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Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- personal didactic calificat, cu competenṭe necesare evaluării ṣi valorificării valenṭelor 

educative; 

- diversitatea programlui de activităṭi educative la nivelul unităṭii de învăṭământ; 

- vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare 

şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii); 

- întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 

suplimentate de activităṭi individuale de suport educaṭional ṣi consiliere pentru părinţi; 

- deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

- implicarea în proiecte educaṭionale internaṭionale, concursuri ṣcolare; 

- parteneriate încheiate cu instituṭii reprezentative; 

- perfecṭionarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri de formare:  

 

“Literație, gândire critică și creativă: preșcolar și primar” (Edunetworks) – prof.Câmpanu 

Daniela, Chiriac Violeta, Petrea Mioara – Daniela, Caragea Rodica, Matei Gina, Apostu 

Mihaela, Mocăniṭă Paula;Bumbaru Mariana, Lepădatu Silvia; ˮManagementul educației 

pentru timp liberˮ (Federația sindicatelor libere din Învățământ), ˮFormatorˮ (Centrul de 

consultanță și studii europene Galați), ˮProfesor real într-o școală virtualăˮ (Salvați Copiii 

România)- prof. Budescu Geanina; ˮCum putem folosi platforma Twinkl în activitatea 

didactică?ˮ (Asociația Înițiativă în Educație), ˮElevul tău este un GENIUˮ 

(SELLification), "Educația la timpul prezent-Web III-Cătălina Ulrich Hygum" (Asociația 

Europeană a Profesioniștilor din Educație Edumi) – prof. Maravela Simona; 

ˮDigCompEduˮ- prof. Mocăniṭă Paula – Maria; ˮManagementul calității în instituțiile 

școlareˮ(Asociația Dascăli Emeriți), ˮStrategii didactice inovative adaptate și aplicate în 

procesul de predare-învățare-evaluare în sistem onlineˮ (Asociația Dascăli Emeriți), 

ˮEducație pozitivă. Încredere, dezvoltare, valorizareˮ(Asociația Dascăli Emeriți)- prof. 

Luca Maria; Atelier de formare- ˮCum putem folosi platforma Twinkle în activitatea 

didacticăˮ, ˮMetode interactive de predare-învățare-evaluare centrate pe elevˮ, ˮIntensiv 

de educație digitalăˮ , ˮA roadmap to citizen scienceˮ, ˮCum recunoaștem, prevenim și 

intervenim în situațiile de bullyingˮ, ˮInsuccesul/eșecul școlar-identificare și intervenție 

 

 

 

- slaba implicare a părinţilor în 

activităţile şcolii, dezinteresul multora 

dintre ei faţă de ṣcoală, anturajul şi 

preocupările copiilor lor; 

 

 

 

-creşterea numărului de părinṭi plecaṭi 
la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel 

pe copii de supravegherea părintească; 

 

 

 

- lipsa unor instrumente de stimulare a 

elevilor participanṭi la activităṭile 

educative extraṣcolare ṣi 

extracurriculare; 

 

 

- colaborare insuficientă cu familiile 

elevilor cu probleme de disciplină; 
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specializatăˮ- prof. Bumbaru M.,  ˮIntegrarea copiilor cu CES în școala onlineˮ- 

prof.Bumbaru Mariana, Apostol Ecaterina, ˮCum să gândești evaluarea finală încă de la 

început de semestruˮ,  ˮDebate strategy, student speaking skills and thinking abillitiesˮ, 

ˮCum dezvoltăm inteligeța emoțională a elevilorˮ, ˮTeaching grammar and vocabulary 

into socially distanced classroomsˮ- prof. Bumbaru Mariana, ˮCum implementăm un 

proiect educational pas cu pasˮ- prof. Bumbaru M, Apostol Ecaterina,  ˮ10 webinare de 

dezvoltare personal și profesionalăˮ, ˮCreator de resurse educaționale cu aplicația 

Twinkle Createˮ, 8 webinarii ,,Povești din sala de clasă”- prof. Bumbaru Mariana; 

ˮManagementul educaṭional-realizări ṣi  perspective de dezvoltareˮ, ˮComunicarea online 

cu eleviiˮ, ˮUtilizarea noilor tehnologii informaționale în activitatea didacticăˮ- prof. 

Lepădatu Silvia;ˮ10th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning 

from Best Practiceˮ, ˮ Cum putem folosi instrumentul PADLET?ˮ,ˮEvaluarea formativă a 

literației timpuriiˮ,ˮEvaluează elevii eficient-Curs eLearningˮ; Curs literație – prof. 

Apostol Ecaterina; CRED- Prof. Dajbog Florentina; ˮInspecṭia ṣcolarăˮ, ”Ora de chimie 

în mediul online -avantaje,limite,instrumente digitale, experienṭe adaptative”, 

ˮAtractivitatea educaṭiei digitale în ora de fizică, premisă esenṭială pentru realizarea 

educaṭiei de mâine”- prof. Banea Nicoleta; ˮEP SUMMIT 2021- ELT TRAINING 

ROOMSˮ, ˮJocuri didactice la ṣcoală,în tabară ṣi în onlineˮ- Prof. Avram Paula; 

ˮOratoria Didactica si sustinerea prezentarilor in publicˮ, ˮMetode interactive de predare 

si evaluareˮ- prof. Grigoriu Elena; ˮCurs de literație pentru învățători – Evaluarea 

formativă a literațieiˮ, ˮAdaptarea activității online la stilul de învățare al școlarilor miciˮ, 

ˮBazele utilizării Livresqˮ, ˮAlfabetizarea emoțională a copiilorˮ- prof. Agafiṭei Carmen; 

Psihopedagogie nivel 2 postuniversitar – prof. Iancu Marian Ionuṭ; ˮProfesor real într-o 

școală virtualăˮ- prof. Secrieru Mihaela;  

- cursuri postuniveristare de masterat: ˮ Educaţie fizică ṣcolară ṣi management sportiv- 

prof. Tănasă Ionuṭ;  

Workshop-uri:/ Conferinṭe:  

