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OLIMPIADE, CONCURSURI, ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE
2018-2019
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Pe parcursul anului școlar 2018-2019 cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat
în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
Parteneriate educative
- Acord de parteneriat -Şc. Gimn. 117,150, Colegiul Național ”Elena Cuza”, Șc. Gimn. ”Adrian
Păunescu”
- Acord de parteneriat în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Artistică Plastică,,Marea...Marea'' cu
Şc. Gimn.Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza'' Constanţa
- Parteneriat local cu poliția ,,Știm să circulăm?
- Parteneriatul ”Ora de educație rutieră” cu Asociația Pentru Educație și Implicarea Tineretului
- Parteneriatul ”Pădurea-izvor de viață” cu Șc. Nr. 117
Concursuri şcolare:
Elevii claselor Pregătitoare sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la diferite proiecte cum ar fi:
• Proiect Educational National - ,,Traditii si obiceiuri de iarna”/ Activitatae aplicativa / expozitie ,,Surprinde-l pe Mos Craciun!”.
• Proiect Județean „Colindele neamului românesc”.
• Concursul national Comper la limba romînă si matematică
• Concursul ”Gazeta matematica junior”
• si multe alte concursuri
La fiecare clasa I-II s-au desfasurat si activitati extrascolare si extracurriculare astfel:
• Concursul Naţional ”Comper”- au participat elevi pregătiți de învățătorii Martin Mariana, Florea
Elena, Neagu Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Toma Speranța, Constantin Roxana; la acest
concurs foarte mulți elevi au luat premii și mențiuni,
• Concursul ,, Gazeta matematicii junior” –, elevii conduși de doamnele Martin Mariana, Florea Elena,
Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța au obținut locurile I; II; III;
• Concurs Internaţional de Arte Plastice ,,Marea...Marea'' - Constanţa• Concursul de creație artistico-plastică ”Magia culorilor” – Șc. 142
Elevii claselor a III-a şi a IV-a, sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la diferite proiecte cum
ar fi:
• Proiect Educational National – “Şcoala Arborilor”-la care am obţinut PREMIUL al II-lea
• Proiect Judeţean „Colindele neamului românesc”.
• Concursul national Comper la limba română si matematică,cu rezultate foarte bune si bune
• Concursul ”Gazeta matematica junior”, cu rezultate foarte bune si bune
• Colaborare cu Editura EDU
• Simpozion concurs- “Şcoala te face Om!”- PREMIUL I clasa a 3-a D cu sceneta”Eu şi modelul meu”
• Concursul de lectură “MICII POVESTITORI”-cls. a 3-a D, la nivelul clasei
• Clubul de lectură, desfăşurat de elevii clasei a 3 –a B
• Participarea la Programul “Şcoală după şcoală”
Programe artistice, serbări şcolare, activităţi :
La fiecare clasa pregatitoare –IV s-au desfasurat si activitati extrascolare si extracurriculare astfel:
• ,,Ziua Mondiala a Educatiei” –

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Școala noastră este în sărbătoare ! Zilele școlii
Centenarul marii unirii -Ziua Națională a României,,
Serbare de Craciun - ,,Uite, vine Mos Craciun!”, “Obiceiuri si tradiţii de Crăciun” , “Doamne
binecuvântează casa-n care se colindă”
Eminescu – Luceafărul poeziei românești
Să cinstim istoria patriei - Hai să dăm mână cu mână… 24 ianuarie - Ziua Unirii
Vizionare spectacol de teatru “Poveste de iarnă”
Excursii şcolare la Râşnov, Comana(atelier “Moara de hârtie”), Târgovişte, Castelul Bran
Întâlnire cu un arheolog-“Vorbim despre meserii”- clasa a 4-a C
Activităţi realizate în colaborare cu cabinetul medical şi cu cabinetul de stomatologie
Vizită la Grădina Botanică prof.înv. primar Niță Angelica
,,Știm să circulăm?” – prezentare de film educativ –Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină Corina,
Neagu Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța
Activități dedicate Centenarului - învățătorii Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină Corina, Neagu
Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța
Serbări de Crăciun învățătorii Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină Corina, Neagu Andreea,
Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța
Activități dedicate marelui poet, Mihai Eminescu- învățătorii Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină
Corina, Neagu Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța;
Activitate în colaborare cu profesorii de religie-,, Sfânta împărtășanie” învățătorii Martin Mariana,
Florea Elena, Țuculină Corina, Neagu Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana,
Toma Speranța;
Vizită la unitatea ISU- învățătorii Martin Mariana, Neagu Andreea, Niță Angelica, Constantin
Roxana,;
Întâlnire cu poliția - învățătorii Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină Corina, Neagu Andreea,
Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța
,,Serbarea Abecedarului”- învățătoarele învățătorii Martin Mariana, Florea Elena, Țuculină Corina,
Neagu Andreea.

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

(PROF. TINCU CAMELIA ȘI OLTEANU CRISTINA)
ELEVII CALIFICAŢI LA OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ – ETAPA PE
ŞCOALĂ
Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele

Punctaj Clasa

Profesor îndrumător

Stancu David Ştefan
Toma Iustin
Micu Sara Alexandra
Lazăr Denisa Maria
Alexe Raisa Ioana
Şerban Mădălina Mihaela
Marinescu Monica Elena
Cojocaru Ecaterina Teodora
Nepruşel Alexandra Giulia
Neagoe Teodora Maria
Andreescu Alexandru Mihai

91,5
86,5
84,5
81
80
80
80
87,5
85
80
95

Tincu Camelia
Tincu Camelia
Tincu Camelia
Olteanu Cristina
Tincu Camelia
Tincu Camelia
Olteanu Cristina
Olteanu Cristina
Tincu Camelia
Tincu Camelia
Olteanu Cristina

a V-a
a V-a
a V-a
a V-a
a V-a
a V-a
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a

12.
13.
14.
15.
16.

