsabilitățile ce vizau notarea și evaluarea elevilor, acestea putând 

fi detaliate astfel: 

- toate evaluările oferite (inițiale, curente, sumative, finale) au fost elaborate 

respectând programa școlară, particularitățile de vârstă, dar și cele individuale de 

învățare ale elevilor; 

-  toți elevii claselor primare au primit la începutul anului școlar o evaluare inițială, 

iar rezultatele obținute au fost analizate de către învățătorii coordonatori, deoarece 
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scopul acestei evaluări nu a urmărit realizarea unei ierarhizări a clasei, ci 

cunoașterea nivelului real al elevilor pentru a fi un punct de plecare în planificarea 

activităților de învățare, aprofundare și dezvoltare; 

- evaluările curente, care apar în portofoliile cadrelor didactice, au fost oferite 

periodic pentru a identifica în permanență nivelul real de cunoștințe al elevilor; 

- evaluările sumative au fost elaborate la finalul fiecărei unități  de învățare și 

urmate întotdeauna de interpretări ale calificativelor obținute și de exemple de 

activități de recuperare; 

- evaluarea finală a fost oferită la timp, atât în primul semestru, cât și în al doilea 

pentru toate clasele nivelului primar și a urmărit  verificarea tuturor cunoștințelor 

acumulate de-a lungul anului școlar, prin intermediul unor exerciții cât mai variate; 

- calificativele obținute în urma evaluărilor, cât și mediile finalului de semestru I, 

dar și II au fost trecute la timp în cataloage și în carnetele de note ale elevilor; 

- totodată acestea au fost analizate, interpretate și prezentate părinților în cadrul 

ședințelor sau orelor de consiliere, stabilite de fiecare cadru didactic, de-a lungul 

întregului an școlar, toate discuțiile fiind consemnate în procese verbale; 

           Astfel, procesul instructiv-educativ a fost urmat întotdeauna de un proces de evaluare 

aplicat în cele mai propice condiții, buna lui desfășurare fiind întregită și de activitatea 

desfășurată de comisia pentru monitorizarea ritmicității notării și evaluare. 

                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                         Prof. înv. primar Mărgărit Iuliana  

 

 

XII.6. COMISIA PENTRU ORIENTARE VOCAŢIONALĂ, 

CONCURSURI ŞI EXAMENE 

 
            La începutul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 s-au planificat şedinţele cu 

părinţii claselor a VIII-a pentru întregul an şcolar, în cadrul cărora au fost prezentate 

informaţiile legate de Evaluarea Naţională şi admiterea în licee 2018. 

 Astfel, diriginții claselor a VIII-a, prof. Tatu Claudia, prof. Bănuță Alexandra, prof. 

Mușat Cristina și prof. Georoceanu Cătălina au prezentat în ședințele cu părinții metodologia 

de desfășurare a Evaluării Naționale și metodologia de admitere în anul școlar 2018-2019. 

Aceste informări au fost completate și actualizate și în decursul semestrului II al anului școlar, 

calendarul Evaluării Naționale și metodologia de admitere în licee și școli profesionale fiind 

astfel cunoscută elevilor și părinților acestora. 

 Profesorii de limba şi literatura română şi matematică care predau la clasele a VIII-a 

au planificat de asemenea la începutul semestrului I orele de pregătire suplimentară la 

disciplinele de examen, pentru a asigura o mai bună pregătire în vederea susţinerii acestuia. 

 De asemenea, diriginţii claselor a VIII-a au desfăşurat în cadrul orelor de dirigenţie 
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activităţi de  consiliere vocaţională cu elevii, încercând astfel să îi orienteze mai bine spre un 

anumit profil astfel încât acesta să se potrivească cu meseria pe care şi-ar dori să o practice 

mai târziu în viaţă şi cu abilităţile şi aptitudinile fiecăruia. Elevii au fost îndrumaţi spre licee 

cu profil teoretic sau tehnic sau spre şcoli profesionale în funcţie de capacităţile demostrate în 

cadrul orelor de curs şi conform dorinţelor exprimate de aceştia. 