ˮEducația în familie “Cei șapte ani de acasă!”, ˮActivitățile extrașcolare – între online și 

tradiționalˮ,  Conferința națională online - “Drag de carte”- prof. Budescu Geanina; 

ˮInsuccesul/Eșecul școlar:identificare și intervenție specializatăˮ, ˮZiua Europei – Ziua 

eTwinningˮ, ˮ13th Pan-European Conference on Digital Educationˮ, ˮDezvoltarea 

creativității în predarea științelor naturiiˮ, ˮ12th Pan-European Conference on Digital 

Educationˮ, ˮEroii Internetului – Siguranța online a elevilor /Training 3ˮ, ˮ11th Pan-

 

 

 

- lipsa de fonduri suficiente ṣi greutatea 

obṭinerii lor pentru a răsplăti rezultatele 

bune ṣi foarte bune ale unor elevi 

merituoṣi ai ṣcolii; 

 

 

 

 

 

 

- existenṭa absenteismului ṣcolar în 

condiṭiile în care actuala legislaṭie nu 

oferă cele mai eficiente pârghii pentru 

prevenirea ṣi combaterea acestui 

fenomen; 
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European Conference on Digital Education #Flipped Classroomˮ, ˮGo circular webinarˮ- 

prof. Maravela Simona, ˮMozabook pentru orele de limbă ṣi literaturăˮ- prof. Maravela 

Simona, Apostol Ecaterina; ˮAlfabetarˮ, ˮKinetic Youth-move to growˮ, ˮManagementul 

timpuluiˮ, ˮEntuziasm, aventură, echilbru, simț al umorului ˮ, Conferință transfrontalieră 

ˮEducație online fără frontiereˮ, ˮManagementul clasei- soluții de lucru cu elevii la 

distanțăˮ-  prof. Luca Maria; ˮBecoming a European blue school/clean the ocean- 

SCIENTIX/European Schoolnet Academyˮ, ˮSciC5 Science is cool-Virtual Unconference 

Pocket Labˮ, ˮ4 conferințe Primera Coursesˮ- prof. Bumbaru Mariana;  ˮ Școala 

online.Elemente pentru inovarea educației!” – prof. Lepădatu Silvia; Conferință 

SuperTeach- ˮRevoluția Mentalității în Educație, Toți pentru unul și unul pentru toțiˮ, 

ˮGo circular webinarˮ, ˮAtelierul Literație și lectură. Bicicleta fermecatăˮ, ˮ11th Pan-

European Conference on Digital Education#Flipped Classroomˮ, ˮ Inteligența Emoțională 

în Actul de Predareˮ, Conferința Internațională ˮEducația timpurie online și offlineˮ, 

ˮSeria a III-a de webinareˮ, ˮConferința online pentru cadrele didactice cu tematica 

Tehnologia face diferențaˮ, ˮWebinar Training I din cadrul programului dedicat 

profesorilor: Eroii Internetului-Siguranța online pentru elevi, modul Distribuie cu 

prudențăˮ, ˮWebinar Training II din cadrul programului dedicat profesorilor: Eroii 

Internetului-Siguranța online pentru elevi, module Securizează-ți secretele, Nu te lăsa 

păcălitˮ, ˮWebinar Training III din cadrul programului dedicat profesorilor: Eroii 

Internetului-Siguranța online pentru elevi, module E cool să fii amabil, Dacă ai îndoieli, 

întreabă, ˮTehnici de Motivare a elevilor prin NLPˮ,  Webinar V: Povești din sala de 

clasă, Seminar online ”Cum recunoaștem, prevenim și intervenim în situațiile de 

bullying?”, 12th Pan-European Conference on Digital Education, Seminar Tips and 

Techniques in English Language Teaching, Webinar VI: Povești din sala de clasă, Elevul 

tău este un GENIU!, Conferința Internațională Metoda Feuerstein-premisă și demers în 

dezvoltarea cognitive-emoțională a copiilor și adulților, Workshopul ”Dezvoltarea 

creativității în predarea științelor naturii!, 13th Pan-European Conference on Digital 

Education, Webinar IX: Povești din sala de clasă, Webinar X: Povești din sala de clasă, 

Educația la timpul present-Webinar I-Gilda Scarfe, Masă rotunda ”Educația ecologică. 

Schimb de bune practice”, Webinar ”Activități pentru copii despre hrană prietenoasă cu 

planeta”, Webinarul ”Abilități oratorice, JOCURI DIDACTICE la Școală,în Tabără și în 

Online, Conferința Națională Online ”Drag de carte”, Educația la timpul prezent-Webinar 

II-Cristina Jamschek, Webinarul ”Reziliență”, Educația la timpul prezent-Webinar III-
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Cătălina Ulrich Hygum, Conferința internațională ”Acces la educație pentru copiii 

remigranți”, Workshop ”Noile educații-pretext de integrare, educație și formare” în cadrul 

proiectului CRED, Atelierul ”Dezvoltarea personală, o altfel de disciplină”, 15th Pan-

European Conference on Digital Education, Schimbul de experiență național cu autorii 

manualelor Corint 2021- prof. Apostol Ecaterina; ˮAtitudine pozitivăˮ, ˮEducation New 

Normalˮ, ˮOpțiuni îmbunătățite pentru predare și învățare în Googleˮ, ˮ12th Pan-

European Conference on Digital Educationˮ, ˮDezvoltarea abilitatilor de viata 

independentaˮ, ˮ12th Pan-European Conference on Digital Education Flipped 

Classroomˮ- prof. Dajbog Florentina; ˮStarea de bine ȋncepe cu mine- cireṣată de resurse 

ṣi idei creativeˮ- prof. Avram Paula – Roxana, Caragea Rodica; Conferința Internațională 

”Metoda Feuerstein – premise și demers în dezvoltarea cognitiv-emoțională a copiilor și 

adulților”, organizatori: Asociația Feuerstein, ISJ Botoșani, ISJ Brașov, Conferința 

Națională online ”Drag de carte”, organizator CCD București– prof. Agafiṭei Carmen;  

ˮEducația la timpul prezentˮ – webinar II, ˮ14th Pan-European Conference on Digital 

