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     În anul școlar 2021-2022, ne-am propus  să desfășurăm, cu participarea și implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, în care 

să se implice motivațional și conștient toți elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în 

educaţie (Familia, Poliţia, Primăria, Biserica, biblioteca, factori economici,  etc.). 

       La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost 

realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului 

educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor 

activităţi. 

    S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie. 

    Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu elevii aleşi în 

consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu un impact educaţional 

deosebit. 

   Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost 

realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul Naţional și au 

fost predate la timp. 

   La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, s-au folosit materiale specifice şi auxiliare pentru 

eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe,material 

audio, video, etc.). Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi 

corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în vederea 

diagnosticării şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul anului școlar, prin implicarea lor 

directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri etc. . La începutul anului 

școlar, a fost  conceput programul activităţilor educative,pe care, în majoritatea cazurilor, au reuşit a fi 

puse  în practică, nerămânând în stadiul de proiect educativ. Am realizat analiza SWOT a rezultatelor 

fiecărei activităţi educative organizate, precum și un plan de măsuri și activități remediale. Cu elevii s-a 

menținut 

 



întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu privire la organizarea acestor 

activităţi,  fiind antrenați în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebită 

cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături 

de care am iniţiat activităţile educative, venind, astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală. 

   

   În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective: 

 

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii; 

• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar; 

• informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi 

integrării sociale optime; 

• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.; 

• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice; 

• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor.   
 

                                                                      ANALIZA SWOT   
 

                          PUNCTE TARI                 PUNCTE SLABE 

 Realizarea la timp a documentelor specifice 

activităţii de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Graficul.desfăşurării acestor activităţi;  

  Experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

 Perfecţionarea constanta a întregului personal și în 

ceea ce privește munca educativă; 

 Diversitatea programului de activităţi educative la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

 Implicarea tuturor elevilor şcolii în activităţi 

extraşcolare conform graficului stabilit; 

• Desfășurarea unor activități specifice dedicate 

manifestărilor prilejuite cu ocazia Zilei Educației , 

a Zilei Școlii ; 

• Activități derulate în cadrul ”Săptămânii Educației 

Globale”; 

• Rezultate bune la concursurile, județene și 

naţionale desfăşurate la nivelul şcolii ; 

• Activităţi de promovare a imaginii şcolii; 

• Participarea activă în cadrul proiectelor educative 

la nivelul şcolii; 

• Serbări şcolare desfăşurate cu ocazia unor 

evenimente importante; 

• Activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli sau 

instituţii; 

• O bună colaborare între cadrele didactice din 

şcoală: 

• Parteneriat cu Fundaţia FARA , în vederea 

prevenirii abandonului şcolar; 

 Asigurarea transportului elevilor la diferite 

 Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor 

participanți la activitățile educative extracurriculare și 

extrașcolare ; 

 Slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ; 

 Lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea 

acestora în viaţa şcolii ; 

 Dezinteresul unor profesori în implicarea în 

activităţile extraşcolare, pe motivul 

      supraaglomerării plajei orare; 

 



concursuri şi activităţi cu microbuzul şcolii; 

                        OPORTUNITĂȚI                    AMENINȚĂRI 

 Disponibilitatea autorităţilor locale ( Primăria, 

Biserica, Poliţia, Biblioteca) de 

a se implica în viaţa şcolii ; 

 Posibilitatea încheierii unor parteneriate cu 

implicarea directă a elevilor; 

 Disponibilitatea participării la proiecte educative 

naţionale și internaționale; 

 Continuarea unor proiecte educative la nivelul 

şcolii; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri; 

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin 

programele desfășurate de unele cadre didactice; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare si formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi vizând 

activităţile extracurriculare ; 

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de 

experienţă şi pentru activităţi organizate în 

 parteneriat, în interes reciproc ; 

 Postarea pe Internet, pe siteul și pe pagina de 

Facebook a școlii,  a tot mai multor activităţi 

educative privind activităţile extracurriculare ale 

elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar şi al 

școlii; 

 Colaborarea cu fundaţia F.A.R.A.  

 Lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa 

viitorului ; 

 Sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv 

şi în veşnică transformare;  

 Impactul nefast al mass-mediei; 

 Programele şcolare încărcate; 

 Slaba motivaţie a personalului din învăţământ, 

neimplicarea în realizarea; activităţilor a tuturor 

cadrelor didactice; 

 Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor 

şi la o implicare uneori redusă în viaţa şcolii; 

 Lipsa fondurilor pentru deplasarea elevilor la diferite 

activităţi. 

