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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII INSTRUCTIVEDUCATIVE PENTRU SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2017-2018
Prezentul raport prezintă activitatea instructiv-educativă desfășurată în cadrul
Colegiului Național ”Calistrat Hogaș”, Tecuci ,în primul semestru al anului școlar 20172018 pe baza datelor statistice furnizate de departamentul secretariat și pe baza
rapoartelor comisiilor metodice și de lucru de la nivelul colegiului.

I. INFORMAŢII GENERALE
1.1 DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII
COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”
Adresa: str. COSTACHE RACOVIŢĂ , Nr. 20, TECUCI – GALAŢI
Telefon: 0236/820010, Fax: 0236/816915
E-mail: lchogas@yahoo.com
Site: www.cnchogastecuci.ro
1.2. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE ANUL ȘCOLAR
2017 – 2018
Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2017 – 2018 a fost realizat în totalitate:
- 1 clasa a Va informatică
- 6 clase a IX-a zi din care 4 clase profil real și 2 clase profil uman;
- 1 clasă matematică-informatică intensiv;
- 1 clasă matematică-informatică;
- 2 clase științe ale naturii;
- 1 clasă filologie jurnalism
- 1 clasă filologie limbi moderne;
Situaţia claselor şi a efectivelor de elevi la sfârșitul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 a
fost următoarea:

 GIMNAZIU : 
- 1clasă a V-a – 30 elevi
- 1 clasă a VI-a – 31 elevi

-

1 clasă a VII-a – 33 elevi
1 clasă a VIII-a – 29 elevi

Total clase gimnaziu zi- 4 clase- 123 elevi

 LICEU ZI profil REAL: 
- 4 clase a IX-a – 119 elevi
- 4 clase a X-a – 118 elevi
- 4 clase a XI-a – 121 elevi
- 4 clase a XII-a – 112 elevi

LICEU
ZI profil UMAN: 

- 2 clase a IX-a – 60 elevi
- 2 clase a X-a – 61 elevi
- 3 clase a XI-a – 92 elevi
- 2 clase a XII-a – 64 elevi
Total clase liceu zi: 25 clase – 747 elevi
Total elevi înscriși la sfârșitul semestrului I : 870 elevi
1.3. SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI LA SFÂR ȘITUL SEMESTRULUI I
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 VENIȚI-3
 PLECAȚI-7
PROFILUL
INFORMATICĂ

VI.A

INFORMATICĂ

VII.A
VIII.A

INFORMATICĂ
INFORMATICĂ

VENITI

din care
feminin
(7.2):

0

1.4. NUMĂR ELEVI VENIŢI/PLECATI
SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2017-2018

CLS.
V.A

Tota
l
(7.1)

PLECATI

MĂSTĂCAN D.
ALEXANDRA BIANCA
– BELGIA/ APR. ISJ
CHICOȘ D.

2

1

GABRIEL LUIS RETRAS
IX.A
IX.B

IX.C

MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ –
INTENSIV

INFO.
1. TRANDAFIE I.D.
ALEXANDRA
IOANA –
RETRASA,
PLECATĂ ÎN
ANGLIA (rrom)

ŞTIINŢE ALE NATURII

2.CATRIN C. VALI
– TRANSF. LTEC
TECUCI (rrom)
IX.D
IX.E

IX.F

X.A
X.B
X.C
X.D
X.E
X.F
XI.A
XI.B
XI.C
XI.D
XI.E
XI.F
XI.G
XII.A
XII.B

ŞTIINŢE ALE NATURII
FILOLOGIE - JURNALISM

FILOLOGIE
MODERNE

-

LIMBI

PANĂ V.M. ISABELA
CĂTĂLINA – LTME
GL./APR.ISJ

DĂNĂILĂ D.
MIHAELA
GABRIELA –
RETRASA,
PLECATĂ ÎN
ANGLIA
(rrom)

MĂSTĂCAN D.
BOGDAN CRISTIAN BELGIA/ APR. ISJ

OLARU C. LUIZA
ALEXANDRA RETRASA

MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ – INFO.
INTENSIV
ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII
FILOLOGIE - JURNALISM
FILOLOGIE - JURNALISM
MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ
INTENSIV

–

INFO.

ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII
FILOLOGIE - JURNALISM
FILOLOGIE - JURNALISM
FILOLOGIE
LIMBI
MODERNE
MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ – INFO.

XII.C

INTENSIV
ŞTIINŢE ALE NATURII

XII.D

ŞTIINŢE ALE NATURII

XII.E

FILOLOGIE - JURNALISM

XII.F

FILOLOGIE
MODERNE
TOTAL

ROȘU R.M.
LOUANA
ANTONYA RETRASA (rrom)
BOSNEA R. DIANA
ELENA – RETRASA
(rrom)

LIMBI
3

7

1.5. BENEFICIARI DE AJUTOARE FINANCIARE SEMESTRUL I 2016-2017
a) Rechizite

0

b) Bani de liceu

84

c) Burse sociale

0

d) Burse medicale

0

e) Burse de merit

0

f) Burse de performanţă 0
g) Burse de studiu

0

h) EURO 200

0

II. INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE ÎN SEMESTRUL I- ANUL
ŞCOLAR 2017 – 2018
Elevii Colegiului Național ”Calistrat Hogaș”, Tecuci au fost îndrumaţi în activitatea lor
de un colectiv didactic alcătuit din 49 cadre didactice, din care 38 profesori titulari.
Alături de colectivul didactic, în unitatea noastră şcolară şi-au desfăşurat activitatea 7
persoane reprezentând personalul didactic auxiliar (1 secretar şef, 1 secretar, 1 laborant, 1
bibliotecar, 1 informatician, 1 contabil șef şi 1 administrator financiar) şi 8,5 persoane
reprezentând personalul nedidactic (2,5 paznici, 4 îngrijitori, 1 mecanic de întreținere, 1
fochist).
Cadre
didactice

Doctor

TOTAL

2

Masterand

1

Master

13

Grad

Grad

I

II

29

6

Def.

10

Debutant

2

Necalificat

-

2.1. PERFORMANŢE PROFESIONALE ALE COLECTIVULUI DE CADRE
DIDACTICE
1. Profesori metodişti:
- Limba română
- Olaru Corina
- Matematică
- Glod Nelu
- Informatică
- Ciocănel Adriana
- Lb Engleză
-Marin Oana Maria
- Profesor psiholog
- Vechiu Luiza
2. Profesori membri în Consiliul Consultativ al ISJ
- Istorie
- Popa Monica
- Fizică
-Tiron Viorica
- Matematică
- Drăgan Oliwer
3. Conducători de cerc pedagogic:
- Informatică
- Ciocănel Adriana
- Matematică
- Drăgan Oliwer
4. Profesori autori de:
- mijloace de învăţământ: - Tiron Viorica
- Tudor Gabriela
- Ioniţă Doina
- Dobrin Valentina
5. Formatori :
- Tiron Viorica-fizică
- Ciocănel Adriana- informatică
- Ioniță Doina-ECDL
- Drăgan Oliwer-ECDL
- Panait Elena-INSAM
- Negru Andreea-germană
- Marin Oana-lb. engleză
- Olaru Corina-lb. română
- Ifrim Mariana- chimie
-DobrinValentina-biologie
-Drăguțu Persida-lb. română
-Goia Iuliana-geografie
-Vechiu Luiza-psiholog școlar
-Vrabie Felicia-chimie
-Tudor Gabriela-fizică
-Pătrășcanu Beatrice-socio-umane
-Angheluță Carmen-matematică
-Rădulescu Venera-laborant
-Preda Ștefănache-inginer de sistem
8. Reconversie profesională
- Angheluţă Carmen
- informatică
- Ciocănel Adriana
- informatică
- Ioniţă Doina
- informatică
- Popa Monica
- geografie
- Tudor Gabriela
- lb. engleză

9. Profesor mentori
- Ciocănel Adriana
- informatică
10. Membri ai Corpului Naţional de Experţi în management organizaţional
Tiron Viorica
- fizică
Ciocănel Adriana - informatică
Drăgan Oliwer
- matematică
Branişte Dorina
- limba şi literatura română
Olaru Corina
- limba şi literatura română
Ifrim Marian
-chimie
Marin Oana
-lb. engleză
Ioniță Doina
-informatică
Angheluță Carmen -matematică
Filimon Cătălin
-educație fizică
Precupanu Monica -istorie
2.2. SITUATIA PRIVIND GRADAŢIA DE MERIT

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Perioada

1.

Tudor Gabriela

Profesor

2014-2019

2.

Onica Monica Iuliana

Profesor

2014-2019

3.

Chirilă Daniela

Secretar

2015-2020

4.

Preda Ştefanache

Informatician 2015-2020

5.

Ciocănel Adriana

Profesor

2016-2021

6.

Ardeleanu Cornelia

Profesor

2015-2020

7.

Călianu Marcela

Profesor

2015-2020

8.

Precupanu Monica

Profesor

2017-2022

9.

Nistor Ștefan

Profesor

2015-2020

10.

Marin Oana

Profesor

2016-2021

11.

Angheluță Carmen

Profesor

2015-2020

12.

Olaru Corina

profesor

2015-2020

13.

Maxim Odorica

Bibliotecar

2015-2020

14.

Ioniță Doina

profesor

2014-2019

III. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI
INSTRUCTIV – EDUCATIV
3.1. SITUAȚIA LA PURTARE ȘI FRECVENȚA ELEVILOR ÎN SEMESTRUL I
A. SITUAŢIA DISCIPLINARĂ
NIVEL

MEDII LA PURTARE
sub 7

9,99-7

10

GIMNAZIU

-

-

123

LICEU

-

63

684

TOTAL
ŞCOALĂ

-

63

807

B.
SITUAȚIA ABSENȚELOR PE CLASE
SEM. I, AN ȘCOLAR 2017 - 2018

Înscriși
sept.

din
care
F

Rămași
feb.

din
care
F

Tot.abs.

din
care
F

Motiv.

din
care
F

Nemotiv.

din
care
F

5
6
7
8

30
30
33
30

19
16
17
13

30
31
33
29

19
17
17
13

88
170
187
253

52
75
90
107

47
100
175
253

27
34
85
107

41
70
12
0

25
41
5
0

T
gimn.

123

65

123

66

698

324

575

253

123

71

9A
9B
9C
9D
9E
9F

30
30
31
30
30
30

8
12
24
18
21
21

30
30
29
30
30
30

8
12
22
18
21
21

274
258
120
224
275
220

71
119
58
135
232
164

139
110
66
95
197
125

29
62
22
51
173
88

135
148
54
129
78
95

42
57
36
84
59
76

T IX

181

104

179

102

1371

779

732

425

639

354

10A
10B

29
28

11
13

29
28

11
13

404
521

151
220

292
302

111
127

112
219

40
93

10C
10D
10E
10F

31
30
30
31

25
22
24
23

31
30
30
31

25
22
24
23

228
420
472
572

TX

179

118

179

118

2617

11A
11B
11C
11D
11E
11F
11G

29
29
32
31
30
31
31

13
7
19
22
22
21
19

29
29
32
31
30
31
31

13
6
19
22
22
21
19

539
341
473
352
361
275
733

T XI

213

123

213

122

3074

12A
12B
12C
12D
12E
12F

27
28
30
28
34
31

10
6
24
22
24
23

27
28
30
27
33
31

10
6
24
21
23
23

453
594
725
629
695
564

T XII

178

109

176

107

3660

Înscriși
sept.

din
care
F

Rămași
feb.

din
care
F

Tot.abs.

din
care F

Motiv.

din
care F

Nemotiv
.

din
care F

T gimn.

123

65

123

66

698

324

575

253

123

71

T IX
TX
T XI
T XII
T liceu

181
179
213
178
751

104
118
123
109
454

179
179
213
176
747

102
118
122
107
449

1371
2617
3074
3660
10722

779
1772
1719
2156
6426

732
1705
2064
2491
6992

425
1151
1161
1488
4225

639
912
1010
1169
3730

354
621
558
668
2201

Total
abs. Sem.
I
Colegiu

874

519

870

51
5

11420 6750

7567

447
8

3853

227
2

8.70

8.70

4.43

4.41

Abs./
elev

13.13

186
291
416
508

104
420
279
308

1772 1705
187
181
254
270
273
130
424

447
167
352
221
276
136
465

1719 2064
208
101
582
515
398
352

324
317
509
499
460
382

2156 2491

13.11

82
291
261
279

124
0
193
264

104
0
155
229

1151

912

621

147
115
196
176
223
49
255

92
174
121
131
85
139
268

40
66
58
94
50
81
169

1161

1010

558

135
33
421
417
234
248

129
277
216
130
235
182

73
68
161
98
164
104

1488

1169

668

ABSENȚE ELEVI RROMI
AN SCOLAR 2017 - 2018 SEM. I
NR.
CRT.

1.
2.

NUMELE ȘI PRENUMELE
DĂNĂILĂ N. IONUȚ MĂDĂLIN
ROLEA S.R. MIHAI
ALEXANDRU

3.

CLS.
IX.A

7.
8.
9.

RĂDUCAN V. ROMEO NECULA

12.
13.

CATRIN C. VALI IONELA
FILIMON M.G. TABITA
DANIELA
TRANDAFIR I.D. ALEXANDRA
IOANA
CĂRĂMIDARU S.G. SORIN GIM
SĂNDULACHE F. ALEXANDRA
ELENA
IOAN F. ANI ALEXANDRA
MIRICA M. CLAUDIA
NICOLETA
DĂNĂILĂ D. MIHAELA
GABRIELA
GĂITAN V. GIULIA
FLORENTINA

20.

5

0

5

34
46
TRANSF.LTEC
C.3833/27.09.2017

IX.C
0
IX.C

0
0
RETRASĂ
C.4685/13.11.2017

IX.D
5

6

11

7

14

21

5

5

10

IX.D

IX.E
18
IX.F

0
18
RETRASĂ
C.4376/20.10.2017

IX.F

AVĂDANEI V. ANDREEA

19

9

28

0

2

2

3

0

3

4

0

4

26

5

31

0

2

2

8

3

11

14

32

46

0

1

1

X.D
X.D

FIERARU J. VALERICA IONELA

19.

4

X.C

16.

18.

0

12

ROMAN F. COSTEL MARCEL

17.

4

IX.E

14.
15.

27

IX.B
IX.C

10.
11.

5

IX.B

5.
6.

22
IX.A

MIHAI S. SORIN DANIEL
4.

TOTAL SEM.I
Mot.
Nem
total

GOLODIN L. VICTORIȚA
IORDACHE
D.
DENISA
GEORGIANA
DOBRA
S.M.
RODICA
VERONICA
DROSU
R.
MARICICA
MĂDĂLINA

21.

X.E
X.E
X.F
X.F
X.F

DUMITRU I. IACOV

22.

X.F
DUMITRU I. IOSIF

23.

CĂLIN S.FLORENTIN CIPRIAN

24.
25.
26.

36.
37.

7

4

11

14

3

17

19

2

21

11

0

11

8

1

9

2

1

3

0

8

8

1

1

2

9

16

25

5

19

24

XI.D

DUȚU G.I. MĂDĂLINA
BURLACU F. MARIANA
MIHAELA
SĂNDULACHE D.ALEXANDRU
VALENTIN

XI.E
XI.F
XI.F
XI.G

MIHAI S. ALEX JAN

35.

6

XI.E

32.

34.

6

XI.C

CHELMU G.G.ADRIAN MARIAN

33.

0

XI.D

28.

31.

0

XI.B

FILIMON M.G. REBECA

30.

0

XI.C
ILINCA V. MARICEL GABRIEL
SCRIPCARU C. REBECA
DANIELA
BULGARU R.C. MARICELA
RAMONA

27.

29.

0

XI.G
ROMANOV M.IULIA
GHEORGHE D. PARASCHIVA XII.D
DIANA
XII.D
ROȘU R.M. LOUANA ANTONYA
XII.E
BOSNEA R. DIANA ELENA
XII.E
NIȚĂ D. ANDRA LILIANA
Total abs. 32 rromi
Nr. abs./ elev rrom

43

5
48
RETRASĂ
C.228/23.01.2018
RETRASĂ
C.3568/20.09.2017

0
271
8.47

11
195
6.09

3.2 . REZULTATE LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I
A. PROMOVABILITATE- TOTAL PE ȘCOALĂ- 98,62%

LICEU - procent de promovabilitate-98,39 %
GIMANZIU - procent de promovabilitate- 100%

11
466
14.56

B. DISTRIBUŢIA ELEVILOR ÎN FUNCŢIE DE MEDII
Promovaţi

5 - 6,99

7 - 8,99

9 - 10

CLS. IX

175

-

140

35

CLS. X

178

1

98

79

CLS. XI

210

-

109

101

CLS. XII

172

2

73

97

TOTAL
LICEU

735

3

420

312

GIMNAZIU

123

-

23

100

TOTAL
ŞCOALĂ

858

3

443

412

0,34 %

51,63%

48,01%

TOTAL
ȘCOALĂ
%

C. ELEVI CORIGENŢI ŞI CU SITUAŢIE NEÎNCHEIATĂ
LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I – AN ŞCOLAR 2017-2018

NR.
CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE ELEVULUI

CLS

ELEVI
CORIGENTI

IX.C SN

GEOGRAFIE

1.

FILIMON M. EDUARD
GABRIEL

2.

CĂRĂMIDARU S.G.
SORIN GIM (R)

3.

SĂNDULACHE F.
ALEXANDRA ELENA (R)

IX.D
SN

4.

ONOFREI C. VERONICA
ELENA

IX.E FIL.

5.

BABIȘ C. IANNIS MIHAI

X.E FIL.

6.

CIOCOIU V. FLORIN

IX.D SN

XI.A

ELEVI
CU SITUAŢIE
NEÎNCHEIAT
Ă

MATEMATIC
Ă
CHIMIE
MATEMATIC
Ă
CHIMIE
ISTORIE
GEOGRAFIE
MATEMATICĂ
LB.
FRANCEZĂ
LA TOATE

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ANDREI
ALEXE L.D. RADU
EDUARD
CUCOANEȘ M. VLAD
ANDREI
MITROFAN C.G.
CRISTIAN PAUL
FILIMON C. ADRIANA
LUCIANA
CAPOTĂ N. CRISTIAN
OCTAVIAN
MASSIER N. MARICELA
AURORA
TOTAL

MI

OBIECTELE

XII.C
SN

LB.
ROMÂNĂ
MATEMATIC
Ă
MATEMATIC
Ă
LB.
FRANCEZĂ

XII.E FIL.

GEOGRAFIE

XII.E FIL.

GEOGRAFIE

XI.B MII
XI.B MII
XII.B MII

10 ELEVI

2 ELEVI

IV. ACTIVITATEA COMISIILOR ȘCOLARE
4.1. ARIA CURRICULARĂ - LIMBĂ ȘI COMUNICARE
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ANALIZA ACTIVITǍŢILOR COMISIEI DE LIMBA ROMANA PE SEMESTRUL I

-

-

1.
2.
3.
4.

In semestrul I din anul scolar 2017-2018, activitatea desfasurata de catre profesorii de
limba romana a avut drept principal scop asigurarea unui act educational de calitate.
Intreaga activitate a fost conceputa, incat sa permita atingerea obiectivelor stabilite la
inceputul anului scolar:
Proiectarea activitatilor didactice si conceperea strategiilor adecvate in concordanta cu
particularitatile fiecarui colectiv de elevi.
Stimularea interesului elevilor pentru disciplina limba romana(cu accent pe caracterul practic aplicativ in procesul de
predare-invatare).
Proiectarea si realizarea eficienta a tuturor activitatilor de pregatire a elevilor in vederea
participarii la concursurile scolare si la Examenul de Bacalaureat.
Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice de limba romana a cuprins :
activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă;
activitatea de perfectionare metodico-stiintifica ;
activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare ;
analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor ; activitati de pregatire
suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de pregatire
pentru participarea la concursurile scolare.

1) Activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă
În cadrul activităţii de proiectare a demersului didactic menţionez:
o
Întocmirea la termen a planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare de către
toţi membrii comisiei.
o
Consultarea listelor de manuale avizate de MEN şi achiziţionarea acestor manuale pentru
elevii claselor XI-XII într-un procent semnificativ.
o
Achizitionarea de manuale prin biblioteca scolii pentru clasele XI-XII;.
o
Aplicarea testarii initiale si a testelor de revenire;
o
Realizarea portofoliului ca profesor, coordonarea realizarii portofollilor elevilor;
o
Intocmirea fiselor de lucru, a bateriilor de teste, precum si a soft-urilor educationale.
o
Utilizarea si intretinerea materialului didactic aflat in dotarea laboratoarelor, precum si
sustinerea unor lectii in laboratorul AEL.
o
Pregatire cu elevii capabili de performanta;
o
Activitatea didactică propriu-zisă s-a concretizat în ore de calitate, atrăgând elevii spre
aceste discipline, la care se îmbină activitate
teoretică cu activitatea practică. Membrii catedrei au desfasurat ore cu un inalt grad de
interactivitate, iar elevii au participat activ la descoperirea si dobandirea cunostintelor.
Profesorii de limba romana au conceput orele intr-o astfel de maniera, incat acestea sa

constituie un real suport educativ pentru elevi, in ceea ce priveste atitudinile pozitive in raport
cu cunoasterea stiintifica, dezvoltarea capacitatilor intelectuale de nivel inalt, cultivarea
curiozitatii stiintifice si a spiritului de investigatie.
2) Activitatea de perfectionare metodico-stiintifica
Referitor la activitatea de perfectionare metodico-stiintifica, profesorii de limba romana
au participat la toate activităţile organizate la nivelul Comisiei, implicându-se în activităţile
acesteia prin susţinere de ore demonstative, prezentari de referate cu teme deosebite, informari
de specialitate, intocmirea unor proiecte de lectii si teste cu diferite tipuri de itemi.
Activitatile metodico-stiintifice desfasurate in semestrul I din anul scolar 2017-2018 au
cuprins:





Lectie demonstrativa cu caracter interdisciplinar desfasurata cu elevii clasei a X-a E la
disciplina limba romana , cu tema
“Caracterizarea personajelor” in romanul “Enigma Otiliei”sustinuta de professor Olaru
Corina;
Referate metodice:
Referat metodic: “ Importanta evaluarii initiale-metode si tehnici”-prof. Trofin Veronica
Referat metodic: “ Adaptarea stilurilor de predare la stilurile de invatare ale elevilor ” noiembrie 2017, sustinut de prof.
Olaru Corina.
Participarea la Cercul metodic pe oras la disciplina limba romana la CNSH Tecuci, cu
tema: . „Strategii didactice eficiente pentru dezvoltarea competentei de exprimare in limba
romana literara a elevilor de liceu”
Alte activitati realizate in cadrul comisiei metodice:





Informare privind activitatea comisiei metodice in anul scolar 2017-2018;
Analiza rezultatelor obtinute la examenul de bacalaureat 2018;
Planificarea activitatilor comisiei pe semestrul I si aprobarea planului managerial al
comisiei;
 Prezentarea tematicii si a graficului de pregatire pentru examenul de bacalaureat;
 Informare privind rezultatele testarilor initiale - discutii pe aceasta tema, propuneri de
optimizare a rezultatelor elevilor (octombrie 2017);
 Prezentarea unor modele de proiecte de lectie, modele de teste utilizate la discipina limba
romana (noi. 2017);
 Informare privind rezultatele testelor de revenire - discutii, analiza comparativa si propuneri
de optimizare a rezultatelor elevilor (decembrie 2017)
Privitor la activitatea de formare profesională continuă, mentionez ca membrii
Comisiei manifesta o preocupare de perfectionare continua.
 Membrii comisiei sunt implicaţi si în activitatea altor Comisii la nivelul Colegiului, dupa cum
urmeaza :
Numele si prenumele Comisii la nivelul scolii
profesorului
- Membru in Consiliul de Administratie-reprezentant primar;
Olaru Corina

Postelnicu Elena

- Responsabil Comisia de Limba si Comunicare;
- Comisia penru Curriculum;
- Comisia de admitere in ciclul superior al liceului pentru elevii din
clasa aXa;
-Comisia de verificare a ritmicitatii notarii
-Comisia de consiliere si orientare scolara;
-Comisia pentru promocarea imaginii scolii;
-Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare;
-Comisia de observatori pentru asistente la ore CEAC;
- Comisia de verificare a ritmicitatii notarii;
-Comisia pentru frecventa si combatere a absenteismului;
-Comisia pentru organizarea admiterii si indcrierii elevilor in clasa a
IXa;
-Comisia pentru programe si proiecte europene;
-Comisia de monitorizarea a parcurgerii materiei;
-Echipa de implementare a proiectului „Rose”;

Braniste Dorina

Echipa de implementare a proiectului” Rose”;
-Secretar CA;
-Comisia de evaluare a calitatii educatiei;
-Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a materiei;

Dragutu Persida

- Responsabil lectorate cu parintii cls.V-VIII;
- Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice
- Comisia de
revizuire a regumlamentului de organizare si
functionare;
-Echipa de implementare a proiectului „ROSE”;
-Comisia de revizuire a regulamentului de organizare si functionare;
-Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice;
-Comisia pentru consiliere si orientare;
- Echipa de implementare a proiectului „ROSE”
- Consiliul pentru curriculum;
- Comisia de consiliere si orientare scolara;
- Comisia de verificare a cataloagelor si a documentelor scolare;

Trofin Veronica

3) Activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare
Profesor-Braniste Dorina
Diploma de participare la Festivalul International al Aforismului ;
-Participare la concursul stiintific » Competent la limba Romana »

-Participare cu elevii la concursul de proza originala-Amintiri dintr-o calatorie »
-Mentiune cu elevul Susan George la concursul de fotografie in parteneriat cu Casa de
Cultura Tecuci ;
-Participare la lansare de carte » Drumul catre Vozia « preot Mihai Andrei Aldea ;
-Participare cu elevi la cenaclul literar » Hyperion » desfasurat in doua sedinte –
noiembrie si decembrie 2017 ;
Trofin Veronica
-Diploma de participare la Festivalul International al Aforismului ;
- participare la lansare de carte a preotului Mihai Andrei Aldea ;
-Participare cu elevii si obtinerea de mentiuni la concursul local « Cand vioarele
tacura » ;
-Obtinerea de premii II si III la Concursul International « Traditii si obiceiuri de iarna
pe u lita mea » cu elevii : Belciu Iuliana-premiul III‟-cls a XI a G ; Iacob Elena –premiul I
cls a IX a F ;Mustata Mirela –premiul I cls a IX a F ; Lazar Bianca –premiul II-cls a IX a
F ; Totolici Cristina –premiu II-clasa a XI a G ;
- Participare la concursul » Amintiri dintr-o calatorie »-premii cu elevii-I, II III ;
-Activitati realizate cu elevii la cenaclul » Hyperion » ;
-pregatire suplimentara cu elevii pentru olimpiada de limba si literatura romana ;

Profesor ;OLARU CORINA
-Participare cu elevii la Festivalul National de Poezie » Costache Conachi » ;
-Diploma de participare cu eleva Cernica Adelina la activitatile realizate la C.N.C.H.
in cadrul Festivalului International al Aforismului ;
Diploma de participare cu trei eleve la Concursul International de Creatie » Romeo
si Julieta « de la Mizil –ianuarie 2018 ;-eleva-Cernica Adelina-cls. a X a E ; Radu Dianacls.a XI a D ; Potarniche Raluca-cls a IX a D ;
-Prof. Coordonator al Cenaclului literar « Hyperion » ;
-realizare cu elevii a revistei Cenaclului « Hyperion » ;
-Obtinerea de premii la Concursul International « Traditii si obiceiuri de iarna pe ulita
mea »-premiul I-elevele Bumbaru Bianca cls a X a E ; Catana Ana-Maria cls a IX a D ;
Pascaru Iuluiana X E ;premiul II eleva Sandica Denisa- X E ;
Participare la lansare de carte a prof. universitar Boris Plahteanu ;
Participare la lansare de carte a redactorului-sef al revistei Scoala Galateana-Gheorghe
Nazare ;
Obtinerea de premii cu elevii –premiul I si premii II la concursul » Amintiri dintr-o
calatorie »
-Participare la Simpozionul Stiintific « Competent la limba romana » ;
Activitate Omagiala dedicata poetului national Mihai Eminescu – « La steaua » ianuarie2018
-Pregatire cu elevii pentru Olimpiada de limba si literatura romana » George Calinescu
« -8 elevi calificati ;
-Activitati dedicate zilelor Colegiului
- : « Elevii la catedra-profesorii in banci »
« -Internetul- o provocare »
- « Procese psihice deviante in literatura romana » ;
- « Impresii din jurnalul unei zile de noiembrie » ;

-« Licean pentru o zi »
Articole publicate in revista “Scoala Galateana”
-“Festivalul International al Aforismului la HOGAS”-decembrie-2017
“ Influiente ale mass-mediei asupra vocabularului elevilor de liceu”-ianuarie
2018
„ Cenaclul literar-poarta povestilor la HOGAS”martie-2018
- Articole publicate la nivel de scoala
Profesor redactor la revista” Din culisele bibliotecii scolare”2017
articole publicate si poezii;
Dragutu Persida
-Participare la organizarea conferintei “Despre sufletul romanesc” la CNCH cu
preotul Andrei Aldea si directorul editurii EvdoKimos Mircea Birzoi;
-Participare cu elevii si obtinerea de premii la concursul local” Cand vioarele
tacura”;
-Participare cu elevii la concursul‟‟ Amintiri dintr-o calatorie”
-Profesor coordonator al Cenaclului literar” Visatorii‟‟;
- Activitate dedicate poetului national Mihai Eminescu- “Fior de luceafar”;
- Profesor coordonator la clasa a VI a in cadrul concursului “COMPER”la care s-au
calificat un nr. De 26 de elevi( 2 premii II, 14 premii III si 10 mentiuni );
- Prof. coordonator al elevilor care au publicat creatii proprii in revista bibliotecii
colegiului” Din culisele bibliotecii scolare”- Iftimie Arsenia si Dragan Irina –clasa a XI
Af;
Pregatire suplimentara cu elevii clasei a VIII a;
-Pregatire suplimentara cu elevii clasei a XII a A ,F pentru BAC;
-Pregatire suplimentara cu elevii participant la olimpiada de limba si literature romana –
faza pe scoala-8 elevi calificati;
Profesor; Postelnicu Elena
Participare la Simpozionul Stiintific “Competent la limba romana”
Profesor evaluator la Concursul de proza memorialistica” Amintiri dintr-o
calatorie” –premii si mentiuni;
- Participare cu elevii la Cenaclul literar “Hyperion”;
- Profesor colaborator la revista” Din culisele bibliotecii scolare”
- Activitati desfasurate in cadrul Cercului de lectura-clasa a Va;
- Activitate Omagiala de ziua lui Mihai Eminescu- “Steaua cardinala a
culturii romane”;
- Profesor mentor la Concursul National‟ COMPER”;
Profesor evaluator la concursul de creatie Cand vioarele tacura”
-

Profesor Nistor Sandita
Participare la concursul de creatie literara” Cand vioarele tacura..”- premiul I –
eleva Dragan Claudia cls. a VII a
-Participare la concursul” Amintiri dintr-o calatorie”;
-Participare la clubul de lectura cu elevii clasei a VII a;

- Participare cu elevi la olimpiada de limba si literature romana-faza pe scoala;
-Participare ccu elevi la Concursul National “COMPER “
-Activitati desfasurate in saptamana “Scoala Altfel” “-Sa ne cunastem scriitorii”
PROTOCOL DE COLABORARE stabilit cu:
 Casa de Cultura a Municipiului-profesor Olaru Corina ;Braniste Dorina;
 Asociatia Cultural -Stiintifica „ Pleiades” – prof. Olaru Corina; Trofin Veronica;
 Biblioteca Municipala” Stefan Petica”- profesorii- Dragutu Persida, Trofin Veronica,
Nistor Sandita;Postelnicu Elena;
 Fundatia Culturala „Pelin‟ -profesor- Olaru Corina;
 Muzeul Teodor Cincu- Prof. Olaru Corina;
PROIECTE NATIONALE:
Proiectul National pentru success in educatie “ROSE”-profesorii; Braniste Dorina,
Postelnicu Elena,Dragutu Persida;Trofin Veronica;
ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT
 Proiectul „ Saptamana legumelor si fructelor” – predarea de fructe si legume la Cantina
de ajutor social –profesorii catedrei;
 Saptamana fructelor – activitate de voluntariat – cl. a VII-a – oferit fructe pentru Centrul
copiilor cu disabilitati si Scoala Speciala Tecuci (21.11.2014);-Profesorii catedrei
 Proiectul SNAC – Activitati relizate la Centrul copiilor cu dizabilitati neoromotorii cu ocazia
lui Mos Nicolae – prof. Olaru Corina;Braniste Dorina, Dragutu Persida;
4) Analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor claselor a IX-a ; activitati
de pregatire suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore
de pregatire pentru prezentarea la concursurile scolare
In luna septembrie a anului scolar 2017-2018 s-au aplicat teste initiale la clasele de inceput
de ciclu scolar , la disciplina limba romana, pentru a constata nivelul pregatirii elevilor.
Se constata un progres inregistrat in pregatirea elevilor la cele trei discipline, in urma
aplicarii testelor de progres la sfarsitul semestrului I, in luna decembrie 2017 ;.
Comparativ cu testarea initiala din luna septembrie, se constata o crestere a mediei pe clasa,
numarul notelor bune fiind in crestere. Un procent mare din totalul elevilor testati au reusit sa-si
insuseasca notiunile teoretice de baza, dar se semnaleaza deficiente in rezolvarea itemilor cu
grad crescut de dificultate.
Masuri de ameliorare propuse:
- Stabilirea in continuare a sarcinilor de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor.
- Utilizarea unui ansamblu de metode activ-participative si a mijloacelor de invatamant
adecvate , care sa favorizeze stimularea interesului pentru studiul limbii romane;.
- Aplicarea metodelor alternative de evaluare.;
- Acordarea unei atentii deosebite in formularea sarcinilor de lucru , cresterea timpului de lucru
planificat pentru rezolvarea problemelor la disciplina limba romana;.
- Orientarea studiului individual catre notiunile mai putin intelese de catre elevi.
- Sistematizarea cunostintelor si reactualizarea in permanenta a notiunilor assimilate.
- Urmarirea in continuare a progresului scolar la fizica pentru fiecare elev in parte.

Profesorii care au avut ore la clasele a XII-a au organizat ore de pregatire suplimentara
cu elevii care au optat pentru disciplina limba romana la Examenul de Bacalaureat, pe
parcursul semestrului I, conform planificarilor, inca din luna octombrie.
Propunem urmatoarele masuri pentru imbunatatirea rezultatelor pentru sesiunea iunie
2018 a examenului de bacalaureat: evaluarea continua a elevilor prin testari saptamanale,
stabilirea unei legaturi stranse cu familia elevului, pentru a le comunica parintilor evolutia
elevului, cresterea exigentei, participarea elevilor la toate orele de pregatire suplimentara
efectuate in scoala, antrenarea elevilor in Simularea Examenului de Bacalaureat ce se va
desfasura in luna martie 2018.
O deosebită atenţie s-a acordat pregătirii lotului olimpic .
Ca o concluzie finala, activitatea comisiei in semestrul I din anul scolar 2017-2018 s-a
desfasurat in conditii bune, membrii comisiei fiind preocupati de cresterea calitatii si eficientei
procesului de predare-invatare la disciplinele de specialitate.

ANALIZĂ SWOT
PUNCTE TARI:
-Implicarea profesorilor si a elevilor in proiecte educationale- :”Rose”
- Foarte buna pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice.
- Implicarea responsabilă şi competentă a cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ.
- Aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării.
- Relaţia afectivă profesori-elevi.
- Implicarea unor elevi în activităţi diverse: simpozioane, mese rotunde, spectacole, concursuri
pe diverse teme, creaţii proprii etc.
- Aplicarea celor mai moderne modalităţi de receptare a textului literar: lectura orizontală,
lectura verticală, relaţia intentio auctoris – intentio operis – intentio lectoris, lector inocent –
lector eficient – lector competent etc.
- Realizarea activităţilor de evaluare a elevilor pe tot parcursul orelor.
- Implicarea cadrelor didactice în activităţi ale profilului: proiecte, simpozioane, olimpiade,
concursuri, publicaţii etc.
- Formarea continuă a cadrelor didactice.
- Organizarea unor activităţi de excepţie cu prilejul diverselor evenimente: sărbătorile de
Craciun,ziua lui Eminescu,ziua Unirii ,Zilele Colegiului.
PUNCTE SLABE:
- Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii
permanente a calculatorului.
- Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să
le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori
insuficienţa vocabularului.
- Absenteismul repetat al unor elevi.
- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.
- Lipsa lecturii suplimentare.
- Scăderea interesului pentru actul învatarii.
AMENINŢĂRI:
- Scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii.