Popescu Daria Nicoleta
Otobîcu Ioana
Lupului-Stănescu Mihai
Voicu Fabian
Ion Alexandra Diana

94
92
82
80
80

a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a

Olteanu Cristina
Olteanu Cristina
Olteanu Cristina
Olteanu Cristina
Olteanu Cristina

ELEVII CALIFICAŢI LA OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ - ETAPA PE
ŞCOALĂ
Nr
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi prenumele

Punctaj Nivel

Profesor îndrumător

Ion Matei Dumitru
Negulescu Daria Ioana
Dragnea Denisa
Paşcan Alexia Nicole
Purcel Carlos Mihai
Stanciu Miruna
Agachi Eric Alexandru
Tufaru Dorin

95
86
86
92
90
85
84
82,5

Olteanu Cristina
Olteanu Cristina
Tincu Camelia
Tincu Camelia
Olteanu Cristina
Tincu Camelia
Olteanu Cristina
Tincu Camelia

I
I
I
II
II
II
II
II

ELEVII CALIFICAŢI LA CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ŞI
SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ - ETAPA PE ŞCOALĂ
Numele şi prenumele

Punctaj

Nivel

Profesor îndrumător

Toma Iustin

88

I

2.

Ciobotea Alexandra

82

I

3.

Nepruşel Alexandra Giulia

95

II

4.

Ghimpeţeanu Ştefan

84

II

5.

Tufaru Dorin

83

II

6.

Dan Maria Cătalina

81

II

Tincu Camelia
Avram Cristina
Olteanu Cristina
Avram Cristina
Tincu Camelia
Avram Cristina
Olteanu Cristina
Dincă Andrei
Tincu Camelia
Avram Cristina
Tincu Camelia
Avram Cristina

Nr
crt.
1.

La fazele următoare ale Olimpiadelor și Concursurilor Școlare elevii au obținut următoarle rezultate:
• Olimpiada de limba și literatură română, etapa pe sector
Mențiune –Toma Iustin, clasa a V-a A - prof. îndrumător Tincu Camelia
Mențiune –Cojocaru Ecaterina Teodora, clasa a VI-a A - prof. îndrumător Olteanu Cristina
• Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa pe sector
Premiul III- NEGULESCU DARIA-IOANA , cls. a V-a C prof. îndrumător Olteanu Cristina
Premiul III- AGACHI ERIC- ALEXANDRU , cls. a VII-a C prof. îndrumător Olteanu Cristina

Mențiune- PURCEL CARLOS- MIHAI cls. a VII-a C, prof. îndrumător Olteanu Cristina
Premiul III- PAȘCAN ALEXIA NICOLE , cls. a VII-a B prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul III- STANCIU MIRUNA , cls. a VII-a A prof. îndrumător Tincu Camelia
Mențiune – DRAGNEA DENISA , cls. a VI-a B prof. îndrumător Tincu Camelia
• Concursul național interdisciplinar de limbă și literatură română și religie CULTURĂ ȘI
SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ - ETAPA PE SECTOR
Premiul III- CIOBOTEA ALEXANDRA , cls. a VI-a A prof. îndrumător Olteanu Cristina
Mențiune –TOMA IUSTIN, clasa a V-a A - prof. îndrumător Tincu Camelia
• CONCURSUL POVEȘTILE CANGURULUI
Prof. Indrumător Olteanu Cristina
Premiul I- COJOCARU ECATERINA- TEODORA (cls. a VI-a A)- 41,50p
Premiul II- PURCEL CARLOS- MIHAI (cls. a VII-a C)- 38,25p
CIOBOTEA ALEXANDRA- ELENA (cls. a VI-a A)- 37,60p
RĂDUCU ȘTEFANIA- KARINA (cls. a V-a C)- 37,25p
Premiul III - GROSU ȘTEFAN- EDUARD (cls. a V-a C)- 36,50p
STĂVARU BIANCA - ALESSANDRA (cls. a V-a C)-35,25p
ANDREI MARIA (cls. a VI-a A)- 35,30p
GÎDEA MARIUS- FLORIN (cls. a VI-a A)- 35,05p
Prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul I
NEPRUȘEL GIULIA (cls. a VII-a A)- 40,55p
NEAGOE TEODORA (cls. a VII-a B)- 40,00p
Premiul II
TOMA IUSTIN (cls. a Va A)- 38,60p
MICU SARA (cls. a VI-a A)- 38,60p
PAȘCAN ALEXIA NICOLE (cls. a VII-a B)- 39,80p
SON ANDREEA (cls. a VII-a B)- 39,00p
GREJDĂNESCU ANDREI (cls. a VII-a B)- 37,35p
Premiul III UDREA ANTONIO (cls. a V-a A)- 36,50p
ȘERBAN MĂDĂLINA MIHAELA (cls. a V-a A)-35,00p
Implicarea în dezvolatarea creativității elevilor este evidentă prin cercul de creație organizat de către
doamna profesoară Tincu Camelia, precum și prin echipa de teatru, elevii conduși de către dumneaei, având
rezultate merituorii la numeroase concursuri cum ar fi:
• CONCURSUL TINERE CONDEIE
PREMIUL III- ESEISTICĂ , NEAGOE TEODORA MARIA, cls. a VII-a B prof. îndrumător Tincu
Camelia
PREMIUL III- POEZIE, NEPRUȘEL GIULIA ALEXANDRA , cls. a VII-a A prof. îndrumător Tincu
Camelia
MENȚIUNE – PROZĂ , NEPRUȘEL GIULIA ALEXANDRA , cls. a VII-a A prof. îndrumător Tincu
Camelia
• CONCURSUL REGIONAL CODRULE, CODRUȚULE
Premiul I – Neagoe Teodora, clasa a VII-a B, prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul II- Neprusel Giulia, clasa a VII-a A, prof. îndrumător Tincu Camelia
• Festivalul de literatură pentru copii SFÂNTA VARVARA
Premiul I – Neagoe Teodora, clasa a VII-a B, prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul I- Neprusel Giulia, clasa a VII-a A, prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul II- Tufaru Dorin, clasa a VII-a A, prof. îndrumător Tincu Camelia
• Concursul Național de literatură Prietenul meu din lumea cărților
Premiul I – Neprusel Giulia, clasa a VII-a A, prof. îndrumător Tincu Camelia
Premiul II- Neagoe Teodora, clasa a VII-a B, prof. îndrumător Tincu Camelia
• Festivalul de teatru pentru elevi Ferdinand I
Premiul pentru cel mai bun afiș - trupa Fantastico, prof. îndrumător Tincu Camelia
Componența : Neagoe Teodora , Daniela Radu, Iasmina Pîslaru, Bianca Nechifor, Laura Ilie, Georgiana
Militaru, Andrei Silitru, Giulia Neprușel, Răzvan Dăroiu, Iulian Stoian