               

 Activitatea desfășurată în cadrul comisiei metodice a diriginților (coordonator, prof. Pavel Alina) 

 

          În perioada   anului şcolar 2021-2022, Comisia metodică a diriginţilor de la Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Stoleru”, Baia şi-a desfăşurat activitatea conform programei  de Consiliere și dezvoltare personală/  Consiliere şi 

orientare, a  Planului managerial al comisiei, a Graficului activităţilor extraşcolare, a Programului de măsuri pentru 

prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, a Programului pentru reducerea şi combaterea violenţei, dificultate 

fiind învățarea online. 

 Comisia metodică a diriginţilor a pus în discuţie, ca în fiecare an,  statutul orei de dirigenţie, modalitatea 

optimă de aplicare a  programei şcolare, rolul şi locul profesorului diriginte în contextul educativ. Anul acesta s-a 

dezbătut din nou, mai ales pentru diriginții noi ,Scrisoarea metodică și programa școlară pentru clasa a VII-a pentru 

disciplina Consiliere și dezvoltare personală, dar și o dezbatere interesantă despre manualele noi de clasa a VII-a. 

Astfel s-a diversificat conţinutul informaţional al orelor, iar preocuparea noastră a urmărit punerea accentului pe 

formarea deprinderilor de comunicare culturală, interculturală, pe conștientizarea și responsabilizarea elevului 

pentru a participa activ la activitățile școlare și extrașcolare.  

          S-au desfăşurat următoarele acţiuni : 

o Constituirea  Consiliului Elevilor (organizarea alegerilor); 

o Constituirea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor; 

o Diseminarea informatiilor oferite la Consfătuirea județeană a consilierilor educativi; 

o Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi dezvoltare personală conform programelor noi – clasa a V-

a, a VI-a și a VII-a; 

o Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev şi 

părinte; 

o Diseminarea activităților din anul școlar trecut: Raportul activităţilor Comisiei Diriginţilor în anul şcolar 

2020-2021 ; 

o Scrisoarea metodică, nr.8214/12.09.2017- dezbatere.-coordonatorul comisiei, prof. Pavel Alina; director, 

prof. Potlog Roxana consilier educativ, prof. Gogu Mihaela 



o Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și  

                extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a  

                 altor documente necesare dirigintelui; 

o Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, 

să fie ascultat şi îndrumat efficient; 

o S-au efectuat asistente la orele de dirigentie; 

o Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade 

didactice şi cursuri de perfecţionare. 

 Consiliul elevilor : 

 

            Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai multor  

        elevi în   activităţi extraşcolare creative . 

 

 Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (coordonator.  prof. Pintilie Elena) 

   La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă, apoi 

şedinţa pe şcoală, s-a ales noul comitet. Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul 

şi eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

 

o - Implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii prin realizarea unor acorduri de parteneriat la nivelul claselor 

și a grupelor de grădiniță; 

o -Colaborarea cu organele abilitate în vederea  reducerii actelor de indisciplină şi violenţă, de frecvenţă 

redusă în şcoală; 

o -Susţinerea unor dezbateri pe teme adecvate   la toate clasele, în cadrul Lectoratelor cu părinții: 

o „Comunicarea părinţi copii şi consecinţele comunicării asupra dezvoltării copiilor” 

 

                  PROIECTE  INIȚIATE ȘI DERULATE, PENTRU EDUCAȚIA PĂRINȚILOR: 

o „Părinții-  prieteni şi ajutoare de nădejde” înv.Gogu Cornel (clasa a III –a  

o „Şcoala părinţilor” Gogu Mihaela (clasa pregătitoare A) 

o ”Părinți mai buni, copii mai buni” înv. Zaharia Floarea 

o "Părinți acasă, dar și la școală"- prof. Țica Mihaela, prof. Sava Iulia 

 

 

 Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul țcolar (prof. Guță Floarea)  a avut în vedere 

prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic, soluţionarea pacifistă a 

conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei. Activităţile 

desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori principali elevii și au vizat 

implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul 

diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora, precum și 

formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi 

înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a inclus 

şi dezbătut cu elevii lunar această realitate a şcolii româneşti şi nu numai. 

