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NR.     /  ...........2018 

Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare  

Anul şcolar 2017-2018 

Consilier educativ: prof. Gabriela BRATU 

 

În anul școlar 2017- 2018, Școala Gimnazială Elena Doamna, din Tecuci, și-a 

propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice 

ale şcolii  o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care 

să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi 

partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, 

factori economici etc.). 

         Am realizat cu succes Activitatea de proiectare şi planificare care s-a 

concretizat în: 

1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  

privind implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare pe anul şcolar 2017- 2018; 

2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi. 

În în elaborarea acestora s-au avut în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să 

se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, 

concursuri, excursii, etc.) 

şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-

familie. 

La finele anului școlar 2017-2018 putem spune cu mândrie că activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, 

activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de 

elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale.  
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Rezultatele obținute: 

- activităţile educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă; 

- recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii; 

- contribuțiile importante activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru 

dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; 

- crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină 

a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale prin activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară; 

- stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace,cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 

- utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a elevilor în comunitate; 

- promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 

ridicării standardelor calităţii procesului educaţional; 

- amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi 

proiecte de cooperare internaţională; 

- dezvoltarea şi consolidarea unei culturi organizaţionale în rândul resurselor umane 

ale şcolii; 

- optimizarea relaţiei şcoală-familie. 

 

Activitatile derulate în anul școlar 2017- 2018   au fost bogate și au vizat educația 

civică, educatia ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația 

interculturală, istorie, științe, matematică, cultura generală. Activitatile derulate în 

semestrul I și II  au fost bogate și au vizat educația civică, educatia ecologică, 

educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, 

științe, matematică, cultura generală. 
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PROIECTE INTERNATIONALE IMPLEMENTATE: 
 

PROIECTUL INTERNAȚIONAL- FOR SMART MOBILITY- Mobilitate 
inteligentă în școala noastră pentru orașul nostrum 

18 September 2017 - 22 September 2017 

For Smart Mobility- Smart mobility in our school for our city  

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4 

Încurajăm toți angajații și studenții noștri să vină la școală cu bicicleta, patine cu 
rotile, triciclete, trotinete  cel puțin pentru o zi în timpul Săptămânii mobilității europene. 
De asemenea ne dorim să informăm câți mai mulți cetățeni ai orașului nostru despre 
importanța utilizării mijloacelor de transport partajate astfel încât să contribuim la 
protejarea mediului local. 

Programul nostru a cuprins trei acțiuni: 
1. Organizarea unei competiții între clase, în cadrul căreia au fost implicați toți elevii , 
care să concureze pentru titlul de „Clasa cea mai bună adeptă a mobilității inteligente”. 
Compețiția s-a desfășurat pe perioada săptămânii 16- 22 septembrie 2017. Fiecare 
clasă a realiza un poster cu tematica Mobilitatea inteligentă. S-a realizat  o expoziție 
cu posterele realizate (pe gardul școlii). La final s-au oferit diplome claselor 
câștigătoare. 
2. Cu mijloace de transport  partajate sau pe jos  la scoala- Toti angajații școlii și 
elevii școlii au venit la școală cu mijloace de transport partajate pe data de 20 
septembrie. În acea zi  parcarea din fața școlii s-a dorit a fi fără mașini. 
3. Parada mijloacelor partajate- Elevii și cadrele didactice ale școlii au venit la școală 
cu biciclete, patine cu rotile, triciclete, trotinete în data de 20 septembrie 2017. S-a 
realizat o parada a utilizatorilor de mijloace partajate prin oraș pentru a promova 
utilizarea acestora. Pe parcursul deplasării au fost distribuite flyere cetățenilor 
orașului. 

Obiectivele propuse au fost realizate: 
 Promovarea beneficiilor mobilității inteligente în școală și în comunitatea locală 
 Combinarea diferitelor discipline:  arte vizuale și abilități practice, limbi străine, 

muzica, divertisment, mobilitate ... schimbul de mesaje care ajută la procesul de 
luare a deciziilor individuale și colective în ceea ce privește deplasarea și să 
reafirme comportamente favorabile pentru îngrijirea mediului 
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 Încurajarea elevilor și părinților lor să trăiască o viață sănătoasă și de a oferi un 
bun exemplu pentru restul comunității 

 Diseminarea activităților realizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității 
Rezultatele proiectului: 
Cantitative: 

 500 elevi, 150 de părinți , bunici si 20 cadre didactice participante la Parada 
mijloacelor de transport partajate 

 expoziție cu  posterele realizate de elevii scolii, cu tematica:  For Smart Mobility- 
Smart mobility in our school for our city 

 Postarea de fotografii, filmări din timpul activităților pe site-ul școlii si pe facebook 
 Peste 50% din elevii școlii și familiile acestora vor utiliza săptămânal mijloace de 

transport partajate 
Calitative: 

 Educarea copiilor în spiritul de petrecere a timpului liber prin utilizarea mijloacelor 
de transport partajate;  

 Reducerea traficului în jurul școlii;  
 Convingerea mebrilor comunității locale de viabilitatea planurilor de mobilitate 

durabilă 
http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4 

 http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO 

https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-
Maker/d139906054k7375898o1l1/smart-mobilitysged2017 
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PROIECTULUI ENERGY FOR LIFE, 
 NUMBER   2016-1-ES01-KA219-024968_3,  
ERASMUS +, anul II  
 
 
Septembrie 2017 

Cel de-al doilea an în care proiectul Erasmus ,,Energy for life" se desfășoară 
în Școala Gimnazială ,,Elena Doamna" Tecuci, jud. Galați a început prin prezentarea 
în cadrul ședințelor cu părinții și în cadrul Consiliului Profesoral din școală a 
rezultatelor obținute în anul școlar 2016-2017 și a planului de activități pentru anul 
2017- 2018. 

Prima activitate a avut loc în data de 26 septembrie 2017 cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Europene a limbilor, când elevii și cadrele didactice au desfășurat o 
serie de activități corespunzătoare vârstei elevilor pentru a conștintiza diversitatea 
limbilor în țările europene, importanța cunoașterii a câtor mai multi limbi străine, 
meserii în care oamenii se folosesc de limbi străine și activități de învățare de cuvinte 
și expresii după cum urmează: 

Clasele Pregătitoare coordonate de prof Lefter Adriana, Arghire Oana, și 
Diaconu Gina au învățat cu copiii formule de salut în limbile europene și cantece 
Frere Jacques, Are you sleeping? și jocul Bingo folosind cuvintele simbol ale 
proiectului. 