Activităţile extracurriculare prilejuite de sărbătorile de iarnă au fost bogate şi au stârnit entuziasmul
elevilor. Momente pline de emoție, izvorâtă din credinţă s-au datorat scenetelor şi montajelor literare, precum
și de energie emată de manifestările populare tradiționale, interpretate de către elevii doamnelor profesoare
Tincu Camelia și Olteanu Cristina. De asemenea doamna profesoară Tincu Camelia a prezentat un referat cu
privire la tradițiile românești specifice sărbătorilor de iarnă.
Un alt eveniment încărcat de profundă trăire sufletească a fost reprezentat de activitatea realizată în
colaborare cu biblioteca şcolii, care a constat în sărbătorirea a 169 de ani de la naşterea poetului naţional,
Mihai Eminescu printr-o retrospectivă asupra vieţii şi activităţii literare a scriitorului prin intermediul unor
prezentări PPT. Au urmat, la nivelul fiecărei clase concursuri de recitări și de creație plastică ce au evidențiat
expresivitatea și originalitatea interpretării versurilor eminesciene precum și viziunea inedită inspirată de
textele eminesciene surprinsă în desenele elevilor.
Sosirea primăverii a fost întâmpinată preintr-un bogat program artistic închinat zilei mamei, la care au
participat elevii claselor a V-a și a VI-a, coordonați de către doamnele profesoare Tincu Camelia și Olteanu
Cristina.

LIMBI STRĂINE

Limba engleză (PROF. STROIE CRISTINA ȘI STANCU CRISTINA)
Doamnele profesoare de limba engleză Stroie Cristina și Stancu Cristina au organizat cu ocazia
sarbatorii de Halloween un concurs de masti. Pentru serbarea de Craciun doamnele profesoare au pregatit
cântece şi o scenetă împreună cu elevii claselor IA,si, IIA.Doamna profesor Stroie Cristina a tinut lectia
deschisa cu titlul MY PERFECT PARK la clasa IVa A, iar inluna ianuarie a avut loc sedinta de evaluare a
activitatii pe semestrul I.In semestrul II, s-a tinut concursul de felicitari de Valentine`s Day in luna februarie,
iar in martie doamnele profesoare au organizat faza pe scoala a olimpiadei de limba engleza.
Limba franceză (PROF. BĂLȘANU DIANA)
Prof. Bălșanu Diana, la etapa sectoarelor oraşului Bucureşti, elevii mei au obţinut rezultate meritorii:
• Lupului Stănescu Mihai
Premiul I, 97 pct.;
• Popescu Daria
Premiul I, 96 pct.;
• Otobîcu Ioana
Premiul II, 93 pct.;
• Vacniuc Adelyna
Premiul II, 91 pct.
În acest an şcolar, pentru a treia oara consecutiv, Sectorul 6 a fost reprezentat la etapa naţională a
Olimpiadei de limba franceză de către elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr. 142, şi anume Lupului Stănescu Mihai
şi Popescu Daria, care au obţinut menţiuni speciale, cu 94.5 pct., respectiv 93.5 pct.
Ca profesor de limbi străine, am integrat în strategiile didactice folosite la clasă audiția de texte
originale, cântecul și numeroase activități ludice care să învingă dificultățile inițiale de natură fonetică și
lingvistică ale elevilor și să-i familiarizeze pe debutanți cu ritmul natural al limbii franceze și cu structurile
gramaticale specifice.
Acest demers s-a concretizat și în realizarea de către elevi a unor reușite programe artistice,
prezentate cu ocazia diverselor sărbători: Crăciun, 8 Martie, Ziua Francofoniei, Aniversarea lui Mihai
Eminescu.
Ei au recitat traduceri din opera eminesciană, au interpretat colinde și cântece din repertoriul unor
cântăreți de mare popularitate în spațiul cultural francofon.

MATEMATICĂ (PROF. BOJICĂ FLORICA, PANTILIMON DESPINA)

În urma obţinerii rezultatelor la testele iniţiale s-a fixat un program de ameliorare a deficienţelor la
învăţătură prin stabilirea unor ore suplimentare de pregătire a elevilor. Fiecare profesor şi-a stabilit un
program de pregătire suplimentară la toate nivelele. Deasemenea, s-a pus accent pe pregătirea susţinută a
elevilor, cu scopul atragerii cât mai multor elevi de a participa la concursurile şi olimpiada de matematică.
La concursul „Profu’ de mate” edițía I, din noiembrie 2018 eleva Otobîcu Ioana (cls. VIII A – prof.
Pantilimon Despina) a obținut diploma de merit, iar la concursul Luminamath, tot eleva Otobîcu Ioana a
obținut mențiune.
În luna ianuarie s-a organizat faza pe școală a olimpiadei de matematică și s-au calificat pentru etapa
pe sector următorii elevi:
-Toma Iustin (cls. V A – prof. Bojică Florica)