 În semestrul II al anului școlar, în luna mai, au fost organizate ședințe cu părinții, în 

care diriginții sus-menționați au prelucrat împreună cu părinții Ghidul Candidatului 2018 și au 

consiliat părinții pentru o mai bună orientare spre un anumit liceu și un anumit profil, 

respectiv spre o școală profesională. De asemenea, diriginții au participat împreună cu elevii 

în perioada 7-10 mai 2018 la Bursa de Valori Educaționale, desfășurată în cadrul Săptămânii 

de Excelență pentru Elevi, eveniment desfășurat în Sala Coloanelor a Palatului Culturii 

Ploiești. În cadrul acestui târg al liceelor, elevii de gimnaziu au primit informații și broșuri 

direct de la elevi care urmează cursurile liceelor respective și au putut pune întrebări legate de 

specializările oferite pentru anul școlar următor. De asemenea, elevii clasei a VIII-a A au 

participat în data de 23 aprilie 2018 la Caravana Meseriilor, desfășurată la Liceul Tehnologic 

Anghel Saligny, organizată de firmele din domeniul automotive din regiune împreună cu 

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în 

scopul susținerii acțiunilor de orientare școlară și profesională a elevilor de gimnaziu.  

După susținerea Evaluării Naţionale și aflarea rezultatelor, elevii susţinuţi de părinţi şi 

consiliaţi de profesorii diriginţi  și-au exprimat în data de 2 iulie opţiunile în ordinea 

preferinţelor şi în acord cu şansele de reuşită având în vedere media obţinută la examen, iar pe 

9 iulie 2018 a avut loc repartizarea computerizată a elevilor care au optat pentru liceu. 

Anterior acestei date, elevii interesați de un loc la o școală profesională și-au exprimat de 

asemenea opțiunile, iar un număr redus de elevi a optat pentru un loc rezervat pentru rromi. 

 Astfel, în anul școlar 2017-2018, Comisia pentru orientare vocaţională a informat şi 

consiliat părinţii şi elevii cu privire la metodologia de desfăşurare a Evaluării Naţionale 2018 

şi metodologia de admitere în anul şcolar 2018-2019, în cadrul şedinţelor cu părinţii şi în 

cadrul orelor de dirigenţie. De asemenea, a participat cu aceștia la târgurile de orientare în 

carieră și i-a consiliat în momentul completării opțiunilor pentru admiterea în liceu. 

   

 
                         Întocmit, 

Prof. Mușat Cristina 

 

      XII.7.COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 
 

             De la un an școlar la altul, imaginea şcolii noastre  devine mai puternică, mai 

luminoasă ,iar cel care dă strălucire imaginii şcolii este DASCĂLUL. 

             Cadrele didactice  ale școlii sunt titulare, cu o bogată experienţă, cu o bună pregătire 

profesională, ceea ce permite desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, reflectat 

în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la examenele naţionale, concursuri și 

olimpiadele şcolare.  

               Prima  zi de școala este în fiecare an  o sărbătoare atent și temeinic pregătită de  

învățătoate și diriginți.Sălile de clasă sunt decorate cu multă atenție,  pregătite să primească 

elevii, mai ales cei din clasa  pregătitoare, într-o atmosferă de poveste de început de  toamnă. 
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               La ferestre, ghivecele cu flori multicolore  atrag privirile  și înveselesc atmosfera ,   

iar frumusețea exterioară a clădirii școlii a fost completată de coșuri mari , pline de flori 

plantate de copii odată cu sosirea primăverii. 

              Odată începută școala, au fost organizate activități care, prin conținut și mod de 

organizare , au reprezentat tot atâtea prilejuri prin care numele școlii noastre s-a făcut auzit. 

              Au fost realizate proiecte interesante şi originale cu ocazia “Zilei Educației”, s-au 

costumat sau au confecționat și au purtat măşti de Halloween. 

               De 1 Decembrie- sărbătoarea de suflet a românilor, școala  a răsunat de cântece 

patriotice, costume populare românești  au înveselit  clasele și holurile școlii. Pe fețele 

tuturor,elevi și cadre didactice, se citea mândria de a fi români. 

               Sărbătorile  de Iarnă, începând  cu Moș Nicolae, apoi Moș Crăciun, au fost prilej de 

bucurie  pentru copii, care s-au bucurat să pregătească împreuna  cu doamnele învățătoare 

serbări . Acestea au  avut loc în diferite locații  din oraș, prilej cu care s-a auzit  din nou 

numele  școlii „Grigore Moisil” rostit cu mândrie de cei care au fost spectatori: părinți, 

prieteni, cunoscuți. 

               În  Ianuarie s-a simtit în școală un puternic “Dor de Eminescu”, apoi a răsunat 

emoționant “Hora  Unirii”. 