Elevii claselor I coordonați de prof Mititelu Valerica si Bîra Ilinca au desfășurat 
cu elevii o varietate de activități printre care învățarea cuvintelor cheie: pământ, apă, 
aer, foc și simbolurile proiectului: broască țestoasă, delfin, fluture, dragon în limbile 
proiectului și învățarea cântecelor ,,Se sei felice e lo sai batti le mani" și cântecul 
,,Farfallina bella e bianca" și respectiv au confecționat stegulețe pentru țările 
implicate în proiect, au învățat cântecul ,,Hello, how are you?" și un poster cu tema 
,,European day of Languages" ca activitate de grup.  

Prof Cocolici Anișoara, Popoiu Emilia și Bratu Gabriela au coordonat elevii 
claselor a II- a în descoperirea rolului și importanței folosirii limbilor străine, au 
desfășurat jocuri pentru a asimila mai ușor cuvintele și expresiile, dar au și învățat 
proverbe în limba franceză și cântecul Frere Jackques și au descoperit frumusețile 
Franței prezentând obiective turistice, tradiții și obiceiuri, simboluri, scriitori. 

Elevii claselor a III- a coordonați de prof Marcu Chirilă Tincuța, Crăciun 
Gabriela și Bădăluță Anișoara au dovedit multă implicare și creativitate în activitățile 
derulate cu ocazie realizând postere pentru Ziua Europeană a Limbilor sau pentru 
țările Europei, au prezentat mini-spectacole cu recitare de poezii și interpretare de 
cântece în limba engleză, au învățat saluturile, cuvinte și expresii, au confecționat 
papioane în culorile steagurilor țărilor partenere și stegulețe. 

Elevii claselor a IV-a coordonați de prof Gîță Ionica și Tilă Maria și-au ales 
câte o țară parteneră din proiect și au desfășurat activități în această zi. Ei au 
identificat țările pe harta Europei , capitalele, principalele orașe, atracțiile turistice, 
simbolurile țărilor, scriitori și au realizat postere folosind informațiile și imaginile alese 
de elevi dar au și interpretat cântecul spaniol ,,Veo Veo" și cântecul grecesc ,,Maria 
me ta kitrina" 

Activitatea comună s-a desfășurat în curtea școlii în data de 26 septembrie, 
ora 11 unde 420de elevi din ciclul primar au participat la un flashmob - dance realizat 
alături de partenerii de proiect prin videoconferință pe cântecul ,,Wavin flag", 
executând aceleași mișcări pe același cântec. Activitatea a fost impresionantă prin 
amploare, dar și emoționantă fiind alături de partenerii noștri în mod virtual. 
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Octombrie 2017 

În perioada 12 septembrie - 6 octombrie elevii Școlii Gimnaziale ,,Elena 
Doamna" Tecuci au fost implicați în ample activități desfășurate pe baza cărții 
,,Povestea pescărușei și a motanului care a învățat-o să zboare" în funcție de nivelul 
de vârstă și aspectele importante din text în mod transdisciplinar.  

Elevii de clasa Pregătitoare coordonați de prof. Lefter Adriana, Arghire Oana 
și Diaconu Gina au vizionat filmul și au fost ajutați să înțeleagă conținutul prin 
explicații și activități complementare, au identificat personajele principale, au realizat 
desene și colaje pentru momentele semnificative din text și au participat la jocuri de 
rol folosind marionete pentru pescărușa, Zorbas, băiat și șoarecele. 

Elevii clasei I coordonați de prof Mititelu Valerica, Bîra Ilinca și Cărăuș Tanța 
au descoperit textul vizionând filmul sau lecturându-l în clasă ajutați de către cadrele 
didactice sau de membrii familiei. Pe baza celor descoperite în text elevii au dovedit 
înțelegerea textului printr-o varietate de exerciții: aranjarea cronologică a 
evenimentelor, realizarea corespondenței imagine - text, au completat rebusuri, au 
colorat după cod, au completat labirinturi, au rezolvat fișe cu conținut matematic dar 
au completat toate aceste informații cu activității practice unde au realizat 
personajele din TANGRAM, au realizat colaje pentru personajele principale și 
desene cu conținut ecologic - aspectul cel mai important din text, au învățat cântecul 
,,Motanul Zorbas". În complementaritate cu activitățile prezentate anterior elevii au 
realizat sandwich-uri în forma personajelor principale, pentru a promova o alimentație 
sănătoasă. 

Elevii clasei a II- a coordonați de prof Cocolici Anișoara, Bratu Gabriela și 
Popoiu Emilia au lecturat textul în clasă, au investigat textul folosind CLIL și metode 
cât mai variate de gândire critică și creative cum ar fi: cadrane, jurnalul cu dublă 
intrare, diagrama Venn, organizatori grafici, fișa autorului, explozia stelară, labirinturi, 
fișe matematice,hexagonul, copacul ideilor și au realizat benzi desenate după fiecare 
capitol din text, au identificat cuvintele cheie, valorile umane care se desprind din 
text, au caracterizat personajele, au identificat momentele poveștii si mesajul lecturii. 
Textul a reprezentat suport de lucru și în cadrul orelor de științe unde elevii au 
identificat informații despre viețuitoarele care apr în text și mediul de viață, au 
identificat aspectele ecologice și factorii care determină poluarea mediului.  

Profesorii Marcu Chirilă Tincuța, Crăciun Gabriela și Bădăluță Anișoara, Tilă 
Maria și Gîță Ionica au coordonat elevii claselor a III- ași a IV- a în investigarea 
textului folosind metode de gândire critică și de stimulare a creativității și exprimării 
corecte folosind cadrane, schelet de recenzie, cheia succesului, harta textului. Au 
lucrat individual sau pe grupe, au identificat un alt final, au realizat exerciții de scriere 
creativă pe baza unor aspecte din text,au compus și rezolvat probleme matematice 
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pornind de la personajele și momentele textului, au identificat viețuitoarele și mediile 
de viață, au marcat pe hartă traseul zborului pescărușilor, diagrama Venn cu 
asemănări/deosebiri între Afortunada și Zorbas, au identificat curiozități despre 
personaje, au creat reguli de protecție a mediului conta poluării.  

Toate produsele finale realizate de elevii din clasele P - IV au fost incluse într-
un bigbook format A3, care a fost prezentat în cadrul Mobilității cu activități de 
predare - învățare desfășurată în perioada 9-13 octombrie la III Circollo Didattico 
,,Luigi Pirandello" Bagheria, Italia.  

În urma aplicării procedurilor de selecţie din şcoala noastră, participanţii la 
întâlnire au fost elevii:Vizitiu Ana Maria, Dumitru Adriana şi Lefter Iustin, alături de 
două cadre didactice, Lefter Adriana şi Gîţă Ionica. 

Inedit la această mobilitate a fost faptul că elevii au fost găzduiţi de familiile 
din Bagheria, unde au luat contact direct cu stilul de viaţă, cultură şi tradiţii. 