 

 Parteneriate educaționale 

  

       Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate  cu numeroase instituții: Politia, Primaria, Biserica, 

Biblioteca,asociații și Fundații, dar și cu unități școlare din țară și din județ, în vederea desfîțurării de proiecte 

educaținale, tematice sau alte activități educative,  etc. 

 

 

 Excursii : 

o desfășurată în județul Brașov- cu elevii claselor de  gimnaziu- coordonatori- profesorii Orleschi Marius, 

Potlog Maria- Roxana, Pavel Alina, Bodnariu Loredana; 

o desfășurată în județul Neamț- cu elevii clasei Pregătitoare A și a III- a A, coordonatori- profesorii Gogu 

Mihaela și Gogu Mihail- Cornel; 

o desfășurată în județul Botoșani- cu elevii clasei I B, a II-a A, a III-a B, coordonatori- profesorii Rotărița 

Floricica, Ciofu Irina, Băișanu Mariana; 



o desfășurată în judeșul Suceava- cu elevii clasei I B- coordonator- înv. Zaharia Floarea. 

 

                                       PROIECTE ȘI PROGRAME DESFĂȘURATE 

 

Prevenirea traficului de persoane 

 

     Titlul programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementar

e 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”eLIBERARE” Ziua 

mondială a prevenirii 

traficului de persoane 

Activități 

transdisciplinare ce 

au avut ca scop 

familiarizarea 

elevilor cu 

fenomenul 

traficului și 

abuzului de 

personae în 

România și la nivel 

global. 

Potlog Roxana 

Gogu Mihaela 

Educatori 

Învăţători 

Profesori-

diriginţi 

19 oct. 2021      100 Institutul 

Bucovina 

”Antitrafic 

Networking” 

 

Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice 

 

     Titlul 

programului/  

     Scurtă        

   descriere    

Organizatori  Perioada de 

implementare 

    Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”Fii conștient, nu 

dependent!” Proiect 

de prevenire a 

consumului de 

substanțe nocive;  

 

Concursul Națioal 

,,MESAJUL MEU 

ANTIDROG’’ 

Proiectul are ca 

scop avertizarea 

celor implicați 

asupra consumului 

de substanțe 

interzise. Printr-un 

dialog deschis cu 

părinții, s-a urmărit 

conștietizarea 

asupra efectelor 

negative produse de 
droguri, pentru a-și 

proteja copiii. 

Prin participarea la 

acest concurs s-a 

obținut Premiul III, 

la wetapa județeană. 

 

Gogu Mihaela 

  

 

 

 

 

Țica Mihaela 

Gogu Mihaela 

Pavel Alina 

Chiruță Simona 

februarie 2022 

 

 

 

 

 

 

55 elevi- cl. V- 

VIII 

 

 

 

 

20 eleni- cl. a 

VIII-a 

CPECA Suceava 

I.Ș.J. Suceava 

”Protejează-te și 

protejează-i și pe 

ceilalți!’' 

 Activități de 

informare și 

exersare a 

comportamentelor 

de protecție și 

igienă împotriva 

SARS- COV 2 

 

 

Potlog Roxana 

Viu Florin 

Educatoare 

Învățători 

Diriginți 

 

septembroie, 

2021 

140 preșcolari și 

elevi 

Dispensarul 

Uman Baia 

 

Respectarea drepturilor copilului   



 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementare 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

,,Sunt copil și am 

drepturi’’- Ziua 

internaţională a 

Drepturilor Copilului 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul a avut ca 

scop familiarizarea 

elevilor cu 

drepturile, dar și cu 

îndatoririle 

copilului: 

promovarea 

cooperării, 

toleranței și 

solidarității. 

 

Gogu Mihaela 

Sava Iulia 

Rotărița Floarea 

Pintilii Anca 

Sofronea 

Daniela 

Educatori 

Învăţători 

Profesori- 

diriginţi 

20 noiembrie, 

2021 

     200 

preșcolari și 

elevi 

 

,, CEA MAI MARE 

LECȚIE DE 

EDUCAȚIE CIVICĂ 

DIN LUME’’ 

Lecția a avut ca 

temă prevenirea 

poluării naturii cu 

măștile folosite în 

pandemie; 

conștientizarea 

pericolului uriaș de 

poluare a mediului. 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Ion Alina 

Educatori 

Învăţători 

Profesori- 

diriginţi 

20 noiembrie, 

2021 

80 elevi Comisia Europeană 

U.N.I.C.E.F. 