               Pavoazarea coridoarelor şcolii cu lucrările elevilor şi diplomele lor,atestă 

participarea la diverse concursuri și activități  precum şi  câştigarea  numeroaselor premii de 

care suntem mândri. 

               Imaginea şcolii noastre este promovată prin intermediul site-ului școlii şi prin mass-

media locală. 

               Taberele ADEONA, AVENTURA ÎN NATURĂ, care au ca scop promovarea 

turismului montan si formarea in randul tinerilor a unor atitudini pozitive fata de natura,au 

primit grupurile de elevi ai scolii noastre ,elevi care au demonstrat ca educatia primita este 

una de calitate. 

               Proiectele şi parteneriatele reprezintă o componentă importantă a procesului 

instructiv - educativ din Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, în prezent sunt în derulare 

Parteneriatele Strategice Erasmus+ "Dezvoltarea compeţentelor sociale şi emoţionale, cheia 

succesului în viaţă”  , " Tolerance Europe ", " Healthy Generation". 

                Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, 

lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce 

trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei imagini reale în 

viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi parteneri (locali, 

regionali, naţionali, internaţionali, economicim ş.a.). 

               Activitatea managerială, deosebit de dinamică, consider că s-a  implicat activ, cu 

profesionalism, în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-

educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane și materiale , întărind rolul școlii 

noastre în cadrul comunității. 

                         Întocmit, 

Prof. înv. primar Ionescu Corina 
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XII.8.COMISIA PENTRU MONITORIZAREA  FRECVENTEI SI 

COLABORARE CU FAMILIA 
 

 

În anul școlar 2017-2018 membrii comisiei au monitorizat activitatea tuturor cadrelor 

didactice din școală, cu respectarea documentelor de referință cuprinse în procedura de lucru. 

La începutul anului școlar a fost întocmit un grafic al consultațiilor cu părinții, iar 

prezența acestora a fost consemnată în registrul clasei. Au fost comunicate la timp toate 

informațiile necesare întocmirii dosarelor pentru acordarea de burse sociale și rechizite 

școlare. A fost întocmit un tabel cu componența comitetelor de părinți. În întocmirea 

planificărilor extracurriculare toți profesorii diriginți/profesorii învățământ primar au 

desfășurat activități în colaborare cu familia, lucru dovedit de fișele întocmite cu acest prilej.      

La prima ședință cu părinții au fost prelucrate R.O.I., R.O.F.U.I.P. și s-au încheiat contractele 

de parteneriat cu părinții. În luna noiembrie au fost colectate date privind situația elevilor cu 

părinți plecați în străinătate, situație transmisă mai departe instituțiilor cu competență în 

acordarea de sprijin psihologic și material.  

Analizând procesele-verbale de la ședințele cu părinții și de la consiliere, constatăm o 

prezență de 90%, lucru care demonstrează interesul  și implicarea în  situația școlară și 

disciplinară a elevilor. Pentru a identifica și a remedia anumite disfuncționalități în relația cu 

familia au fost aplicate chestionare părinților. Au existat conflicte între partenerii educaționali, 

majoritatea soluționându-se pe cale amiabilă, primând interesul copilului. Acolo unde a fost 

cazul,s-au intocmit caracterizări ale elevilor, pentru a primi ajutor de specialitate.  

Toți profesorii diriginți/ profesorii învățământ primar au trecut la timp  notele, 

respectiv calificativele în carnetele elevilor, părinții având obligația să semneze în dreptul 

acestora.  

          Așa cum reiese din procesele-verbale de la ședințele cu părinții, aceștia au primit toate 

informațiile privind Calendarul Evaluărilor Naționale, obiectivele urmărite de acestea, modul 

de desfășurare și au primit rapoartele de evaluare calitativă pentru fiecare disciplină la care a 

fost testat elevul.  