Activităţile în săptămâna 9-13 octombrie s-au derulat conform programului şi 
au cuprins: 

• Atelier de confecţionare a obiectelor din materiale reciclabile; 
• Atelier ,,Hour of code"; 
• Atelier de pictură ,,Copacul Erasmus"; 
• Atelier utilizare T.I.C.- creare film în Animoto; 
• ,,Cooking Workshops" - dulciuri specifice zonei; 
• Plantarea unui măslin ca simbol al prieteniei şi cooperării Erasmus folosind 

pământ din cele 7 ţări; 
• Vizită la Marsala - zona de exploatare a sării din mare şi insula Mothia; 
• Participarea la un concert intitulat ,,Scrisori pe note" la Palazzo Butera; 

• Împlinirea celor 30 ani de Erasmus a fost un nou motiv de sărbătoare 

Noiembrie 2017 
În perioada 20-23 noiembrie a avut loc a treia întâlnire transnațională, la Ecole 

Primaire Publique din localitatea Frontenac - Franța. 
Delegațiile din cele șase țări Spania, Italia, Croația, Grecia, Polonia și 

România, reprezentată de prof. Lefter Adriana coordonator proiect și prof. Arghire 
Oana, au fost primite cu multă căldură și bucurie de întreg colectivul de cadre, de 
copii, părinți și autoritățile locale.  

În cadrul proiectului, în perioada decembrie - februarie, elevii vor investiga 
folosind metodologia STEM dezastrele produse de cele patru elemente apoi, din 
martie până în mai, beneficiile acestora. Produsul final va fi un ghid de proiecte 
STEM în limba engleză și limbile proiectului. 

 

Decembrie 2017 
În perioada 4-10 decembrie 2017 elevii Școlii Gimnaziale ,,Elena Doamna" 

au fost implicați în activitatea ,,Săptămâna Educației în Lumea Computerelor" 
activitate derulată și de partenerii de proiect Erasmus, evenimentele fiind înscrise pe 
harta lumii pe site-ul Hour of Code. Din școală au participat 308 elevi care au primit 
diplome pentru finalizarea jocurilor de programare, fiind premiați în data de 11 
decembrie.  

În perioada 1-10 decembrie elevii au confecționat felicitări pentru 
partenerii de proiect pe care le-au scris în limbile proiectului și care au fost trimise 
prin poștă . S-a realizat un colaj video cu tradiții de Crăciun din România, selecția 
fiind realizată din serbările elevilor din școală, încărcat pe site-ul proiectului, pentru a 
face cunoscute tradițiile și obiceiurile noastre partenerilor europeni.  
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Ianuarie - Februarie 2018 

În perioada Ianuarie - februarie 2018 elevii claselor primare au inceput studiul 
dezastrelor naturale folosind Metodologia STEM, dezastre provocate de cele patru 
elemente: pământ, apă, aer, foc.  

Educația STEM este un acronim care vine de la cuvintele englezeşti Science, 
Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, 
Inginerie şi Matematică. Astfel, STEM include un curriculum bazat pe ideea de 
educare a elevilor cu ajutorul a patru discipline diferite. Educația STEM (științe, 
tehnologie, inginerie, matematică) este o prioritate a învățământului internațional 
actual și include un curriculum bazat pe ideea de educare a elevilor cu ajutorul a 
patru discipline diferite. Disciplinele STEM sunt predate integrat, interdisciplinar, 
bazându-se pe legătura cu realitatea și pe experiența copiilor. De asemenea, una din 
căile cele mai eficiente de a preda aceste discipline este învățarea bazată pe proiect. 
În ciclul primar - educația se concentrează pe cursuri de introducere in modelul 
STEM, gradul de conștientizare a domeniului STEM si ocupații. Acest prim pas 
asigura o structura de baza pentru procesul de învățare axat pe rezolvarea 
problemelor prin aplicarea soluțiilor din viața reala. 

Orientându-se în funcție de nivelul de vârstă al elevilor, curriculum, posibilitatea de 
a integra în curriculum activitățile din proiect, cadrele didactice din învățământul 
primar au abordat creativ, inovativ și activ dezastrele naturale produse de cele patru 
elemente la noi în țară și nu numai. 

Elevii claselor pregătitoare A,B au aflat multe informații despre avalanșă: ce 
reprezintă, cum se produce, unde se produce, care sunt factorii care determină 
producerea și cum se pot feri oamenii de aceste dezastre. Au analizat fulgii de 
zăpadă,au desenat fulgi simetrici, au identificat circuitul apei în natură și au citit 
Povestea picăturii de apă și chiar în curtea școlii au construit un mic ,,munte" de 
zăpadă și au produs o avalanșă apoi și în clasă au realizat o machetă folosind 
materiale diverse.  

Elevii clasei Pregătitoare C au investigat Incendiile de pădure, unde apar, care 
sunt cauzele, când pot apărea, în ce zone se propagă mai ușor: pădure de conifere, 
foioase sau amestec simulând acestea folosind machete. Au identificat cine pot 
stinge incendiile - pompierii - au construit o machetă cu pompieri, mașini de pompieri 
și elicoptere. Vizita la Stația de Pompieri Tecuci i-a încântat pe micii elevii care au 
participat la simulări de stingere a unor incendii, au explorat aparatura și au purtat 
discuții. 

Elevii claselor I au investigat cutremurele de pământ plecând de la structura 
pământului în desene, modelaj, au căutat informații în enciclopedii și cărți dar și pe 
tablete sau în laboratorul de informatică pentru a afla ce sunt și cum se produc 
cutremurele. Elevii au folosit în investigația lor, soluții cu gelatină, slime, bezele 
pentru construcții și au construit seismografe pentru a înregistra mișcările 
pământului. 

Elevii claselor a II A și B au căutat informații despre secetă, ce este, când se poate 
produce, în ce zone din țară apare seceta și pentru a înțelege și mai bine au realizat 
experimente în laboratorul din școală. Vizita la Stația de Meteorologie le-a adus 
copiilor informații despre modul în care se stabilește când se poate declara o 
perioadă de secetă analizând nivelul de precipitații și temperaturi. Elevii au construit 
machete pentru un sol afectat de secetă dar au găsit și măsuri pentru combaterea ei 
prin sisteme de irigații. 

Elevii clasei a II- a C au învățat despre eroziunea plajelor, ce reprezintă eroziunea, 
care sunt cauzele, care sunt consecințele unui astfel de fenomen căutând informații 
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pe calculator și tablete. Au simulat forța valurilor, au construit valuri din sârmă 
plusată si machete. 

Elevii din clasa a III- a A au aflat multe informații despre inundații, dezastru natural 
care a afectat orașul Tecuci în trecut sau anual mai multe zone din țară. Elevii au 
căutat informații în laboratorul de informatică și au întocmit cărticele, au vizionat filme 
pe această temă. în laboratorul de chimie au realizat experimente pentru inundații, 
au identificat efectul distrugător al apelor. 

