
 
 

BILANȚUL ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

14-18 Februarie 2022 – Concursul Județean online Vreau să fiu cercetător, secțiunea 

Matematică Distractivă. Etapa I. Elevii participanți au obținut premii, mențiuni și diplome de 

participare. 

https://drive.google.com/file/d/1ECv27J9XSPcmrbVka4RMdgTlCLFHK8Pc/view?usp=sharing  

 

15 Februarie 2022- Ziua Națională a Lecturii, ilustrată prin câteva fotografii ce surprind 

momente ale cultivării cititului în rândul elevilor și preșcolarilor noștri. Copiii noștri nu citesc de 

ieri, de azi, ci dintr-un obicei consolidat perpetuu de întreaga noastră echipă de dascăli minunați, 

ce îi formează pe copii cu dragoste, talent și dăruire, cultivându-le acestora interesul pentru 

cunoaștere zi de zi, neîncetat. 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4891163207632889&set=pcb.4891170410965502  

 

15 Februarie 2022- Zilei Naționale a Lecturii în România. Călin Stoean și Mădălina Stana, 

clasa a V-a și clasa a VI-a, elevii școlii noastre, coordonați de doamna profesor Cristiana Stoian, 

mari iubitori de lectură, au dat viață imaginii de pe copertă de la editura Litera. Munca lor a dat 

roade și au câștigat abonamente pe citeste.ro, platformă on-line cu peste 2500 de cărți în format 

electronic (audiobook-uri, ebook-uri și videobook-uri), pentru 3 luni și un pachet de cărți pentru 

biblioteca clasei. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4976599555755920&set=pcb.4976600129089196  

 

15 Februarie 2022-Festivalul Matematicii la CNSH, Concurs județean online, județul Galați.  

Elevii școlii noastre au obținut un premiu I, un premiu III și 6 mențiuni. 

 

19 Februarie 2022 – Ziua Constantin Brâncuși (1876 – 1957) 

Activități:  

• Geniul Artei Contemporane 

• Brâncuși ne inspiră... - transpunerea în desen a operei sculptorului Constantin Brâncuși. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4902868783128998&set=pcb.4902873333128543  

 

24 Februarie 2022 "De Dragobete, iubește românește !" marchează simbolic începutul 

primăverii. Am celebrat și noi această zi de sărbătoare, când se spune că ,,soarele te 

binecuvântează”, cu câteva activități care ne-au demonstrat încă o data talentul și implicarea 

elevilor noștri.  

https://www.facebook.com/photo?fbid=4920146074734602&set=pcb.4920148944734315  

 

1 Martie 2022 "Pe urmele lui Ion Creangă !" am omagiat împlinirea a 185 de ani de la naşterea 

marelui povestitor.  Mărţişorul literaturii române, Ion Creangă, rămâne unul dintre clasicii 

literaturii române, mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie„ și 

performanței de neegalat de a scoate basmul din circuitul folcloric, adaptându-l pentru literatura 

cultă.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4940511646031378&set=pcb.4940515686030974  
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7 Martie 2022- Din suflet pentru suflet, din inimă pentru inimă!, Cadrele didactice și elevii 

școlii noastre au donat produse întru ajutorarea vecinilor noștri ucraineni, în cadrul campaniei 

umanitare pentru Ucraina- "Umanitatea nu are granițe". Am pus mână de la mână și am ajutat și 

noi, cum ne-am priceput mai bine. Mulțumim tuturor celor implicați pentru a aduce o rază de 

lumină în ochii celor năpăstuiți!  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4951774694905073&set=pcb.4951781194904423 

 

 8 Martie 2022-"Rugă pentru mama" cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer 

suflet, cel din urmă vis. Coordinator profesor Stănică Mirela. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4953202104762332&set=pcb.4953204078095468  

 

11 Martie 2022 "Lecția de vaccinare" 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/303762438521128  

 

20 Martie 2022- Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei Anual, la 20 martie, 75 de țări membre ale 

Organizației Internaționale a Francofoniei celebrează Ziua Internațională a Francofoniei prin 

diverse manifestări culturale. În martie, în preajma acestei sărbători, Organizația Internațională a 

Francofoniei organizează "Săptămâna limbii franceze și a francofoniei”. 