Educationˮ – prof. Caragea Rodica; ˮ Cum abordezi pozitiv comportamentul copilului?ˮ, 

ˮ Dezvoltarea abilităților de viață independentăˮ, ˮ Atelier de educație financiară Școala 

de bani pe roțiˮ, Conferința „Youth for love - program național de prevenire și gestionare 

a violenței de gen în școală”, Webinar Training 1 - Eroii Internetului, Webinar Merito - 

Ziua Europei, Webinar IX: Povesti din sala de clasă,  Sesiune educaționala „Introducere 

în RER și Harta Reciclării”, Sesiune online „Dezvoltarea abilităṭilor de gândire critică în 

cadrul orelor”, Workshop: Bullying-ul în școală- prof. Secrieru Mihaela;  

 

Activităṭi metodice la nivelul unităṭii ṣcolare:  

- Referatesusṭinute în cadrul comisiilor metodice:“Activităṭi integrate”- prof. Petrea 

Mioara – Daniela; ˮAspecte legislativeˮ- prof. Câmpanu Daniela; „ Rolul ştiinţelor exacte 

în educarea elevilor în contextul dezvoltării  durabile”- prof. Banea Nicoleta; ˮ Activităṭi 

outdoor ṣi importanṭa lorˮ- Prof. Matei Gina; ˮArătările Mântuitorului după înviereˮ- 

prof. Vintilă Ileana; ”Cei șapte ani de acasă”- prof. Agafiṭei Carmen; ˮParteneriatul 

educațional școală – familie, în alternativa Step by Stepˮ- prof. Caragea Rodica; 

-Aplicaṭii la nivelul catedrei: ˮActivităṭi online ṣi metode de e-learningˮ- prof.  Petrea 

Daniela, Apostu Mihaela, Matei Gina ; ˮMărțișorˮ- activitate în cadrul comisiei metodice 

a învățătorilor III-IV – prof. Lepădatu Silvia ; ˮPromovarea valorilor creștine în familie și 

în școală, garanție a succesului în formarea personalității copiluluiˮ- Prof. Buzdugă 
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Aniṣoara ; ˮActivităṭi online ṣi metode de e-learningˮ- Prof. Matei Gina; 

- Participarea la cercuri pedagogice: Ȋnvăṭământ primar (set E)- ˮValori educative ale 

strategiilor didactice utilizate în lecțiile onlineˮ- Prof. Budescu Geanina,Paṭilea Alina, 

Agafiṭei Carmen,Caragea Rodica, Maravela Simona, Mocăniṭă Paula – Maria, Bumbaru 

Mariana, Lepădatu Silvia, Mocanu Roxana, Chiriac Violeta,Ed. fizică- ˮJocul distractiv- 

mijloc de dezvoltare al calitățilot motrice în condiții speciale de predareˮ - Prof. Dajbog 

Florentina; Fizică- ˮAtractivitatea educatiei digitale in ora de fizica , premisa esentiala 

pentru realizarea educatiei de maine”- Prof. Banea Nicoleta, Chimie - ”Ora de chimie in 

mediul online -avantaje,limite,instrumente digitale, experiente adaptative”- Prof. Banea 

Nicoleta; Limba engleză- ˮStrategii ṣi resurse pentru remedierea decalajelor determinate 

de învăṭământul virtualˮ- prof. Avram Paula – Roxana; Educaṭie permanentă- ˮ Educația 

pentru timp liber  în context pandemic”- prof. Avram Paula – Roxana; Religie -

,,Păstrarea credinței și mărturisirea Mântuitorului Hristos departe de casă”- prof. 

Buzdugă Aniṣoara, Vintilă Ileana; Ed. fizică (set C)- ˮPrincipalele elemente de conținut 

folosite pentru îmbunătățirea tehnicii de alergare specific probelor atletice prevăzute în 

programa școlarăˮ- Prof. Iancu Marian - Ionuṭ; Ed fizică (set B)- ˮSportul- Miṣcare 

pentru sănătateˮ- Prof. Tănasă Ionuṭ; Matematică-ˮTehnici moderne de predare 

invățareˮ- prof. Secrieru Mihaela;  

- Simpozioane:  

- internaṭionale: ”Educație fără frontiere”- prof. Agafiṭei Carmen;  

- naṭionale: Etwinning ”Cercetător în devenire” Steam – prof. Maravela Simona, 
Bumbaru Mariana; ˮPromovarea  imaginii școlii/ Școala onlineˮ- prof. Câmpanu Daniela,  
 
- Publicaṭii: ˮCei 7 ani de acasă!ˮ, ˮActivitățile extrașcolare în învățământul onlineˮ- 

prof. Budescu Geanina; ˮ Promovarea imaginii școlii. Starea de bine în vreme de 

pandemieˮ- prof. Maravela Simona; „Creativitate în educație” – prof. Luca Maria;  

,,Cercetător în devenire”- Apa în viața noastră- prof. Bumbaru Mariana; ˮMagia 

sărbătorilorˮ- prof. Apostol Ecaterina; ˮ Importanța activităților educative realizate în 

online pentru promovarea școliiˮ- prof. Câmpanu Daniela; ˮ Utilizarea instrumentelor 

digitale în procesul de predare – învățare on-lineˮ; Jocuri create în platforma 

Wordwall.net; Materiale publicate în platforma Didactic.ro; Jocuri create în platforma 

Bamboozle; Puzzle creat în aplicația Jigsawpuzzle: Mesajul zilei- prof. Agafiṭei Carmen; 

Kahoot! (material online public); Baamboozle (material online public); Wordwall 
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(material online public); Jigsawpuzzle (material online public)- prof. Caragea Rodica; 

Revista de la Simplu la Complex- prof. Secrieru Mihaela 

 

- Inspecṭii– inspecṭie curentă Gradul didactic II- Prof. Birda Mihaela; inspecṭie specială – 

Prof. Câmpanu Daniela; Preinspecție gradul II (Activități instructive-educative în 

grădiniță) – Prof. Matei Gina; inspecṭia curentă 1  - gradul didactic II- Prof. Ungureanu 

Mihaela; Inspecție Definitivat – prof. Iancu Marian - Ionuṭ; Inspecṭie curentă 2 pentru 

gradul didactic  I- prof. Caragea Rodica 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte 

de cooperare internaţională; 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

- creṣterea receptivităṭii unor părinṭi în rezolvarea problemelor de comportament deviant 

al elevilor; 

- colaborarea cu Poliṭia de proximitate în scopul înlăturării cauzelor absenteismului/ 

abandonului ṣcolar/ delincvenṭei juvenile; 

- colaborarea cu psihologul ṣcolar pentru prevenirea abandonului ṣcolar ṣi a violenṭei în 

rândul copiilor; 

-  deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii. 