Elevii din clasa III B au aflat informații despre vulcani, chiar dacă nu există vulcani 
activi în România, elevii au aflat despre lanțul munților vulcanici inactivi . Elevii au 
analizat și comparat puterea vulcanilor realizând grafice, au vizionat filme și 
documentare, au căutat informații și au strâns informațiile în mici cărticele. Au folosit 
aplicația Quiver vision( Augmented Reallity) pentru a înțelege cum erupe un vulcan. 
Au construit machete și au experimentat erupția vulcanică. 

Elevii din clasa a III- a C au învățat despre vânturile calde, reci, vânturile locale - 
crivățul. Au căutat informații despre vânturi, au aflat despre mișcările aerului făcând 
experimente cu lumânarea aprinsă, spirale de hârtie, dar au și construit clopoței de 
vânt pentru identificarea mișcării aerului. 

Elevii clasei a IV A au investigat un fenomen mai rar din România - tornada, 
apărut în ultimii ani datorită schimbărilor climatice și consecințelor încălzirii globale. 
Elevii au citit despre modul de producere a tornadei, cauze, efecte, consecințe, au 
construit machete pentru tornade și au realizat experimentul tornada din borcan.  

Elevii clasei a IV B au analizat alunecările de teren, care au loc în județul nostru 
sau în județele alăturate. Ei au căutat informații pe internet, au realizat prezentări și 
postere pe această temă, au construit machete pentru a simula alunecările de teren 
pe: teren împădurit, parțial împădurit, defrișat. Alunecările de teren au loc sub 
acțiunea precipitațiilor, așa că elevii folosind cantități identice de apă au analizat cum 
a reacționat fiecare tip de machetă sub acțiunea apei. 

 
 Februarie – Iunie 2018 

Începând din luna februarie elevii din ciclul primar au dat startul activității Erasmus 
Garden - au semănat în interior semințele primite din țările partenere din proiect, 
După ce elevii au analizat semințele, le-au semănat, au înregistrat perioada de 
germinare, creștere și dezvoltare folosind grile specifice, urmând ca atunci când 
temperatura va permite să le plantăm în curtea școlii pentru a analiza modul de 
adaptare a plantelor la temperatura și factorii de mediu din România. 

 
Martie- iunie 2018 
În această perioadă elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

au realizat o mare varietate de activități din care elevii au descoperit cum Aerul, 
Focul, Apa și Pământul pot provoacă beneficii asupra naturii fără acțiune umană. 
CLIL și STEAM au fost metodologiile abordate  pentru toate  proiectele 
implementate. 
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Proiecte E-twinning:  

2017- 2018 

 When I sing, I think...- clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 

 Bringing European Cultures Together- clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 

 So that we're not afraid - clasa  I A, prof. Valerica Mititelu 

 STEM for Energy Superheroes - clasa pregătitoare A, prof. Adriana 

Lefter 

 
2 Premii Nationale eTwinning 2017  
Proiectul eTwinning Misteries of Ancient Egypt - Premiul II – prof. Adriana 
Lefter 
Proiectul- Premiul II- prof. Valerica Mititelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ambasador eTwinning- prof. Adriana Lefter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MISTERIES OF ANCIENT EGYPT- Certificat calitate Lefter Adriana 

 WHAT I AM PROUD OF- Certificat calitate Lefter Adriana 
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 Scoala Gimnazială Elena Doamna a obținut titlul de Școală 

eTwinning 2018 

 
 
 

 Scoala Gimnazială Elena Doamna a obținut titlul eSafety Label 
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE-„LUMEA MEA DEPINDE DE 
NOI!”/ “My World Depends on Us”. –20-26 noiembrie 2017 

 
Denumirea unității de învățământ * Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" 

Tecuci 
Tipul activităților desfășurate: Work- shop, Linia valorilor, realizare de 

postere 
Obiectivele activităților: 

 Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai 
acestei lumi; 

 Formarea unei atitudini responsabile pentru propriile acțiuni;  
 Promovarea unor comportamente civice în rândul elevilor; 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare, de cooperare și lucru în echipă;  
 Cunoașterea semnificației notiunii de solidaritate;  
 Formarea atitudinii de a fi solidari;  
 Stimularea colaborarii in realizarea unor activitati;  
 Ajutorarea semenilor aflati in situatii speciale;  
 Prevenirea discriminarii de orice fel; 

 
Număr de beneficiary: 
172 elevi si 7 cadre didactice:  
Pregatitoare C, prof. Gina Diaconu, I A, prof. Valerica Mititelu  IB, prof. Ilinca 

Bira,II B, prof. Emilia Popoiu,  IIC, prof. Gabriela Bratu, IV B, prof. Ionica Gita,VIII A, 
prof. Tamara Serghie 

Coordonator/Responsabil Gabriela Bratu 
Parteneri parintiii, Serviciul Public Local de Asistenta Sociala 
Rezultatele obținute 
Postere, prezentari power-point, album foto, expoziţii la nivelul scolii cu 

produsele activităţii 
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PROIECTULUI „HOUR OF CODE IN OUR SCHOOL” 
 4 – 10 DECEMBRIE 2017 

Denumirea unității de învățământ * Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" 
Tecuci 

Tipul activității: Parcurgerea individuala a cursului — elevii parcurg singuri 
tutorialele interactive acasa sau la scoala 

(necesita un minim de pregatire din partea profesorului). 
● Parcurgerea ghidata de profesor — elevii iau parte la activitatea Hour of 

Code in cadrul scolii, cu ajutorul unui profesor coordonator 
Obiectivele activității 

 Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai 
acestei lumi; 

 Formarea unei atitudini responsabile pentru propriile acțiuni;  
 Promovarea unor comportamente civice în rândul elevilor; 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare, de cooperare și lucru în echipă;  
 Cunoașterea semnificației notiunii de solidaritate;  
 Formarea atitudinii de a fi solidari;  
 Stimularea colaborarii in realizarea unor activitati;  
 Ajutorarea semenilor aflati in situatii speciale;  
 Prevenirea discriminarii de orice fel; 

Număr de beneficiary: 305 elevi si  12 cadre didactice:  
CLASELE: I A, prof. Valerica Mititelu  IB, prof. Ilinca Bira, I C, înv. Gina Cazan, 

II A, prof. Anișoara Cocolici, II B, prof. Emilia Popoiu,  IIC, prof. Gabriela Bratu, III A, 
prof. Marcu Tincuța, III B, prof. Anișoara Bădăluță, III C, prof. Gabriela Crăciun,  IV A, 
prof. Maria Tilă, IV B, prof. Ionica Gita, IV C, înv. Aglaia Vrînceanu, VII A,  