-Militaru Anastasia (cls. V C – prof. Butnărescu Marian)
-Cojocaru Ecaterina (cls. VI A – prof. Bojică Florica)
-Marinescu Gabriela (cls. VI A – prof. Bojică Florica)
-Cracă Damian (cls. VII A – prof. Pantilimon Despina)
-Lupului Stănescu Mihai (cls. VIII A – prof. Pantilimon Despina)
-Otobîcu Ioana (cls. VIII A – prof. Pantilimon Despina).
Tot în luna ianuarie a avut loc și etapa I a concursului Comper la care a participat un număr foarte
mare de elevi și s-au evidențiat următorii elevi:
-Micu Sara Alexandra (cls. V A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Toma Iustin (cls. V A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Gîdea Marius (cls. VI A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Marinescu Gabriela (cls. VI A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Cojocaru Ecaterina (cls. VI A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Ciobotea Alexandra Elena (cls. VI A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Ion Matei (cls. VI A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Dragnea Denisa Adriana (cls. VI A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Ghimpețeanu Ștefan Alin (cls. VII A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Hutu Marius Florian (cls. VII A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Cracă Damian Andrei (cls. VII A premiul I – prof. Pantilimon Despina)
-Vlăsceanu Laurențiu (cls. VII A premiul I – prof. Pantilimon Despina)
-Neprușel Alexandra Giulia (cls. VII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Vintilă Alexandra (cls. VII B premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Militaru Eduard Cristian (cls. VII B premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Neagoe Teodora Maria (cls. VII B mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Vasile David Mihai (cls. VII B mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Otobîcu Ioana (cls. VIII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Popescu Daria Nicoleta (cls. VIII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Lupului Stănescu Mihai (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Acsinte Andrei Alberto (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Hârdau Virgil Gabriel (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Mirescu Andreea Delia (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Voicu Alexandru Fabian (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Budoi Delia Alexandra (cls. VIII B mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Nencescu Nicole Christine (cls. VIII B mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Nițu Ana Maria Gabriela (cls. VIII B mențiune – prof. Pantilimon Despina).
În semestrul al doilea au avut loc etapele a II-a și a III-a ale concursului Comper și s-au obținut
următoarele premii:
Etapa a II-a:
-Mikloș Lavinia (cls. V A premiul II – prof. Bojică Florica)
-Șerban Mădălina (cls. V A premiul II – prof. Bojică Florica)
-Toma Iustin (cls. V A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Mic Denisa Ioana (cls. V A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Micu Sara Alexandra (cls. V A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Gîdea Marius (cls. VI A premiul III – prof. Bojică Florica)
-Marinescu Gabriela (cls. VI A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Cojocaru Ecaterina (cls. VI A mențiune – prof. Bojică Florica)
-Cracă Damian (cls. VII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Neprușel Alexandra (cls. VII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Dan Maria (cls. VII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Vlăsceanu Laurențiu (cls. VII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Otobîcu Ioana (cls. VIII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Popescu Daria (cls. VIII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Ecobici Gabriela (cls. VIII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)

-Hlibiciuc Alexandru (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Lupului Stănescu Mihai (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Ion Alexandra (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Voicu Alexandru (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Mirescu Delia (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Alexandru Elena (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Acsinte Andrei (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Andreescu Alexandru (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Hârdău Virgil (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina)
-Nițu Ana Maria (cls. VIII B mențiune – prof. Pantilimon Despina)
Etapa a III-a (națională):
-Cracă Damian (cls. VII A premiul II – prof. Pantilimon Despina)
-Otobîcu Ioana (cls. VIII A premiul III – prof. Pantilimon Despina)
-Popescu Daria (cls. VIII A mențiune – prof. Pantilimon Despina).
La începutul semestrului al II-lea s-a organizat simularea examenului de Evaluare Națională de la
clasa a VIII-a și tot în semestrul al II-lea s-au desfășurat etapa pe sector și etapa pe municipiu ale olimpiadei
de matematică. Eleva Otobîcu Ioana, de la clasa a VIII-a A, s-a calificat la etapa pe municipiu. Doamnele
profesoare s-au implicat în organizarea și desfășurarea etapei pe sector a olimpiadei de matematică.
Deasemenea, au mai participat în calitate de profesori evaluatori și la examenele de Evaluare Națională de la
sfârșitul claselor a VI-a și a VIII-a.

FIZICĂ (PROF. NICOLA ALEXANDRU)

- Am participat la toate ședințele de cerc pedagogic organizate la nivelul sectorului;
- Am fost corector în comisia de evaluare a cunoștințelor de fizică în cadrul Evaluării Naționale de la
clasele a VI-a.
Şcoala Nr. 142 este implicată în numeroase proiecte de parteneriat educaţional la nivel local,
municipal şi național , la care am participat alături de elevii clasei mele.
• Proiect parteneriat educativ – Frânceşti – Vâlcea “Universul rural,universal urban”
• Proiect parteneriat educativ – Frânceşti – Vâlcea ,, Cultură,tradiție, folclor”
• Colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog –„Strategia Naţională
Antidrog” ;
• Program social naţional „Laptele şi cornul” – în colaborare cu Guvernul României – 2011-2018;
Parteneriat cu Primăriile
• Protocol de colaborare cu Primăria Sector 6, Poliţia Sector 6, ISMB, Poliţia Comunitară Sector 6,
Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 6, Comisia de Învăţământ a
Consiliului Local Sector 6 privind derularea Proiectului “Siguranţa în Şcoli”.
• Parteneriat cu Poliţia
• Prevenirea cutremurelor
- Am organizat vizite la Muzeul Satului.
În luna mai am organizat excursii : Valea Sipotelor – martie 2018
Plimbare În Parcul Mihai I
Serbare: Colinde, colinde!
Am participat la activitatea de voluntariat de strangere de fonduri ,,CREATIVITATE ÎN SPRIJINUL
COMUNITĂȚII” , ediția II, pentru ASOCIAȚIA SPERANȚĂ PENTRU TINE , 18.XII.2016

CHIMIE (PROF. ILISIE MARIN)

Pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, am elaborat şi aplicat teste, precum şi bareme de corectare şi
notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au
fost realizate competenţele generale şi specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă
a procesului instructiv-educativ;

* am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode
clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigaţii, proiecte şi
portofolii.
* am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în
vigoare;
* am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi părinţilor acestora;
* am colaborat cu profesorii claselor in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura
coeziunea clasei de elevi
* am tratat diferentiat elevii in functie de nevoile lor specifice prin activitati diferentiate in cadrul orelor de
curs elevii apti pentru performanta scolara, dar si elevii cu ritm lent de invatare urmarind imbunatatirea ratei
succesului scolar
* am participat la toate activitatile catedrei si la activitatile metodice organizate la nivelul sectorului
* am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea
unității de învățământ, dar şi cu elevii şi părinţii acestora
* am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală
* am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”
* Îndrumarea şi stimularea elevilor în vederea participării la activităţi de promovare a imaginii şcolii
(olimpiade, concursuri, competiţii).

