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 Comisia metodică Om și societate a fost 
formată din  doamna profesoară Popa Alina 
(Geografie), doamna profesoară Săceanu 
Liliana (Religie), doamna profesoară Șerbu 
Florina (Istorie și Cultură Civică), doamna 
profesoară Cătălui Luminița (Educatie plastică), 
dl. prof. Smarandache Adrian (Educație fizică). 

 
 Membri comisiei metodice „Om și 

societate” s-au aflat tot timpul în situatia de a 
sprijini un demers ce incurajează înțelegerea 
importanței acestor discipline pentru viața 
cotidiană a copilului. 



La disciplina Istorie, 
preocuparea principala a 
prof. Florina Șerbu fost 
aceea de a parcurge ritmic 
și integral materia. Pentru 
aceasta a fost realizată o 
planificare conformă cu 
ultimele cerințe și 
obiective fixate de M.E.N 
Materia a fost parcursă 
conform planificarilor 
calendaristice, iar 
promovabilitatea a fost 
bună.  



Pentru acest an scolar 
doamna profesoara Șerbu a 
realizat un CDȘ intitulat 
Mitologia greacă”, adresat 
elevilor clasei a 5-a B, și 
pentru care a obtinut avizul 
ISJ Constanta. Cursul 
opțional despre Mitologie 
greacă a prezentat 
principalele aspecte ale 
moștenirii culturale a 
antichității grecești. Cursul a 
fost completat cu scenete 
din mitologia greacă care au 
fost interpretate de copii la 
Histria, la Ziua școlii și la 
serbarea de sfârșit de an.  



In cadrul săptămânii „ Să 
știi mai multe, să fii mai 
bun”, doamna Șerbu Florina 
a organizat activități 
instructiv educative-vizita la 
Muzeul Marinei, activitate 

Coast Watch, activități 
distractive. În calitate de 
dirigintă la clasa a V-a B, 
doamna Șerbu Florina a 
coordonat activitatea de 
integrare a tuturor elevilor 
și de detensionare a 
conflictelor din clasă. 



În contextul manifestărilor dedicate sărbătoririi 

Centenarului Marii Uniri, s-a desfășurat în curtea școlii 

un flashmob la care au participat toți elevii și profesorii 

din școală. Activitatea a fost fotografiată și filmată din 

dronă de către un reprezentant al Casei de Cultură 

Eforie. Filmul și fotografii au fost postate de către prof. 

Șerbu Florina pe site-ul școlii. 



Sărbătorile de iarnă 

au creat o atmosferă 

placută, animată de 

spiritul Crăciunului. 

Cele mai plăcute 

momente le-au 

petrecut elevii 

împreună cu părinții 

și profesorii cu 

ocazia Târgului de 

Crăciun. 

Emoționant a fost și 

momentul Secret 

Santa, când elevii și-

au dăruit unii altora 

mici atenții.  



 În cadrul activității 
desfașurate la Școala 
Gimnazială Nr1, Eforie Nord, 
în calitate de profesoară 
geografie, înca de la începutul 
anului școlar, doamna 
profesoară Popa Alina 
Florentina a urmărit să-și 

îndeplinească competențele 
educaționale ce se regăsesc 
în cadrul curricumului 
național, iar la nivelul 
instructiv educativ și la nivelul 
proiectării didactice a întocmit 
la timp planificările anuale, 
semestriale și pe uniăți de 
învățare 



Școala Altfel 
 31 octombrie 2017-Ziua 

internțională a Mării Negre, 
activitate de sensibilizare a elevilor 
cu privire la protejarea Mării 
Negre, finalizată cu prezentare 
power point in fata elevilor de 
clasa a VII-B; 
 31 octombrie –activitate 

de Coastwatch –Monitorizarea 
deșeurilor de pe plaje, organizată 
de către ONG-Mare Nostrum, 
2017, zona Acapulco- Debarcader , 
Eforie Nord alături de elevii clasei 
a VIIa B  
 31 octombrie – vizionare 

film, Thor, clasa aVIIa B 
 2 noiembrie 2017- 

excursie tematică București, 
împreuna cu doamnele profesoare 
Ciorabai Filiz si Donciu Melania și 
elevii claselor a Va A, a VIIa A, a 
VIIa B; 