 

 

Incluziunea socială 

 
     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementare 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Școala pentru toți 

copiii- II’’- 

(RO2020_ACF_5_M

M_01)- în 

parteneriat cu 

Centrul de Advocay 

și Drepturile Omului 

CADO 

Proiectul a avut ca 

scop identificarea și 

combaterea 

segregării, 

incluziunea elevilor 

din grupuri 

vulnerabile în 

activități variate. 

Potlog Maria- 

Roxana 

Ion Alina- 

Georgeta 

decembrie, 

2021- iunie, 

2022 

120 Asociația 

Consultanților în 

dezvoltarea 

Comunitară 

 
Educație globală 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementare 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

,,EDUCAȚIA 

GLOBALĂ- 

Educația secolului 

XXI’’: ,,Să 

cunoașten, să iubim 

și să prețuim 

Pământul!’’ 

Proiectul s-a 

deasfășurat într-o 

gamă variată de 

activități 

transdisciplinare, 

mai ales în online, 

dar și acasă, elevii 

Gogu Mihaela 

Educatori 

Învăţători 

Profesori- 

diriginţi- 26 de 

cadre didactice 

19-26 

noiembrie 

2021 

300 Părinții 



desfășurând acțiuni 

frumoase,  cu 

ajutorul părinților. 

 

Proiecte ce vizează părinții migranți 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementare 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

,,Bunicii- părinți de 

rezervă" 

 

Consilierea copiilor 

cu părinții plecați la 

muncă în străinătate; 

prezentare ppt- 

activităţi specifice 

pentru copiii cu 

părinţi plecaţi în 

străinătate; 

Potlog Roxana 

Rotărița 

Floricica 

Macovei Rada 

Ilișescu Ionuț 

Moisii Andreea 

 

aprile, 2022 85 de 

preșcolari și 

elevi 

Primăria 

 

Proiecte pentru mediu 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementar

e 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Proiectul ECO 

ȘCOALA 

 

 

 

 

Înfrumusețarea 

spațiului din jurul 

școlii, prin 

plantarea de flori și 

pomi 

 

Potlog Roxana 

Ion Alina 

Zaharia Floarea 

octombrie 

2021- iunie 

2022 

100 elevi din 

ciclul primar 

și gimnazial 

CCDG  

• ,,Ziua 

VERDE a ECO-

Școlilor din 

România- 

29.102021- Program 

de acțiune a 

voluntarilor 

CCDG" 

Conștientizarea 

asupra problemelor 

de mediu 

 

Rotărița Floricica Octombrie, 

2021 

20 elevi CCDG 

,,S.O.S.- 

Pământul’’- Ziua 

Mondială a 

Mediului 

Simpozion, ateliere 

de creație 

Viu Florin 

Pavel Alina 

Popa Angel 

Acatrinei Ciprian 

22aprilie, 

2022 

  

Let's Do It!- 

campanie 

internatională de 

ecologizare a 

spațiului apropiat 

 

Acțiuni de 

ecologizare a 

localității. 

Potlog Roxana 

Ion Alina 

Învățători 

Diriginți 

oct. 2022 300 de elevi 

de primar și 

gimnaziu 

Agenția de Mediu 

Suceava 

Primăria Baia 

Proiectul- cu 

Asociația ECOTIC- 

de reciclare corectă 

a deșeurilor de 

echipamente 

electrice și 

Scopul: reciclare 

corectă a deșeurilor 

de echipamente 

electrice și 

electronice 

Potlog Maria- 

Roxana 

Ion Alina- Georgeta 

Profesori 

Diriginți 

noiembrie, 

2021 

80 elevi Asociația Ecotic, 

București 



electronice 

,,Apa- cea mai de 

preț comoară”- 

Ziua Mondială a 

Apei 

Concursuri, 

realizarea de planșe, 

prezentări 

PowerPoint 

 

Alupului Monica 

Harib Doina 

Ciofu Irina 

Guță Floarea 

Sava Iulia 

22 martie 

2022 

95 de 

preșcolari și 

elevi de 

primar și 

gimnaziu 

 

 