BIOLOGIE (PROF. UNGURAȘ CONSTANTIN)
Am realizat mai multe obiective care tin atat de parcurgerea ritmica a materiei cat si de activitatile
extrascolare.
In predarea materiei am tinut cont de planificarea calendaristica anuala si semestriala aprobata de seful de
catedra. Întrucât în acest an școlar s-au schimbat programa școlară și manualul pentru clasa a VI-a, am
realizat o planificare calendaristică nouă, ținând cont dfe noile indicații, inclusive de cele primate de la
profesorii metodiști.
Testele inițiale au fost date numai la clasa a V-a, conform indicațiilor primate la ultima inpsecție. În
elaborarea testelor am ținut cont de nivelul clasei. Am utilizat mai multe tipuri de itemi: obiectivi, subiectivi,
etc. Elevii cu rezultate slabe au fost consiliați. Pe parcursul anului am participat la ședințe metodice
periodice. Am participat în calitate de asistent și de evaluator la examenul de bacalaureat.

ISTORIE (PROF. SÎRBU TONI)

Am proiectat la începutul anului şcolar câteva activități extracurriculare de tipuri diferite şi
structurate după modele variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, cu
conținuturile abordate, activități pe care le-am şi realizat pe tot parcursul anului şcolar. Aceste activități
au facut parte din cadrul proiectului de parteneriat educațional Citesc, deci exist. Pentru fiecare
activitate extracurriculară am propus formarea unor competențe transversale şi competențe specifice
variate, corect formulate, în raport cu conținuturile şi nevoile elevilor, realizabile cu resursele propuse.
Am proiectat, de asemenea, Planul de măsuri remediale în urma testării inițiale, Planul
de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor de la Examenul de Evaluare națională, Planul de
măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor după susținerea simulării Examenului de
evaluare națională. Toate acestea se regăsesc în portofoliul comisiei metodice Om si societate.
Am realizat lecții din perspectivă transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată
pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare. Compararea unei ecranizări cu textul
istoric( surse istorice) vizionarea unui film înaintea studierii temei istorice), punerea în scenă de către elevi
a unor opere sau fragmente de operă sunt câteva dintre multiplele posibilități de manifestare a
transdisciplinarității pe care le-am utilizat la Istorie
În vederea optimizării activităților didactice am utilizat în cadrul orelor de curs, resurse materiale
din unitatea de învățământ, din dotarea bibliotecii şcolare, aceste materiale auxiliare constând în dicționare
diverse, culegeri de exerciții, manualul profesorului etc. La fiecare oră de curs am utilizat manualul
şcolar. Am realizat (şi utilizat) individual dar şi împreună cu elevii o serie de mijloace didactice originale

specifice disciplinei pe care o predau : planşe, tabele, schițe, cărți de joc cu întrebări specifice termenilor
istorici, cuburi specifice unor teme istorice, jocuri diverse etc.
Am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența acestora în
procesul instructiv-educativ. Am utilizat mijloace TIC în desfăşurarea lecțiilor (lucru consemnat în
inspecția specială efectuată pentru obținerea gradului didactic I.)
Am elaborat teste predictive la Istorie pentru clasele la care am predat –a V a A, B, C teste care au
avut o structură unitară şi care au pornit de la modelul elaborat la nivel național de CNEE. Testele au fost
aprobate în cadrul comisiei metodice ,Om si societate am respectat termenele de aplicare a acestora

GEOGRAFIE (PROF. VLADU MIHAI)

 Organizarea activităților aplicând metode noi atât în predarea informațiilor cât și fixarea și
dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor, care au achiziționat toate
componentele, capacitățile și subcapacitățile specifice disciplinei de învățământ prevăzute în
planificarea calendaristică și tematica, în concordanță cu obiectivele cadru de referință și
competențele cuprinse în Curriculum.
 Alegerea manualelor școlare pentru clasele a Va, a VI a, a VII a, aVIII a;
 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe unitate de timp s-a realizat prin mijloace
specifice: teste de cunoaștere la început, brainstorming, portofoii individuale, autoevaluare, teste
inițiale, teste sumative, orale și scrise;
 Prezentare de referate cu continut didactic la nivelul comisiei „Om și societate” cu tema: „ Stilul
didactic modern al profesorului de geografie”; 15.03.2018
 Participarea la olimpiada de geografie faza pe sector –în calitate de profesor evaluator;
 Participarea la olimpiada de geografie, faza pe municipiu, ca membru al comisiei de evaluare la
clasa aVIIIa- ca profesor evaluator;
 Masă rotundă la nivelul comisiei cu tema: „Istoria, adevăr sau mituri” de 23.03.2018
 Lecție deschisă în cadrul comisiei „Om și societate” cu tema: „Incălzirea globală – o problemă de
actualitate”.
 Concurs cu tema : „Europa casa mea” între clasele aVIa.
 Organizarea unei excursii cu elevii claselor a Va –B, și VII- A,B, pe traseul București –BușteniCascada Urlătoarea
 Organizarea unei excursii cu elevii claselor a Va B și VI B pe traseul București –Constanța cu
vizitarea: Delfinariului, Acvariului, Muzeului de Marină din Constanța.

RELIGIE (PROF. AVRAM CRISTINA ȘI DINCĂ ANDREI)
Am realizat, asa cum am aratat partial si mai inainte, o buna comunicare cu elevii, selectand
modalitatile de comunicare, respectandu-mi partenerul in comunicare, asigurand feed-back-ul in comunicare,
dezvoltand comunicarea elev-elev, elev-clasa, asigurand o consiliere corecta a elevilor atat in cadrul specific
al obiectului predat, cat si in problemele de viata.
In cadrul catedrei de Religie educatia constituie un aspect important al spectrului misiunii Bisericii in
lume. Prin demersul educational, in cadrul orelor de religie, am venit in ajutorul elevilor promovand
dragostea, prietenia, pacea, intelegerea, intrajutorarea si cooperarea intre semeni, toate acestea constituind
principiile de baza ale credintei crestine.
Am organizat etapa pe scoala a Olimpiadei de Religie, la care s-au calificat cinci elevi pentru etapa
pe sector, unul pentru etapa judeteana si etapa pe tara. Una dintre elevele indrumate, Neprusel Giulia, s-a
calificat pentru etapa pe municipiu la care a obtinut Premiul I, cu nota 9, 70 si a participat si la etapa pe tara.
La Concursul national interdisciplinar de limba si literatura romana si religie CULTURA SI
SPIRITUALITATE ROMANEASCA doi dintre elevii indrumati impreuna cu D-na Profesoara Tincu
Camelia, au obtinut Premiul III (Ciobotea Alexandra) si Mentiune (Toma Iustin).