 

- scăderea numărului de elevi; 

- absenteism; 

- tendinṭa de abandon ṣcolar ca urmare a 

plecării părinṭilor la muncă în străinătate 

- multitudinea ofertelor de activităṭi duce 

la suprasolicitare; 

- existenţa unui număr foarte mare de 

tentaţii datorate mediului urban; 

- dezinteres în familie pentru educarea ṣi 

formarea propriilor copii; 

- elevi cu probleme de comportament. 
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I.ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

 

Activitatea educativă extracurriculară ṣi extraṣcolară s-a desfăṣurat, în mare parte, conform 

planificării întocmite la începutul anului ṣcolar. La nivelul ṣcolii/ claselor de  elevi, s-au derulat 

activităṭi educative variate, complexe, care s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu 

seriozitate ṣi au implcat un număr mare de elevi, cadre didactice ṣi reprezentanṭi ai comunităṭii 

locale. (ANEXA 1 - Situaṭie centralizată a activităṭilor educative extracurriculare ṣi extraṣcolare) 

 

 

- “Ziua Internaṭională a cititului împreună” – ZICI.... cu lipici 2021 – 10  februarie 2021- a 

oferit elevilor ṣansa de a se îndrăgosti de lectură ṣi de cărṭi în cele mai atractive moduri;  

 

- Februarie 2021- Program educaṭional Always - activitatea a fost susṭinută de prof. Pleṣa 

Emilia, moderatoare P&G ṣi s-a desfăṣurat sub forma unei sesiuni educaṭionale online pe teme 

de igienă ṣi îngrijire personală în perioada pubertăṭii; au participat elevele claselor a V-a; 

 

- De 1 ṣi 8 martie cadrele didactice au organizat ṣi derulat activităṭi dedicate celor două 

evenimente, Mărṭiṣorul ṣi Ziua mamei prin serbări, confecṭionare de mărṭiṣoare ṣi felicitări, 

realizarea unor expoziṭii cu lucrările elevilor: ˮDe ziua mameiˮ,ˮFlori și mulțumiri pentru 

mamaˮ, ˮSă mărțișorim!ˮ, ˮE ziua ta, mămico!ˮ, ˮMărṭiṣor pentru mamaˮ, ,,Eco-mărṭiṣoareˮ, 

ˮCântece de 8 Martieˮ, ˮSă trăiești mulți ani, dragă mamă!ˮ, ˮSurprize pentru mămica meaˮ,etc; 

 

- Apropierea sărbătorilor pascale a fost marcată prin desfăṣurarea unor activităṭi specifice, 

dintre care amintim: „Sărbători Pascale la români!ˮ,ˮDecorațiuni de Paște!ˮ, ˮHristos a înviat!ˮ, 

ˮSărbători pascaleˮ (încondeiere ouă, realizare felicitări); 

 

- La nivelul claselor de elevi s-au derulat activităṭi de protecṭie a mediului înconjurător: ˮEco-

ambasadoriiˮ reciclării, ˮHarta Reciclăriiˮ, ”Pădurea mea cea verde”, “Economisim apa”, ˮUn 

mediu curat, o viaţă mai bună!ˮ, ˮCum poate acțiunea colectivă să ajute la abordarea 

schimbărilor climatice?ˮ, ˮECO-Provocareaˮ, ˮEarth dayˮ, ˮ5 lucruri pe care nu le știai despre 

reciclareˮ; 

 

- S-au derulat activităṭi de prevenire ṣi combatere a violenṭei în ṣcoală: “Cyberbullyingˮ, 

ˮFără violențăˮ, ˮSunt respectuos, nu sunt violent!ˮ, ˮSpune NU violenṭei!ˮ, ˮCuvintele rănesc, 

schimbă-ți atitudineaˮ, ˮSTOP cyberbullyingˮ; 

-La nivelul ṣcolii, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, Galaṭi 

a avut loc activitatea cu tema “Fii conṣtient, nu dependent” (17.06.2021)  invitat  fiind dna. 

Tănase Cristina; au participat elevii clasei a VII-a A; 

 

- La nivelul ṣcolii,în colaborare cuCentru de protecṭie a victimelor traficului de persoane adulte 

Galaṭi s-au desfăṣurat activităṭi de combatere ṣi prevenire a fenomenului de trafic de 

persoane, având ca grup ṭintă elevii claselor de gimnaziu; 
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- Cu prilejul sfârṣitului de an ṣcolar au fost evidenṭiaṭi cei mai buni ṣi talentaṭi elevi ai ṣcolii în 

cadrul  festivităṭii de premiere organizatăla nivelul claselor de elevi. 
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II. PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/ 

parteneriat 

Nivel local/ 

judeṭean/ 

regional/ naṭional/ 

internaṭional 

Obiectul 

proiectului 

Parteneri Rolul cadrului 

didactic în cadrul 

proiectului 

Activităṭi desfăṣurate 

în cadrul proiectului 

1. Why is the sky blue? internaṭional activităṭi de 

voluntariat 

Asociaṭia Tinerilor 

cu Iniṭiativă Civică 

Prof. Petrea Mioara 

– Daniela, 

Mocăniṭă Paula - 

Maria 

Voluntar 

Activităṭi de 

voluntariat 

2. Eco Junior național educație 

ecologică 

Asociația Drumeții 

montane 

Prof. Budescu 

Geanina 

partener 

Desfăṣurarea 

activităților din cadrul 

proiectului 

Trimiterea 

fotografiilor 
3. Copilăria-o lume 

fermecată! 

regional concurs de 

desene 

Șc. Gimn. “Florea 

Bogdan”, loc. 