Coordonator/Responsabil Gabriela Bratu 
Parteneri parintiii, informaticianul școlii Tiron Dragoș 
Rezultatele obținute 
Postere, prezentari power-point, album foto, expoziţii la nivelul scolii cu 

produsele activităţii 
 308 diplome obtinute de elevi si cadrele didactice: 
Diplome elevi:  
25-  I A, prof. Valerica Mititelu,  
39-  IB, prof. Ilinca Bira,  
1- I C, înv. Gina Cazan, 
18-  II A, prof. Anișoara Cocolici, 
6-  II B, prof. Emilia Popoiu, 
43-   IIC, prof. Gabriela Bratu,  
29- III A, prof. Marcu Tincuța,  
17- III B, prof. Anișoara Bădăluță,  
52- III C, prof. Gabriela Crăciun,   
22- IV A , prof. Maria Tilă, 
31- IV B, prof. Ionica Gita,  
27- IV C, înv. Aglaia Vrînceanu, 
2   -  VII A 
  Diplome cadre didactice:  
-  IB, prof. Ilinca Bira,  
-   IIC, prof. Gabriela Bratu,  
- III C, prof. Gabriela Crăciun,   
- IV B, prof. Ionica Gita,   
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CAMPANIE DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE 
COMUNITARĂ-SNAC 

 
Săptămâna fructelor şi a legumelor donate-octombrie 2017 - copiii şi 

părinţii au donat fructele şi legumele colectate persoanelor care mănâncă la 
Cantina social,  Tecuci.-octombrie 

 
Tombola jucăriilor-noiembrie 2017 
-Donarea unora dintre jucăriile personale şi participarea la tombola  

organizată. 
-Colectarea taxei de participare la tombolă şi donarea banilor către 

Asociația Dincolo de Tăcere 
 
 
 
 
 
 

Să dăruim bucurie şi lumină pentru un Crăciun Fericit!”-dec.2017 
-elevii au confecționat în perioada 1 decembrie-14 decembrie  ornamente de 

iarnă și felicitări, iar în perioada 15 decembrie- 
21 decembrie, aceștia au mers în vizită la diferite 
instituții/locații din comunitatea locală, au cântat colinde 
și au oferit ornamentele și felicitările confecționate.  

Activitatea a avut un mare succes atât în  
rândul elevilor din Şc. Gimnazială ,,Elena Doamna” 
Tecuci, cât și la nivelul comunității locale  
dezvoltând astfel ramura voluntariatului  
prin acest gen de activităţi.  

 
„DE LA SUFLET LA SUFLET ” –ianuarie 2018 
-elevii au colectat alimente  

neperisabile care au fost donate Căminului pentru Persoane vârstnice Tutova, jud 
Vaslui. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Februarie – iunie 2018- continuarea campaniei SNAC 
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PROIECTUL NAȚIONAL PRO LECTURA - EDITIA a VII-a 

Coordonator: prof. Ilinca Bîra 
Activitățile derulate: 

 NICIO ZI FĂRĂ CARTE! 
-lecturarea unor texte în  

cadrul orei de lectură sau  
în orele de pregătire, lunar 
            -realizarea unor fișe de 
lectură, permanent 
 

  IMI PLACE SĂ CITESC!-concurs, decembrie 2017.  Elevii au citit povești, la 
alegere, și le-au prezentat în clasă primind în schimbul unei povești citite și povestite 
o brățară colorată. La sfârșitul lunii cei care au obținut cele mai multe brățări au fost 
premiați. 

 POVESTEA MEA DE  CRĂCIUN, decembrie 2017 
-realizarea unor creații literare și creații plastice pentru revista clasei, revista 

școlii sau pentru diverse concursuri 
-dramatizarea unor texte, program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă 
 
 
 
 
 

 
 POEZIE, SUNET ȘI CULOARE, 15 ianuarie 2018 

        -vizionarea unor ppt-uri despre viața și opera lui Eminescu, 
memorarea/recitarea unor poezii scrise de Mihai Eminescu, interpretarea unor 
cântece pe versurile marelui poet, realizarea unor desene, colaje reprezentând 
poeziile  poetului și o expoziție finală cu lucrările cele mai reușite pe tema dată. 

 

 
 

 
- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ-1 februarie, campanie de 

promovare a bucuriei, frumuseții și beneficiilor lecturii 
 
 
 
 

 
- PRIETENUL MEU DIN LUMEA CĂRȚILOR-concurs național, martie 2018 
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Proiectul „Romania ofera zambete COLGATE” 

În perioada 27 noiembrie- 8 decembrie 2017 au fost susținute lecțiile de 
igienă orală la unitatea de învățământ  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, din 
orașul Tecuci, județul Galați la clasele: 

 Pregătitoare A- prof. Adriana Lefter, Pregătitoare B- profesor Oana 
Arghire, pregătitoare C- prof. Gina Diaconu, clsa I A, prof. Mititelu Valerica, 
clasa I B, prof. Ilinca Bîra, clasa  I C, înv. Gina Cazan, clasa a II-a A, prof. 
Cocolici Anișoara, clasa a II-a B, prof. Emilia Popoiu, clasa a II-a C, prof. 
Gabriela Bratu, clasa aIII-a A, prof. Marcu Tincuța, clasa a III-a B, prof. 
Anișoara Bădăluță, clasa a III-a C, prof. Gabriela Crăciun, clasa a IV-a A, 
prof, Maria Tilă, clasa a IV- a B, prof. Ionica Gîță, clasa a IV- a C, prof. 
Lucian Pădure,  
 număr total de copii- 416 , cu vârste cuprinse între 6 ani și 10 ani,  
de către voluntar Crucea Roșie Gabriela Bratu în cadrul activității de 

educație pentru sănătate în domeniul igienei orale, utilizând platforma educațională a 
Programului Școlar Zâmbete Colgate, furnizată de Colgate – Palmolive România. 
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Campanie umanitara "De la inima la inima daruieste bucurie 
copiilor" Crăciun – 5-12 DECEMBRIE 2017 Tecuci- Centrul Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Multumiri pentru implicare și generozitate elevilor și  cadrelor didactice:  
Pregătitoare A, prof. Adriana Lefter 
 Pregătitoare B, prof. Oana Arghire 
Pregătitoare C, inv. Gina Diaconu 
I A, prof. Valerica Mititelu,  
IB, prof. Ilinca Bira,  
I C, înv. Gina Cazan, 
II A, prof. Anișoara Cocolici, 
II B, prof. Emilia Popoiu, 
IIC, prof. Gabriela Bratu,  
III B, prof. Anișoara Bădăluță,  
 III C, prof. Gabriela Crăciun,   