- Lipsa de interes a elevilor pentru studiul literaturii române şi a literaturii universale.
- Constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a
lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării.
- Imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, dicţionare
etc. indispensabile procesului instructiv-educativ
- Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură
parcurgerea conţinuturilor învăţării.
OPORTUNITĂŢI:
- Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbă română ..
- Asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă.
- Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
- Asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor.
- Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare.
- Dotarea cabinetului de limba romana.
- Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv.
- Implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea
inteligenţelor multiple ale elevilor.
PLAN REMEDIAL-ARIA CURRICULARA LIMBA SI COMUNICARE
-Recuperarea laturilor disfunctionale.
-Structurarea unor comportamente dezirabile.
-Dezvoltarea atitudinii pozitive de relationare in grup.
-Dezvoltarea motricitatii generale si a finei motricitati.
- Încercarea de a atrage cât mai mulţi elevi spre studiul aprofundat al literaturii române şi al
limbilor moderne.
- Stimularea gustului pentru lectură.
- Implicarea elevilor în activităţi atractive care să le îmbogăţească cunoştinţele şi să le dezvolte
vocabularul.
- Folosirea mijloacelor audio-vizuale în învăţatea limbilor moderne şi în cunoaşterea
subiectelor unor opere literare.
- Reducerea absenteismului prin folosirea unor modalităţi persuasive referitoare la importanţa
parcurgerii cursurilor liceale.
- Dotarea suplimentară a cabinetului cu CD/DVD-uri care să conţină materiale / opere ale
literaturii române si literaturii universale.
- Realizarea unor activităţi interdisciplinare.
- Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenul de Bacalaureat.
-Imbunatatirea frecventei elevilor .
-Perfectionarea metodelor utilizate de profesori la clasa.
-Insusirea temeinica a notiunilor teoretice si formarea unor abilitati practice.
-Pregatirea psihologica a elevilor care sustin examenul de Bacalaureat.
Rensponsabil Comisie metodica ,
Olaru Corina

CATEDRA DE LIMBI STRĂINE
La începutul anului școlar cadrele didactice au realizat proiectarea activității didactice pe
unități, capitole și lecții, cu inserarea unor metode moderne, exploatând la maxim lucrul în
perechi și pe grupe, pentru realizarea obiectivelor și stabilirea unui sistem de evaluare eficientă
ce urmează a se realiza pe parcursul demersului didactic.
Încă din luna septembrie, profesorii s-au aliniat la noile orientări ale reformei în vederea
parcurgerii materiei, au ales manualele conform unor criterii stabilite, au comandat
manualele necesare lucrului acolo unde a fost cazul sau materialele auxiliare pentru toate
clasele, analizând posibilitățile disciplinelor opționale de a se integra în curriculum-ul la
dispoziția școlii. În acest fel se poate spune că au fost abordate limbile străine din perspectiva
interdisciplinară, urmând să se susțină simulări pentru proba C a examenului de bacalaureat2018 la limba engleză și limba franceză în cursul lunii decembrie.
În cadrul primei ședințe a comisiei, din 26 octombrie 2017, după prezentarea Raportului
asupra activității catedrei din anul școlar 2016-2017 ,responsabilul comisiei, profesor Negru
Andreea a prezentat Planul managerial anual și pe semestrul I al anului școlar 2017-2018. S-au
făcut propuneri de tematici de către membrii comisiei, s-a discutat fișa de evaluare a activității
cadrelor didactice pe anul școlar trecut, s-au discutat calificativele pentru anul școlar 20162017, s-a făcut analiza rezultatelor obținute la bacalaureat, s-a dat citire raportului de analiză a
rezultatelor la testele inițiale și s-au predat toate documentele programatice ale activității
didactice pe anul în curs pentru a fi înregistrate și depuse la dosarul comisiei.
Toți profesorii au fost evaluați conform criteriilor de performanță cuprinse în fișa de
autoevaluare la care au atașat și Raportul de autoevaluare, calificativele obținute de cadrele
didactice fiind foarte bune.
Au fost aprobate programele de opțional și fiecare membru a aflat apartenența la una sau
mai multe din comisiile formate la nivelul colegiului precum și responsabilitățile ce le revin în
anul școlar la care ne referim.
S-a făcut analiza rezultatelor obținute de elevii colegiului în urma desfășurării probei C a
examenului de bacalaureat-2017, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal s-a constatat o creștere a
procentului de calificative de B 2 la limba engleză. Nu același lucru se poate spune despre
rezultatele de la proba de producere de mesaje scrise, unde s-a înregistrat un procent de 59,5%
a calificativelor de A2. Acest rezultat dovedește o slabă pregătire a elevilor în ceea ce privește
abilitățile de scriere în limba engleză .
La limba franceză rezultatele obținute denotă că elevii au dificultăți în înțelegerea unui text
audiat în limba franceză probă pe care un elev nu a reuşit să o treacă, dar și în producerea de
mesaje scrise în limba franceză.
În vederea remedierii acestor deficiențe profesorii catedrei și-au propus intensificarea
pregătirii suplimentare pentru bacalaureat, pregătire ce se desfășoară conform graficelor și
programelor stabilite încă din luna octombrie.
Anul acesta școlar 2017-2018, administrarea testelor predictive/inițiale s-a aplicat la
clasele a IX a și a V a, fiind precedate de două săptămâni de recapitulare a materiei. Până la
sfârșitul lunii octombrie s-a realizat evaluarea lor, s-au stabilit măsurile ce se impun, testele de
progres urmând a fi administrate în luna ianuarie, constituind preocuparea principală a tuturor
cadrelor din comisie. Rezultatele obținute au fost analizate în cadrul comisiei metodice și în
cadrul Consiliului Profesoral, întocmindu-se rapoarte pentru fiecare clasă, profesor și obiect în
parte.

În luna septembrie 2017 s-a organizat conferința „Despre sufletul românesc”-organizator
prof. Marin Oana și prof Nistor Ștefan.
De asemenea a avut loc o activitate de Halloween, intitulată Mister şi feerie de Halloween-o
expoziție de desene, felicitări și bostănei – realizate de clasele V-XII- prof. îndrumători:
prof. Panait Elena și prof. Marin Oana
În luna noiembrie a avut loc sustinerea Cercului Metodic de limbi moderne ce a avut
ca temă „Elemente necesare în realizarea unui proiect de programă de opţional” fiind susţinut
în colaborare cu Liceul Tehnologic nr1. Corod. După prezentarea părţii teoretice a realizării
programelor de opţional ,participanţii au avut parte de o surpriză ce a constat într-un mic
Workshop – în cadrul căruia fiecare grupă a trebuit să se gândească la un opţional şi să noteze
câteva competenţe specifice şi activităţile de învăţare corespunzatoare acestora.
Tot în luna noiembrie s-au stabilit loturile olimpice, realizându-se și un curriculum
complementar în vederea pregătirii pentru performanță a elevilor. Elevii participanți la
olimpiada de limba engleză și franceză au beneficiat de un program susținut de pregătire
rezultatele fiind pe măsură. În urma participării la faza pe școală,(17.01.2017) la olimpiada de
limba engleză s-au calificat pentru etapa locală un număr de 24 de elevi pregătiți de prof. Panait
Elena ,prof. Marin Oana,prof. Dumitrache Cristina şi prof. Stancu George.
Tabel nominal cu elevii calificați pentru etapa locală a olimpiadei de limba engleză din
data de 18.02.2017
Nr.

Numele, inițiala tatălui

crt.

și prenumele elevului

Clasa

IX
1

MIRON F.ANDREI

2

PLEȘCAN ANDREEA

3

VINTILǍ G. ANDREI

4

VLASE D. SIMONA ELENA
ANTOHI D. ALEXANDRU
ȘTEFAN
BOSTAN C.A. ANDRA IULIANA

IX
IX
IX

5

X
X

6
7

BUMBARU M.V. BIANCA
TEODORA
BUZEA A. BOGDAN

X

CAPOTǍ G. REBECA

X

ILIE I. MAURA ALBERTINA

X

LECA M. MARIANA

X

PASCARU V. IULIANA

X

X

8
9.
10.
11.
12.

Nota
Finală
faza pe
scoala
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,60
8,50
8,50
9,00
9,00
8,60
8,50

Școala de

Nume și prenume

proveniență

profesor îndrumător

C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș

PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
DUMITRACHE
CRISTINA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
DUMITRACHE

STEGARU M. VALENTINA

X

VOINEA C.D. ADRIANA EVA

X

ANDREI V. ANA MARIA

XI

ARGHIRE F. COSTEL COSMIN

XI

BǍRARU I. ALEX

XI

BELCIU A. LILIANA FLORINA

XI

13.
14.
15.
16.
17.
18.
XC
19.

CHISCOP D.LUIS

20.

22.

GHIMICI M.G. ERICA
MANOLACHE F. ALEXANDRU
GABRIEL
NECHIFOR M.I. ALEXANDRU
CONSTANTIN

23

RADU T.L. CĂTĂLINA GABRIELA

24

ZAHARIA E.I. LAURA FLORICICA

XI

21.

XI
XI
XI
XI

8,50
8,50
9,10
8,50
8,50
8,70
8,50
8,50
9,00
8,60
8,50
8,50

Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci
C.N.C.Hogaș
Tecuci

CRISTINA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
STANCU GEORGE
DUMITRACHE
CRISTINA
MARIN OANA
STANCU GEORGE
MARIN OANA
MARIN OANA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
MARIN OANA
MARIN OANA

Tabel nominal cu rezultatele elevilor la etapa locală a Olimpiadei de limba engleză din data
de 18.02.2018

1

Numele, inițiala tatălui și
prenumele elevului
MIRON ANDREI

a IX a

Secțiunea
A/B
A

Nota
finală
ABS

2

PLEȘCAN ANDREEA

a IX a

A

71

3

VINTILĂ ANDREI

a IX a

A

81

4

VLASE SIMONA

a IX a

A

77,50

5

ANTOHI ALEXANDRU

aXa

A

83

6

BOSTAN ANDRA
CALIFICATA LA FAZA
JUDETEANA
BUZEA BOGDAN

aXa

A

94

aXa

A

83

Nr crt

7

Clasa

Școala de
provenineță
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”

Profesor
îndrumător
PANAIT ELENA

C.N. ”C.
HOGAȘ”

PANAIT ELENA

PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA

8

CAPOTĂ REBECA

aXa

A

74

9

ILIE MAURA

aXa

A

ABS

10

LECA MARIANA

aXa

A

77

11

STEGARU VALENTINA

aXa

A

65

12

VOINEA ARIANA

aXa

A

70

13

ANDREI ANA MARIA

a XI a

A

67

14

BĂRARU I. ALEX

a XI a

A

79

15

BELCIU LILIANA

a XI a

A

63

16

CHISCOP D. LUIS

a XI a

A

77

17

GHIMICI M. ERICA

a XI a

A

82

18

RADU T. CĂTĂLINA

a XI a

A

79

19

a XI a

A

85

20

ZAHARIA E.I. LAURA
FLORICICA
BUMBEA BIANCA

aXa

A

72

21

PASCARU IULIANA

aXa

A

70

22

MĂSTĂCAN BOGDAN

a XI a

A

75

23

NECHIFOR ALEXANDRU a XI a

A

73

24

MANOLACHE
ALEXANDRU
ARGHIRE COSMIN

a XI a

A

75

a XI a

A

65

25

C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”
C.N. ”C.
HOGAȘ”

PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
STANCU
GEORGE
MARIN OANA
STANCU
GEORGE
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA

REZULTATE OLIMPIADA LB. FRANCEZĂ ETAPA LOCALĂ

Nr.crt.
1
2

Nume și prenume
BURUIANA V.S.ROXANA
ADRIANA
BERBECI D.D. MARLENA
ANDREEA

Clasa
IX

Școala
CNCH

X
CNCH

Prof. coord.
DRUȚA
ALINA
PETREA
MARIA

Punctaj
9,00
9,00

Cu ocazia Zilelor Colegiului care au avut loc anul acesta în săptămâna „Să ştii mai
multe să fii mai bun” 6-10 noiembrie, membrii catedrei s-au implicat activ realizând
următoarele activități:
• SPELLING BEE- concurs de rostire a cuvintelor pe litere prof. Marin Oana şi Panait Elena

TABEL ELEVI PARTICIPANTI LA CONCURSUL”SPELLING BEE”
–PRIMA EDIȚIE - 10.11.2017
NR.CR
T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NUME ȘI PRENUME ELEV
BĂRBIERU VLAD
TOMA ANDREI
CHISCOP LUIS
TOADER FLORINA
BĂLĂUNȚESCU MĂDĂLIN
RADU CĂTĂLINA
DODAN GEORGE
POPA IONUȚ
ANTOHI ALEXANDRU
GHILD HIMELFARB LARA
BOSTAN ANDRA
CAPOTĂ REBECA
MIHALACHE ALEXANDRU
LATEȘ LUANA
GAVRILESCU DAN

CLASA
XI E
XI E
XI E
XI E
XI E
XI A
XI D
XI D
XA
XC
XD
XD
XD
VI
VII

16.

CAUA MANUELA

VII

17.

DRĂGUȚU MATEI

VII

18.

PĂCURARU GIULIA

VII

19.

DRĂGAN CLAUDIA

VII

20.
21.

MARIN ANDREI
BORȘ ALEXANDRU

VIII
VIII

ORGANIZATORI:
Prof. MARIN OANA MARIA
Elev BĂRARU ALEX- cls XI A

PROF.
ÎNDRUMĂTOR
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
MARIN OANA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
PANAIT ELENA
MARIN OANA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
DUMITRACHE
CRISTINA
MARIN OANA
MARIN OANA

REZULTAT

PREMIUL I

PREMIUL III

PREMIUL II

PREMIUL III

PREMIUL II
PREMIUL I

JURIU:
Prof. MARIN OANA MARIA
Prof. PANAIT ELENA
Eleva: PĂTRĂȘCANU ANDRADA- cls XI C
Elevul: BĂRARU ALEX- cls XI A
• Sankt Martin-prezentare Power Point despre tradiţiile germane, realizare de lampioane, Ich
gehe mit meiner Laterne-cântec şi concurs de cultură generală –activitate realizată cu elevii
clasei a VI-a coordonator prof. Negru Andreea
• Thanksgiving Day –sărbătorirea Zilei Recunoştinţei în stil american- expoziţie, postere,
rebusuri, glume, ghicitori – membrii catedrei de limba engleză







S-a realizat monitorizarea internă CEAC care a surprins buna pregătire metodico-științifică a
cadrelor din cadrul comisiei și utilizarea de către acestea a metodelor moderne de predareînvățare-evaluare pentru motivarea activă a elevilor
În luna decembrie a fost susţinută o lecţie demonstrativă ce a avut ca temă: « Adventzeitlecţie de cultură şi civilizaţie germană »- propunător prof. Negru Andreea .
Ghetuţa lui Moş Nicolae -6 decembrie -activitate realizată în cadrul Atelierului de creaţie ce
a constant in confectionarea unor ghetuţe din fetru şi apoi în umplerea lor cu dulciuri; fiind
apoi dăruite unor copii nevoiaşi prof. îndrumător Negru Andreea, prof colaborator
Dumitrache Cristina, Pătraşcanu Beatrice şi Ardeleanu Cornelia
Activitate de voluntariat la grădinița din cadrul școlii nr. 7 Nicolae Bălcescu cu ocazia
sărbătorii de Crăciun.- prof. Marin Oana Maria.
Campania umanitară ”De la inimă la inimă”- prof Marin Oana Maria( împreună cu alți
prof diriginți din colegiu) în parteneriat cu CJRAE Galați.
Târgul de Crăciun – expoziţie cu vânzare de felicitari şi ornamente pentru bran în scop
caritabil proponător prof. Negru Andreea
In luna ianuarie prof. Alina Druţă a prezentat referatul cu tema” Les fêtes chez les Français
“acesta fiind însoţit şi de o prezentare Power Point realizata cu elevii prof. Druţă Alina şi
Petrea Maria
La nivelul catedrei de limbi moderne există și un club de lectură în limba engleză, ”Reading
Club” coordonat de prof. Panait Elena și Marin Oana. Elevii citesc în fiecare lună o carte ,după
care au loc dezbateri referitoare la cărțile citite.
Elevii claselor a XII a au beneficiat de un program suplimentar de recapitulare și
revizuire a materiei, care s-a desfășurat pe parcursul orelor de curs sau conform unui program
suplimentar afișat. Tot mai mulți dintre elevii noștri, din nefericire, consideră că se pot
descurca singuri și de aceea prezența lor la orele de pregătire suplimentară este de multe ori
slabă sau lipsește cu desăvârșire. De aceea mulți dintre profesori au ținut o evidență clară a
prezenței acestora la orele de pregătire.
Problema relației profesor elev nu poate fi optimizată fără empatie și dialog reciproc. Noi ,
profesorii de limbi moderne vedem în elevi reali parteneri în învățare, predare, evaluare,
metodele alese, tehnicile și mijloacele de învățământ fiind modalitatea de a garanta succesul
activității noastre.
Membrii catedrei s-au implicat în proiecte și programe împreună cu elevii pe care îi
coordonează.De asemenea membrii catedrei de limbi moderne au luat parte şi la activităţile de
voluntariat desfăşurate în şcoală. De asemenea prof. Negru Andreea a coordonat activităţile
Atelierului de creaţie „Regenbogen” unde s-au realizat materiale pentru Târgul de Crăciun.
Proiecte:
 Proiect Euroscola Muzeu tecucean: Unicitate, Tradiție, Conctinuitate- coordonatori prof
Marin Oana și Onica Monica( elevi cls IX-XI)
 Proiect ROSE ( proiect de grant cu finanțare)- coordonator prof. Marin Oana
 Proiect Europa Casa noastră- Concurs Leader European- prof. Marin Oana(elevi cls XI
D)
 Proiect regional ”Romînia Pitorească
 Proiect Jaromania- prof. Panait Elena
Concursuri
 Premiul I Simpozionul regional de proiecte științifice ale elevilor GUSTĂ ȘTIINȚA
ediția a X a, etapa județeană, secțiunea Pe meleagurile Științei - elevi Iacomi Ionuț și
Slabu Cosmin, cls XI D, prof coordonatori Marin Oana și Onica Monica

 Premiul I la Concursul național ”Fantezii de iarnă” ediția a VII a( CAEN 2017) elevii din
echipa Euroscola, coordonatori prof. Marin Oana și prof. Onica Monica.
Publicații
 Articol ”Școala Gălățeană”- prof. Marin Oana Maria
 Articol în carte cu ISBN ”Sărbătorile de iarnă la români”, decembrie 2017- prof Marin
Oana și Onica Monica- Simpozion Național ”Deschide-ți inima ,creștine!”
Toate activitățile desfășurate în semestrul întâi vor fi continuate în semestrul al II lea pentru
asigurarea unei continuități și a eficienței în procesul didactic.
Întocmit, responsabil comisie metodică,
Prof.Negru Andreea-

4.2. ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

CATEDRA DE MATEMATICĂ
Cei ce educă şi instruiesc, împreună cu o bună parte a celor ce sunt educaţi şi instruiţi, sunt pe
zi ce trece, tot mai profund implicaţi în reușita demersului lor, în stabilirea de noi standarde de
pregătire. Ca și educatori ne bucurăm dacă la sfârşitul unui semestru, suntem încununați de
rezultate frumoase, de satisfacțiile elevilor că și-au mai adăugat noi cunoștințe, că percep mai
bine realitatea zilelor de astăzi.
În atenţia profesorilor de matematică a stat permanent selectarea , pregătirea și
adaptarea conţinuturilor şi parcurgerea programelor şcolare cu evitarea supraîncărcării, cu
raportarea la clasă şi elevi, pentru reuşita demersului învăţării în condiţiile
diversificării surselor de informare-documentare .
Activitatea catedrei de matematică a demarat prin asigurarea condițiilor optime pentru
desfășurarea în cele mai bune condiții a activității la clase . S-au ales manualele cele mai bune
din lista de manuale aprobate de M.E.N. s-au studiat programele școlare și s-au întocmit
planificările semestriale și anuale în timpul cel mai scurt posibil.
S-au procurat de pe internet si s-au afisat la avizier programele pentru examenele nationale :
Evaluare Națională și Bacalaureat.
Obiectivele propuse:
1. Parcurgerea în totalitate a programelor școlare în vigoare.
2. Desfășurarea în parametri optimi a tuturor orelor de curs.
3. Perfecționarea continuă a procesului de predare (folosirea metodelor și mijloacelor
moderne).
4. Adaptarea procesului de evaluare la specificul fiecărei clase.
5. Parcurgerea și analiza programelor de BAC și Evaluare Națională.
6. Organizarea și desfășurarea orelor de consultații pentru BAC și Evaluare Națională.
7. Desfășurarea lecțiilor în AEL.
8. Susținerea și discutarea testelor inițiale.
9. Analiza rezultatelor elevilor la sfârșitul semestrului I.
Obiectivul de bază al catedrei a fost perfectionarea activitatii didactice și pregătirea
elevilor pentru examenele naționale și concursurile școlare.
Ne-a preocupat şi ne preocupă realizarea unei integrări intra şi interdisciplinare minimale
dar autentice cu efecte imediate în eficientizarea învăţării în şcoală .
Am acordat atenţia cuvenită pentru formarea concepţiei corecte despre rolul şi locul
disciplinei de învăţământ în pregătirea adecvată a elevilor în concordanța cu nevoile
curricumului national.
Preocupări deosebite am avut în proiectarea şi realizarea lecţiilor în legătură directă cu
nevoile clasei, ale grupurilor valorice din clase, respectiv ale individului, pentru asigurarea
ponderii învăţării în şcoală. Am asigurat actualizarea și consolidarea cunoștințelor în vederea
evaluării inițiale prevăzute de MEN la începutul anului școlar.
Am acordat mai mare atenţie şi pentru satisfacerea unor interese extracurriculare ale
elevilor prin activităţi cu caracter didactic: pregătire suplimentară pentru concursuri şcolare,

bacalaureat si testare naţională. Astfel de activități s-au oganizat încă din primele săptămâni de
școală.
A fost stabilit programul pregatirii suplimentare pentru bacalaureat și testare natională
pentru fiecare profesor, lotul elevilor capabili de performanță și s-a început pregătirea intensă
pentru concursuri.
În luna octombrie, în cadrul ședinței de catedră a profesorilor de matematică, d-nul
profesor Glod Nelu , a susținut referatul cu titlul: „Aplicații ale matematicii în viața
cotidiană”.
Începutul lunii noiembrie : Miniolimpiada “HOGAȘ” , concurs cu traditie de cel putin 15
ani , a fost organizat de Colegiul nostru pe 7 noiembrie, cu ocazia „Zilelor Colegiului” , și la
care sunt invitati aproximativ 100 de elevi din clasele V-VIII din municipiul Tecuci.
Am demonstrat și aici că avem elevi foarte bine pregătiți :
Rezultate Concurs Miniolimpiada “HOGAȘ” 7 noiembrie 2017:
Clasa a V-a
Nr.
NUME SI
crt
PRENUME ELEV
1. Calin delia