Reghin, jud. Mureș 

și 

Șc. Gimn. Nr. 22 

Galați 

Prof. Budescu 

Geanina, Maravela 

Simona 

 

partener 

Semnarea protocolului 

Realizarea desenelor 

Înscrierea în concurs 

Înmânarea diplomelor 

4. Proiect eTwinning 

“Happy Buttons” 

internațional ateliere de lucru Turcia, Albania, 

România, Polonia, 

Croația, Serbia, 

Polonia 

Prof. Budescu 

Geanina 

partener 

Realizarea activităților 

din cadrul proiectului 

Încărcarea pe 

platforma eTwinning 
5. Proiect Erasmus+Sport 

“Why is the sky blue?” 

internațional voluntariat ATIC Galați Prof. Budescu 

Geanina 

 

partener 

Desfășurarea 

activităților conform 

programului 

proiectului 

Participarea la 

întâlnirile online 

Diseminarea 
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informațiilor 

Premierea 

participanților 
6. Împreună pentru viitor național voluntariat Asociația HoltIS și 

UNICEF România 

Prof. Budescu 

Geanina, Maravela 

Simona 

 

partener 

Desfășurarea 

activităților conform 

proiectului 

Încărcarea dovezilor 

pe platformă 
7. Creatori de mărțișoare național creație 

artizanală 

Twinkl România Prof. Budescu 

Geanina 

 

partener 

Desfășurarea 

activităților conform 

etapelor proiectului 

8. Drepturile copilului regional concurs de 

desene 

Șc. Gimn. Vasile 

Alecsandri Brăila și 

Șc. Gimn. Nr. 22 

Galați 

Prof. Budescu 

Geanina 

partener 

Semnarea protocolului 

Realizarea desenelor 

Înscrierea în concurs 

Înmânarea diplomelor 
9. Eroii internetului – 

Siguranța online pentru 

elevi 

național campanie 

națională 

Adfaber.org Prof. Maravela 

Simona 

coordonator 

Activități privind 

siguranța pe internet 

10. Eroii Fast internațional campanie 

globală 

Fast Face Arms 

Speech Time 

Prof. Maravela 

Simona 

coordonator 

Activități privind 

conștientizarea 

simptomelor AVC 
11.  Prietenii naturii local activități 

cultural-artistice 

*Școala 

Gimnazială Nr 1 

Fârțănești, 

GrădinițA Nr. 1 

structură 

*Grădinița cu P.P 

Petru Rareș 

Frumușița 

Prof. Mocăniṭă 

Paula 

Partener 

Realizarea proiectului 

Mediatizarea 

activităților în școală 

12. Discovery international parteneriat SC RAIO PRESS 

SRL- Scoala nr 22 

Prof. Luca Maria 

partener 

Concurs 

interdisciplinar 
13. Editura Arabela national parteneriat SC Arabella Smart Prof. Luca Maria Utilizare și creare de 
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 Desing SRL- 

Școala nr 22 

Partener softuri educaționale 

14. Proiect eTwinning ,,The 

would be researcher 

STEAM” 

internațional Educație 

STEAM 

24 profesori din 4 

țări 

Prof. Bumbaru 

Mariana 

participant 

Colaborative, realizare 

carte digital cu ISBN, 

Simpozion Național 
15. 

 

 

 

 

16. 

Eroii internetului-

Siguranța online pentru 

elevi 

național siguranța pe 

internet 

ADFABER Prof. Bumbaru 

Mariana 

Implementator 

program 

Diseminare în 

activități la clasă 

17. ECO Junior național educație 

ecologică 

Asociația Drumeții 

Montane 

Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Activități în aer liber 

18. ABC-ul emoțiilor național educație pentru 

securitate 

Agenția Națională 

Anti-drog 

Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Ateliere de lucru(cu 

support pentru elevi) 

19. Coșul de picnic național educație pentru 

sănătate 

 Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Ateliere de lucru pe 

platformă(3 

săptămâni) 
20. Tedi, Școala Siguranței național educație pentru 

securitate 

Tymbark România Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

6 lecții tematice 

21. Basmele și poveștile 

românești, moștenirea 

culturală a neamului 

nostru 

național educatie 

culturală 

AtelieR de cuvinte Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Ateliere de lectură 

22. Din povești învățăm 

valorile 

local educație 

culturală 

 Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Ateliere de lectură 

23. Primăvara în ochi de 

copil 

regional educație estetică ISJ Brașov Prof. Bumbaru 

Mariana 

coordonator 

Ateliere de pictură 



13 
 

24. Ascultă 5 minute de 

muzică clasică 

național educație 

culturală 

Radio România 

Cultural 

Prof. Bumbaru 

Mariana 

participant 

Audiție muzicală 

25. Eco provocarea junior național reciclarea 

deșeurilor 

- Prof. Mocanu 

Roxana 

coordonator 

realizare activități 

proiect 

Realizarea de obiecte 

din materiale 

reciclabile 

26. Utilizarea mijloacelor 

moderne în procesul de 

predare – învățare în 

învățământul clasic și 

online 

național implementarea 

utilizării 

softurilor 

educaționale în 

procesul de 

predare – 

învățare (clasic 

și online) 

Grup editorial EDU Prof. Mocanu 

Roxana 

coordonator 

realizare activități 

de proiect 

Dezbateri pe tema 

utilizării metodelor 

interactive de predare 

– învățare, specifice 

domeniului educației 

asistate de calculator 

27. Căutând originea 

coronavirusului Wuhan 

național informarea 

elevilor despre 

igiena riguroasă 

a mâinilor, pașii 

spălării mâinilor 

respectiv 

prevenția 

infectării cu 

noul coronavirus 

(COVID 19) 