            IV A , prof. Maria Tilă, 
            IV B, prof. Ionica Gita,  

IV C, înv. Aglaia Vrînceanu, 
Prof. Arhip Cristina 
 
 
 

     https://www.facebook.com/cjrae.galati/videos/2011847049052346/ 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL MAGIA CRĂCIUNULUI ÎN DAR  

 - 2 săptămâni  (11 - 22 decembrie 2017) 

  INSTITUŢII PARTENERE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ   „CONSTANTIN 
PĂUNESCU”TECUCI ,   ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "ELENA DOAMNA" TECUCI 
COORDONATORI  PROIECT: PROF.MIHĂILĂ PAULA CRISTINA, PROF.BRATU 
CABRIELA 
COLABORATORI: PROF.MĂRCULESCU MIHAIELA, PROF. ADRIANA LEFTER, 
PROF. ILINCA BÎRA, PROF. ANIȘOARA  BĂDĂLUȚĂ 

REZULTATE OBȚINUTE: 
 Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea 

a tot ce este etic, moral si frumos pentru om;                    
 Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atasament fata de celelalte persoane 

din comunitatea locala 
 Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici  
 îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale 
 50 cadouri oferite elevilor de la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu                                       

GRUP ȚINTĂ: 
 75 de elevi din clasele PA, I B,  II C, III B DE LA Școala Gimnazială Elena 

Doamna Tecuci 
 20 de elevi de la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu 
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         DE-A ARHITECTURA MINI-proiect al programului educațional pentru 
clasele 0, I și a II-a,  

- clasa IB, prof. Ilinca Bîra,  clasa a II-a C, prof.Gabriela Bratu,    
De-a arhitectura-deschiderea școlarilor către arhitectură și mediu construit, al 
Asociației De-a arhitectura, dezvoltat în parteneriat cu Departamentul de Științele 
Educației din Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din 
București, program cultural prioritar al Ordinului Arhitecților din România și al 
Uniunii Arhitecților din România. 
        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

,,NOI ÎNȘINE”-noiembrie 2017-ianuarie 2018 
- clasa IB, prof. Ilinca Bîra,  
activităţi practice în cadrul programului extracurricular 
 Junior Achievement  cuprinzând următoarele teme:  
1. Grădina lui Radu 
2. Ferma mătușii Maria 
3. La spital 
4. Administratorul școlii 
 

 
 
 
 

 ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET –urmărirea unui filmulețe/povestioare 
educative, realizarea unor postere dovedind însușirea regulilor elementare și a 
cunoștințelor necesare accesării în siguranță a resurselor web.- februarie 2018 
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MICUL PATRIOT-proiect educațional 
- clasa IB, prof. Ilinca Bîra, clasa a II-a C, Gabriela Bratu 
AICI ȘI AȘA TRĂIESC EU!  

-album cu fotografii cu cele mai frumoase locuri din localitatea natală 
-,,Harta orașului /țării ”-colaj, puzzle 
- Evenimente istorice importante 
- Tradiții și obiceiuri românești 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul ECO CLASA– COMPETIȚIE propusă de Asociația Semper Musica 
Tecuci împreună cu Școala Gimnazială “Elena Doamna”-mai 2018- participant toți elevii 
și cadrele didactice de la nivelul primar 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE, 7-13 mai 2018  
 
 
  
 
 
 
 

 

PROIECTUL ECO JUNIOR 2018 
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PROIECTUL LET S  GET GREEN 

1. Activitatea : ABC  Eco pentru elevi  
 termen 21 ianuarie -30 martie 2018 

nr. Participant- 532 elevi 

 

 

 

 

2.Activitatea : ABC  Eco pentru parinti 

 termen 21 ianuarie -27 aprilie2018 

nr. Participant- 511 parinti 

 

 

 

3.Activitati de colectare a deseurilor 

 termen 21 ianuarie -15 iunie 2018 

nr. Participant- 549 elevi 

 

 

 

 

4. Activitati de ecologizare  

Termen : 15 martie -27 mai 2018 

       Nr. Participant: 543 elevi 
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5.  Activitati creative 

Termen: 15 februarie- 15 iunie 2018 

Nr. Participanti: 541 

elevi 

 

6. Activitati amenajare spatii verzi 

Termen: 1 aprilie- 15 iunie 2018 

Nr. Participanti: 541 elevi 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE ÎN 
SEMESTRUL I 

 
30 septembrie 2017 – European Day of Languages- elevii claselor a III-a – a 
VI-a,   prof. Roxana Popa, prof. Șerban Gina 
 

                  
 
2 octombrie – Ziua Mondială a animalelor- clasa pregătiroare A, prof. Adriana 
Lefter 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 octombrie 2018-   Ziua  Educatiei – clasa IB, prof. Ilinca Bîra, clasa a II-a B, prof. 
Emilia Popoiu, clasa a II-a C, prof.Gabriela Bratu,   clasa a IV-a A, prof. Maria Tilă, 
25 de elevi de la clasele de nivel gimnazial, prof. Popa Carmen, bibl. Munteanu 
Iuliana, clasa a VI-a, prof.Cătălin Stan, clasa a VIII-a B, prof. Elena Dascălu 
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9 octombrie – Ziua naţională de comemorare a victimelor Holocaustului- Spune 
NU discriminării!- prof. Popa Carmen, bibliotecar Iuliana Munteanu 
 
16 octombrie – Ziua mondială a alimentaţiei- Copiii şi alimentaţia sănătoasă- 
clasa pregătiroare C, înv. Gina Diaconu, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 
 

          
 

18 octombrie – Ziua europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane- 
Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane? - clasa a VIII- a B, prof. Elena 
Dascălu 
 
25 octombrie – Ziua armatei române- prof. Popa Carmen, bibliotecar Iuliana 
Munteanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 octombrie – Ziua internaţională a Mării Negre- Marea Neagră – pod între 
civilizaţii  - clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 
 
31 octombrie – Sărbătoarea Toamnei 
clasa pregătiroare A, prof. Adriana Lefter, clasa pregătiroare B, prof. Oana Arghire 
clasa pregătiroare C, înv. Gina Diaconu, clasa I A, prof. Valerica Mititelu,  clasa I B, 
prof.  Ilinca Bîra, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 
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31 octombrie – Halloween- Sărbătoarea dovlecilor luminoşi 
- clasele a III-a – aVIII-a, prof. Gina Șerban, prof. Roxana Popa, - clasa a VIII- a B, 
prof. Elena Dascălu 
 

             
 
 
20 nov. 2017 – activitatea “Imi cunosc drepturile, in consecinta lumea noastra 
depinde de mine…”, desfasurata cu elevii clasei a V-a. – prof. POPA CARMEN 
-  clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 
 

16 noiembrie – Ziua internaţională a toleranţei- Intoleranţa nu va fi 
tolerată!- clasa IC, înv. Gina Cazan 