V

puncta
j
12

2. Sîrghe Laura

V

10

CNCH

3. Costin Teodora

V

8

CNCH

4. Scripcaru Raul

V

8

CNCH

Clasa

Scoala
CNCH

Profesor
Angheluta
Carmen
Angheluta
Carmen
Angheluta
Carmen
Angheluta
Carmen

Premiul
I
II
III
III

Clasa a VI-a
Nume si prenume
1. Drăgan Bogdan
2. Oancă Alexandru
3. Bărbieru Bianca

cls
VI
VI
VI

Scoala
CNCH
CNCH
CNCH

Profesor
Dragan Oliwer
Dragan Oliwer
Dragan Oliwer

punctaj
11
9
6

Premiul
I
II
mentiune

Clasa a VII-a
Nr.
NUME SI
crt
PRENUME ELEV
1. Drăguțu Matei
2. Drăgan Claudia

1. Marin Andrei
2. Bejan Andreea

Clasa
VII
VII

VIII
VIII

Scoala

Profesor

Punctaj

Premiu

CNCH
CNCH
Clasa a VIII-a

Glod Nelu
Glod Nelu

24
24

I
I

CNCH
CNCH

Dragan Oliwer
Dragan Oliwer

13
10

II
Mențiune

Tot în luna noiembrie, membrii catedrei de matematică, au participat la Cercul Metodic
al profesorilor de matematică- licee, organizat la Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu” Tecuci.
În luna decembrie, d-na profesoară Angheluță Carmen , a participat la Conferința
Internaţională:EDUCAŢIA MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL
organizată la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov , unde s-au obținut următoarele premii:
Conferința Internaţională:
EDUCAŢIA MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL 14.12.2017
Sectiunea IV B Conexiunile matematicii cu diverse domenii CAER/I 1353/2017
Nr.crt
.
1

2

3

4

Nume si prenume elev/clasa

Punctaj

Locul

1.Radu Cătalina,
2.Bararu Alex,
3.Lupu Alexandru
XI prof. coord. Angheluţa
Carmen si Tudor Gabriela,
Colegiul Național “Calistrat
Hogaș” Tecuci; Galati
1.Ciolacu Cosmin
2.Spăsenie Viorica
3.Nitu Alexandra
XI, Prof. coord. Angheluta
Carmen, Tudor Gabriela
Colegiul Național “Calistrat
Hogaș” Tecuci; Galati
1.Rusu Laura,
2.Chicoş Elisa,
3.Sevastre Bianca, prof. coord.
Angheluţa Carmen, Tudor
Gabriela, Colegiul Național
“Calistrat Hogaș” Tecuci; Galati
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În luna ianuarie a fost redactat următorul număr al revistei de matematică DESCOPERĂ
MATEMATICA de către elevii clasei a XI-A, coordonați de d-na profesoară Angheluță
Carmen.
O prioritate a catedrei a fost perfectionarea continua a fiecarui profesor prin participarea la
sedintele de catedra, si prin studiul revistelor de specialitate.

Am acordat o atentie speciala elevilor care întâmpină dificultăți în perceperea noțiunilor
matematice, convinși fiind că modalitatea cea mai eficientă de prevenire şi lichidare a
corigenţelor şi a repetenţiei constă în pregătirea temeinică a fiecărui copil în ritmul său propriu,
combaterea rămânerii în urmă la învăţătură înca din faza incipientă. În acest scop ne-a revenit
sarcina de a găsi mijloacele potrivite pentru a-i ajuta pe toţi copii să-şi însuşească cunoştinţele
corespunzătoare organizând ore suplimentare de consultatii si pregătire.
În acest sens am stabilit in cadrul catedrei cateva măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor
învăţării:
- alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni;
- tema pentru acasă sa fie dată diferențiat elevilor în functțe de nivelul de cunostințe
- realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
- testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an
- realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul)
- familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi;
- realizarea de cat mai multe teste, fise de lucru care sa fie bazate pe itemi;
- lucrul la clasă pe grupe
- explicarea noţiunilor care la evaluare au fost însuşite în proporţie de sub 50 %
- consultaţii în vederea recuperării materiei, în afara programului clasei;
Suntem apreciati și la nivel de Inspectorat Școlar, fiind nominalizati de mai mulți ani
pentru organizarea fazei municipale a “Olimpiadei de matematica”, sarcină care ne onorează și
de care ne ocupăm cu maximă responsabilitate.
Vom continua și în semestrul al doilea cu aceeasi viziune, activitatea complexă desfasurată
în cadrul catedrei de matematică .
Șef Comisie metodică Matematică,
Prof. Dr. Angheluță Carmen- Florentina

CATEDRA DE ȘTIINȚE: FIZICĂ – CHIMIE – BIOLOGIE

-

-
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6.
7.
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In semestrul I din anul scolar 2017-2018, activitatea desfasurata de catre profesorii de
Fizica, Chimie si Biologie a avut drept principal scop asigurarea unui act educational de
calitate.
Intreaga activitate a fost conceputa, incat sa permita atingerea obiectivelor stabilite la
inceputul anului scolar:
Proiectarea activitatilor didactice si conceperea strategiilor adecvate in concordanta cu
particularitatile fiecarui colectiv de elevi.
Stimularea interesului elevilor pentru disciplinele Fizica, Chimie, Biologie (cu accent pe
caracterul practic - aplicativ in procesul de
predare-invatare).
Proiectarea si realizarea eficienta a tuturor activitatilor de pregatire a elevilor in vederea
participarii la concursurile scolare si la Examenul de Bacalaureat.
Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice Fizica-Chimie-Biologie a cuprins :
activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă;
activitatea de perfectionare metodico-stiintifica ;
activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare ;
analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor ; activitati de pregatire
suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de pregatire
pentru participarea la concursurile scolare.

3) Activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă
În cadrul activităţii de proiectare a demersului didactic menţionez:
o
Întocmirea la termen a planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare, a
planificarii activitatilor in AEL, de către toţi membrii comisiei.
o
Consultarea listelor de manuale si auxiliare avizate de MEN ;
o
Aplicarea testelor initiale si a testelor de revenire;
o
Realizarea portofoliului ca profesor, coordonarea realizarii portofollilor elevilor;
o
Intocmirea fiselor de lucru, a bateriilor de teste, precum si a soft-urilor educationale;
o
Utilizarea si intretinerea materialului didactic aflat in dotarea laboratoarelor, precum si
sustinerea unor lectii in laboratorul AEL;
o
Pregatire cu elevii capabili de performanta, precum si pregatirea pentru sustinerea
Examenului de Bacalaureat.
o
Activitatea didactică propriu-zisă s-a concretizat în ore de calitate, atrăgând elevii spre
aceste discipline, la care se îmbină activitatea teoretică cu activitatea practică. Membrii catedrei
au desfasurat ore cu un inalt grad de interactivitate, iar elevii au participat activ la descoperirea
si dobandirea cunostintelor. Fiind discipline cu profund caracter aplicativ, in derularea orelor,
profesorii au propus spre rezolvare un numar substantial de aplicatii si au efectuat la clasa
experiente demonstrative, frontale, sau lucrari de laborator pe grupe. Profesorii de fizica,
chimie si biologie au conceput orele intr-o astfel de maniera, incat acestea sa constituie un real
suport educativ pentru elevi, in ceea ce priveste atitudinile pozitive in raport cu cunoa sterea
stiintifica, dezvoltarea capacitatilor intelectuale de nivel inalt, cultivarea curiozitatii stiintifice si
a spiritului de investigatie.
4) Activitatea de perfectionare metodico-stiintifica

Referitor la activitatea de perfectionare metodico-stiintifica, profesorii de Fizica, Chimie,
Biologie au participat la toate activităţile organizate la nivelul Comisiei, implicându -se în
activităţile acesteia prin susţinere de ore demonstative, prezentari de referate cu teme deosebite,
informari de specialitate, intocmirea unor proiecte de lectii si teste cu diferite tipuri de itemi.
Activitatile metodico-stiintifice desfasurate in semestrul I din anul scolar 2017-2018 au
cuprins:


Lectie demonstrativa - la disciplina Fizica, cu tema “Principiile mecanicii
clasice. Tipuri de forte” – lectie de recapitulare si consolidare a cunostintelor,
sustinuta la cl. a IX-a C - prof. Tudor Gabriela (decembrie 2017);
Referate metodice:
 Referat metodic: “Noi strategii didactice de predare-evaluare utilizate la
disciplina Chimie” - prof. Ifrim Mariana;
 Referat metodic:”World Wide Web-ul : o tehnologie de optimizare a predarii si
invatarii” - prof. Dobrin Valentina;
 Referat metodic: “Integrarea tehnologiei moderne în procesul de predare –
învăţare – evaluare centrat pe elev în lecţiile de fizică « (decembrie 2017) – prof.
Tudor Gabriela ;
 Referat metodic: “Impactul evaluarii asupra procesului de predareinvatare”(ianuarie 2017)- prof. Vrabie Felicia.
Alte activitati realizate in cadrul comisiei metodice:













Prezentarea raportului privind activitatea comisiei metodice in anul scolar anterior (20162017);
Analiza rezultatelor obtinute la Examenul de Bacalaureat 2017;
Planificarea activitatilor comisiei pe semestrul I si aprobarea planului managerial al
comisiei;
Prezentarea tematicii si a graficului de pregatire pentru examenul de bacalaureat
Informare privind rezultatele testarilor initiale - discutii, propuneri de optimizare a
rezultatelor elevilor (octombrie 2017);
Prezentarea unor modele de proiecte de lectie, modele de teste utilizate la disciplinele fizica,
chimie, biologie (noiembrie 2017);
Informare privind rezultatele testelor de revenire - discutii, analiza comparativa si propuneri
de optimizare a rezultatelor elevilor (decembrie 2017);
Dezbatere pe tema: “Strategii didactice, metode de pregatire a elevilor in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat” (ianuarie 2017).
Asistente efectuate la clasa in calitate de membru CEAC- prof. Tiron Viorica ( la prof. Tudor
G., Dobrin V., Chis Ramona, Vrabie Felicia, Ifrim Mariana - noiembrie 2017);
Sesiune de comunicari stiintifice Fizica-Chimie-Biologie “ Universul cunoasterii” (
noiembrie 2017) – 80 de elevi participanti de la C.N.C.H., C.N.S.H., Sc.5, Sc. 6., Sc.11,
Scoala Adventista Matca, Colegiul Tehnic “ Elie Radu” Ploiesti, C.N. “ Calistrat Hogas”
Piatra Neamt – prof. organizatori: Tudor G., Tiron V., Dobrin V., Chis R., Ifrim M, Vrabie
F;
Expozitie de material didactic “ Imaginatie, talent, creativitate” (noiembrie 2017) – elevi
participanti de la cl. VI-XII, profesori organizatori: Tudor G., Tiron V., Dobrin V., Chis R.,
Ifrim M, Vrabie F;








Participarea la Cercul Metodic Zonal de specialitate desfăşurat în semestrul I, a profesorilor
de fizica, chimie, biologie ;
Contributii la imbunatatirea bazei materiale a laboratorului de biologie - prof. Chis
Ramona; Dobrin Valentina;
Contributii la imbunatatirea bazei materiale a laboratorului de fizica (dispozitive realizate
cu elevii, pentru evidentierea unor fenomene fizice, planse) – prof. Tudor Gabriela, prof.
Tiron Viorica, laborant Radulescu Venera;
Realizarea de reviste scolare, proiecte, portofolii și CD- uri cu elevii (membrii comisiei
metodice) ;
Completarea peridica a fișelor pentru ritmicitatea notării (membrii comisiei metodice).
Realizarea planului de interventie personalizat pt elevul cu CES (clasa a XI-a A) - prof.
Tudor Gabriela, prof. Vrabie Felicia; prof. Chis Ramona.
Privitor la activitatea de formare profesională continuă, mentionez ca membrii
Comisiei manifesta o preocupare de perfectionare continua, ilustrata prin:
- inscrierea prof. Chis Ramona la gradul II, inspectia urmeaza a fi sustinuta in sem. II;
a) publicarea unor articole, dupa cum urmeaza:
 Prof. Tudor Gabriela – participare cu lucrare la Simpozionul International „
Universul stiintelor” Iasi, Editia a VIII-a, din 22 octombrie 2017, cu tema “
Fenomenul dezintegrarii radioactive” ;
 Prof. Tudor Gabriela – participare - 23rd International Symposium for Design and
Technology in Electronic Packaging (SIITME); 978-1-5386-1626-0/17/$31.00
©2017 IEEE 1 26-29 Oct 2017, Constanța, Romania, cu articolul
„On microstrip parameter estimation, based on the design topology of the nonlinear
transformation”
Nicusor Nistor1, Laurenţiu Baicu1, Nelu Cazacu2, Gabriela Tudor3 -1Department of
Electronics and Telecommunications,“Dunarea de Jos” ; 2Department of Materials
Science and Engineering, “Dunărea de Jos” University of Galaţi; 3“Calistrat Hogas”
National College of Tecuci, Galaţi, Romania.
 Referate prezentate de profesorii de stiinte, in cadrul Sesiunii de comunicari stiintifice
prilejuite de ziua scolii, incluse in revista „ Lumea Fizicii”, nr.45:
 „Valorificarea studiului plantelor medicinale în cadrul disciplinei
opționale:Plantele medicinale biodiversitate și utilitate” – prof. Dobrin
Valentina;
 „ Magnetismul si implicatiile sale” – prof. Dobrin Valentina;
 „Metode alternative de evaluare. Portofoliul” – prof. Ifrim Mariana;
 „Corpusculii lui Newton, undele lui Huygens, fotonii lui Einstein” – prof.
Tudor Gabriela.
Subliniem si activitatea intensa sustinuta de doamna laborant Radulescu Venera, care
se implica in toate activitatile realizate la nivelul Comisiei metodice. Doamna laboranta s-a
implicat in realizarea invitatiilor si diplomelor la Sesiunea de comunicari Stiintifice si Expozitia
de material didactic, cu ocazia Zilelor Colegiului. Doamna Radulescu se implica in multiplele
activitati realizate la nivelul scolii, raspunzand cu eficienta la toate sarcinile de serviciu trasate
de conducerea scolii.

COMISII DIN CARE FAC PARTE PROFESORII DE FIZICA, CHIMIE,
BIOLOGIE IN ANUL ŞCOLAR
2017 – 2018
(COMISII APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE
7.09.2017)
Nume si prenume
profesor/Disciplina
Tudor Gabriela
Fizica

Tiron Viorica
Fizica

Ifrim Mariana
Chimie-Fizica

Vrabie Felicia
Chimie
Dobrin Valentina
Biologie

Chis Ramona
Biologie

Comisii in anul scolar 2017-2018
Consiliul de administratie (reprezentant al cadrelor didactice)
Comisia pentru curriculum – matematica si stiinte
Sef comisie metodica – stiinte
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Diriginte cl. a IX-a A
Responsabili lectoratele cu parintii – cl. a IX-a
Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare a personalului angajat
al unitatii scolare
Comisia pentru perfectionare si formare continua – sef de catedra
Comisia pentru olimpiade si concursuri scxolare/ competitii sportive –
pentru Comisia Stiinte
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Diriginte cl. a X-a C
Responsabili lectoratele cu parintii – cl. a X-a
Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice – cl. a X-a
Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educatiei (CEAC)
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Diriginte cl. a IX-a C
Comisia pentru consiliere, orientare si activitati extrascolare si
elaborarea ofertei colegiului – responsabil CEAC
Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a
dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial – in calitate de
responsabil CEAC
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Diriginte cl. a XI-a C
Responsabili lectoratele cu parintii – XI C
Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educatiei (CEAC)
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Responsabil cl. a XI-a
Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice – cl. a XII-a
Comisia pentru organizarea admiterii si inscrierii elevilor in cl. a IX-a
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – Responsabil cl. a IX-a
Comisia pentru organizarea admiterii si inscrierii elevilor in clasa a IX-a

5) Activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare
Publicatii la nivelul scolii:
 Revista „ Lumea Fizicii”- Nr.44: prof. coordonatori Tiron Viorica, Tudor Gabriela;
 Revista „Chymeia” – prof. coordonator Vrabie Felicia;
 Revista „Secretele longevitatii” nr. 2– prof. coordonator Dobrin Valentina;
Diplome si premii obtinute de elevi si profesorii coordonatori in cadrul diferitelor
concursuri si manifestari scolare
Participarea elevilor liceului la concursurile organizate la nivelul colegiului, cu
acordarea de diplome, dovedeste preocuparea pentru performanta a membrilor comisiei.
Sesiunea de referate ştiinţifice “ Universul cunoasterii”– 50 proiecte, cu participarea a
80 elevi, de la clasele VI-XII de la
CNCH, CNSH, Grup Scolar „ Elena Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Iorgu
Iordan”, Sc. „Nicolae Balcescu”, Sc. „ Florea Julia” Negrilesti, Sc. „Adventista” Matca,
Colegiul Tehnic „ Elie Radu” Ploiesti, C.N. „ Calistrat Hogas” Piatra Neamt - prof.
organizatori: Tudor Gabriela, Tiron Viorica, Ifrim Mariana, Dobrin Valentina, Chis
Ramona (07.11.2017);
 Expozitia de material didactic „ Imaginatie, talent, creativitate – planse, portofolii,
proiecte, experimente) cu participarea
elevilor claselor VI-XII (prof. coordonatori: Tudor Gabriela, Tiron Viorica, Ifrim Mariana,
Dobrin Valentina, Chis Ramona (08.11.2017);