Așadar, ziua de 20 martie este Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei şi meritǎ sǎ ne amintim, cu 

aceastǎ ocazie, cât de mult ne-au influenţat, pe noi, românii, Franţa şi cultura francezǎ. Elevii Școlii 

Gimnaziale "Mihai Eminescu” au marcat momentul prin activități specifice desfășurate sub 

îndrumarea doamnelor profesoare Alina-Beatrice Rusu și Diana Bobonete. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/358623379483894  

 

22 martie 2022- Ziua Mondială a Apei Elevii clasei I B au învățat să economisească apa și apoi 

s-au jucat cu norișorii hazlii însoțiți de curcubeu, sub îndrumarea doamnei învățătoare, prof 

Marieta Ungureanu 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1657518881269722  

 

24 Martie 2022 Cupa Primăverii Felicitări echipei care a organizat această minunată activitate, 

profesorilor noștri care cu grijă, dăruire, dedicare și iubire nemărginită pentru copiii noștri 

talentați, le cultivă acestora înclinația spre sport, dezvoltare armonioasă și alimentație 

sănătoasă:Prof. Magdalena Trușcă, Prof. Miruna Popescu, Prof. Sebastian Ștef, Prof. Cristina 

Marcu-Dicu. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/3112099049007016  

 

25 Martie 2022 eleva Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu", Alisia Isabella Maria Grigorie, a 

obținut premiul I la Olimpiada de Engleză, faza județeană și este reprezentanta județului Dolj 

la Olimpiada Națională de Limba Engleză! 100 de puncte la Olimpiada Județeană! 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/251335750452770  

26 Martie 2022 -TINERI IN ACTIUNE# EROI....final de proiect Amenajarea unui spațiu de 

relaxare în curtea școlii cu voluntarii proiectului, elevi, părinți cadre didactice.Atunci când jocul 
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si activitățile de ecologizare și amenajarea unui "colț de rai" cu propriile lor mâini în locul unde 

petrec multe ore pe zi, curtea scolii, se îmbină armonios, fiecare dintre voluntarii prezenți la 

activitatea desfășurată simt entuziasm, bucurie, armonie, fericire și nu în ultimul rând, utilitate și 

împlinire. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1354450681699216 

 28 Martie 2022- Parteneriat Educațional "Campioni împreună" Elevii claselor a VII-a și a 

VIII-a au desfășurat azi o activitate extracurriculară în cadrul parteneriatului educațional cu titlul 

"CAMPIONI ÎMPREUNĂ", încheiat între Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" și Liceul 

Tehnologic Transporturi Căi Ferate. În cadrul activității a avut loc o scurtă prezentare a Liceului 

Tehnologic Transporturi Căi Ferate și a profilelor pentru care pot opta elevii claselor a VIII-a în 

acest an școlar, prezentare realizată de directorul liceului, prof. dr. ing. Pătrașcu Cristian 

Dumitru. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1603843186655874  

29 Martie 2022-lecție demonstrativă la informatică  Învățăm să programăm cu Scratch, oră 

de programare serioasă, deghizată în jocuri și animații! Elevii clasei a IV-a A au avut posibilitatea 

de a viziona câteva filmulețe și proiecte realizate de elevii din ciclul gimnazial.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5011521748930367&set=pcb.5011522438930298 

1 Aprilie 2022-lectie demonstrativă la dirigenție "Drumul către EU" clasa a VII-a B,  

dirig., prof. Trușcă Maria Magdalena. Activitatea este desfășurată în cadrul programului de 

consiliere școlară "Drumul către EU", program desfășurat la recomandarea Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1147653852743509   

3 Aprilie 2022 –Promovarea ofertei școlare pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 

 https://view.genial.ly/62476c810ad28700120fe8e8/video-presentation-oferta-educationala-

scoala-gimnaziala-mihai-eminescu-

craiova?fbclid=IwAR3EueaJh7AYyLxs1dxH6yRKk2r2VR1OzkWI6B25Si4qeoDG5abEn6NNr

oc  

7 aprilie 2022 - Simpozionul Național "Activitatea online de la necesitate la practică" La 

activitate au participat cadre didactice din judetele: Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, 

Caraș-Severin, Gorj, Ilfov, Olt, Suceava, Vâlcea, mun. București și județul Dolj. Organizatorii și-

au propus:- să promoveze atitudinile pozitive și demersurile inovatoare privind problemele actuale 

ale educației contemporane în general și învățarea online în special;- să faciliteze schimbul de 

experiență între cadrele didactice interesate de acest demers instructiv-educativ.Obiectivele stabil 

ite au fost realizate, ceea ce înseamnă că activitatea simpozionului national a avut succes. 