Actiuni referitoare la prevenirea violentei, a delicventei juvenile si victimizarea minorilor 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementa

re 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

” Campania 19 Zile 

de prevenire a 

abuzurilor și 

violenței asupra 

copiilor și tinerilor   

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile au 

urmărit prevenirea 

și combaterea 

violenței, a unor 

abuzuri fizice, 

verbale, 

emoționale, 

informarea și 

conștientizarea 

elevilor față de 

multiplele riscuri la 

care se expun 

Scopul proiectului 

este de promovare a 

unei atitudini 

prietenoase, a 

armoniei și a 

toleranței, 

dezvoltarea unor 

abilități de 

comunicare între 

elevi 

 

 

 

Gogu Mihaela 

-19 cadre didactice:  

Gogu Anca, Alupului 

Monica, Pădurean 

Elena, Gogu Mihaela, 

Rotărița Floarea, 

Zaharia Floarea, 

Ciofu Irina, Băișanu 

Mariana, Gogu 

Mihail- Cornel, Guță 

Floarea, Pintilie 

Elena, Moisii 

Andreea, Potlog 

Maria- Roxana, 

Hrubaru Flavia, 

Bodnariu Loredana, 

Sava Iulia, Pavel 

Alina, Popa Marius, 

Ion Alina 

1-19 

noiembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 elevi de 

ciclu 

preșcolar, 

primar și 

gimnazial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.I.C.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIA de 

prevenire a 

violenței RESPECT 

a I.Ș.J. Suceava- 

proiectul intitulat  

    ”Clubul 

R.E.S.P.E.C.T.U.L.

U.I.” 

 

 

 

 

 

 

Prin sesiuni 

informative, 

workshopuri, dar, 

mai ales prin jocuri 

de rol, dramatizări 

și exerciții creative 

diverse, la clase, 

elevii au înțeles că 

violența nu este 

niciodată o soluție 

și că ei trebuie să îi 

opunem 

comportamentele 

pozitive și valorile 

morale bune. 

 

Gogu Mihaela 

15 educatoare, 

învățători și diriginți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 preșcolari, 

elevi de 

primar și 

gimnaziu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Ș.J. Suceava 



 

Proiect ce vizează 

nonviolența, 

toleranța și 

respectarea 

drepturilor omului 

 

 

Activitățile au avut 

ca scop evidențierea 

unor exemple de 

exercitare a 

toleranței, 

nonviolenței și a 

drepturilor 

copilului, prin 

prezentări ppt și 

jocuri de rol. 

 

 

Băișanu Mariana 

Guță Floarea 

Ciofu Irina 

Iacob Maria 

 

 

 

anul școlar 

2021- 2022 

 

 

 

 

 

120 preșcolari, 

elevi de 

primar și 

gimnaziu 

 

 

 

 

”Fii conștient, nu 

dependent!” Proiect 

de prevenire a 

consumului de 

substanțe nocive 

 

 

Activitățile au avut 

ca scop 

exemplificarea unor 

modalitățui de 

combatere a 

substanțelor nocive.  

 

 

 

Hrubariu Flavia-

Mihaela 

Olaru Vanesa 

Chiruță Simona 

 

 

anul școlar 

2021- 2022 

 

55 elevi de 

gimnaziu 

 

 

 

Proiecte pentru stilul de viață sănătos  

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

     Scurtă      

   descriere 

   Organizatori  Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

,,Stil de viață 

sănătos’’ 

Acțiuni ludice, 

dar și concrete, de 

stimulare de a 

adopta un stil de 

viață sănătos 

Pădurean Elena 

Iftimie Elena 

anul școlar 

2021- 2022 

100 de 

preșcolari și 

elevi 

 

 

 

Alte programe și proiecte educative 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementa

re 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Proiectul 

Internațional 

MEET AND 

CODE- 2 

evenimente de 

programare 

câștigătoare: 

,,Stop 

cyberbullyingului- 

cu ozoboți!’’ și ,,De 

la utilizatori- la 

creatori de R.E.D.’’ 