 
20 noiembrie – Ziua universală a drepturilor copilului- Tu îţi cunoşti drepturile? 
clasa pregătiroare C, înv. Gina Diaconu, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu, clasa IC, 
înv. Gina Cazan 

 
 
 
 
 

 
21 noiembrie – Ziua mondială a televiziunii- Rolul mass-mediei în educarea 
tinerilor- clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 
 
22 noiembrie  – ,,Lumea mea depinde de noi,, - bibl. Munteanu Iuliana si prof.  
Popa Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
24 noiembrie ,,Atmosfera de toamna,,:Concurs de fotografie, îndrumător:  prof. 
Oana Bizău, - clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 
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1 decembrie – Ziua Naţională a României- Unire-n cuget şi-n simţiri 
-  Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 
-  clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 decembrie – Ziua internaţională a voluntariatului- Implică-te! Fii 

voluntar! - clasa pregătitoare B, prof. Oana Arghire ,clasa pregătitoare C, înv. Gina 
Diaconu, clasa IC, înv. Gina Cazan, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu, clasa a III-a 
B, prof. Anișoara Bădăluță,  
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18-22.12.2017- Crăciunul – darul bucuriei  
- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 
- clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu, prof. Cristina Arhip 
- clasele a III-a – aVIII-a, prof. Gina Liliana Șerban, prof. Roxana Popa 
- clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a B. profesorii diriginți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ianuarie – Ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu- Dor de Eminescu 
- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Description: D:\FOTO BRAVO AI STIL 2017\IMG_2212.JPG
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24 ianuarie – Unirea Principatelor Române- Hai să dăm mână cu mână! 
- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 
- Nivel gimnazial: prof. Carmen Popa, bibliotecar Iuliana Munteanu 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 februarie 2018  –,, ZICI- Ziua Cititului Împreună ,, 
- clasa IC, PROF. Ilinca Bîra, clasa a II- a B, prof. Emilia Popoiu, clasa a II-a C, prof. 

Gabriela Bratu, bibl. Munteanu Iuliana, 
 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE- coordinate de prof. Cătălin Stan 

1 noiembrie – Campionat fotbal nivel gimnazial- pe școală 
10 noiembrie – Campionat handbal fete nivel gimnazial - pe școală 
21 noiembrie – Campionat handbal baieti nivel gimnazial- pe școală 
Februarie- Campionat de fotbal- nivel gimnazial, la nivel local 
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SEMESTRUL II 

14 februarie – Valentine`s Day- Sărbătoarea iubirii 
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 
 

 
Clasa:    a II – a B;  Nr. elevi:  26     Prof.inv.primar: POPOIU EMILIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila Tincuta 
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1 martie – Mărţişorul Bucuria primăverii 

Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 

 
 
 
 
 
 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

                     
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 

 
 

 

 
 

Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 

 
 
 
 

 
 
 

Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    Învățător  CAZAN GINA 
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Clasa: a II-a A    Nr. elevi: 30    prof.:  Cocolici Anișoara 
 

         
 
Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

        
 

Clasa: a III-a B   Nr. elevi: 24   prof.: Bădăluță Anișoara Iuliana 

        
 

Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
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3 martie – Ziua mondială a scriitorilor- Scriitorul, regele cuvintelor 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
Clasa: a II-a A    Nr. elevi: 30    prof.:  Cocolici Anișoara 
 

         
 
Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
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8 martie – Ziua internaţională a femeii- E ziua ta, mămico... 

Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 

 
 
 
 
 
 
 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 

 
 

 
 
 
 

Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA  (Mama e ingerul meu pazitor) 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

        

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
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20 martie – Ziua internaţională a fericirii- Sărbătoarea fericirii 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
 
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 
 
 
 
 

 

 
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 

 
Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

     
 

Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
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21 martie – Ziua mondială a poeziei- Poezia – chipul sufletului 

Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 

 
 
 
 
 
 

 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 
 
 
 
 
 

Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
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22 martie – Ziua mondială a apeiApa – izvorul vieţii 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
 
 Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

 
 
Clasa:    a II – a B;  Nr. elevi:  26     Prof.inv.primar: POPOIU EMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                Page 36 of 51 
SCOALA GIMNAZIALA ,,ELENA DOAMNA,, TECUCI 

STR. COSTACHE RACOVITA NR.24 B TEL/FAX 0236811866 
E-mail :elenadoamnatecuci@yahoo.com Site: www.edschool.ro 

Consilier educativ: Gabriela Bratu                         Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare  
                                                                     - anul şcolar 2017-2018 

 

22 aprilie – Ziua mondială a Pământului-Planeta Pământ este casa 
noastră! 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
 Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 

Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 
 
 
 
 
 

Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
Clasa: a III-a B   Nr. elevi: 24   prof.: Bădăluță Anișoara Iuliana 

  
CLASA A VII-A    PROF. MUNTEANU NELIA 
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23 aprilie – Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor- Cartea, 
prietenul nostru statornic... 

Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

     
 

Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
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3 mai – Ziua internaţională a libertăţii presei- Libertatea cuvântului 
Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila Tincuta 
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9 mai – Ziua Europei-Şi eu sunt cetăţean european! 
Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 
videoconferintă cu partenerii din proiectul etwinning SO THAT WE ARE 

NOT AFRAID 
 
 
 
 
 
 
Fotografii vivante- promovarea artei românești - proiect etwinning pentru 

Ziua etwinning și Ziua Europei 

 
 
link: https://padlet.com/assi_honkanen/th1iipjfwn8p 
 

Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
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15 mai – Ziua mondială a familiei- Eu şi familia mea 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
 
 
 
 
 

 

 

Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 

 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
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18 mai – Ziua mondială a muzeelor 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
 

Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila Tincuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clasa: a III-a B   Nr. elevi: 24   prof.: Bădăluță Anișoara Iuliana 

 

       
Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
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18 mai – Ziua mondială a sportului-Minte sănătoasă în corp sănătos 
Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 
 
 
 
 

 

 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 

 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

 
 
Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
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25 mai- Cinstirea eroilor neamului 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
 

Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila Tincuta 

Clasa: a III-a B   Nr. elevi: 24   prof.: Bădăluță Anișoara Iuliana 
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1 iunie – Ziua internaţională a copilului- Frumoasă eşti, copilărie... 
Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 
 
 
 

 

 

 

Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
 
Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   

LUMEA COPIILOR- realizare de desene pe hârtie/asfalt, 1 Iunie 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 
"Junii Tecuceni" din clasa a II-a C la festivalul "Dragi mi-s cantecul 

si jocul" - 1 Iunie 2018 
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5 iunie – Ziua internaţională a mediului- Să protejăm mediul înconjurător! 
Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

                
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

 
 
Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila 

Tincuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 
Colectam materiale refolosibile...             Construim casute pentru  
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Festivitatea de încheiere a anului şcolar 
Clasa:  PB      Nr. elevi:  24       Învățător  Arghire Oana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clasa:   Pregătitoare C,  Nr. elevi:  27, Învățător: DIACONU GINA 