Materialele prezentate au fost excelent concepute, în prim plan au fost competențele digitale, 

științifice, de învățare, de dezvoltare personală.Evenimentul desfășurat a fost necesar, util, de 

actualitate. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5039002259515649&set=pcb.5039003256182216  
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8 Aprilie 2022- Ziua porților deschise Această acțiune este un prilej de cunoaștere a școlii unde 

învață deja sau vor învăța copiii. Pentru viitorii elevi și părinții lor poate fi primul contact cu 

școala unde vor merge și este una dintre cele mai frumoase, curate și dotate școli cu 

cadre didactice responsabile și foarte bine pregătite. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/photos/a.710578295691422/503895

5752853633/  

12-14 Aprilie 2022- Activități de educație financiară. Lecțiile de educație financiară le-au 

oferit copiilor răspunsuri la câteva întrebări legate de bani, de apariția lor, de rolul lor în viața 

noastră, de felul în care banii pot contribui la bunăstarea personală prin acoperirea nevoilor și 

satisfacerea dorințelor fiecăruia, cum putem economisi banii și cum putem avea un trai decent pe 

măsura câștigurilor fiecăruia dintre noi. Prof. Alexandru Cristina Prof. Boangiu Alina, Prof. 

Brîndușoiu CarmenProf. Cioi Georgiana Prof. Marcu-Dicu Cristina Prof. Stoian Cristiana, Prof. 

Vancica Alina ,Prof. Voican Victoria, prof. Trușcă Magdalena. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1174341250022804 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/2158522277648268  

15 Aprilie 2022- Afișarea rezultatelor la Olimpiada de Scratch Coding 2022. Elevul nostru, 

Călin Stoean, clasa a V-a, a obținut locul 3 pe țară la categoria de vârstă 11-12 ani, cu 

proiectul intitulat "Peace în the world". (Competition statistics: 888 competitors din 644 școli.) 

La categoria de vârstă 11-12 ani au participat 521 elevi din școli, palatele copiilor, cluburi de 

codare din toată țara.  

https://www.nkcc.info/ro/rezultate-pag5/olimpiada-de-scratch-coding-2022-com3  

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/666263487934692  

21 Aprilie 2022- Alisia Isabella Maria Grigorie a obținut Mențiune la Olimpiada Națională de 

Limba Engleză- Faza Națională,  desfășurată la Pitești, în perioada 17-21 aprilie 2022.  

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/677472570003815 

 3 Mai 2022- Elevii premiați și profesorii îndrumători, mândrii de trofeele și medaliile obținute la 

Olimpiadele Naționale.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5106776962738178&set=pcb.5106778512738023  

7 Mai 2022-Olimpiada Națională a Sportului, faza Județeană. La proba Tetratlon eleva 

noastră, Mare Carina, clasa a VII-a B, a obținut locul 5 în finala de 12. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5129266190489255&set=pcb.5129267180489156  

9 Mai- Ziua Europei, a Independenţei României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. 

Preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu", coordonați de cadrele didactice ale 

unității noastre școlare, au marcat, prin activități diverse, tripla semnificație a zilei de 9 mai. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/1031952804410822  
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12 Mai 2022 -Concursul Județean Interdisciplinar de Matematică în Limba Franceză 

"FRANMATHS.  

Premii obținute: Sakr Amir- VI A- Mențiune, Nica Maria Teodora- VI B- Mențiune, Anuța 

Eliza Daria- VII A- Pemiul II, Buciu Maria- VII A- Premiul Special, Spiridonescu Elena Alexia- 

VII A- Premiul Special, Spiță Bianca- VII A- Premiul Special. Nicolae Elena Teodora- VII B- 

Premiul III, Grigorie Alisia Maria- VII B- Premiul Special, Mihai Francesco- VII C- Premiul 

Special, Coordonatori:, Prof. Raluca Mitran, Prof. Maria Beer, Prof. Andreea Popa, Prof. Diana 

Bobonete , Prof. Alina Rusu 

13 Mai 2022- ,,Săptămâna sporturilor- Cupa SRB 2022".  Pasiunea pentru sport și prietenia 

s-au împletit armonios într-o atmosferă de basm în mijlocul naturii, oferite de Școala Româno- 

Britanică (SRB) în cadrul Proiectului Educativ ,,Săptămâna sporturilor- Cupa SRB 2022", 

proiect desfășurat sub sloganul ,,SPORT PENTRU SĂNĂTATE, SPOR(T) ÎN TOATE! 