 

Poiect organizat de 

Asociația TechSoup 

Europe, TechSoup 

România și finanțat de 

Compania germană 

SapaGood- 2 evenimente 

câștigătoare, 

sponsorizate cu câte 300 

Euro, are scopul de a 

promova și exersa 

abiltățile digitale în 

cadrul copiilor și tinerilor 

 

Gogu Mihaela 

Gogu Mihail- 

Cornel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 de elevi- 

clasa 

pregătitoare, 

a III-a și a 

V-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația 

TechSoup 

Europe, 

TechSoup 

România și 

Compania 

germană 

SapaGood 

 

 

 

 

 



 

Proiecte 

internaționale 

eTwinning: 

,, ,,My digital 

World" și 

,,WATER- a way to 

Earth Rescuers" 

 

 

 

Proiectele au ca scop 

familiarizarea elevilor și 

a cadrelor didactice cu 

colaborarea, cooperarea, 

lucrul în echipe de țară, 

mixte, cu parteneri din 

alte țări ale U.E., prin 

realizarea unor sarcini ce 

vizează abordări STEAM 

 

 

 

Gogu Mihaela 

Gogu Mihail- 

Cornel 

 

 

 

 

 

 

 

anul școlar 

2021- 2022 

 

 

 

 

 

 

 

36 elevi ai 

cl. 

Pregătitoare 

și a III-a 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

Europeană- 

Bruxelles 

 

Programul In 

ternațional Junior 

Achievement 

Activități formale sau 

nonformale ce vizează 

sănătatea, stilul de viață, 

abilități diverse 

 

 

 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Rotărița Floarea 

Ion Alina 

anul școlar 

2021- 2022 

 

75 de elevi 

 

Proiecte de   

Mentoring 

educațional-

Matematică 

Proiectul a avut ca scop 
remedierea erorilor de 

învățare la elevii de 

gimnaziu 

Țica Mihaela anul școlar 

2021- 2022 

45 elevi de 

gimnaziu 

 

Proiect educațional 

de remediere 

școlară 

Remedierea situației la 

învățătură a elevilor din 

ciclul gimnazial la 

Matematică. 

Țica Mihaela anul școlar 

2021- 2022 

Elevi ai cl. 

V- VIII 

 

,,Să citim pentru 

mileniul III’’-

Literație 

 

Activități cu specific 

transdicipinar, pentru 

dezvoltarea literației la 

preșcolari 

Alupului Monica 

Educatoare 

anul școlar 

2021- 2022 

120 de 

preșcolari 

I.Ș.J. Suceava 

,,Kalokagathia’’ Activități cu specific 

transdicipinar, pentru 

dezvoltarea stării de bine 

în grădiniță și școală 

 

Gogu Anca 

Educatoare 

anul școlar 

2021- 2022 

90 de 

preșcolari și 

elevi 

I.Ș.J. Suceava 

Proiect pentru 

desfșurarea de 

activități 

extracurriculare 

Proiectul are ca temă 

modalități diverse de 

proiectare și desfășurare 

a acestor activități, 

nonformale 

 

Băișanu Mariana anul școlar 

2021- 2022 

30 de elevi- 

cl. a III-a 

 

 Proiect 

,,Ziua Mondială a 

Educației- 5 

octombrie 

Activități formale și 

nonformale de celebrare. 

Ion Alina 5 oct, 2021 20 elevi- cl. 

I 

 

,,Ziua 

Internațională a 

Francofoniei’’ 

Simpozion, călătorie 

virtuală prin Franța, 

audierea de melodii 

celebre 

 

Popa Marius 

Orleschi Marius 

Torac Gabriela 

20 martie, 

2022 

50 elevi de 

gimnaziu 

 

Proiecte 

educaționale- Ziua 

Unirii- 1 Decembrie 

și 24 Ianuarie 

 

Workshopuri, ateliere de 

lucru, simpozioane, 

concursuri de recitări, 

spectacole 

 

Iacob Maria 

Macovei Rada 

Ciofu Irina 

Guță Floarea 

Zaharia Floarea 

Rotărița Floarea 

1 Decembrie 

2021- 24 

Ianuarie, 

2022 

225 de 

preșcolari și 

elevi 

 



Pintilie Elena 

Bodnariu 

Loredana 

Pavel Alina 

Potlog Roxana 

Chiruță Simona 

Pintilii Anca 

CAMPANIA 

”Educația pentru 

viață contează!” 