Am participat in calitate de profesor evaluator la Olimpiada de religie, la Concursul national
interdisciplinar de limba si literatura romana si religie CULTURA SI SPIRITUALITATE ROMANEASCA
si la concursul ”Sfintii, prietenii copiilor” si in calitate de profesor supraveghetor la Olimpiada de Limba
Romana.
Am incheiat acordul de parteneriat in cadrul Proiectului BISERICĂ - ȘCOALĂ cu Biserica Cuvioasa
Parascheva in luna septembrie si am participat impreuna cu elevii la Sfintele Slujbe ale Bisericii, am mers cu
elevii in postul Craciunului si al Sf. Pasti la Biserica, pentru a primi Sfintele Taine ale Spovedaniei si
Impartasaniei.

ARTE ȘI TEHNOLOGII (CATEDRA DE MUZICĂ – PROF. GHEORGHE
LUMINIȚA, EDUCAŢIE PLASTICĂ – PROF. CARA DANIELA, EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ – PROF. GEAMĂN MARIUS ȘI TIC – PROF. FĂȚOI SANDA)

Educație muzicală
Corul Școlii Gimnaziale Nr. 142 ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, dirijor prof. Luminița Gheorghe a
susținut un program artistic dedicat Centenarului Unirii de la 1918. Acesta a cuprins piesele patriotice
”Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”, ”Treceți batalioane române Carpații”, marș ostășesc cântat de soldații
armatei române în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, ”Marșul lui Iancu”.
Serbarea de Crăciun s-a desfășurat în 20.12.2018 Corul școlii, dirijat de prof. Luminița Gheorghe a
prezentat un concert de colinde tradiționale. Acesta a cuprins: ”În vârful a 9 meri” – colind bizantin, ”Astăzi
S-a născut Hristos”!, ”O brad frumos”. Prof. Luminița Gheorghe a interpretat un colind original din
Transilvania ”Din cer senin”.
Elevii claselor a V-a B, a V-a C, a VI-a A, a VII-a A și a VIII-a A îndrumați de prof. Luminița
Gheorghe au vizitat în data de 24.02.2019 Muzeul ,,Theodor Aman” obiectivul a fost cunoașterea vieții și
creației maestrului picturii românești – Theodor Aman. Acesta a întemeiat alături de Gheorghe Tătărăscu
prima școala de pictură din România.
”Armoniile primăverii” a fost titlul propus elevilor de la cor în luna martie. Aceștia, îndrumați de
prof. Luminița Gheorghe au interpretat piese din repertoriul românesc și universal: ”Somnoroase păsărele”
(Tudor Flondor – pe versurile lui Mihai Eminescu), ”Cântecul ciocârliei” (Felix Mendelsohn Bartholdy),
”Păstorul” (Franz Schubert), ”Pitpalacul” (Nicolae Oancea), ”Edelweiss” (Richard Rodgers).
Programul ”Școala altfel” s-a desfășurat în săptămâna 08.04 – 12.04.2019. Tema propusă de prof.
Luminița Gheorghe pentru clasa a V-a A a fost ”Muzică și cinematografie”.
”Tradiții pascale” a fost tema propusă claselor a VI-a A și a VI-a B. Doamna profesoră le-a vorbit
copiilor despre zonele geografice ale țării și obiceiurile legate de sărbătorile primăverii: Floriile și Sfintele
Paști. La clasa a VIII-a B: ”Literatura universală”.
În data de 12.05.2019 elevii claselor a V-a A, a V-a B, a V-a C, a VI-a B, a VII-a A și a VIII-a A,
însoțiți de prof. Luminița Gheorghe și prof. Cristina Avram, au vizitat Casa Memorială ”Tudor Arghezi” –
Mărțișor. Au aflat lucruri inedite legare de viața și activitatea literară a poetului, pe numele său – Ion
Theodorescu. S-au bucurat să descopere livada și cușca lui Zdreanță ”cel cu ochii de faianță”.
Elevii claselor a V-a A, a VI-a A, a VII-a B și a VII-a C însoțiți de prof. Luminița Gheorghe au
vizionat în data de 14.06.2019 spectacolulu Operei Naționale – ”Traviata” de Giuseppe Verdi. Doamna prof.
le-a fost ghid în incinta Muzeului Operei, unde s-au bucurat să afle despre marile voci ale teatrului liric
românesc și valorile în care au cunoscut celebritatea.
Educație plastică
D-na. Profesoară, Cara Daniela a organizat în 19.10.2018 vernisajul expoziției ”Culoarea – element
de limbaj plastic”.
În luna noiembrie 2018, d-na. profesoară Cara Daniela s-a ocupat de organizarea unor activități
artistice purtând titlul ”Compoziția – mijloc de obținere a expresivității plastice”.
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918, prof. Cara Daniela – alături de elevii școlii
gimnaziale nr. 142 a realizat un baner ce a fost prezentat în parcul Carol alături de creațiile copiilor din
școlile Capitalei.
Prof. Cara Daniela s-a ocupat de expoziția ”Vis de iarnă”, prezentată în incinta Școlii Gimnaziale Nr.
142. Aici au fost expuse desene ale elevilor.