Fotbal mixt, baschet mixt, ștafetă mixt, alergare de viteză 50 m fete/ băieți, aruncarea mingii de 

oină fete/băieți, săritură în lungime de pe loc fete/ băieți, au fost probele din concurs care ne-au 

adus un binemeritat loc III, la concursul pe echipe și foarte multe medalii de argint și de bronz la 

fiecare dintre probele din concurs pe echipe și individual. 

Mai presus de orice, putem concluziona că a fost relația "pasiune pentru sport- prietenie- fair-

play". 

Imaginile surprinse vor descrie de la sine atmosfera, bucuria și sentimentul misiunii îndeplinite 

atât din punct de vedere al copiilor competitori, al profesorilor participanți, dar mai ales al 

organizatorilor Proiectului. Prof. Claudia Ștef, inițiatoarea și sufletul acestui proiect educativ! 

dna director al Școlii Româno- Britanice (SRB), prof. Alina Țacu, Coordonatori: Prof. Ștef 

Sebastian, Prof. Trușcă Magdalena. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/533866391624990  

14 Mai 2022- Concursul de Creativitate "Experimente simple realizate de elevii din 

învățământul gimnazial și liceal", faza județeană, ediția a XVII-a, concurs inițiat de către 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", la 

care au participat 43 de echipaje cu un total de 80 de elevi. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/532534048277680  

16/23 Mai 2022- Concursurile Comper faza națională Limba și literatura română respectiv 

Matematică,  elevii școlii noastre au obținut premii și mențiuni la cele două etape premergătoare 

etapei naționale. 

27 mai 2022- Campania Județenă "Nu sunt diferit, sunt doar EU!" elevii școlii noastre au 

realizat un flash-mob -- "Dansul prieteniei". 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/598366835237564  

 

30 Mai 2022 - Activități practice. Activitățile practice pot atinge mai multe aspecte ale învățării 

și pot avea ca rezultat un obiect cu rol estetic, a cărei creare implică imaginația, creativitatea și 

atenția la detaliu.Un exemplu potrivit îl reprezintă machetele realizate de elevii claselor a VI-a ai 
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școlii noastre, în cadrul orelor de Educație tehnologică și aplicații practice, sub îndrumarea 

doamnei profesoare Mariana Mălăescu. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/732501214612904 

 

12 Iunie 2022 - Sfârșit de an școlar, veselie, voie bună. 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/713251883317611 

  

15 Iunie 2022- Afișarea rezultatelor la Concursul Internațional de Codare, World Scratch 

Animation Challenge, Mai, 2022. La concurs au participat 604 elevi din 532 de școli, din 44 de 

țări. Stoean Radu, poziția 38 la categoria 8-10 ani, a fost premiat cu: Outstanding animation, 

iar Stoean Călin, a obținut un punctaj foarte bun, clasându-se pe poziția 27 la categoria de vârstă 

11-12 ani. 

https://www.ikcc.info/en/results-pag5/world-scratch-animation-challenge-2022-com16  

 

30 Iunie 2022 –Afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională. La evaluarea națională 

2022 au participat toți elevii claselor a VIII-a (56 înscriși) 

Media pe școală la Evaluare Națională 2022 este 7,25 ( Matematică=6,91 și Limba și literatura 

română=7,60), iar media de admitere 2022 este 7,69. 

https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2022  

 

14 iulie 2022 – Rezultatele repartizării în licee 2022. Toți elevii școlii noastre urmează  forma 

de învățământ dorită: fie pe filiere teoretice (real sau uman) la Colegiile Naționale, fie la licee cu 

profil vocational sau licee tehnologice, fie urmează filieră profesională pe învățământ dual.  

 

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” dar mai ales 

părinților pentru parteneriatul de succes cu școala. 

 

Mult succes în noul an școlar 2022-2023! 
, 

https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/732501214612904
https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova/videos/713251883317611
https://www.ikcc.info/en/results-pag5/world-scratch-animation-challenge-2022-com16
https://www.admitereliceu.ro/top-scoli-generale/2022