 
 
 Clasa:  I A,   Nr. elevi: 29,   prof.: MITITELU VALERICA 
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Clasa:  I B,   Nr. elevi: 22, prof.: BIRA ILINCA   
ÎN ÎMPĂRĂȚIA LITERELOR -serbarea de final de clasa I  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Clasa:   IC    Nr. elevi:  12elevi    ÎnvățătorCAZAN GINA 

                
 

Clasa: a II-a A     Nr. elevi: 30    Învățător/ diriginte/ prof.:  Cocolici Anișoara 
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Clasa:  II C   Nr. elevi: 19     prof.: GABRIELA BRATU 

     
 

Clasa:    a III –A a; Nr. elevi:  31elevi; Prof.inv.primar: Marcu Chirila Tincuta 

 
Clasa: a III-a B   Nr. elevi: 24   prof.: Bădăluță Anișoara Iuliana 

         
Clasa: a III– a C, 26 elevi, prof. inv. primar: CRĂCIUN GABRIELA 

CLASA A VII-A    PROF. MUNTEANU NELIA 
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PROGRAMUL „SCOALA ALTFEL: SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” 

2017-2018 

26.03.2018- 30 martie 2018 

1.Tipuri de activităţi derulate: culturale, artistice, tehnice, ştiinţifice, sportive, 

cetăţenie democratică şi responsabilizare socială, educaţie pentru sănătate şi stil de 

viaţă sănătos,educaţie ecologică şi protecţia mediului, antreprenoriale,consiliere şi 

orientare. 

2.Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi, parteneri 

institutionali - numele instituţiei, proiectul):  

• toate cadrele didactice și toți elevii școlii 

• 30 % din numărul de părinți  

3.Spaţii de desfăşurare a activităţilor: în sălile de clase, CDI, în clasa de 

afară, Biblioteca Municipală, Muzeul de istorie, Casa de Cultură, ferme de 

animale, fabrica de confecții etc. 

4.Obiectivele urmărite: 

a. Cultivarea interesului pentru literatură, în special și pentru artă, în 

general; 

b. Valorizarea abilităților practice ale copiilor; 

c. Formarea deprinderilor de educaţie cu privire la aplicarea normelor de 

securitate privind situaţiile de urgenţă; 

d. Dezvoltarea spiritului de echipă;  

e. Dezvoltarea abilităților sociale și a comportamentelor moral-civice; 

f. Dezvoltarea interesului pentru tradiţiile şi obiceiurile populare; 

g. Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

h. Dobândirea şi exersarea comportamentelor ecologice în contexte 

diferite; 

i. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

j.         formarea/ competențelor antreprenoriale 

5.Implementarea activităților și siguranța elevilor pe toată durata programului 

au fost reglementate prin: 

-  articol special destinat securității și siguranței elevilor în Regulamentul  

Intern al școlii  
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- procedura CEAC:  POMEE 9- PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind 

ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENTA (PRIM-AJUTOR),  

- procedura CEAC:   POMEE 10- PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind 

COMPONENȚA, ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI PSI,  

- procedura CEAC:  POMEE 11- PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind  

SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ 

Măsurile vizate în aceste documente sunt: 

 Asigurarea pazei conform planificarii realizate de catre paznicul de zi 

 Asigurarea efectuarii  serviciului pe scoala de catre cadrele didactice cu  

norma de baza in unitate a noastra scolara 

 Elevii au fost instruiți la începutul anului școlar  în legătură cu efectele nedorite 

ale unui comportament inadecvat în timpul programului şcolar, (ore şi pauze), 

extraşcolar şi extracurricular  

 Elevii sunt direct răspunzători de conduita lor din timpul programului şcolar şi 

extraşcolar 

 Elevii au semnat un proces-verbal de luare la cunoştinţă a regulilor de 

comportament prelucrate la orele de dirigenţie prin care și-au asumat 

răspunderea pentru fapte dăunătoare asupra colegilor sau a altor persoane 

din şcoală 

 Elevii au semnat declarații individuale de  luare la cunoştinţă a obligaţiilor 

elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp 

liber și prin care au declarat că se vor comporta responsabil și că vor respecta  

regulile stabilite de organizatorii excursiilor 

 

6.Rezultate înregistrate (aprecieri calitative si cantitative): 

Elevii au participat cu interes la activităţile propuse, fiind creat un climat 

educaţional deschis. Modul interactiv de desfăşurare a activităţilor a stimulat atât 

elevii cu rezultate bune la învăţătură, cât şi pe cei cu rezultate mai slabe, favorizând 

formarea unor competenţe pe domeniile abordate, dezvoltarea personală şi însuşirea 

unor cunoştinţe într-un mod atractiv. Astfel rezultatele au fost: 

o Antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în activități; 

o Diseminarea bunelor practici în domeniul activităților extracurriculare  

o Elevii au constientizat ca scoala le ofera  posibilitatea de a socializa cu 

elevi straini. 
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o Elevii au inteles ca munca in echipa incununeaza succesul.  

o Imbunatatirea gustului pentru lectura. 

o Dezvoltarea dorintei de a cunoaste literatura universala. 

o Elevii au constientizat ca scoala le ofera  posibilitatea de a fi informati 

o Elevii au inteles ca munca in echipa este pasaportul spre succes.  

o compoziţii plastice şi creaţii artistice originale reunite în portofolii; 

o realizarea unei expoziţii cu cele mai bune creaţii plastice din cadrul 

programului „Şcoala altfel”; 

o CD cu imagini din cadrul activităţilor; 

o Expoziţii 

o un „jurnal” cu impresii din timpul şi de la sfârşitul activităţilor 

o diplome 

7. Modalități de valorificarea exemplelor de bună practică 

- Promovarea exemplelor de bună practică: pe Site-ul școlii: edschool.ro, 

grupurile on-line ale claselor ( 17), blogurile claselor ( 4), avizierele claselor, 

avizierele de pe culoarul școlii, sedințele cu părinții pe clase, ședința 

consiliului reprezentativ al părinților, revistele claselor, revista școlii, articole în 

presa locală, prezentarea la diverse simpozioane regionale, naționale etc. 

- Unele activități experimentate în Școala Altfel vor fi adaptate de cadrele 

didactice în cadrul procesului educativ la diverse discipline, pliate pe 

curicullumul claselor. 

- Continuarea parteneriatelor de succes pe tot parcursul anului școlar. 

 
Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de 

învăţământ: 

- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi 

speciale ; 

 -Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari 

active/conștiente la viața școlii 

- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de 

nou și schimbare ;  

- Implicarea tuturor cadrelor didactice în proiecte implementate de școală  

- Obţinerea de noi fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri 

în vederea  organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare  