Școala postliceală 

Intellectum 

Prof. Mocanu 

Roxana 

coordonator 

realizare activități 

ce țin de proiect 

Ȋnsușirea cunoștințelor 

despre igiena 

personală; 

cunoașterea  

consecințelor  

nerespectării regulilor 

de igienă 

28. Școala online-practici 

și provocări în perioada 

pandemică 

internațional cercetare privind 

educația în 

școala online 

Fundația pentru 

Promovarea 

Societății 

Deschise(SUA), 

Rețeaua Centrelor 

de Politici 

Educaționale(Croaț

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

Exemple de bună 

practică 
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ia) 

Centrul de Politici 

Educaționale(Serbi

a) 
29. Proiectul online ”Dor 

de Eminescu, dor de 

natură și iubire” 

județean promovarea 

lecturii 

Filiala Nr.1 

”Costache Negri”-

Biblioteca 

Municipală pentru 

Copii Galați 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

Filmulețe cu recitări 

-desene 

Prezentare Chaterpix 

30. 
Literație, gândire 

critică și creativă-un 

program Edunetworks 

 

național realizarea de 

intervenții 

personalizate 

pentru copii cu 

dificultăți în 

dezvoltarea 

competențelor 

de bază de 

literație 

Infinitedu 

Ovidiu.ro 

Noi orizonturi 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

Webinarii 

Lucru pe platformă 

Aplicații practice la 

clasă 

31. 
Proiectul ”Creatori 

de mărțișoare” 

național dezvoltarea 

simțului artistic, 

stimularea 

creativității 

Editura 

educațională 

internațională 

Twinkl 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

coordonator 

Creare de mărțișoare, 

Expunerea acestora 

32. Proiectul național 

”ABC-ul emoțiilor” 

național formarea și 

consolidarea 

abilităților 

emoționale cu 

rol de factori de 

protecție în 

prevenirea 

consumului de 

droguri 

Ministerul 

afacerilor interne 

Agenția națională 

antidrug 

Centrul de 

prevenire, evaluare 

și consiliere 

antidrug Galați 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

coordonator 

1.Cine sunt eu? 

2.Identificarea 

emoțiilor negative 

3.Gestionarea 

emoțiilor negative 

4.Cum să spunem NU 

în situații dificile 

5.Alegeri responsabile 

6.Lumea mea 
33. Programul național 

inovator ”Educație la 

național realizarea 

obiectivelor de 

Aspire Teach 

Asociația Cartierul 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

Comunități durabile, 

live din Țara 
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înălțime” dezvoltare 

durabilă 

Creativ Carolina 

Departamentul ptr 

dezvoltare durabilă 

din cadrul 

Guvernului 

României 

Ministerul 

Educației Naționale 

participant Făgărașilor 

Acțiune climatică-

Dăbuleni 

34. Proiectul internațional 

”Coșul de picnic” 

(Picnic Basket) 

internațional creșterea 

nivelului de 

conștientizare al 

elevilor, 

schimbarea de 

comportamente 

legate de 

pachețelul de 

școală, alegeri 

alimentare 

prietenoase cu 

noi și cu planeta 

Asociația WWF-

România 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

3 săptămâni de 

activități respectând 

cele 3 

principii:preparat în 

casă, fructe și legume 

locale și de sezon, 

zero risipa. 

35. Ascultă 5 minute de 

muzică clasică 

național promovarea 

muzicii clasice 

Radio România 

Cultural 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

Audiții 

36. Ecoprovocarea Junior național educație 

ecologică 

Asociația Viitor 

Plus 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

participant 

Importanța reciclării 

37. Basmele și Poveștile 

Românești, moștenirea 

culturală a neamului 

nostru 

național promovarea 

valorilor morale 

si etice, prin 

intermediul 

basmelor si 

povestilor care 

sa ajute copilul 

AtelieR de Cuvinte 

Asociația 

Gradusart „Suntem 

Povești” 

Asociația Magia 

Cuvântului 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

coordonator 

Arta povestirii și 

improvizației 
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în crearea unei 

personalități 

sănătoase și 

armonioase 
38. Drepturile copilului internațional campania 

globală pentru 

educație 

Unicef Birda Mihaela 

Ungureanu 

Mihaela 

Dezbatere 

Activitate practică 

39. Educație fără frontiere proiect 

internațional 

activitate 

aplicativă/atelier 

de creație 

Editura D-Art și 

ziarul Esențial în 

educație 

Prof. Chiriac 

Violeta 

coordonator 

Atelier de creație 

Activități pentru ziua 

1Iunie 
40. Formidabilii concurs concurs de 

cultură generală 

Romconcept Prof. Câmpanu 

Daniela 

coordonator 

Concurs de cultură 

generală 

41. Amintiri din copilărie concurs concurs de 

cultură generală 

Editura Copilăria Prof. Câmpanu 

Daniela 

coordonator 

Concurs de cultură 

generală 

42. Proeducația concurs concurs de 

limba română și 

matematică 

Premium Class 

Education 

Prof. Câmpanu 

Daniela 

coordonator 

Concurs de limba 

română și matematică 

43. Harta reciclării activități 

ecologice 

activități de 

informare 

Eco-ambasadorii 

recilclării 

Prof. Câmpanu 

Daniela 

participant 

Activități de 

informare 

44. Educație fără frontiere internațional realizarea 

atelierului de 

creație „Zâmbet 

de copil” 

Ziarul- Esențial în 

educație 

Editura Esențial 

Media 

Grădinița 

Fermecată din 

Ungaria, Asociația 

Interculturală 

Româno Elena 

„Dacia„ Grecia 

Prof. Dajbog 

Florentina 

Coordonator 

Promovarea imaginii 

instituțiilor partenere 

45. Harta Reciclării național reciclarea ONG Viitor Plus Panici Doinita Lecție interactivă 
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Prof. coord. clasă 
46. Copiii din Holocaust regional drepturi și 

libertăți 

Palatul Copiilor Panici Doinita 

Prof. coord. 

Scenariu teatru 

47. File de memorie 

evreiască 

regional drepturi și 

libertăți 

Palatul Copiilor Panici Doinita 

Prof. coord. 