 



Activități extracurriculare susținute: 
 Concursul Județean de Creație Plastică, Literară si 

fotografie pentru copii si elevi, “Marea…Marea-Copilul si Marea”, 
Ediția a VI a , Octombrie-Noiembrie 2017-  premiul II- Ablez 
Aysel, clasa a VI A 
diplomă de participare-Roșioru Adina, clasa a VII B  
 Concursul Județean de Creație de Bandă desenată în 

limba franceză și limba engleza – BD Noel-BD Santa- diploma de 
participare elevii- Andru Ana Maria si Cosor Katy-VII A și Donisei 
Rares, Tiliuță Alexandru, Cîșleanu Andreea, VII B 
 Concursul Județean de Cultură generală , Alter Ego, 

editia a XI, 2017-2018- etapa pe școală, echipele formate din 
elevii , Lungu Petre, Monoranu Paul și Tiliuta Alexandru, 103 
puncte,  Cîșleanu Andreea, Curtveli Arthur și Focea Darius, 105 
puncte si Babu Tania, Vane Diana și Roșioru Adina, 100puncte- s 
au calificat a faza judeteana unde au obtinut Mențiune 
 Activitate  desfășurată în cadrul Proiectului Județean, 

100 de ani de spirit românesc, dedicată Zilei Naționale a 
României- au participat toți elevii si profesori școlii 
 În perioada 20-24 noiembrie 2017, elevii voluntari ai 

Școlii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord au colectat 435 kg legume și 
352 kg fructe în cadrul campaniei sociale “Săptămâna legumelor și 
fructelor donate” din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară. 
 18 decembrie 2017- targul de Crăciun 
 14.04.2018- Concursul Național de geografie, Terra- 

cultură generală  clasa a VIIa – premiul III- Tiliuță Alexandru 
George 
 Perioada aprilie-iunie- Concursul Național , Legende 

Renăscute- secțiunea ppt – Mențiune-Tudose Matei 
 
 



Mai 2018 Concursul Județean Geo + 

Ppt, sectiunea a , Personalitati marcante ale 
Dobrogei, Babu Tania –premiul II 

Sectiunea b, Superlativele Americii, Curtveli Arthr si 
Donisei Rares- premiul I 

Cisleanu Andreea Bianca- premiul II 

Zonele Biogeografice ale Europei, Ablez Aysel Eyul-
premiul II 

Poster sectiunea b, Superlativele Americii 

Erimia Lavinia Maria –premiul I 

Lungu Petre Eduard – premiul I 

Bursuc Maria Lucia- premiul II 

Cojocaru Gabriela Nicoleta- premiul II 

Pirvan Ionut- premiul II 

 5 iunie- Ziua Școlii – Scenetă clasa aVII 
a B, „Cristina și proful de mate” 

 9 iunie – excursie București împreuna cu 
doamna profesoară Badea Gabriela, clasele VI-VII- 
vizită la Muzeul Național de Istorie, Circul Globus și 
Muzeul Simțurilor, 

 În cadrul dezvoltării profesionale, 
doamna profesoara a participat în 
perioada 21-22 octombrie 2017 la 
cursul de formare cu tema, 
Implementarea eficientă a 
curricumului gimnazial, organizat 
de CCD, Constanța,  i-au fost 
acordate un nr de 90 credite 
transferabile în baza cererii de 
recunoaștere si echivalare a 
creditelor transferabile acumulate 
în periaoda 1.09.2015-31.08.2017 
și a susținut pe 9 mai 2018 
preinspecția pentru obținerea 
Gradul Didactic I . In perioada 9-13 
iulie 2018 a fost membru în comisia 
de organizare a Concursului 
Național de Comunicări Științifice 
ale elevilor de nivel liceal la 
disciplina Geografie, desfășurat în 
Cumpana și responsabila județului 
Arad. 