.                     Întocmit, 

Prof. Mitroiu Cristina 
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XII.9.COMISIA PENTRU RELATII INTERNATIONALE 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 Activitatile comisiei pentru relatii internationale din Scoala Gimnaziala 

« Grigore Moisil », Ploiesti, au urmat doua directii: 

1) derularea a trei parteneriate strategice Erasmus+ : 

 

I. “Dezvoltarea competentelor sociale si emotionale, cheia succesului in viata” - 2016-

1-PL01-KA219-026199_2, perioada    

     1.09.2016 – 31.08.2018 

 

Parteneri: 

Vrontados Chios,3 Dimotiko Vrontadou, Grecia 

Fossacesia, Istituto Comprensivo Fossacesia, Italia 

Istanbul, İçerenköy Hasan Leyli İlkokulu, Turcia 

Bydgoszcz, Szkola Podstawowa nr 25 Integracyjna, Polonia 

 

 II. “Tolerance Europe” – 2017-1-PL01-KA219-038361_2, perioada  01.09.2017 – 

31.08.2019 

Parteneri: 

Zespol Szkol w Krypach, Wierzbno, Polonia 

Istituto Comprensivo Pasquale Mattej, Formia, Italia 

Eyüp Gümüssuyu Ilkokulu, Istanbul Turcia 

 

 III. “Healthy Generation” - 2017-1-SK01-KA219-035296_2, perioada 01.09.2017 – 

31.08.2019 

Parteneri: 

Zakladna skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite. Slovacia 

2nd school of Mikra, Trilofos, Grecia 

2) derularea proiectelor E-Twinning: 

 „Des legendes en francais” 

 „Les aromes de notre culture” 

 „Ma vie en francais” 

„Twinsketches: notre monde en scene/s”, 

Coordonator prof. Stan Cristina 
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 Perioada/ data Activitate Responsabil Obiective Mijloace Grup țintă Rezultate 

 

 

2017 

Septembrie 

Prezentarea 

generală a 

parteneriatelor 

STRATEGICE 

Erasmus+ 

“Dezvoltarea 

competentlor 

sociale si 

emotionale, cheia 

succesului in viata” 

“Tolerance Europe” 

Healthy 

generation” 

  

Prof. Alina 

Nica 

Popularizarea 

parteneriatelor 

-prezentare frontală 

(în consiliul 

profesoral) 

-brosuri informative 

-colectivul de cadre 

didactice din scoala 

-personal 

informat 

 

 

 

 

 Septembrie 2017 Redactarea 

raportului dupa 

primul an al 

proiectului 

“Dezvoltarea 

competentelor 

sociale si 

emotionale – cheia 

succesului in viata” 

Prof. Alina 

Nica 

Monitorizarea si 

evaluarea 

activitatilor 

desfasurate in 

primul an de 

proiect si  a 

atingerii 

obiectivelor 

propuse 

- analiza activitatilor 

derulate si a 

produselor finale 

realizate 

ANPCDEFP Aprobarea 

de catre 

ANPCDEF

P a 

raportului 

 Septembrie 2017 Elaborarea 

procedurii de 

selecție a 

membrilor 

echipelor 

proiectelor 

„Tolerance Europe” 

si „Healthy 

Generation” și 

popularizarea 

acestora 

Selecția membrilor 

echipelor de proiect 

Prof. Alina 

Nica si 

echipa de 

selectie 

Informarea 

cadrelor 

didactice ale 

scolii 

 

 

 

-prezentare frontală 

-documente necesare 

-evaluarea dosarelor 

-colectivul de cadre 

didactice din unitate 

Formarea 

echipei de 

proiect 

 

-selectarea 

eficientă a 

aplicanților 

 5 Octombrie 2017 Ziua Educatiei Prof.Nica 

Alina 

Dezvoltarea 

simtului civic 

Participare elevilor 

de cursuri de 

acordare a primului 

ajutor  

Elevii clasei 

pregatitoare A 

Dobandirea 

de tehnici 

de acordare 

a primului 

ajutor 

 

 Octombrie 2017 Pregatirea culturala 

si lingvistica a 

elevilor participanti 

la mobilitate din 

Gracia, vrontados 

Prof. 

Popescu 

Georgiana 

si vintila 

Madalina 

Reactualizarea 

cunostintelor de 

limba engleza, a 

normelor de 

securitate pe 

parcursul 

mobilitatii, a 

aspectelor 

culturale de care 

trebuie sa tina 

cont in 

comunicarea si 

cooperarea cu 

ceilalti 

participanti 

- expuneri, 

workshopuri 

- elevii participanti la 

mobilitate 

Dobandirea 

competentel

or necesare 

participarii 

in bune 

conditii la 

intalnirea de 

proiect 

 Octombrie 2017 Stabilirea 

responsabilități lor 

ce revin fiecărui 

membru din echipa 

de proiect  

Prof.Alina 

Nica 

Identificarea 

responsabilitățilo

r pentru fiecare 

membru al 

echipei de 

proiect 

-prezentare frontală 

-documente necesare 

-membrii echipei 

 