Expoziție postere 

48. Căutând originea 

coronaviruslui Wuhan 

local educaṭie pt 

sănătate 

Şcoala postliceală 

Intellectum 

Prof. Avram Paula 

partener 

Activitate de 

informare 
49. Program educaṭional 

ALWAYS 

local informarea ṣi 

conṣientizarea 

asupra 

schimbărilor 

emoṭionale ṣi 

fizice din 

per.pubertăṭii 

Caregivers SRL Prof. Avram Paula 

coordonator 

“Despre pubertate” 

50.. Acord parteneriat 

Trafic persoane 

local trafic persoane Asociaṭia Eliberare Prof. Avram Paula 

coordonator 

Activităṭi de prevenire 

a traficului de 

persoane 
51. Fii conṣtient, nu 

dependent! 

local prevenire 

consum droguri, 

alcool, tutun 

CPECA Antidrog 

Galati 

Prof. Avram Paula 

coordonator 

Prevenirea 

consumului de droguri 

52. Erasmus international stimularea 

lecturii 

 Prof. Grigoriu 

Elena 

membru 

3 activitati 

Lectoposter 

biografia pers preferat 

Emotie si lectura 
53. Parohia „Sf. Filofteia” Local colaborarea în 

vederea 

susținerii orei de 

religie, precum 

și a desfășurării 

de activități 

extrașcolare 

comune 

Parohia „Sf. 

Filofteia” 

Școala Gimnazială 

Nr. 22 

Vintila Ileana 

partener 

Participarea preotului 

paroh, Buia Cătălin la 

începutul anului 

școlar, participarea 

elevilor la biserica 

Sfanta Filofteia în 

Duminica Ortodoxiei 

Premierea elevilor de 

către preotul paroh în 
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urma desfășurării 

Concursului de icoane 

și încerări 

iconografice 
54. Proiect Educațional 

Internațional / 

Simpozion ”Educație 

fără frontiere” 

internațional realizarea în 

comun a 

proiectului 

Educațional 

Internațional / 

Simpozion 

”Educație fără 

frontiere” – 

carte și revistă 

în format 

electronic, 

realizarea în 

comun a 

Atelierului de 

creație ”Zâmbet 

de copil” 

Ziarul ”Esențial în 

Educație, Editura 

Esențial 

Media,Editura 

D’Art, Grădinița de 

Naționalitate 

Română din 

Micherechi, 

Ungaria, Asociația 

Interculturală 

Româno-Elenă 

”Dacia”, Grecia 

Prof. Agafiṭei 

Carmen 

 

coordonator proiect 

educațional 

Participare 

Simpozion, Atelier de 

creație ”Zâmbet de 

copil” 

55. Săptămâna Sănătății 

Emoționale (24 – 

28.05.2021) 

campanie 

națională 

colaborarea între 

instituțiile 

partenere 

organizarea și 

desfășurarea 

activităților 

proiectului 

 

Școala Gimnazială 

Nr. 22 Galați/ ISJ 

Sibiu 

Prof. Agafiṭei 

Carmen/ Caragea 

Rodica 

1.Informarea 

participantilor 

/elevilor. 

2.Realizarea 

activităților zilei. 

3.Fotografierea 

momentelor 

activității și 

postarea lor pe 

grupul de proiect. 

1. Ziua Bucuriei 

(verde) 

2.Ziua Super eroilor 

3.Ziua Sănătății Fizice 

4.Ziua Emoțiilor 

Colorate 

5.Ziua Stării de Bine 
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4. Elaborarea 

raportului 

activității 
56. 100 zile de ṣcoală 

28.05.2021 

proiecte 

individuale 

colecții de 100 

de obiecte 

pentru fiecare zi 

de școală 

Școala Gimnazială 

Nr.22/ părinții 

elevilor 

Prof. Agafiṭei 

Carmen/ Caragea 

Rodica 

1.Informarea 

participantilor 

/elevilor asupra 

conținutului și a 

datei limită 

1.Realizarea 

proiectelor individual 

2. Prezentarea 

proiectelor individuale 

3. Aprecierea  

proiectelor de către 

colegi 

57. Proiect educaṭional 

Școala de vară 

28.06-17.07.2021 

 

local organizarea și 

desfășurarea 

activităților 

proiectului 

 

Școala Gimnazială 

Nr.22 

Prof. Agafiṭei 

Carmen/ Caragea 

Rodica 

1.Informarea 

participantilor 

/elevilor asupra 

activitîților 

proiectului 

1.Realizarea 

activităților zilei 

2. Fotografierea 

momentelor activității 

și postarea lor pe 

grupul de proiect. 

3. Elaborarea 

raportului activității 
58. Proiect educational 

“Utilizarea mijloacelor 

moderne în procesul de 

predare - învățare în 

învățământul clasic și 

online” 

interjudețean organizarea și 

derularea 

proiectului 

Școala Gimnazială 

Nr.22 / Grup 

editorial EDU 

Prof. Agafiṭei 

Carmen/ Caragea 

Rodica 

1.Implementarea 

utilizării softurilor 

educaționale 

2.Informarea 

asupra avantajelor 

utilizării 

manualului digital 

și a softului 

educațional 

3.Asigurarea 

suportului tehnic 

1.Realizarea 

activităților zilei 

2. Fotografierea 

momentelor activității 

și postarea lor pe 

grupul de proiect. 

3. Elaborarea 

raportului activității 
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59. Concurs Național 

interdisciplinar 

PREMIUM 

național concurs școlar PREMIUM 

CLASS 

EDUCATION 

S.R.L., București 

Prof. Paṭilea Alina 

Membru în 

Comisia Națională 

de supraveghere 

concurs, manager  

de concurs 

Probe de concurs: 

Limba română, 

Matematică 

60. Ṣcoala siguranței Tedi național activități 

decreşterea 

siguranţei 

elevilor pe drum 

spre şcoală, la 

şcoală, in 

mediul online şi 

atunci când sunt 

singuri acasă 

MASPEX, Poliția 

Română 

Prof. Paṭilea Alina 

Coordonator clasă 

Ateliere de lucru, 

prezentare material 

informative 

61. Micul supercititor național atelier de lectură Editura Arthur Prof. Paṭilea Alina 

Coordonator clasă 

Atelier  de lectură 

62. Concursul Internațional 

de matematica aplicată 

Cangurul 

Național sustenabilitatea 

proiectului 

european 

POSDRU/175/2.