Activități informative, 

simpozion, ateliere de 

creașie 

 

Gogu Cornel 

Popa Angel 

Acatrinei Ciprian 

Anul școlar 

2021- 2022 

Elevi de 

primar și 

gimnaziu 

Poliția Baia 

,,Școala de bani" 

 

 

Activități de educație 

finaciară 

Gogu Mihaela Anul școlar 

2021- 2022 

Preg, A BNR 

Proiectul 

Internațional 

Junior 

Achievement- 2021- 

2022 

Activități vizând 

dezvoltarea personală și 

starea de sănătate 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Rotărița Floricica 

Ion Alina 

 

Anul școlar 

2021- 2022 

Elevi de 

ciclu primar 

JA România 

 Proiectul 

eTwinning 

,,WATER- a way to 

Earth Rescuers" 

Proiect ce vizează 

importanța apei pe Glob 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Anul școlar 

2021- 2022 

Cl. Preg.A  

și a III-a A 

Comisia 

Europeană- 

Brussels 

 Proiectul 

eTwinning ,,My 

digital World" 

Proiect ce vizează 

utilizarea conștientă a 

Internetului 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Anul școlar 

2021- 2022 

Cl. Preg.A  

și a III-a A 

Comisia 

Europeană- 

Brussels 

 Proiectul 

eTwinning 

,,Adventures of the 

Athmospheres" 

Proiect ce vizează 

cunoașterea și aprecierea 

mediului 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Anul școlar 

2021- 2022 

Cl. Preg.A  

și a III-a A 

Comisia 

Europeană- 

Brussels 

 Proiectul 

eTwinning ,,We 

mind the Nature" 

Proiect ce vizează 

dezastrele natural, 

datorate încălzirii 

climatice 

Gogu Mihaela 

Gogu Cornel 

Anul școlar 

2021- 2022 

Cl. Preg.A  

și a III-a A 

Comisia 

Europeană- 

Brussels 

 

Proiecte de voluntariat 

 

     Titlul 

programului/  

   proiectului 

    Scurtă      

   descriere 

Organizatori Perioada de 

implementar

e 

  Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

"Olimpiadele 

faptelor bune"- 

program  de 

voluntariat și 

responsabilitate 

socială, domeniile 

echitate socială și 

bună guvernanță, 

coordonat de 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Suceava 

Program ce include 

activități de generozitate 

creștină, de fapte de 

caritate, pentru semenii 

noștri, din comuna Baia 

și nu numai, defavorizați 

de soartă, în situații de 

risc, chiar. 

Potlog Roxana 

Gogu Mihaela 

- 26 de 

educatoare, 

învățători și 

diriginți; 200 de 

părinți 

decembrie, 

2021 

384 de 

preșcolari, 

elevi de ciclu 

primar și 

gimnazial: - 

88 de copii 

minori 

- 3 tineri- 

adolecenți 

- 46 de 

persoane 

vârstnice, cu 

probleme de 

sănătate și 

Asociația de părinți 

din școală 

Biserica  (prin 

preotul paroh 

Gabriel Ciofu), 

Primăria (primar, 

Maria Tomescu), 

Consiliul Local 

Baia (consilieri 

Mihail Cornel Gogu 

și Hlihor Petru) 



neajutoate 

- 3 persoane 

vârstnice, cu 

grave 

probleme 

speciale, de 

sănăatte, cu 

handicap 

locomotor și 

psihic 

- 40 de 

familii în 

situații de 

risc, cu copii 

mulți, 

datorate 

lipsei unui 

venit stabil 

(majoritatea 

aparțin unei 

anumite 

etnii) 

- 4 mame 

singure, care 

cresc câte 4, 

respectiv 5 

copii 

- 2 familii 

numeroase, 

care trăiesc, 

ambele, într-

o locuință 

foarte mică  

 

 

ALTE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, FORMALE ȘI NONFORMALE:  

o ..Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic’’- oct. 2021- cl. Preg. A, prof. Gogu Mihaela 

o ,,Eroii Internetului’’- cl. Preg. A, prof. Gogu Mihaela 

o Serbări școlare dedicate sărbătorilor iernii, Zilei Unirii- 1 Decembrie și 24 Ianuarie, Zilei Internaționale a 

Femeii- grupele de Grădiniță și clasele de învățământ primar 

o " Ziua Culturii Naționale- Eminescu- Poetul Sufletului Românesc"- cl. a VI-a B și a VII-a A, prof. 