-partenerii 

- 

responsabili

tatile 

membrilor 

echipei de 

proiect au 

fost incluse 

in fisa 

postului 
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 8-14 Octombrie 2017 Schimb de elevi pe 

termen scurt – 

Grecia, in cadrul 

parteneriatu;lui 

strategic 

„Dezvoltarea 

competentelor 

sociale si 

emotionale, cheia 

succesului in viata” 

Prof.Alina 

Nica, 

Georgiana 

Popescu, 

Cristina 

Georgescu, 

Constantin 

Marilena 

Dezvoltarea 

competentelor 

sociale si 

emotionale ale 

elevilor 

-participarea elevilor  - elevii selectionati - 

participarea 

a 6 elevi la 

actiovitatile 

desfasurate 

in scoala 

partenera 

din Chios, 

grecia 

 8-14 Octombrie 2017 Monitorizarea 

activitatilor 

proiectului 

Dir.prof. 

Anda 

Marcu 

Monitorizarea 

activitatilor la 

nivelul 

parteneriatului 

Observare directa Participantii la 

mobilitate 

- incheierea 

unui raport 

de 

monitorizar

e 

 Octombrie 2017 Diseminarea 

activitatilor 

desfasurate in 

cadrul intalnirii de 

proiect  

Elevii si 

profesorii 

participanti 

la 

mobilitate 

Popularizarea 

activitatilor 

proiectului la 

nivelul scolii 

- prezentari PPT, 

expuneri 

- elevii, parintii 

acestora si profesorii 

scolii 

Informarea 

elevilor si 

profesorilor 

scolii cu 

privire la 

activitatile 

proiectului 

 Octombrie 2018 Program de 

monitorizare a 

dezvoltarii fizice 

generale 

 

Prof de 

educatie 

fizica 

Elevii sunt 

monitorizati pe o 

anumita perioada 

(masurati, 

cantariti, 

indrumati in 

alegerea 

alimentatiei si a 

timpului petrecut 

facand miscare) 

- observare, consiliere – elevii claselor a V-a Se stabileste 

un esantion 

de elevii a 

caror 

evolutie va 

fi 

monitorizat

a pe 

parcursul 

proiectului 

 Noiembrie 2017 Prezentarea 

generală a 

parteneriatelor 

 

Crearea colțului 

proiectelor 

 

 

 

 

Crearea paginiilor 

WEB ale 

proiectelor  

-echipa de 

managemen

t de proiect 

Popularizarea 

parteneriatelor 

-prezentare frontal 

(cercul pedagogic al 

invatatorilor de la 

clasa pregatitoare), 

brosuri informative 

-materiale 

reprezentative  

 

-Internet 

-programator 

-cadrele didactice 

membre ale cercului 

peadgogic 

-membrii echipei de 

proiect 

 

 

-creșterea 

motivației 

de 

participare 

în proiecte 

europene 

-membrii 

echipei au 

realizat 

colțul 

proiectului 

-

reactualizar

ea  paginilor 

WEB ale 

proiectelor  

 16 – 23 noiembrie 2017 SĂPTĂMÂNA 

TOLERANŢEI ŞI 

INTEGRĂRII   

 

Membrii 

echipei de 

proiect 

- dezvoltarea 

competențelor 

civice și sporirea 

stimei de sine a 

elevilor 

- facilitarea 

înțelegerii 

conceptelor 

"toleranță" și 

"înțelegere 

reciprocă" la nivel 

personal și în 

context european 

- oferirea 

participanților de 

exemple practice 

pentru a acționa în 

calitate de cetățeni 

cu gândire civică 

Activitati:  

Culoarea Toleranţei, 

Culegere de 

……complimente, 

Zâmbesc şi asta 

vreau sã primesc!, 

Alege cuvântul 

potrivit! 

Culoarea 

Toleranţei - fiecare 

elev a purtat un 

accesoriu, obiect de 

îmbrăcăminte de 

culoare galbena, 

culoarea stabilită în 

urma sondajului 

realizat la nivelul 

tuturor claselor. 

Toti elevii scolii Activităţile 

au oferit 

elevilor 

posibilitatea 

de a învăţa 

să 

construiască 

relaţii 

bazate pe 

toleranţă, 

înţelegere si 

solidaritate, 

să respecte 

demnitatea 

fiecărei 

persoane 