Prof. Cara Daniela a organizat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 142, în luna martie 2019, o expoziție
de desene realizate de copii, purtând titlul ”Ziua mamei”.
Lucrările s-au remarcat printr-o cromatică pronunțată și sinceritatea exprimării.
”Sărbătorile pascale în creațiile copiilor” a fost propunerea Catedrei de Educație Plastică pentru luna
aprilie 2019. Elevii au transpus cu delicatețe pagini din Sărbătorile de Florii și Învierii Domnului, dar și
momentrul Cinei Cele de Taină.
Sub titlul ”Ziua Europei”, culorile prieteniei, prof. Cara Daniela a organizat un vernisaj cu lucrări ale
copiilor în 9 mai 2019 – Ziua Europei. Creațiile au realizat steagurile Uniunii Europene, dar și înfrațirea între
popoare prin gestul simbolic al Srângerii de mână.
În iunie 2019, sub titlul ”Armonii cromatice”, elevii au pictat chipurile copiilor în bucuria jocului, a
prezenței în natură și vacanței la bunici.
Educație tehnologică
Am întocmit planificările didactice calendaristice după metodologia în vigoare.
Am respectat planificarea calendaristică şi am parcurs integral unităţile de învăţare.
În procesul instructiv-educativ am utilizat la clase mijloace didactice ca: fişe de documentare, fişe de
lucru şi fişe de evaluare, care sunt prezente în portofoliile elevilor.
În vederea evaluării, am realizat şi aplicat teste de evaluare predictivă, la începutul semestrului,
curentă pe parcurs şi sumativă la sfârşitul semestrului.
Testele predictive, curente şi sumative acordate elevilor au fost date distinct pe clasa, în conformitate
cu planificarea calendaristică şi cu notarea acestora.
Am utilizat teste cu itemi de diferite tipuri pentru evaluarea dobândirii competenţelor generale şi
specifice.
La orele de curs am respectat planificările calendaristice, am susținut teste predictive, curente și
sumative. Notele au avut argumentare din partea domnului profesor către elevi.
Am colaborat fructuos cu conducerea școlii și cu colegii în cadrul Programului ”Școala – altfel”.
Titlul activității ”Animale de companie” a fost bine primit de elevi.
TIC
În realizarea activităților didactice am utilizat atât metode clasice cât si metode moderne, strategii
didactice care asigura caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice. Activitatea
didactică s-a desfășurat atât teoretic cât și aplicativ, elevii au acumulat cunoștințe pe care le-au utilizat în
aplicațiile practice de formare a deprinderilor de tehnoredactare .
În utilizarea testelor de evaluare și în prezentarea rezultatelor am fost transparentă, am discutat cu
elevii rezultatele. Notarea elevilor s-a realizat ritmic.
Am utilizat la clase teste de evaluare centrate pe atingerea competențelor lecțiilor și teste de evaluare
sumative.
În desfășurarea activităților în coformitate cu particularitățile clasei de elevi, am încercat să stabilesc
un cadru adecvat bazat pe reguli de conduita. Am asigurat un mediul de lucru relxant și bazat pe respect
reciproc.
Am realizat lectii extracurriculare ”Maica Domnului ocrotitoarea copiilor” în 8.11.2018 și ”Non
violența în școală” în 31.01.2019 la clasa VC.
Activitățile extracurriculare au fost susținute cu elevii clasei a V-a C. Titlurile acestora ”Constantin
Brâncoveanu” și ”Alimentație sănătoasă ”. De asemenea, am participat cu activități deosebite în cadrul
programului ”Școala Altfel”.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (PROF. IOANA IONICA, ALEXE CLAUDIA ȘI
PENE SORIN)

In luna octombrie 2018 s-au stabilit echipele reprezentative ale scolii, inscrise la competitii si ale
profesorilor indrumatori. S-a mai stabilit si sistemul de evaluare la nivel de scoala(ciclu primar si gimnazial).
Competitii, proiecte, actiuni:
 Campionatul pe clase la handbal fete si baieti „Cupa Sarbatorilor de iarna” (etapa pe scoala);
 Competitii sportive la cros si tetratlon in cadrul ONSS (etapa pe sector cls.V-VII
 Competitie sportiva sub genericul „Sport aerobic pentru Mos Craciun”

Pe tot parcursul semestrului I, domnii profesori s-au ocupat de pregatirea saptamanala a echipelor de
handbal (fete si baieti), fotbal (baieti) pentru participarea la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si la
Gimnaziada precum si a echipei de sport aerobic a scolii (clasele I-VIII) pentru participarea la “Festivalul
National Scolar al Sportului Aerobic”. Profesorii responsabili: Ioana Ionica, Alexe Claudia si Pene Sorin.
Pe parcursul semestrului al II-lea activitatea educativa scolara si extrascolara a continuat, astfel ca putem
enumara urmatoarele activitati derulate la disciplina educatie fizica si sport:
 participarea la Olimpiada Gimnaziilor cu echipa reprezentativa de handbal fete (V-VIII) – etapa pe
sector – profesori – Alexe Claudia, Pene Sorin si Ioana Ionica;
 participarea cu echipa reprezentativa de aerobic (I – IV) – etapa pe sector a Festivalului Scolar al
Sportului Aerobic unde s-a obtinut locul I locul I cls.I-VIII, TRIO, GRUP 9, GRUP 12;
 sustinerea unui referat in cadrul sedintei metodice “ Organizarea unui eveniment sportiv” - profesor
Alexe Claudia
 organizarea unui campionat in cadrul scolii la clasele a – VII- a, la fotbal baieti si handbal fete –
profesori: Alexe Claudia, Pene Sorin, Ioana Ionica;
 organizarea unui campionat in cadrul scolii la clasele a- VII- a si a –VIII- a, la handbal baieti –
profesori: Alexe Claudia, Pene Sorin si Ioana Ionica;
 participarea cu echipa reprezentativa de aerobic (I – VIII) – etapa pe municipiu a Festivalului Scolar
al Sportului Aerobic – unde s-a obtinut locul cls.I-VIII, TRIO, GRUP 9, GRUP 12.- profesori Alexe
Claudia si Ioana Ionica.