 De asemenea a fost  asistentă la 
concursurile județene: Terra, 
14.04.2018 si Geo +, 12.05.2018 
și la Olimpiada Națională  de Limba 
Turcă si Modernă, 2.04.2018  

 În cadrul școlii a fost administrator 
test in cadrul Comisiei de Evaluare 
II, IV, VI și asistentă  în cadrul 
Evaluării Naționale la clasa a VIII a, 
diriginta clasei a VII-a B si 
responsabila comisiei Diriginților. 

 



Religie-prof. Săceanu Liliana 
 

 În anul școlar 2017-2018  la discplina Religie a 
căutat să împlinească menirea profesorului de 
religie, aceea de a-L strecura pe Hristos în sufletele 
copiilor, respectând în aceleși timp și programa 
școlară. A parcurs materia la clasele primare, prin 
jocuri religioase și desene pentru a ușura 
înțelegerea unor termeni religioși mai dificili și a 
unor noțiuni abstracte.   

 La ciclul gimnazial, tematica a fost adaptată 
capacității de înțelegere a elevilor, conținutul 
programei fiind predat începând cu noțiunile simple 
până la cele mai complexe. Îndemnurile religioase și 
regulile de viață ale unui bun creștin au finalizat 
fiecare oră de religie. A participat la întâlnirile 
metodice săptămânale și a răspuns la solicitările 
școlii. Participă la un proiect încheiat între Școala 
Gimnazială nr. 1 Eforie Nord și Parohia Sfântul Ilie 
Tesviteanul din oraș.   



La disciplina educație plastică 
elevii au realizat o serie de 
expoziții în funcție de tematica 
propusă, de anotimp, și de 
anumite evenimente. 
Utilizând materiale și tehnici 
diferite de lucru, elevii au pus 
în valoare imaginația, 
creativitatea și îndemânarea 
de care au dat dovadă cu 
prilejul fiecarei expozitii. A fost 
abordată tematica peisajului, 
in funcție de fiecare anotimp.  
Tradiția poporului român a 
fost serbată în școală, printr-o 
serie de lucrări expuse cu 
prilejul sărbătorilor de 
Crăciun, de Paște, și cu alte 
ocazii. 

Educatie plastică-prof. Cătălui Luminița 



Educație fizică și sport: Smarandache Adrian 
In anul scolar 2017-2018, a desfasurat activitatea ca profesor 
suplinitor la ciclul gimnazial. 
In ceea ce priveste proiectarea curriculum-ului, schema orara si 
planificarea calendaristica, acestea au fost elaborate in 
conformitate cu programa scolara, cu planul cadru si structura 
anului scolar. 
Planificarea calendaristica a fost intocmita si apoi vizata de catre 
directiunea scolii. Elaborarea planificarii si a proiectarii unitatilor 
de invatare, au fost fundamentate pe rezultatele evaluarii initiale, 
proband achizitiile anterioare ale elevilor. 
La sfarsitul anului scolar, au fost atinse toate obiectivele propuse 
pentru fiecare clasa, cu respectarea intocmai a planificarii. 
In aceea ce priveste evaluarea, au fost utilizate toate cele trei 
forme fundamentale de evaluare, initiala-la inceputul anului 
scolar, curenta-pe parcursul fiecarei unitati de invatare, 
sumativa-la nivelul fiecarei unitati de invatare, precum si la 
finalul fiecarui semestru. 
Rezultatele probelor sportive pe baza carora au fost notati elevii, 
au fost comunicate atat elevilor cat si parintilor. Notele au fost 
consemnate la timp in carnet si in catalog. 



In cadrul Olimpiadei gimnaziilor, a 

participat cu echipa de fotbal-

baieti a scolii care s-a calificat in 

faza optimilor de finala, la faza 

judeteana. 

In cadrul saptamanii Scoala altfel, 

a organizat la nivel de scoala 

Campionatul de fotbal-baieti  si 

Campionatul de handbal-fete. 

Cu ocazia zilei scolii, a organizat 

din nou Campionatul de fotbal la 

nivelul scolii, pe 2 categorii de 

varsta: grupa mica- cls.5-6 si 

grupa mare: cls.7-8. 

Totodata a  organizat si 

campionatul de handbal-fete. 

Pe parcursul anului 2017-2018, a 

participat regulat la sedintele 

Consililiului profesoral. 



Vă mulțumim pentru atenție! 