1/151627 IDEE 

pentru o 

societate bazată 

pe cunoaștere 

Asociatia IDEE și 

Sigma 

Prof. Secrieru 

Mihaela 

Coordonator elevi 

Concursul Cangurul 

63. Dezvoltarea abilităților 

emoționale și sociale 

prin intermediul 

practicilor de 

comunicare 

Național cooperarea 

inter-

instituțională 

pentru derularea 

unui schimb de 

experiență pe 

tema „ 

dezvoltarea 

Școala Gimnazială 

Cojocna 

Prof. Secrieru 

Mihaela 

Întocmirea 

documentației 

necesare susținerii 

proiectului și 

participarea la 

activități 

Aplicare chestionare, 

centralizare și 

interpretarea 

rezultatelor 
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abilităților 

emoționale și 

sociale prin 

intermediul 

practicilor de 

comunicare” 

64. Matematică și 

tehnologie în practică 

transnațional formarea 

deprinderilor de 

auto-învăṭare la 

elevi 

IP Gimnazial 

Olișcani, Republica 

Moldova 

Prof. Secrieru 

Mihaela 

Coodonarea 

colectivului de 

elevi 

Crearea unui colt de 

matematica în sala de 

clasa, infiintarea unui 

centru STEM 

65. Împarte bucurii, educă 

suflete 

județean dezvoltarea 

capacitatii de a 

interacṭiona cu 

alti copii, adulṭi 
pentru a dobândi 

cunoṣtinṭe, 

deprinderi, 

atitudini 

Școala Gimnaziala 

nr. 16 Galați 

Prof. Secrieru 

Mihaela 

Coordonare elevi si 

parinti 

Activități artistico 

plastice, educative, 

culturale 
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III. CONCURSURI  ṢCOLARE 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Etapa ṣcoală/ locală/ 

judeṭeană/ naṭională 

Rezultate obṭinute Număr de elevi

  

Prof. coordonator 

1. Copilăria – o lume fermecată! concurs regional de 

desene 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

1 elev 

1 elev 

1 elev 

Budescu Geanina 

 

 

2. Copilăria – o lume fermecată concurs regional de 

desene 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul III 

Menṭiune 

1 elev 

1 elev 

1 elev 

2 elevi 

3 elevi 

Maravela Simona 

3. Micii Olimpici 

 

internaţional Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

 Luca Maria 

 Stoian Florentina 

4. Discovery internaţional Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

 

5. EuroJunior naţional Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

 

6. Proeducația naţional Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

 

7. Etwinning ,,Cercetător în 

devenire”Steam 

naṭional, cu participare 

internațională 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

4 elevi 

1 elev 

1 elev 

Bumbaru Mariana 

8. Primăvara prin ochi de copil regional, cu participare 

internațională 

Premiul I 

Premiul II 

3 elevi 

3 elevi 

9. UPPER.SCHOOL KIDS 

(matematică) 

Etapa a II-a 

național Premiul I 

Premiul II 

2 elevi 

1 elev 

Prof. Apostol 

Ecaterina 

10. ”Redefinește. 

Reconstruiește.Restaurează” 

județean Diplome de 

participare 
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organizat de APM Galați 

11. Formidabilii internațional 

Etapa a II- a 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

4 elevi 

5 elevi 

1 elev 

Prof. Câmpanu 

Daniela 

internațional 

Etapa a III- a 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

3 elevi 

3 elevi 

2 elevi 

12. Amintiri din copilărie naṭional Premiu de excelenṭă 
Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

1 elev 

1 elev 

7 elevi 

4 elevi 

13. Proeducația național 

Limba română 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

4 elevi 

4 elevi 

3 elevi 

Matematică Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

4 elevi 

2 elevi 

5 elevi 

14. Discovery internaṭional Performer 

Premiul II 

Premiul III 

1 elev 

4 elevi 

3 elevi 

15. Creatori de mărțișoare internaṭional - Twinkl Premiu de 

participare la 

expoziṭia online 

Clasa a IV-a D 

step by step 

16. Concurs de icoane și încercări 

iconografice 

locală Elevi VI-VIII Premii de 

participare 
Prof. Vintilă Ileana 

17. Concurs Național interdisciplinar 

PREMIUM 

Limba română 

națională Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

19 elevi 

8 elevi 

1 elev 

Prof. Paṭilea Alina 

18. Concurs Național interdisciplinar 

PREMIUM 

Matematică 

națională Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

5 elevi 

17 elevi 

6 elevi 

19. Ṣtiinṭa ca o joacă județeană Menṭiune  3 elevi Prof. Secrieru 

Mihaela 20. Ȋnvăṭăm ṣtiinṭe … prin rebus județeană Premiul I 6 elevi 
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Premiul II 

Menṭiune 

10 elevi 

4 elevi 

21. Cangurul Matematician națională Menṭiune 2 elevi Prof. Secrieru 

Mihaela 
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IV. OLIMPIADE ṢCOLARE 

Disciplina Etapa ṣcoală/ locală/ 

judeṭeană/ naṭională/ 

internaṭională 

Nume ṣi prenume elev 

participant/ clasa 

Profesor 

coordonator 

Rezultate obṭinute/ 

premiu 

Matematică Etapa I Cobiliță Dragoș 

Bogdan - VIB 

Secrieru 

Mihaela 

Premiul III 

Matematică Etapa I Ceafalău Sergiu- VB Secrieru 

Mihaela 

Premiul III 

 

 

V. COMITETUL DE PĂRINŢI 

 

Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară 

consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in 

vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea 

problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

           Au avut loc periodic organizarea unor ṣedinṭe online cu părinṭii pe clasă în vederea 

optimizării procesului instructiv – educativ ṣi solutionării diverselor probleme.  

 

 

 

 

CONSILIER EDUCATIV, 

PROF. AVRAM PAULA - ROXANA 