Bodnariu Loredana și Pavel Alina 

o Festivalul Copiilor- 1 Iunie, 2022, în parteneriat cu Primăria Baia- toți elevii școlii- implicați 

o Activitatea ,,Sărbătoarea Alfabeului’’- la clasele I- coordonatori- cadrele didactice: Rotărița Floricia, 

Zaharia Floarea, Ion Alina 

o Activitatea ,,La revedere, Grădiniță!’’- la grupele mari, de grădiniță- coordonatori- doamnele educatoare 

Iacob Maria și Pădurean Elena 

o Activitatea ,,La revedere, Doamnnă Învățătoare!’’- la clasele a IV-a- coordonatori- cadrele didactice Guță 

Floarea, Pintilie Elena, Moisii Andreea 

 

o Activităţi în parteneriat cu Fundaţia F.A.R.A.( s-au organizat acțiuni ample, pentru integrarea copiilor cu 

CES). 

 

PERFORMANȚĂ: REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ( nivel județean/ national/ international): 

 Premiul I la Concursul Național ,,Penelul fermecat"- preșcolari coordonați de educatoarele Gogu Anca, 

Macovei Rada și Pădurean Elena 



 Premiul II la etapa zonală a Concursului Național ,,Voinicelul"- trupa de preșcolari condusă de educatoarea 

Pădurean Elena 

 1 Premiu III și 2 Mențiuni- la Concursul județean ,,Universul cunoașterii prin lectură"- elevii coordonați de 

profesoara Bodnariu Loredana 

 1 Mențiune la Concursul județean ,,Universul cunoașerii prin lectură"- eleva coordonată de profesoara Pavel 

alina 

 1 Premiu III, 1 Mențiune și 2 Premii special- la Concursul Interjudețean ,,Numai poetul…"- elevi coordonați 

de profesoarele Bodnariu Loredana și Pavel Alina 

 1 Premiu III și 1 Premiu special/ la Concursul Județean ,,Drepturile omului- drepturile mele"- elevii fiind 

coordonați de profesoara Ștefan Lăcrămioara 

 Premiul III- Concursul Național ,,Mesajul meu antidrog’’- etapa județeană- la secțiunea Spot Video- 

echipajul clasei a VIII-a A- coordonator- prof. Țica Mihaela 

 Premiul II-național-  la secțiunea Flash mob- în cadrul Proiectului ,,Școala pentru toți copiii"- coordonat de 

profesoarele Potlog Maria- Roxana și Ion Alina 

 Numeroase premii, la Concursurile Naționale ale Editurii Nomina- ,,Fii Inteligent la Matematica!", 

,,Comunicare. Ortografie, ro" și ,,Micul exolorator"- la elevii de ciclu primar 

 Numeroase premii, la nivel național, obținute în cadrul concursurilor de creație plastică și literară: învățătorii 

Ciofu Irina, Rotărița Floarea, Guță Floarea, Băișanu Mariana, Pintilie Elena, Gogu Mihaela, Gogu Mihail- 

Cornel 

 Trofeul Proiectului Internațional ,,Eco- Școala"- coordonat de prof. Potlog Maria- Roxana și Ion Alina 

 Premiul I- al Concursului Calendarului eTwinning- elevi coordonați de Gogu Mihaela 

 2 Premii la Competiția Internațională Meet and Code- de programare și utilizare a tehnologilor digitalizate- 

prof. Gogu Mihaela și Gogu Mihail- Cornel 

 2 Certificate Europene de Calitate, acordate de Comisia Europeană, de la Brussels, pentru proiectele 

eTwinning  ,,Adventures of the Athmospheres" și ,,We mind the Nature"- prof. Gogu Mihaela și Gogu 

Mihail- Cornel 

 2 Certificate Naționale  de Calitate, acordate de Comisia Europeană, de la Brussels, pentru proiectele 

eTwinning  ,,My Digital World " și  ,,Water- aWay To Earth Rescuers "- prof. Gogu Mihaela și Gogu 

Mihail- Cornel 

 

PREMII- PROFESORI: 

 Premiul I- prof. Gogu Mihaela- concursul Național ,,Digitaliada’’- secțiunea ,,Proiectare didactică’’ 

 Premiul I- prof. Viu Florin- Concursul Național ,,Digitaliada’’- secțiunea ,,Aplicații’’ 

 Premiul I- al oncursului Calendarului eTwinning- prof. Gogu Mihaela 

 

 

 

 

             Director,   

prof. Potlog Maria Roxana                Coordonator de proiecte și programe educative, 

                                                                                                                          prof. Gogu Mihaela 