Diplome la nivel international:
Premiul si Trofeul de Excelenta obtinut la Simpozionul Internațional ”Universul
științelor” (octombrie 2017) pentru lucrarile:
„Elemente de termodinamica – Pagina Web interactiva” – elev Dragutu Rares (cl. a XI-a
A), prof. coordonator Tudor Gabriela;
„ Efecte fiziologice ale curentului electric” – Patrascanu Andrada (cl. a XI-a C), prof.
coordonator Tudor Gabriela
„Evolutia fizicii si a tehnologiei informatiei” – Radu Catalina, Frunza Roxana, Bararu
Alex (cl. a XI-a A), prof. coordonator Tudor Gabriela;
„Interactiuni fundamentale in Univers – Pagina Web interactiva” – Ciolacu Cosmin,
Chicos Eliza (cl. a XI-a A), prof. coordonatori - Tudor Gabriela, Ciocanel Adriana.
Panouri si expozitii realizate in scoala:
 Expozitia „Tu esti schimbarea in lume” – in cadrul Saptamanii Educatiei Globale
(cl. a X-a D)- prof. Tiron Viorica;
 Expozitie de mesaje de 1 Decembrie „Urare pentru Romania mea!” (cl. a X-a D) –
prof. Tiron Viorica;
 Realizarea panoului „ Agenda clasei” – membrii comisiei metodice, in calitate de
diriginti;
Protocol de colaborare stabilit cu:

 Asociatia Cultural Stiintifica „ Vasile Pogor” Iasi – prof. Tudor Gabriela;

 Facultatea de Fizica, Bucuresti - prof. Tiron Viorica, Tudor Gabriela;
 Junior Achievement Romania – prof. Tiron Viorica; Vrabie Felicia.
 C.N. „Spiru Haret”, Grup Scolar „ Elena Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Iorgu
Iordan”, Sc. „Nicolae Balcescu”, Sc. „ Florea Julia” Negrilesti, Sc. „Adventista” Matca,
Colegiul Tehnic „ Elie Radu” Ploiesti, C.N. „ Calistrat Hogas” Piatr a Neamt - cu ocazia
desfasurarii activitatilor din „Saptamana Altfel”, activitati organizate de catre membrii
Comisiei „ Stiintele Naturii” (7-8 noiembrie 2017).
 Biblioteca Municipala „Stefan Petica” Tecuci – prof. Tudor Gabriela;
 Muzeul de Istorie „ Teodor Cincu” Tecuci – prof. Tudor Gabriela.
Proiecte nationale
 Proiect ROSE – P.E.P.S. - prof. Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie Felicia, Dobrin
Valentina, Chis Ramona, Tiron Viorica (aplicarea, evaluarea si analiza testelor initiale/ de
progres), activitate remediala cu grupele de elevi.
 Proiect International Junior Achievement – inscriere si distribuit materiale, participare la
pretest – prof. coord: Tiron Viorica (X D); Vrabie Felicia (XI C).
 Proiectul „ Saptamana legumelor si fructelor” – predarea de fructe si legume la Cantina
sociala - prof. Tiron Viorica; Ifrim Mariana; Vrabie Felicia; Dobrin Valentina.
 Proiectul SNAC – Activitati relizate la Centrul copiilor cu dizabilitati neoromotorii ( Mos
Nicolae) – prof. Tiron Viorica, Tudor Gabriela; Ifrim Mariana; Vrabie Felicia; Dobrin
Valentina, Chis Ramona
 Proiect finantat de BRD „First Tech Challange” organizat de ONG „ Natie prin educatie”
avand ca scop dezvoltarea copiilor prin educatia STEM – echipa THOBOR – prof. Ciocanel
Adriana, Dragan Oliwer, Tudor Gabriela.










Activitati de voluntariat
Saptamana legumelor si fructelor (colectare de legume pentru Cantina de ajutor social
Tecuci) -activitate de voluntariat coordonata de prof. Tiron Viorica, Ifrim Mariana;
Vrabie Felicia; Dobrin Valentina;
Activitate SNAC „ Mos Nicolae” si „Mos Craciun” – prof. Tiron Viorica, Tudor
Gabriela; Ifrim Mariana; Vrabie Felicia; Dobrin Valentina, Chis Ramona;
„Fise de autocunoastere” – completarea fiselor si dialog cu psihologul scolii - cl. a IXa A- prof. Tudor G.; prof. Vechiu Luiza;
Participare la oferta educationala a Universitatii “ Dunarea de Jos” Galati
(Saptamana Altfel);
Activitati realizate in “Săptămâna Educației Globale” cu diverse teme in calitate de
diriginti, cu colectivele de elevi – prof. Tiron V., Tudor G., Ifrim M. Vrabie F.,
DobrinV.;
Activitate de colectare legume și fructe în cadrul Proiectului SNAC ”Săptămâna
legumelor și fructelor” – prof. Tiron V., Vrabie F., Ifrim M., Dobrin V.;
Activitati de voluntariat in cadrul proiectului SNAC cu ocazia sarbatorilor traditionale
„Mos Nicolae” si „Mos Craciun” – prof. Tiron Viorica, Tudor Gabriela, Vrabie
Felicia, Ifrim Mariana, Dobrin Valentina;
„Cititul, o pasiune pentru intrega viata” activitate realizata in partenriat cu Biblioteca
Municipala”Stefan Petica” – prof. Tudor Gabriela (cl. a IX-a A);
„Personalitati culturale tecucene” in parteneriat cu Muzeul de Istorie „ Teodor
Cincu” Tecuci - prof. Tudor Gabriela (cl. a IX-a A);




















Vizita la Muzeul de Istorie „ Teodor Cincu” Tecuci – prof. Ifrim Mariana (cl. a IX-a C);
Concurs de costume – activitate realizata de Haloween – prof. Ifrim Mariana (cl. a IX-a
C);
„ Hai sa dam mana cu mana” – recital de poezie, prezentari PPT – prof. Ifrim Mariana
(cl. a IX-a C);
„Ziua nationala fara tutun” – campanie antitutun – prof. Ifrim Mariana (cl. a IX-a C);
„Valentine’s day – Concurs si auditii muzicale” – prof. Ifrim Mariana (cl. a IX-a C);
Ziua Educatiei - Vizita la scoala de soferi Valex – prof. Vrabie Felicia (cl. a XI-a C);
Activitatea de voluntariat, in colaborare cu doamna Balinte Ionela, presedinta
asociatiei ,,Dăruind vei dobandi” – prof. Vrabie Felicia (cl. a XI-a C);
Expozitie de planse : „ Corpul uman in imagini „ – prof. Dobrin Valentina (cl. a XII-a
C);
Dezbatere : „Traficul de persoane” – prof. Dobrin Valentina (cl. a XII-a C);
Dezbatere: „Imi cunosc aptitudinile?” – prof. Dobrin Valentina (cl. a XII-a C);
Expozitie „ Culorile toamnei „ – prof. Dobrin Valentina (cl. a XII-a C);
„Pe urmele personalitatilor tecucene” – prezentari PPT – prof. Dobrin Valentina (cl. a
XII-a C);
Participare spectacol de ziua școlii in calitate de diriginti, impreuna cu colectivele de
elevi - prof. Tudor Gabriela, Vrabie Felicia, Ifrim Mariana, Dobrin Valentina;Tiron
Viorica;
Participare la spectacolul de teatru „EXOD US – Tara, Tara, vrem tineri” din cadrul
proiectului „Exodul Tinerei Generatii”– prof. diriginti Ifrim M, Vrabie F., Dobrin V.;
Tudor G.
Participare cu colectivele de elevi, in calitate de diriginti, la spectacolul de Craciun prof. Ifrim M, Vrabie F., Dobrin V.; Tudor G. ; Tiron Viorica;Chis Ramona;
Excursie – Valea Oltului – prof. Chis Ramona (cl. a IX-a D);
Concurs de educatie ecologica – prof. Chis Ramona (cl. a IX-a D);
Concurs de educatie pentru sanatate – prof. Chis Ramona (cl. a IX-a D).

 Alte activitati extracurriculare:




Activitati remediale desfasurate de profesorii implicati in Proiectul ROSE: prof.
Tudor G., Ifrim M. ,Chis R., Dobrin V, Vrabie F.;
 Participare la Balul Bobocilor (17. XI.2017) – prof. Tiron Viorica, Tudor G., Ifrim
M., Vrabie F., Chis R. , Dobrin V.
Realizarea și editarea Calendarului Eco 2017 – prof. Tiron Viorica;
Expoziție „Tu ești schimbarea în lume” (cl. a X-a D) – în cadrul Săptămânii Educației
Globale – prof. Tiron Viorica;
Expoziție de mesaje de 1 Decembrie „Urare pentru România mea!” (cl a X-a D) – prof.
Tiron Viorica;
Excursie la Slănic Moldova cu elevii cl. a X-a D (6 – 8.XI.2017) – prof. Tiron Viorica.




In calitate de diriginti, profesorii Tiron Viorica, Tudor Gabriela, Ifrim Mariana,
Vrabie Felicia, Dobrin Valentina si Chis Ramona au efectuat urmatoarele activitati:
Preluarea manualelor scolare la clasa, distribuirea la elevi;
Ornarea clasei la inceput de an scolar ;















Preluarea inventarului clasei de la administratorul scolii ;
Vizarea carnetelor de elev la conducerea scolii ;
Stabilit tematica orelor de consiliere/lectorat cu parintii;
Stabilirea temelor pentru activitatile extracurriculare ;
Analiza SWOT a clasei la inceput de an scolar si la sfarsitul semestrului I;
Intocmit planificarea anuala si semestriala a orelor de dirigentie;
Completat fisa cu „Analiza mediului educational” ;
Sarbatorirea zilelor aniversare ale elevilor la nivelul clasei;
Completarea fișelor psihopedagogice pe baza testelor de cunoastere si autocunoastere
aplicate colectivelor de elevi ;
 Realizat Agenda Clasei (panou in sala de clasa);
 Prelucrarea normelor de protectia muncii la clasa;
 Prelucrarea Statutului elevilor;
 Consultarea elevilor privind stabilirea temelor din „Saptamana Altfel” – noiembrie
2017;
 Activitati de voluntariat pentru „ Saptamana legumelor si fructelor” , „Mos Nicolae” si
„Mos Craciun”;
 Realizarea portofoliului ca diriginte;
 Stabilirea stilurilor de invatare ale elevilor si afisarea acestora in catalog;
 Stabilirea listei de navetisti;
Completarea catalogului clasei
 Verificarea si semnarea documentelor lunar, pentru elevii navetisti, si pentru elevii cu „
Bani de Liceu”;
6) Analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor claselor a IX-a ; activitati
de pregatire suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore
de pregatire pentru prezentarea la concursurile scolare
In luna septembrie a anului scolar 2017-2018 s-au aplicat teste initiale la clasele de inceput
de ciclu scolar , la disciplinele Fizica, Chimie, Biologie, pentru a constata nivelul pregatirii
elevilor. Se constata un progres inregistrat in pregatirea elevilor la cele trei discipline, in urma
aplicarii testelor de progres la sfarsitul semestrului I, in luna decembrie 2017. Comparativ cu
testarea initiala din septembrie, se constata o crestere a mediei pe clasa, numarul notelor bune
fiind in crestere. Un procent mare din totalul elevilor testati au reusit sa-si insuseasca notiunile
teoretice de baza, dar se semnaleaza deficiente in rezolvarea itemilor cu grad crescut de
dificultate.
Masuri de ameliorare propuse:
- Stabilirea in continuare a sarcinilor de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor.
- Utilizarea unui ansamblu de metode activ-participative si a mijloacelor de invatamant
adecvate , care sa favorizeze stimularea interesului pentru studiul fizicii, chimiei, biologiei.
Aplicarea metodelor alternative de evaluare.
- Acordarea unei atentii deosebite in formularea sarcinilor de lucru , cresterea timpului de lucru
planificat pentru rezolvarea problemelor la disciplinele Fizica si Chimie.
- Orientarea studiului individual catre notiunile mai putin intelese de catre elevi.
- Sistematizarea cunostintelor si reactualizarea in permanenta a notiunilor assimilate.
- Urmarirea in continuare a progresului scolar la fizica pentru fiecare elev in parte.

Profesorii care predau la clasele a XII-a au organizat ore de pregatire suplimentara cu
elevii care au optat pentru disciplinele Fizica, Chimie sau Biologie la Examenul de
Bacalaureat, conform planificarilor, inca din luna octombrie. Din sondajele efectuate,
majoritatea elevilor de la profilul real opteaza pentru sustinerea probei E la disciplina Biologie.
Notele mai mari obtinute la biologie in anii precedenti ii stimuleaza pe elevi in aceasta alegere.
Un numar mai mic de elevi opteaza pentru sustinerea Examenului de Bacalaureat la disciplina
Chimie. In urma testarilor efectuate pana in prezent, majoritatea elevilor au un nivel
satisfacator de pregatire.
Propunem urmatoarele masuri pentru imbunatatirea rezultatelor pentru sesiunea iunie
2018 la examenul de bacalaureat: evaluarea continua a elevilor prin testari saptamanale,
stabilirea unei legaturi stranse cu familia elevului, pentru a le comunica parintilor evolutia
elevului, cresterea exigentei, participarea elevilor la toate orele de pregatire suplimentara
efectuate in scoala, antrenarea elevilor in Simularea Examenului de Bacalaureat ce se va
desfasura in luna martie 2018.
O deosebită atenţie s-a acordat pregătirii elevilor capabili de performanta, in vederea
participarii la concursuri si olimpiade scolare. Ca o concluzie finala, activitatea comisiei in
semestrul I din anul scolar 2017-2018 s-a desfasurat in conditii optime, membrii comisiei fiind
preocupati de cresterea calitatii si eficientei procesului de predare-invatare la disciplinele de
specialitate.
Analiza SWOT a activitatii comisiei metodice Fizica-Chimie_Biologie pe sem. I - An
Scolar 2017-2018; responsabil prof. Tudor Gabriela
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
-Pregătire metodico-ştiinţifică foarte bună a
membrilor comisiei, colaborare fructuoasa ;
-Numar relativ mic de elevi care se implica în
- Proiectarea activitatilor de predare invatare
pregătirea şi participarea la olimpiadele şcolare
conform cerintelor actuale, plan managerial bine (disciplinele Fizica, Chimie, Biologie);
structurat.
-Participarea şi implicarea elevilor la orele de
- Organizarea testării iniţiale, testelor de
pregătire suplimentară organizate conform
revenire, elaborarea raportului de analiză a
graficului, în vederea susţinerii examenului de
rezultatelor, identificarea problemelor specifice
bacalaureat nu este totdeauna constantă;
şi stabilirea remedierii deficienţelor prin tratarea -Aplicarea insuficientă a învăţării centrate pe elev;
diferenţiată a elevilor şi abordarea unor metode
-Neexploatarea la maximum a softului educaţional
moderne de evaluare;
oferit de reţeaua AEL, deoarece laboratorul este
- Folosirea eficientă a laboratoarelor de fizică,
utilizat si pentru desfasurarea orelor de
chimie si biologie pentru lecţiile cu experiment
informatica.
de laborator şi a softului AEL pentru accesarea
experimentelor virtuale.
- Publicatii ale profesorilor de fizica si chimie in
reviste de specialitate si la Sesiuni de comunicari
stiintifice; - Interesul cadrelor didactice pentru
optimizarea nivelului de pregatire a elevilor; Stimularea dezvoltarii personale a elevilor prin
strategii adecvate folosite in activitatile
curriculare si extracurriculare;
-Implicarea cadrelor didactice in activitatile
desfasurate cu ocazia Zilelor Colegiului: Sesiune
de comunicari stiintifice Fizica-Chimie-Biologie
“ Universul cunoasterii” (50 proiecte, 80 elevi de

la CNCH, CNSH, Sc 5, Sc 6, Sc 11, CNCH
Piatra Neamt, Colegiul Elie Radu Ploiesti, Sc
Adventista Matca,); Revista Chymeia; Revista “
Lumea Fizicii”, Revista “ Secretele Longevitatii”
- Participarea la proiecte nationale: JA Romania
(Tiron V., Vrabie F.), Proiect SNAC (Tiron V,
Tudor G., Ifrim M., Vrabie F., Dobrin V., Chis
R); Activitati in cadrul proiectului ROSE –
PEPS;
- Protocol de colaborare cu: JA Romania,
Asociatia “ V. Pogor” Iasi,C.N.S.H., Sc.5,6,11
Tecuci, Colegiul “Elie Radu “ Ploiesti, C.N.C.H.
Piatra Neamt, Sc. Adventista Matca, etc.
-Rezultate bune in urma testarii elevilor in
pregatirea pentru Examenul de Bacalaureat;
-Implicarea profesorilor in activitati
extracurriculare si obtinerea de premii –
Premiul si Trofeul de Excelenta (oct 2017)
Simpozion International “ Universul Stiintelor”elevi Dragutu R, Radu C,, Ciolacu C., Chicos E.,
Frunza R., Bararu A, Patrascanu A - prof. coord.
Tudor G.;
- Participarea elevilor la Conferinta „ Educatia
matematica in contextul european actual”;
-Preocuparea profesorilor pentru imbunatatirea
bazei materiale a laboratoarelor – realizarea de
experimente, planse, postere, cu ajutorul elevilor.
OPORTUNITATI
-Valorificarea bazei materiale a colegiului,
accesul la reteaua AEL;
-Dotarea laboratoarelor de Fizica, Chimie,
Biologie cu calculator conectat la Internet;
-Accesul elevilor la resursele didactice din
laboratoare, la central CDI, biblioteca scolii;
- Posibilitatea participarii membrilor catedrei la
cursurile de formare organizate prin CCD;
-Posibilitatea de optimizare a rezultatelor
invatarii prin participarea elevilor la Proiectul
ROSE.