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ – PROGRAME ŞI PROIECTE
(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL)
1. Activitati educative scolare si extrascolare

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.
 „Ziua Mondiala a educatiei”- Scoala Gimnazială nr.142 a derulat următoarele
activități : „Educția este jocul nostru”(dezbatere); „Meseria mea când voi fi mare” (
discutii); jocuri sportive; (clasele V-VIII); „Educatia prin arta”- ppt, filmulete despre
educatie, referate, expozitie desene; interpretare scenete amuzante; chestionare de analiza
aprocesului instructiv-educativ; (clasele CP-IV) : Concurs: joc didactic
 „Povești îndrăgite de copii”, „În lumea minunată a poveștilor”; concurs de
ghicitori; cursa cu stafeta (Preg.-I);
 „Ziua Mondiala a tolerantei”-PPT, afise , chestionare ( ciclul gimnazial al Scoalii
Gimnazială NR.142);
 „1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”-„Marea Unire din 1918” – Centenarul
- activitate desfășurată sub indrumarea învățătorii și diriginții claselor V-VIII;
 ”Colaj de mesaje ale elevilor” – Marea Unire reflectată prin gândurile elevilor –
activitate clasele primare cu Școala Specială Nr.11
 „Vine Moș Crăciun”-activități derulate de toate cadrele didactice și toși elevii școlii
 „Hai să dăm mână cu mână”-activitatea elevilor Școlii Gimnaziale nr.142 coordonați de
profesorii diriginți;
 ”Ziua marelui nostru poet Mihai Eminescu” activitatea elevilor Școlii Gimnaziale
nr.142 coordonați de profesorii învățători și diriginți;
 „8 MARTIE – La mulți ani dragă mamă”- activitate artisco-plastică de realizare a
felicitărilor și mărțișoarelor;
 Săptămâna altfel ” Să știi mai multe să fii mai bun”- cu diverse activități
 „Ziua Europei”- confecționarea unor stegulețe pentru statele membre UE;
 „Ziua educatorului”-activități desfășurate la inițiativa profesorilor învățători și
diriginți prin marcarea rolului deosebit al dascălului în formarea şi desăvârşirea
personalităţii elevilor.

2. Concursuri scolare județene, interjudețene, naționale și internaționale

Performanțe în activitatea școlară și extrașcolară
• Concursul Naţional ”Comper”- au participat elevi pregătiți de învățătorii Martin Mariana, Florea
Elena, Neagu Andreea, Dobre Raluca, Niță Angelica, Toma Speranța, Constantin Roxana; la acest
concurs foarte mulți elevi au luat premii și mențiuni,
• Concursul ,, Gazeta matematicii junior” –, elevii conduși de doamnele Martin Mariana, Florea Elena,
Dobre Raluca, Niță Angelica, Constantin Roxana, Toma Speranța au obținut locurile I; II; III;
• Concurs Internaţional de Arte Plastice ,,Marea...Marea'' - Constanţa• Concursul de creație artistico-plastică ”Magia culorilor” – Șc. 142

3. Proiecte educative :

* Acord de parteneriat -Şc. Gimn. 117,150, Colegiul Național ”Elena Cuza”, Șc. Gimn. ”Adrian
Păunescu”
* Acord de parteneriat în cadrul Concursului Naţional de Creaţie Artistică Plastică,,Marea...Marea'' cu
Şc. Gimn.Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza'' Constanţa
* Parteneriat local cu poliția ,,Știm să circulăm?
* Parteneriatul ”Ora de educație rutieră” cu Asociația Pentru Educație și Implicarea Tineretului
* Parteneriatul ”Pădurea-izvor de viață” cu Șc. Nr. 117
* Parteneriat Evolution – ”Fă sport și mișcare și vei crește mare” – Șc. 142, Șc. 279 și Lic. Tehn. Antim
Ivireanu
* Parteneriat ”Bucurie prin mișcare” – Șc. 142, Șc. 279 și Col. Naț. E Cuza
* Parteneriat ”Sport-Mișcare-Sănătate” – Șc. 142, Col. Naț. E cuza și Col. Naț. G. Moisil
* Cadrele didactice au participat la cursuri de formare organizate de IS6 şi CCD București, Târgu Jiu
(Prof. Ioana Ionica, PIP. Mihalcea Ana Corina, PIP. Martin Mariana, PIP. Țuculina Corina)
* Parteneriatul între Asociația Ateliere fără frontiere și Școala Gimnazială Nr. 142, unde care am câștigat
25 calculatoare participând cu titlul ”Un calculator pentru fiecare copil cu situație financiară precară”
* Organizația Salvați Copiii – Campania Globală pentru Educație – participare învățământ primar la
ediția cu tema Educație publică incluzivă de calitate și gratuită – de la drept la realitate”
* Proiect sportiv lansat de CSM ”Sportul ne unește” derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului
București la clasele a III-a
* Proiect Centrul Național TIMSS pentru elevii de clasa a VIII-a B, în parteneriat cu The International
Adssociation for the Evaluation of Educational Achievement unde participă profesorii de matematică, fizică,
chimie și biologie, în data de 23.05.2019
* Proiectul ”Vacanța Premianților” pentru elevii VI-VII, organizată în cadrul Taberei Elevilor Activi și
Merituoși 2019 unde au participat 9 elevi cu media 10 în parteneriat cu PROEDUS – centrul de Proiecte
Educaționale și Sportive din cadrul Primăriei Municipiului București.
* Acord de Parteneriat pentru Educație – Proiectul Civitas – ”Prețuiește viața” – în parteneriat cu Liceul
Teoretic Atlas

4. Parteneriate educaționale

Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate cu
instituții
din
localitate:
Politia, Biserici, ISU, etc.
* Proiect educational în cadrul proiectului Curaj civic ”Violența în mediul școlar” – în parteneriat cu
DGPMB, Serv. Analiză și Prevenirea Criminalității, Brigada de Poliție București, Direcția Generală de
Jandarmi, Agenția Antidrog, Centrele de Prevenire, Evaluare Antidrog, Agenția Națională a Traficului de
Persoane.
* Protocol de colaborare SNAC, Școala Gimnazială Nr. 142 și Școala Gimnazială Specială ”Constantin
Păunescu” – activități extrașcolare și de voluntariat ”Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei”, - nov.2018;
Centenarul Marii Uniri, - dec. 2018, Mărțișorul primăverii!”, - feb. 2019; ”Europa noastră, a tuturor!”, - mai
2019.
* Proiect educational ”Eminescu la ceas aniversar”.