AMENINTARI
-Scaderea motivatiei pentru studiul stiintelor.
-Insuficienta corelare interdisciplinara a
programelor scolare;-Deplasarea interesului
elevilor catre alte discipline in ceea ce priveste
participarea la olimpiade si concursuri scolare
(elevii considera subiectele de fizica si chimie ca
avand un grad ridicat de dificultate)

Intocmit, responsabil comisie, Prof. Tudor Gabriela

8.3. ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂŢII

CATEDRELE DE ISTORIE, GEOGRAFIE, SOCIO-UMANE
Componenta catedrei:
Prof. Duvac Marga
Prof. Patrascanu Beatrice
Prof. Precupanu Monica
Prof. Stegaru Cornelia
Prof. Corpaci Paraschiva
Prof. Goia Iuliana
Prof. Nistor Stefan
Prof. Codreanu Camelia
Prof. Bira Simona
Prof. Vechiu Luiza
Reponsabil Comisie metodica: Prof. Patrascanu Beatrice
OBIECTIVE GENERALE
 Argumentarea calitatii actualului educational
 Parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor
 Exersarea demersurilor si actiunilor civice democratice
 Utilizarea eficienta a comunicarii si a limbajului de specialitate
 Aplicarea principiilor si metodelor adecvate in abordarea surselor istorice
 Folosirea surselor care sustin invatarea permanenta
 Formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, de a formula si de a rezolva probleme
 Formarea disponibilitatii de a-si asuma responsabilitati si roluri diverse
 Asigurarea conditiilor manifestarii morale si civice autonome
 Abordarea competentelor din perspectiva continuturilor specifice
 Centrarea demersului didactic pe activitatea elevului
 Disponibilitatea pentru invatarea permanenta
 Respectecul pentru diversitatea naturala si umana
 Atitudinea pozitiva fata de cunoastere
Proiectarea si organizarea activitatii
Proiectarea didactica s-a realizat in concordanta cu recomandarile Consiliului National pentru
Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, realizandu-se planificarea
calendaristica, semestriala sau anuala, proiectarea unitatii de invatare si proiectarea lectiei.
Competentele generale si cele specifice ale disciplinelor componente ariei Om-Societate (
istorie, geografie, stiinte socio-umane si religie ) se regasesc in aceasta proiectie, observandu-se
lectura personalizata a programelor scolare. In cadrul comisiei metodice s-au discutat si aprobat
planificarile.
In acord cu cerintele ariei curriculare, profesorii de istorie, geografie, stiinte socio-umane si
religie ce predau in aceasta unitate scolara, folosesc strategii, metode activ participative
centrate pe elev. Desfasurarea lectiilor presupune activarea intregii clase de elevi, accentul fiind

pus pe dezvoltarea gandirii critice, demonstratiei si argumentarii logice, filme didactice, lectii
in AEL etc.
In cadrul catedrei au fost desfasurate activitati metodice, dar si activitati scolare si extrascolare
alaturi de elevi. Activitatile au avut ca obiective atat dezvoltarea personala cat si cea
profesionala. Dintre activitatile metodice specifice catedrei mentionez: intocmirea planificarilor
calendaristice corespunzatoare, participarea la activitatile cercurilor metodice, stabilirea
sarcinilor din cadrul catedrei, participarea la concursurile scolare si extrascolare, pregatirea
corespunzatoarea a elevilor pentru examenul national si bacalaureat.
Toti membrii catedrei „ Om-Societate” au intocmit planificarile calendaristice in conformitate
cu programele scolare in vigoare. Pentru clasele a XII-a , materia a fost planificata astfel incat
sa poata fi realizata o recapitulare adecvata in vederea pregatirii examenului de bacalaureat.
2. Activitate metodica
 Elaborarea si interpretarea testelor initiale la istorie, geografie.
 Participarea la cercurile metodice pe discipline.
 Elaborare subiecte olimpiada, faza judeteana Prof. Nistor
 Au fost studiate si aplicate cele mai eficiente si moderne metode de predare si evaluare.
 Toti profesorii au participat la cercurile metodice organizate pe discipline.
 Toti membrii catedrei au participat la sedintele lunare din cadrul catedrei si au
manifestat un interes real pentru problematica aflata in discutie, au facut propuneri si au
oferit solutii pentru buna desfasurare a activitatii.
3.Optimizarea procesului de invatamant sub raport calitativ si formativ
Un punct important in activitatea acestei catedre a fost testarea nivelului de cunostinte al
elevilor la inceput de an scolar, realizarea obiectivelor de referinta si a competentelor specifice
propuse prin activitati de invatare moderne, diverse si adecvate varstei si nivelului de pregatire
al elevilor. In acest sens a avut loc testarea initiala a elevilor pentru a stabili nivelul de pregatire
al elevilor in vederea diferentierii activitatii in clasa. Au fost elaborate testele initiale si
predictive de catre toti profesorii care predau la clasele a 5-a si a 9-a. Au fost discutate
rezultatele in cadrul sedintei de catedra si s-a stabilitt un plan de masuri pentru fiecare
disciplina in parte pentru imbunatatirea nivelului de pregatire al elevilor. ( Profesorii:
Precupanu Monica, Stegaru Cornelia, Corpaci Paraschiva, Nistor Stefan, Patrascanu Beatrice,
Duvac Marga ).
Alte activitati in care au mai fost implicate cadrele didactice din aria „Om-Societate” in
optimizarea procesului de invatamant au fost:
 Alegerea manualelor scolare adecvate –toti profesorii ariei
 Elaborarea planului managerial pe semestrul I la nivelul comisiei metodice –Prof.
Patrascanu Beatrice
 Elaborarea planificarilor anuale, semestriale si a unitatilor de invatare conform
metodologiilor –toti profesorii ariei
 Stabilirea graficului de interasistente la clasa si a obiectivelor urmarite –Prof.
Pastrascanu Beatrice
 Realizarea interasistentelor la clasa si propunerea unor masuri de corectare si eliminare
a neajunsurilor intalnite –Prof. Patrascanu Beatrice
 Stabilirea baremelor minimale de notare
 Stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a rezultatelor obtinute pe parcursul
anului scolare in cadrul procesului instructiv-educativ – toti profesorii ariei



Elaborarea planului de activitati semestrial si realizarea acestuia – Prof. Patrascanu
Beatrice
4. Imbunatatirea demersului didactiv
 Utilizarea metodei proiectului in procesul didactic –toti profesorii
 Utilizarea metodelor moderne si interactive, centrate pe actiunea elevului in procesul de
predare-invatare-evaluare –toti profesorii
 Realizarea unui plan de masuri privind imbunatatirea rezultatelor elevilor la examenul
de bacalaureat – Prof. Patrascanu Beatrice
 Stabilirea activitatilor metodice la nivelul ariei –Prof. Patrascanu Beatrice
 Organizarea olimpiadei de istorie si geografie-faza pe scoala si participarea in calitate
de profesori organizatori si evaluatori- Prof. Precupanu Monica
 Stabilirea graficului de interasistente la clasa si a obiectivelor urmarite – Prof.
Patrascanu Beatrice
 Realizarea interasistentelor la clasa si propunerea unor masuri de corectare si eliminare
a neajunsurilor intalnite –Prof. Pastrascanu Beatrice
 Stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a rezultatelor obtinute pe parcursul
anului scolar in cadrul procesului instructiv – educativ – toti profesorii ariei
Asistentele efectuate la clasa :
Duvac Marga: Gandirea, proces cognitiv superior, X –B
Precupanu Monica: Tarile Romane in context international, VII
Stegaru Cornelia: Intemeierea statelor medievale, VIII
Corpaci Paraschiva: Hazarduri naturale si antropice, XI-E
Codreanu Camelia: Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu, IX-C
Nistor Stefan: Respectul crestinului fata de lumea creata, XI-A
5. Activitati scolare, concursuri , proiecte
 Organizarea etapei pe scoala a Olimpiadei de istorie- Prof. Precupanu Monica
 Editarea revistei de istorie „Sub zodia lui Clio”- Prof. Precupanu Monica
 Concursul national „Problemele actuale ale omenirii” ( locul I , elevii de la clasa XIA : Bararu Alex, Radu Catalina ) – Prof. Precupanu Monica
 Participare Simpozion international „ Turismul-conexiuni istorice, culturale si
economice”, cu lucrarea „Mostenirea spirituala a Munteniei”- Prof. Precupanu Monica
 Participarea Simpozion local – „Istoria orala- frontiera intre trecut si prezent” cu
lucrarea „Rolul tecucenilor in marile evenimente nationale ale sec. XIX „ – Prof.
Precupanu Monica
 Concurs pe teme geografice „Cine stie castiga”- Prof. Corpaci Paraschiva
 Participarea la Conferinta „Despre sufletul romanesc”- Prof. Nistor Stefan
 Olimpiada de religie ( 5 elevi calificati la faza judeteana ) – Prof. Nistor Stefan
 Participare la Simpozionul „2017- Anul Marturisitorilor crestini in temnitele
comuniste”- Prof. Nistor Stefan
 Proiect Rose ( Prof. Pastrascanu Beatrice, Vechiu Luiza, Duvac Marga, Precupanu
Monica, Stegaru Cornelia)
 Expozitii in scoala pe temele: „1 Decembrie 1918- Ziua Nationala a Romaniei” ,
„24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Romane” ( Prof. Stegaru Cornelia)



Vizionare film documentar „O radiografie a Holocaustului „ ( Prof. Stegaru
Cornelia)
 Dezbatere cu tema „Ziua armatei romane”( Prof. Stegaru Cornelia)
6. Organizarea si folosirea bazei didactice materiale
Toti membrii catedrei au dovedit interes si preocupare in sistematizarea si ordonarea
materialulu didactic, in reconditionarea materialelor degradate, in confectionarea si
achizitionarea unor materiale didactice noi. Totodata a existat preocupare pentru mentinerea
cabinetelor de istorie, geografie, stiinte socio-umane si religie.
7. Activitati extrascolare si extracuriculare
 Ziua Mondiala a Educatiei ( prof . Precupanu Monica, prof. Goia Iuliana, prof.
Patrascanu Beatrice, prof. Vechiu Luiza, prof. Nistor Stefan )
 Dezbatere „Drepturile copilului”- prof. Goia Iuliana
 Atelier de lucru „Cultura se construieste prin lectura si educatie”- prof. Goia Iuliana
 „Nu tremur la cutremur”- prof. Goia Iuliana
 Proiect „Traieste si recicleaza”- prof. Goia Iuliana
 „1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei”- prof. Goia Iuliana
 Seara eminesciana- prof. Corpaci Paraschiva
 Vizite tematice Velpitar, Fabrica de ambalaje metalice – prof. Corpaci Paraschiva
 Excursii scolare : Valea Oltului ( prof. Corpaci Paraschiva ) , Slanic Moldova ( prof.
Precupanu Monica) , Bucuresti ( prof. Vechiu Luiza, prof. Goia Iuliana ) , Centrul
Social Pro-Vita din Valea Plopului ( prof. Nistor Stefan )
 Proiecte: „Viitorul o prioritate” , „Autocunoasterea-cheia succesului, „Fii in forma
pentru scoala! „ , „Voluntar de Tecuci” , „Scoala este sansa ta! „ – prof. Vechiu Luiza
 Spectacol de Craciun – prof. Duvac Marga
 Participare spectacol de teatru „Marturisitorii” –prof. Nistor Stefan
 Intalnirea Internationala a Tineretului Ortodox, Iasi ( elevii Ilie Maria XII-D , Dragutu
Rares XI-A , Miron Alexandra X-D – prof. Nistor Stefan )
 Donatie carti – prof. Precupanu Monica
 Masa rotunda „Rolul educatiei in viata omului „ – prof. Corpaci Paraschiva
 Coordonator Balul Bobocilor – prof. Patrascanu Beatrice
 Coordonator Proiect SNAC – prof. Patrascanu Beatrice
 Saptamana fructelor si legumelor donate ( prof. Pastrascanu Beatrice, prof. Goia
Iuliana, prof. Corpaci Paraschiva, prof. Nistor Stefan, prof. Duvac Marga, prof. Stegaru
Cornelia, prof. Vechiu Luiza )
 Participare Simpozion „Muzeu tecucean”- prof. Patrascanu Beatrice
 Club tematic „Orientare profesionala „- prof. Patrascanu Beatrice
 Dezbatere „Egalitate de gen „- prof. Patrascanu Beatrice
 Proiect „Alinare de Craciun „- prof. Patrascanu Beatrice
 Realizarea filmului de prezentare a delegatiei Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, elev
Dragutu Rares – prof. Nistor Stefan
 Participare la activitatea Muzeului „Anton Cincu” cu titlul „100 de ani de comunism –
Experimentul Piteste”- prof. Nistor Stefan
 Conferinta „Taina vietii in Hristos „ , organizata de Casa de Cultura si Protoieria Tecuci
– prof. Nistor Stefan
 Coordonarea grupului de colindatori in vederea unei actiuni filantropice – prof. Nistor
Stefan








Activitate in colaborare cu Casa de Cultura Tecuci , „600 de ani de la moartea
domnitorului Mircea cel Batran „ – prof. Precupanu Monica
Publicare articol „Ecaterina Teodoroiu- intre mit si realitate „ in Scoala Galateana –
prof. Precupanu Monica
Expozitie „Mandri ca suntem romani „ – prof. Precupanu Monica
Proiecte: „5 minute de muzica clasica „ , „De la inima la inima „ , „Traficul de
persoane”- prof. Precupanu Monica
Concursul „Mic si istet”- prof. Precupanu Monica
Colaborare cu Muzeul „Teodor Cincu” in activitatea cu tema „Regele Mihai I – un
roman de exceptie „ –prof. Precupanu Monica

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
 Planifica activitati de invatare care stimuleaza eficient si starnesc interesul
tuturor elevilor
 Actualizarea strategiilor de predare-invatare-evaluare prin aplicarea unor metode
moderne interactive
 Centrarea activitatii profesorului pe comportamentul specific rolului de
organizator si mediator al experientelor de invatare
 Informare din surse variate
 Dotarea cu materiale cartografice
 Posibilitatea unei abordari creative si interactive
 Diversificarea metodelor de evaluare
 Implicarea elevilor si profesorilor in diverse proiecte si activitati educative
 Schimb de experienta
 Eficientizarea pregatirii profesionale ( autoperfectionare continua )
 Comunicare si deschidere pentru elevi
 Ofera un bun exemplu de conduita personala si profesionala
 Asigura sanse egale tuturor elevilor pentru dezvoltarea potentialului lor
 Identifica punctele forte si cele slabe ale elevilor si noteaza raspunsurile acestora
in functie de obiectivele stabilite
 Ofera feedback oral si scris pentru fixarea de noi sarcini
 Demonstreaza cunoasterea programelor scolare precum si nivelele de
competenta care trebuie atinse
 Incurajeaza elevii sa-si dezvolte propriile deprinderi de invatare
PUNCTE SLABE:
 Formarea initiala deficitara a elevilor la nivelul clasei a IX-a
 Lipsa unui laborator de specialitate dotat corespunzator in vederea desfasurarii
activitatii didactice
 Nevalorificarea la maxim a resurselor umane si materiale
 Lipsa unor standarde comune in evaluare
 Superficialitate ridicata din partea elevilor in pregatirea lectiilor si temelor, precum si
pregatirea pentru examenele nationale
 Timp insuficient
 Planificarea unor teme care nu prezinta interes pentru toti

OPORTUNITATI:
 Perfectionarea continua a cadrelor didactice, ca urmare a unei oferte generoase de
cursuri de formare si dezvoltare profesionala asigurate de CCD, dar si alte institutii
abilitate in acest sens
 Utilizarea metodei proiectului/metodelor moderne de predare
 Participarea cu materiale proprii la fiecare tema
 Solutii alternative pentru rezolvarea temelor
 Pregatirea speciala pentru concursuri si olimpiade
 Existenta cursurilor optionale
AMENINTARI:
 Absenteism nejustificat din partea elevilor
 Scaderea numarului de ore/clase
 Interesul scazut pentru „nou” si reducerea numarului elevilor capabili de performanta
datorita unei motivatii scazute
 Evitarea responsabilitatilor
 Programa scolara foarte incarcata si uneori neadecvata cerintelor actuale
 Orarul foarte incarcat al elevilor
 Metodologia de incadrare a personalului didactic, incadrarea multor profesori in mai
multe unitati nu permite o monitorizare si consiliere eficienta a activitatii pe ansamblu a
cadrelor didactice
PLAN DE MASURI:
 Stricta monitorizare a prezentei elevilor la scoala, in colaborare cu parintii
 Atragerea unui numar mai mare de elevi catre activitatea de perfomanta scolara
 Cresterea performante profesionale a cadrelor didactice astfel incat ele sa reprezinta un
model pentru elevi
 Monitorizarea si consilierea eficienta a cadrelor didactice
 Cresterea numarului de interasistente in cadrul catedrei
 Adoptarea unui plac de actiuni pentru cresterea motivatiei si interesului elevilor pentru
scoala
 Planificarea mai eficienta a timpului
 Abordarea unor standarde comune in evaluarea elevilor
Întocmit, responsabil comisie metodică: Patrascanu
Beatrice

8.4. ARIA CURRICULARĂ ARTE ȘI EDUCAŢIE FIZICĂ
CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ,ȘI ARTE
În semestrul I din anul școlar 2017-2018 toți membrii comisiei metodice au cautat și au
reușit să elaboreze documentele de programare și planificare a activitatilor didactice conform
cerintelor generale si specifice ale curriculumului scolar, tinand cont de cerintele si
particularitatile de varsta ale elevilor, nevoilor specifice si dotarea bazei materiale a
colegiului.In semestrul I toti profesorii au participat la consfatuirile metodice pe discipline la
inceputul anului scolar, unde au fost prelucrati cu notiunile si cerintele programei scolare,
modificarile aduse acesteia, plus planificarea activitatilor, competitiilor, manifestarilor de profil
organizate de Ministerul Educatiei Nationale.
Toti membrii comisiei au raspuns cu disponobilitate maxima, solicitarilor conducerii
unitatii scolare implicandu-se atunci cand a fost cazul, angrenand in acelasi timp un numar
mare de elevi ai colegiului atingandu-si obiectivele propuse. Ca sef de catedra al comisiei
metodice, impreuna cu membrii comisiei am elaborat, discutat, analizat si dezbatut diverse
teme si activitati metodice pe profil in fiecare luna din semestrul I.
Consider colaborarea si comunicarea cu echipa manageriala a scolii ca fiind una dintre cele
mai bune, intelegere si sprijin reciproc in toate activitatile curriculare si extracurriculare
demarate atat in scoala cat si in afara ei.
Colaborarea intre profesorii care alcatuiesc comisia metodica educatie fizica si arte este una
foarte buna, acordandu- si sprijin reciproc in activitatile derulate.
Totodata profesorii au realizat un climat favorabil procesului de invatare motivand elevii si
pregatindu-i in raport cu standardele curriculare de performanta, respectand reglementarile
legale in vigoare cu privire la continutul si forma documentelor de proiectare.
Catedrea de educatie fizica a avut o activitate extrascolara mai redusa, in principal datorita
lipsei unei sali de sport, care sa permita elevilor si profesorilor sa continue practicarea jocurilor
sportive -fotbal, handbal, volei atat de indragite de copii si tot odata participarea echipelor
reprezentative ale colegiului pe ramuri sportive cu alte echipe din liceele si colegiile din
Tecuci.
Subliniez inca o data, faptul ca lipsa unei sali de sport, care sa ne permita continuarea
jocurilor sportive in perioada rece a anului, face ca un numar destul de mare de elevilor sa-si
piarda interesul pentru practicarea jocurilor sportive. Si, implicit prezenta noastra a profesorilor
cu echipele reprezentative pe diverse sporturi, sa devina mai mult onorifica, prin prisma
faptului ca elevii neavand rutina terenului de joc; intrand in sala mica de gimnastica a
colegiului, pierd din abilitatile, pregatirea necesara pentru aceste discipline sportive si
bineinteles obtinerea unor performante notabile. Bunaoara numarul mic de ore de educatie
fizica reduce semnificativ sansa copiilor, elevilor de a depune mai mult efort fizic pentru
obtinerea, realizarea unei stari de sanatate si dezvoltarea armonioasa a corpului acestora in
parametri normali sau chiar mai ridicati.
Un fapt mai putin placut este cresterea numarului de ,,scutiri medicale”in randul elevilor, in
majoritate fete, multe din adeverintele medicale sunt eliberate la indemnul elevilor sau a
parintilor, acestea fiind scoase pentru note mai mici (note de 8,9) acordate de profesori.
Motivand ca la educatie fizica le este foarte greu sa care echipamentul sportiv, lipsa vestiarelor,
a dusurilor, toate acestea conducand spre final la o indiferenta totala fata de miscarea fizica.
La disciplina educatie fizica pe semestrul I s-au derulat urmatoarele activitati:

Zilele Colrgiului – noiembrie 2017 :
- Campionat de fotbal- cu participarea a 100 de elevi;
- Campionatul de baschet – 3x3- cu participare a 30 de elevi;
- Turneul de jocuri FIFA- PLAYSTATION- participanti 25 de elevi;
- Întrecere amicala fotbal gimnaziu – CNCH – SC. GEN. ,,ELENA DOAMNA”;
- Spectacol de “Ziua Colegiului” luna noiembrie-implicarea tuturor membrilor comisiei
metodice;
- Intreceri intre clase la disciplina volei mixt, clasele XI-XII, desfasurate pe parcursul
Zilelor Colegiului;
COMPETITIE demonstrativa de fotbal – octombrie 2017- pe terenul sportiv al colegiului;
- Clasa a X-a a CNCH - vs CNSH;
- Clasa a XII-a CNCH - vs CNAE;
CAMPIONAT de sah – decembrie -2017 – participanti 23 de elevi;
MECIURI amicale de handbal – ianuarie 2018 – baieti si fete, cu echipele CNSH;
ONSS – gimnaziu faza municipala, fotbal, in ianuarie 2018, echipa de fotbal a colegiului a
participat si a ocupat locul II;
ONSS- fotbal licee baieti faza municipala, locul II- ianuarie 2018;
 Spectacol de “Ziua Colegiului” luna noiembrie-implicarea tuturor membrilor comisiei
metodice;
 Intreceri intre clase la disciplina volei mixt, clasele XI-XII, desfasurate pe parcursul
Zilelor Colegiului.
EDUCATIE MUZICALA - prof.Calianu Marcela
Activitatile din semestrul I
- Activitati artistice dedicate zilei scolii (activitate cultural - educativa - spectacol) –
8.11.2017
- Participare la lansarea de carte a scriitorului Petre Rau – cl a X-a 9.11.2017
- Armonii de toamna – spectacol sustinut de elevii cl.a V-a -10.11.2017
- Spectacol dedicat Zilei Armatei – 25.10.2017 (sala I.Petrovici)
- Moment artistic – 1 Decembrie 1018-2017 – prezentat la sala Studio a Casei de cultura
Tecuci
- Imparte bucuria de a darui – spectacol organizat cu CNCH Tecuci si Colegiul pentru
agricultura (strangere de cadouri) – 5.12.2017
- Iarna bine ai venit ! – spectacol sala I.Petrovici – 8.12.2017
- Dor de Eminescu – participare cu moment artistic la sala Studio a Casei de cultura –
16.01.2018
- Participare la activitatea Eminesci,Voievodul Culturii Romanesti –viziune asupra operei
poetului Mihai Eminescu.Intalnire cu eminescologul Theodor Codreanu si scriitorul
Miron Manega (cl a IX E- sala Studio a Casei de cultura) – 15.01.2018
- Unirea,Natiunea a facut-o – moment artistic dedicat zilei de 24 Ianuarie – sala Studio –
Casa de cultura – 24 01.2018.
EDUCATIE PLASTICA – prof. Cristea Sînziana
1. Activităţi desfăşurate pe semestrul I
Luna
Septembrie

Data

Clasa

Activitate
„Știința și religia în dezvoltarea artei”

26/27/28.09.2017

XI F,E,G
XII E,F

03.10.2017

VIII

26.10.2017

V
VI

27.10.2017

XF

31.10.2017

V

03.11.2017

VII
VIII

6-10.11.2017

V-XII

Octombrie

Noiembrie
”Școala
alftel-Să
știi mai
multe, să fii
mai bun”

1-24.11.2017

XB

01-30.11.2017

Elevii
liceului

Elevii
liceului

-vizionare film/dezbatereSala de clasă
”Cultura se construiește prin lectură și
educație”
-atelier/dezbatereC.D.I
(activitate de Ziua Educației)
”Scriitori români în oglinda timpului-lectură
pentru viață”
Concurs de măști inspirate din cărți scrise
de scriitori români
C.D.I
”Tehnici artistice”
-colaj fotografic ”Anotimp”
-tehnică de culoare ”Copilăria”
Sala de clasă
”Cui ie frică de culoare?”
Expoziție internă de lucrări pe tema
”Halloween”
”Studiu după natură în creion și culoare”
Expoziție internă de lucrări
6.11.2017-”Este decizia o
responsabilitate?”-vizionare animație
7.11.2017-Poate fi conștiința coruptă?”vizionare animație
8.11.2017-Excursie București Muzeul
Național de Istorie Naturală ”Grigore
Antipa”
-decorare sala de spectacol
9.11.2017- ”Familia”-vizionare animație
10.11.2017-scenetă de teatru ”Of, e tare
greu sa fii bolnav”
”Arta mixed-media”
-colaj ”Paparazzi”
-desen ”Your eyes, the gate of the soul”
-desen ”Perspectiva umană”
-pictură ”Adam și Eva”
Sala de clasă
Expoziție internă
”Fotografia prin ochii copiilor”
Tema lunii Noiembrie: ”Fantezii de
toamnă”
-expoziție de fotografieAducerea expoziției de fotografie ”Umbră
lumină și culoare” în incinta Colegiului,
devenind permanentă.

Decembrie

Ianuarie

Februarie

08.12.2017

XD
XC

19.12.2017
21.12.2017
22.12.2017

Elevii
liceului
VII
VI

17.01.2018

IX E, F

31.01.2018

Elevii
liceului

15.-31.01.2018

Elevii
liceului

15.02.2018

Elevii
liceului

Crearea banner-ului pentru scop caritabil
Campania Umanitară ”De la inimă la inimă,
dăruiește bucurie copiilor!”
Serbare cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Sala Studio C.N.C.H
Expoziție internă de Crăciun
Participare Concurs Internațional
”Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”
Iași
Expoziție de grafică
”Povestea prințesei Soarelui”
Expoziție internă
Expoziție de lucrări artistice și fotografie
”Mircea cel Bătrîn”
Casa de Cultură a Municipiului Tecuci
”Fotografia prin ochii copiilor”
Tema lunii Decembrie: ”Magia sărbătorilor
de iarnă”
-expoziție de fotografieProiect de Arte vizuale
”Suflet și mască”
Iași

In ceea ce priveste utilizarea strategiilor didactice membrii comisiei au utilizat si folosit
acele metode active care pun in valoare capacitatea si inteligenta motrica, artistica a elevului in
functie de sarcinile si obiectivele care trebuiau rezolvate in cadrul orelor de curs, folosind
totodata un limbaj si o tinuta caracteristica momentului respectiv. S-a cautat permanent
adaptarea metodelor didactice si folosirea lor in functie de anumite particularitati geografice,
sociale, culturale etc.
Consider colaborarea şi comunicarea cu echipa managerială a şcolii ca fiind dintre cele mai
bune, înţelegeri şi sprijin reciproc în toate activităţile curriculare şi extracurriculare demarate
atât în şcoală cât şi în afara ei.
Toţi membrii comisiei au răspuns solicitărilor conducerii unităţii şcolare implicându-se
atunci când a fost cazul foarte bine, angrenând în acelaşi timp şi un număr suficient de mare de
elevi ai colegiului.

Responsabil comisie metodică,
Prof. Taciu Aurel

8.5. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

CATEDRA DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII
În cursul semestrului I, activitatea catedrei s-a desfãşurat conform planului de activitate
adoptat, pentru atingerea obiectivele stabilite fiind implicati toti membrii catedrei.
In anul scolar 2017-2018, semestrul I, catedra de informatica a avut ca obiective:

Aplicarea noilor metodologii in procesul de predare- invatare la toate
clasele de liceu.

Optimizarea procesului de invatamant prin utilizarea unor tehnici variate
de evaluare conform noilor standarde.

Imbunatatirea bazei materiale pentru cabinetele de informatica.

Perfectionarea cadrelor didactice prin actiuni interdisciplinare sau
activitati la nivel de scoala/oras.

Pregatirea elevilor pentru obtinerea atestatului profesional, a
competentelor digitale si a probei de specialitate din cadrul examenului de
bacalaureat.
Nucleul activităţii catedrei de informatică este clădit pe eficienţa orelor predate la
discipline desprinse din domeniul IT. Există trei ramuri principale:
a) disciplina informatică, întâlnită la profilul real, specializările matematică-informatică,
matematică-informatică intensiv informatică şi stiinţe ale naturii - numărul de ore şi modul de
predare diferă de la o specializare la alta;
b) T.I.C. (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării) se predă în clasele a IX-a şi a X-a, XI-a,
XII-a, indiferent de profil sau specializare;
c) discipline opţionale , alese în funcţie de preferinţele elevilor şi evoluţia IT la nivel naţional şi
global. În acest sens, exista opţionalele: Aplicaţii dinamice web-clasele XI-a, Pachete de
aplicatii. TIC, clasele a XII-A.
1. Organizarea activitatii - asigurarea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatii la
clase:
o Intocmirea planificarilor in conformitate cu programele in vigoare si instructiunile ISJ;
o Consultarea programelor disciplinelor de specialitate conform noului plan cadru
o Stabilirea manualelor potrivite cu nivelul de pregatire al elevilor, in conformitate cu
profilul urmat, dupa consultarea lor.
o Discutarea la catedra a modalitatilor in care se va proiecta demersul didactic la clasa a
XII.
Membrii catedrei de informatică au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu
programele şcolare în vigoare. Pentru clasele a XII-a, materia a fost planificată astfel încât să
poată fi realizată o recapitulare a materiei pentru examenul de Competenţe digitale (la toate
clasele, indiferent de profil) şi o pregătire minuţioasă a examenului de bacalaureat si de atestat
profesional (pentru clasele cu specializarea matematică-informatică).
2. Perfectionarea activitatii didactice; pregatirea examenului de bacalaureat si a atestatului
profesional; pregatirea pentru concursuri scolare:

o Popularizarea programei de bacalaureat, a programei de competente digitale si
atestatului profesional 2018
o Alcatuirea graficului de pregatire pentru bacalaureat la informatica
o Alcatuirea lotului olimpic
o Alegerea temelor pentru atestatul profesional
o Pregatirea continua a elevilor pentru olimpiade/concursuri scolare.
Profesorii catedrei desfaşoară ore de pregatire suplimentara pentru pregatirea elevilor
pentru examenul de bacalaureat, conform unui grafic stabilit. Dna. Ciocanel A. a realizat o
simulare a examenului de bacalaureat cu elevii clasei a XII-a A.
Elevii care sustin atestatul profesional la informatica au ales temele si au inceput realizarea
proiectului sub indrumarea profesorilor coordonatori. (prof. Ciocanel A, Ionescu G, Ionita D)
S-a acordat o atentie deosebita selectarii si pregatirii elevilor pentru olimpiade si concursuri
scolare.
Rezultate la olimpiade si concursuri scolare, proiecte desfasurate:
- Concurs/simpozion CLICK pe informaţie:
-Popa Raul, Chilian Andreea-prof. Ionită Doina
-Tudose Razvan, prof. Ionescu Gabriela
- Simpozion/Concurs Magia universului şcolar
-Oanca Alex-prof.Ionita D.
- Proiect JARomania- Succesul profesional-clasa XI D, prof Ionita D-proiect in derulare.
- Proiect Internaţional Hour of Code- Profesorii din cadrul catedrei au desfasurat
activitatea impreuna cu elevii scolii in perioada 4-10 decembrie 2017; s-au primit
certificate.
- Proiect Ora de net-clasa XI D, prof. Ionita D-certificat de participare.
- Conferinta Superteach, Iasi, organizată de fundația Educativa-prof. Rusu C.
- Cursurile de programare in C, C++ si Python de pe platforma Netacad în vederea
certificării-prof. Rusu C.
- Prof. Ciocanel A: Bebras – concurs international de informatica si gandire
computationala
Nume Prenume elev Clasa Punctaj
Rezultat
Drăgan Claudia Maria 7
126
Diploma de participare
Drăguțu Matei
7
115
Diploma de participare
Hristodor Minu
12
108
Diploma de participare
Panaite Dănuț
12
97
Diploma de participare
Ojoc Georgiana
12
95
Diploma de participare
Drăguțu Rareș
11
93
Diploma de participare
Pintilie George
11
90
Diploma de participare
Lupu Mihai
12
89
Diploma de participare
Frunză Ioana Roxana 11
87
Diploma de participare
Boeru Alin
11
87
Diploma de participare
Mihăilă Mihai
12
80
Diploma de participare
Hahui Marian-Ionuț
11
80
Diploma de participare
Chicoș Elisa Veronica 11
78
Diploma de participare
Munteanu Andrei
12
76
Diploma de participare
Vîță Dan
12
59
Diploma de participare
Roșca Ionuț
11
53
Diploma de participare

Ciolacu Cosmin
11
38
Diploma de participare
-Concursul national „Invata sa programezi cu Alice” -Bararu Alex, Boeru Alin – clasa a XI-a –
diploma de participare
-Concurs „MY Space” – CAERI poz. 1396
Nume Prenume elev Clasa
Sectiunea
Rezultat
Caua Manuela
7
Desen pe calculator
I
Neacsu Carlota
7
Desen pe calculator
III
Pacuraru Giulia
7
Desen pe calculator
M
Ripa Andrei
7
Desen pe calculator
M
Dragutu Matei
7
Prezentari PowerPoint
I
Dragan Claudia
7
Prezentari PowerPoint
II
-Acord nr. 122/ 17.01.2018 cu Fundatia Pelin – Educatie fara frontiere crestin-europeana
-Proiectul national de educatie STEM si robotica „BRD FIRST Tech Challenge Romania”
Pe semestrul I, in urma selectiei nationale, se infiinteaza echipa de robotica a colegiului,
„Thobor”, sustinuta material de ONG-ul „Natie prin Educatie”, avand drept scop formarea
viitorilor specialisti in tehnologie avansata. Echipa, avand ca mentor – prof. Adriana Ciocanel
si co-mentori: prof. Dragan Oliwer, prof. Tudor Gabriela si ing. Radulescu Ovidiu, are
urmatorii membri:
Nr. crt. Nume si prenume elev
Clasa
1
Munteanu Andrei
XII A
2
Panaite Danut
XII A
3
Bararu Alex
XI A
4
Boeru Alin
XI A
5
Dragutu Rares
XI A
6
Hahui Marian
XI A
7
Lupu Alexandru
XI A
8
Radu Catalina
XI A
9
Spasenie Viorica
XI A
10
Costea Bogdan
XB
11
Serban Iulian
XB
la care se adauga urmatorii voluntari:
Nr. crt. Nume si prenume elev
Clasa
1
Dragan Claudia
VII
2
Chicos Elisa
XI A
3
Lupu Georgiana
XI A
Profesorii de informatică desfăşoară activităti de pregătire remediala în cadrul proiectului
ROSE: Ioniţa Doina-clasa a IX, Ionescu Gabriela- clasa X, Topa Robert-clasa XI.
3. Perfectionarea pregatirii profesionale a membrilor comisiei metodice
o Participarea la cercurile pedagogice ale disciplinei
o Participarea la sedintele de catedra a membrilor comisiei
o Referate si lectii deschise
Membrii catedrei au participat la Cercul metodic la informatica-zona Tecuci, desfasurat pe
9.12.2017 la Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci, tema cercului metodic fiind
Macrocomenzi, algoritmizare, realitate virtuala, coordonator cerc Ciocanel A.

Membrii catedrei au fost prezenti la toate sedintele de catedra desfasurate in semestrul I,
conform proceselor verbale existente, astfel:
 lectii demonstrative, sustinute de doamnele profesoare Ionescu Gabriela si Ciocanel
Adriana, lecţii apreciate pozitiv datorită strategiilor didactice folosite, precum şi a
resurselor materiale şi procedurale utilizate.
 referate metodice, prezentate de profesorii Ionita Doina, Rusu Cristi.
4. Utilizarea tehnicii de calcul si a computerului in desfasurarea orelor
Membrii catedrei sunt preocupati de crearea crearea de softuri educationale si noi materiale
ce pot fi implementate in AEL.
Profesorii utilizeaza programul AEL (teste specifice disciplinei, utilizarea materialelor din
biblioteca virtuala), avand programate lectii care se desfasoara conform graficului.
5. Activităţi extraşcolare
Profesorii catedrei s-au implicat in organizarea si desfasurarea unor activitati cu ocazia
“Zilelor Liceului”, desfasurate in perioada 6-10 noiembrie 2017: concurs prezentari
PowerPoint, sesiune de referate si comunicari stiintifice, lansare numar nou revista de
informatica INFO++.
Profesorii catedrei s-au implicat in organizarea si desfasurarea unor activitati in cadrul
saptamanii ``Sa stii mai multe, sa fii mai bun`` in perioada 6-10 noiembrie 2017, activitati
desfasurate conform unui orar special, actiuni materializate prin alcatuirea unor portofolii,
albume, brosuri, panouri, etc.
Membrii catedrei de informatica s-au implicat in organizarea si participarea la activitati
extracurriculare la nivelul scolii care contribuie direct la atingerea obiectielor curriculare, ale
dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, care asigura participarea grupurilor ţintă şi
realizarea activităţilor pe baza planificării stabilite: Ziua Educaţiei, SNAC, activitati de
ecologizare, activitati de voluntariat, vizite la muzee, expozitii, activităţi de informare şi
comunicare pe teme europene, vizitarea Expozitiei proiectului Euroscola la muzeu, Aleea
Personalitatilor, Teenagers in Tech, prin care elevii au folosit aplicatii mobile dedicate pentru a
programa robotul mBot pentru diferite activitați, proiectul „Asculta 5 minute de muzica
clasica”.
Membrii catedrei de informatica desfăşoară activităţi extrascolare, independent sau în
strânsă legătură cu celelalte catedre. Colaborarea există şi are diferite forme de manifestare.
La nivelul unitatii cadrele didactice au indeplinit deverse sarcini, facand parte din
numeroase comisii: Responsabil Comisia de Curriculum, Comisia de proiecte si programe
europene, Comisia PSI, Comisia pentru serviciul pe scoala, Comisia CEAC, membru CA.
Cadrele didactice din catedra si-au desfasurat activitatea in mod corespunzator, indeplinindusi sarcinile care le-au fost repartizate, reuşitele catedrei de informatică fiind rezultatul împletirii
dintre dăruirea profesorilor şi interesul, seriozitatea şi capacitatea elevilor

Întocmit, responsabil comisie metodică,
prof. Ioniță Doina

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PROIECTE SI PROGRAME EUROPENE
Anul şcolar 2017 – 2018
Semestrul I
Activitatea comisiei fost structurată pe următoarele coordonate:
I. Asigurarea cadrului calitativ al implementarii activitatilor dezvoltate in cadrul proiectelor si
programelor europene.
II. Accesibilizarea informatiilor referitoare la Uniunea Europeana si la oportunitati de finantare
prin programe si proiecte. Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene, prin
intermediul proiectelor si programelor nationale si transnationale.
III. Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare si evaluare adresate
beneficiarilor directi si indirecti ai proiectelor si programelor desfasurate in scoli.
IV. Exploatarea rezultatelor proiectelor in scopul de a le optimiza valoarea si a le spori
impactul.
Activităţi derulate
1. Proiectul privind învăţământul secundar–ROSE / ROMANIAN SECONDARY
EDUCATION PROJECT
Coordonator grant-prof. Marin Oana. Colegiul a fost selectati pe lista liceelor eligibile
în prima rundă a grantului. Au fost parcurse etapele din calendarul de pregătire, depunere și
aprobare a propunerilor de proiecte în cele trei runde din cadrul Schemei de Granturi pentru
Licee (SGL). A fost intocmit formularul de aplicaţie, urmează evaluarea propunerilor de
proiecte si semnarea acordului de grant. Proiectul este în derulare, se desfaşoară activităti
remediale.
ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în
învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul
de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin
Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice(MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
Externă (UMPFE).
Obiectivele și rezultatele așteptate
Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic
național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și
formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ
„Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a
părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități
de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar

pentru populația României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și
din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada 2014-2020.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu
la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile
finanțate în cadrul proiectului.
Rezultatele așteptate ale ROSE sunt:
1)
Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în
proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%;
2)
Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de
abandon peste 7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;
3)
Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea
de referință de 86,9% la ținta finală de 93%;
4)
Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele
sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%;
5)
Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite
în proiect, de la valoarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%.
Proiectul este in desfasurare, se efectueaza ore de pregatire remediala cu elevii claselor IXXII, la disciplinele de bacalaureat.
Se desfasoara activitati de consiliere si activitati extracurriculare.

2. Proiectul EUROSCOLA-coordonator prof. Marin Oana Maria și prof Onica Monica Iuliana
Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), lansează cea de a X-a ediție a concursului național
pentru licee, EUROSCOLA 2017- 2018.
La începutul anului 2017, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului
Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului
2018 drept „Anul european al patrimoniului cultural”.
Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate.
Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale
creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în
muzee, biblioteci și arhive.
Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile
europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. Principalele obiective ale
inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii
sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale,
precum și la dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile
externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și
al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.
În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul
nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate
aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu
și traficul ilicit cu bunuri culturale.
Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educaţiei
Naţionale invită toate unitățile de învățământ liceal să participe la ediția 2017-2018 a
concursului „Euroscola”, ediție care se va desfășura sub titlul generic „Rolul patrimoniului
românesc în consolidarea identității europene”.
Elevii sunt invitați:
a) să identifice un obiectiv/ obiect/ element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de
patrimoniu”) din localitatea sau din județul în care locuiesc și să facă o prezentare de maxim
două pagini a acestuia cu evidențierea valorii sale de patrimoniu în context național și european
(arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.).
b) să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a
publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv și cu
privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea
acestuia.
Proiectul va avea următoarele obiective:
- o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;
-conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul
local/regional/național, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și
la conservarea lui pentru generațiile următoare;
- informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a
locului lui în patrimoniul cultural european;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
- realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de
reședință despre obiectul de patrimoniu ales.

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației
Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a X-a ediții a
concursului național "Euroscola" 2017.
Primele paisprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la
Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin
aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi
prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Până în luna iunie 2018 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele
Euroscola începând din luna septembrie 2018 (nu suntem în măsură să precizăm în acest
moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2018).
3.Proiectul Junior Achievement România- JA Romania.
Misiunea JA România este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în
carieră și viață prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe
esenţiale pentru viaţa personală şi profesională. În cadrul acestui proiect, s-a realizat inscrierea
si s-a intocmit acord de parteneriat. Elevii claselor inscrise au realizat on-line pre-testele. Tema
-Succesul profesional- aleasa de profesorii coordonatori-prof. Ionita Doina si prof. Vrabie
Felicia, prof Panait Elena-oferă elevilor posibilitatea formării abilităților necesare dezvoltării
personale și profesionale. Proiectul este în derulare.
4. Proiectul Europa, casa noastra-concursul Lider european
Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează concursul Lider European,
care se adresează tuturor elevilor de liceu din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, în cadrul unei
campanii educaționale pe teme de interes despre Uniunea Europeană. Regulile competiției sunt:
Obiective și teme:

Concursul Lider European este o activitate ce presupune creativitate și provocări, care
se adresează elevilor de liceu și reprezintă un mijloc de comunicare între Reprezentanța
Comisiei Europene și generațiile și familiile tinere.
Concursul are rolul de a dezvolta abilitățile de lider ale elevilor și de a le face utile în
contextul activităților legate de valorile și temele europene.
Obiectivul concursului este de a spori și promova spiritul Uniunii Europene în rândul
tinerilor, având misiunea de a îmbunătăți potențialele abilități de lider ale generației următoare,
dar și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de rezolvare a problemelor.
Concursul se concentrează pe dezvoltarea de proiecte în oricare dintre domeniile social,
economic, cultural și artistic, pe baza valorilor UE.
Profesorii au încurajat elevii să formeze echipe de câte 4 membri și să identifice o
problemă/ oportunitate în comunitatea locală.
Elevii vor fi rugați să elaboreze un proiect, să îl prezinte online și, dacă este selectat
printre primele 8 cele mai bune, să îl prezinte personal, în ultima etapă a concursului.
Proiectele implementate în cadrul concursului trebuie să se încadreze în unul din
următoarele domenii, care vizează comunitatea locală:
• Social
• Mediu înconjurător
• Cultural
• Afaceri/ economic
Au realizat si inscris proiecte:
- Prof. Marin Oana-categoria cultural-echipa ``The Daredevils``
- Prof. Ionita Doina-categoria social.
Participantii vor primi diplome de participare.
5.Activitati pe teme europene desfașurate la nivelul unității de ȋnvațământ, conform unui plan
de comunicare pe teme europene.
Responsabil Comisie Proiecte si programe europene
prof. Ioniţă Doina

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI EDUCATIVE
AN ȘCOLAR: 2017-2018
SEMESTRUL I
1)
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU OCAZIA ZILEI EDUCAȚIEI – 5
OCTOMBRIE 2017

Nr.
crt
1.

Profesor

Goia Iuliana

Denumire activitate
Ne declarăm PROlectură!
- confecționare semne de

Modul de
desfășurare(dezbatere,
vizionare film, sceneta etc)/
Loc de desfășurare/
Parteneri
Atelier, masă rotundă
CDI

Ora/ clasa
9-12 – dim.
12-15 -după am.
9 – 12/ V

2.

Drăguțu
Persida

3.

4.

Precupanu
Monica
Drăgan
Oliwer

5.

Tudor
Gabriela

6.

Braniște
Dorina

7.
8.
9.

10.

carte
- ghidul elevilor de clasa a
V-a prin biblioteca
colegiului
- cartea care m-a
impresionat cel mai mult
dintre cele citite în vacanța
de vară
- concurs de cultură
generală
Ne declarăm PROlectură!
- confecționare semne de
carte
- ghidul elevilor de clasa a
V-a prin biblioteca
colegiului
- cartea care m-a
impresionat cel mai mult
dintre cele citite în vacanța
de vară
- concurs de cultură
generală
Simpozionul local Istoria
orală - frontieră între trecut
și prezent
Cupa educației
Lectura – o coordonata
esentiala in viata de elev
(obtinerea permisului de
intrare la Biblioteca
Municipala Tecuci,
prezentarea bibliotecii)
Lectura – o coordonata
esentiala in viata de elev
(obtinerea permisului de
intrare la Biblioteca
Municipala Tecuci,
prezentarea bibliotecii)

Ifrim Marian

Tecuci – file de istorie

Chiș Ramona

Ziua Mondială a Educației
Rolul educației și al
profesorului în viața unui
licean
Educatia prin cunoasterea
trecutului

Negru
Andrea
Duvac Marga

Cls. a V-a
Bibliotecar Maxim O.

Atelier, masă rotundă
CDI
Cls. a V-a
Bibliotecar Maxim O.

9 – 12/ VI

Simpozion/ CDI/ Bibl.Maxim
O.

9 – 12

Întrecere sportivă/ Parc
”Regina Elisabeta”

9 – 12/ XIIB

Masă rotundă/ Biblioteca
MunicipalăTecuci/
Bibliotecar Cepraga Manuela

13 – 15/ IXA

Masă rotundă/ Biblioteca
MunicipalăTecuci/
Bibliotecar Cepraga Manuela

13 – 15/ IXB

Vizita la Muzeul de Istorie
”T. Cincu” Tecuci
Dezbatere/ sala de clasă IXD

12 – 14/ IXF

Dezbatere

13 – 15/ IXE

Vizita la Muzeul de Istorie
”T. Cincu” Tecuci

12 – 14/ IXF

13 – 15/ IXD

11.
12.

Panait Elena
Nistor Ștefan

13. Stegaru

Cornelia
14.

Tiron Viorica
15.

Vechiu Luiza

16.

Olaru Corina
17. Angheluță

Carmen
18. Dumitrache
Cristina
19.

Vrabie
Felicia

20. Ioniță Doina
21.

Taciu Aurel
22. Corpaci

Paraschiva
23.

Popa Eliza
24.

Ciocănel
Adriana

25. Ionescu

Gabriela
26. Dobrin
Valentina
27.
28.

Glod Nelu
Pătrășcanu
Beatrice

29. Postelnicu

Elena

Luam masa impreuna,
socializam
Proiect „Traficul de
persoane”- vizionare film
Vechile civilizații și
contribuțiile lor
Sunt un partener de trafic
model?

Actiune de socializare si buna
conduita/ Club Andra
Lab. Biologie

12-15/ XA
9-12/ XI

Concurs/ Sala de clasă XC

13 – 15/ XC

Masă rotundă/
Cls.11C/ Scoala se soferi
Valex

13 – 15/ XD

Dezbatere

13 – 15/ XE

Vizionare de film, scenete,
concurs

15-16 / XF

Educatorul azi

Dezbatere/ sala de clasă XIA

9 – 13/ XIA

Obiective culturale în
Tecuci
Sunt un partener de trafic
model?

Vizite în oraș

9 – 12/ XIB

Educatorul – model pentru
elevi
Literatura, teatru si filmmijloace de comunicare
artistica

Masă rotundă/
Cls. 10D/ Scoala se soferi
Valex
Dezbatere/ sala de clasă XID

13 – 15/ XIC

Educație și educatori
Simpozionul local Istoria
Simpozion/ CDI/ Bibl.Maxim
orală - frontieră între trecut
O.
și prezent
Vizita la Muzeul de Istorie
Tecuci – file de istorie
”T. Cincu” Tecuci
Simpozionul local Istoria
Simpozion/ CDI/ Bibl.Maxim
orală - frontieră între trecut
O.
și prezent
Vizitare expozitie proiect
Euroscola- Muzeul de
istorie ”Teodor Cincu”
Vizite la muzeu și în parc
Aleea personalităților parcul central, prezentare
biografie personalități
Întrecere sportivă/ Parc
Cupa educației
”Regina Elisabeta”

9 – 12/ XID

Valori ale generației de azi

9 – 12/ XIIC

Dezbatere/ sala de clasă

Să redescoperim orașul de
Vizite în oraș
altădată
Simpozionul local Istoria
Simpozion/ CDI/ Bibl.Maxim
orală - frontieră între trecut
O.
și prezent
Ziua Mondială a Educației

Dezbatere/ sala de clasă XIIF

9 – 12
10 – 12/ XIF
9 – 12

9,30-10,30/ XIIA
10,30-11,30

9 – 12/ XIIB

9 – 12/ XIID
9 – 12
13 – 15/ XIIF

Învățământul în Roma
antică

30. Poenaru

Dorina
31.

Druță Alina
32. Cristea

Sînziana

A quoi ca sert le
professeur aujourd’hui?

34. Trofin

Veronica
35. Nistor
Săndița
36. Marin Oana
Onica
Monica

9 – 12/ XIIE
13 – 15/ XD

Cultura se construiește
prin lectură și educație

Atelier, dezbatere/ CDI

13 – 14/ VI

A quoi ca sert le
professeur aujourd’hui?

Concurs de eseuri cu
prezentare la CDI a eseurilor
câștigătoare/ bibliotecar
Maxim O.

13 – 15/ XD

Vizionare film didactic

Vizionare/ sala de clasă XIIE

10 – 12/ XIIE

33.

Petrea Maria

Prezentare ppt/ sala de clasă
XIIE
Concurs de eseuri cu
prezentare la CDI a eseurilor
câștigătoare/ bibliotecar
Maxim O.

Festivalul Internațional al
Sala Ateneu a Fundației Pelin
aforismului
Simpozionul local Istoria
Simpozion/ CDI/ Bibl.Maxim
orală - frontieră între trecut
O.
și prezent

16 – 19/ IXE
9 – 12

2) ACTIVITĂȚI DESFAȘURATE CU OCAZIA SĂPTĂMÂNII
EDUCAȚIEI GLOBALE - 18-26 NOIEMBRIE 2017
TEMA: “LUMEA MEA DEPINDE DE NO
NR.
CRT.

PROFESOR

1. VECHIU LUIZA
2. PRECUPANU MONICA
3. DOBRIN VALENTINA
4. IONIȚĂ DOINA
5. CHIȘ RAMONA
6. NEGRU ANDREEA
7. IFRIM MARIANA
8. TIRON VIORICA
9. TUDOR GABRIELA

ACTIVITATEA
România față in față cu
alte culturi
Un mediu curat - o viață
mai sigură
Alimentația sănătoasă –
secretul longevității?
Să fim toleranți!
Efectele poluării asupra
umanității
Și eu pot fi tolerant
“Stilul de viață sanătos –
un viitor frumos”
Fii tu schimbarea pe care
vrei să o vezi în lume!
Energia albă – energia
viitorului.

TIPUL
ACTIVITĂȚII

CLASA

Masa rotunda.

a X-a E

Acțiune de ecologizare.

a VII-a

Prezentări multimedia.

a XII-a
C
a XI-a D

Prezentari postere

a IX-a D

Dezbatere.
Realizare de postere/
Dezbatere.

a IX-a E

Dezbatere.

a IX-a C

Realizare de postere.

a X-a D

Prezentare power point
Postere

a IX-a A

10. IONESCU GABRIELA

Toleranța

Dezbatere

11. STEGARU CORNELIA

O lume fără discriminare
Împreuna pentru o lume
mai bună!

Dezbatere

a XII-a
B
a X-a C

Dezbatere

a X-a F

12. OLARU CORINA

13. PANAIT ELENA

Să facem legătura între
țări prin învățare.

Expoziție și pliante

a X-a A

3) ALTE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE

Domenii de
activitate

Denumirea și tipul
activității

Data
desfășurări
i
Proiecte educaționale Proiectul național
Activitate
la nivel local/regional/ de granturi PEPS în remedială
național/
cadrul proiectului
săptămânală
internațional
național ROSE

Profesor/Clasa

Coordonator:
Marin Oana
Profesori
participanți:
Braniște
Dorina
Postelnicu
Elena
Drăguțu
Persida
Trofin
Veronica
Angheluță
Carmen
Tudor Gabriela
Vrabie Felicia
Ifrim Mariana
Marin Oana
Onica Monica

Dobrin
CNCH
Valentina
Chiș
Ramona
Ioniță
Doina
Precupanu
Monica
Sregaru
Cornelia
Corpaci
Paraschiva
Goia Iuliana
Duvac
Marga
Pătrășcanu
Beatrice
CDI
Muzeul
”T.Cincu”

Proiectul național
”Euroscola”

Iunieoctombrie
2017

Proiectul național
Junior
Achievement
(JARomania)
Proiect național
”Ascultă 5 minute
de muzică clasică”

Noiembrie
2017- Mai
2018

Panait Elena
Vrabie Felicia
Ioniță Doina

Permanent

Precupanu Monica
Ciocănel Adriana
Tudor Gabriela
Tiron Viorica
Călianu Marcela
Ciocănel Adriana
Ioniță Doina
Ionescu Gabriela

Proiect național de
voluntariat ”Ora de
Net”

Proiectul local

Activități

Loc de
desfășurare

Precupanu Monica

Pentru
chestionareonline (de
acasă)
CNCH

Vrabie
Felicia
Anghel
uță
Carmen

CNCH

CDI

Cerc/club tematic

”Traficul de
persoane”
ITO- Iași 2017
Întâlnirea
Internațională a
Tinerilor Ortodocși

bisemestrial
e
1-4.09.2017

Nistor Ștefan
Nistor Ștefan

IașiMitropolia
Moldovei și
Bucovinei

Proiect ”Șansa T”
”Hour of Code”național
Proiectul național
”Nație prin
educație” – echipa
Thobor
Proiectul școlar
”Fotografia prin
ochii copiilor”
Proiectul național
SNAC

Săptămânal
Decembrie
2017
Nov.2017martie 2018

Olaru Corina
Ciocănel Adriana
Ioniță Doina
Ciocănel Adriana
Tudor Gabriela
Drăgan Oliwer

CNCH
Școala

lunar

Cristea Sînziana
Vechiu Luiza, elevii din CȘE

CDI

lunar

Proiectul județean
”De la inimă la
inimă”

Dec.2017

Pătrășcanu Beatrice, Vrabie
Felicia,
Ioniță Doina, Drăguțu
Persida, Goia Iuliana, Panait
Elena, Tudor Gabriela, Tiron
Viorica, Precupanu Monica,
Drăgan Oliwer, Negru
Andreea, Chiș Ramona,
Duvac Marga, Angheluță
Carmen
Vechiu Luiza, Marin Oana,
Precupanu Monica,
Angheluță Carmen, Duvac
Marga, Goia Iuliana,
Postelnicu Elena, Drăguțu
Persida

Cercul de lectură
”Hyperion”
Cercul de lectură
”Visătorii”

Întâlniri
lunare
Întâlniri
lunare

Cenaclul literar
”Ștefan Petică”
Cerc Fizică
”Inițierea în
cercetarea
științifică”
Atelier de creație
”Regenbogen -

lunar

Olaru Corina
Trofin Veronica
Drăguțu Persida
Nistor Săndița
Postelnicu Elena
Nistor Săndița

lunar

Tudor Gabriela

Octombrieiunie

Negru Andreea - clasa a IXa
E

CDI

CDI

Biblioteca
Municipală
Laborator
Fizică

CNCH

Curcubeu”
Club de teatru în
cadrul PEPS și
Teatrul ”Shadow”
”Reading Club”

Permanent

Cristea Sînziana
Marga Duvac
Marin Oana

Ian. 2017Mai 2018
Martie 2018

Panait Elena
Marin Oana
Nistor Ștefan

”Micii naturaliști”

permanent

Dobrin Valentina

”Orientarea
profesională”
”Autocunoaștereacheia suuccesului”
”Sub zodia lui
Clio”
”Lumea Fizicii”

permanent

Pătrășcanu Beatrice

lunar

Vechiu Luiza

semestrial

CNCH

”Mica revistă de
logică”
”Evantaie literare”
”Descoperă
matematica”
”Chymeia”
”INFO++”

semestrial
semestrial
anual

Precupanu Monica – clasele
IX - XI
Tudor Gabriela - clasele IXXII
Tiron Viorica- clasele IX-XII
Duvac Marga- clasele a IXa
E,F
Olaru Corina
Angheluță Carmen

anual
semestrial

Vrabie Felicia- clasele IX-XII
Ioniță Doina - clasa a XIa E

”Secretele
longevității”
Participare la
Simpozionul de
Chimie la Craiova
”Contribuții la
creșterea calității si
cercetării în
domeniul chimiei”
Participare la
Simpozion
International
„Universul
stiintelor” –
Asociatia Culturala
„V. Pogor” Iasi
Organizarea
Simpozionului
local ”Istoria orală

semestrial

Dobrin Valentina - clasa XIa
D
Ifrim Mariana

CNCH
Laborator
informatică
CNCH

”Știință și religie interferențe”

Revistă școlară

Simpozioane

semestrial

Noiembrie
2017

Octombrie
2017

Tudor Gabriela

Octombrie
2017

Marin Oana
Onica Monica

Sala de
sport
CDI
Sala
”I.Petrovici
”
Laborator
biologie
CNCH

Laborator
Fizică
CNCH
CDD
CDI

Facultatea
de Chimie a
Universității
din Craiova

CNCH

– frontieră între
trecut și viitor”

Excursii și Vizite

Participare la
Simpozionului
local ”Istoria orală
– frontieră între
trecut și viitor”
Organizarea
Sesiunii de
comunicări
științifice
”Universul
cunoașterii”

Octombrie
2017

Precupanu Monica
Maxim Odorica

Noiembrie
2017

Ifrim Mariana
Tudor Gabriela

Participarea la
Simpozionul
internațional
”Turismul –
conexiuni istorice,
culturale și
economice” –
As.Pleiadis Iași
Excursie la
București

Octombrie
2017

Precupanu Monica

Noiembrie
2017

Excursie la Iași

Noiembrie
2017
Noiembrie
2017
Noiembrie
2017
Noiembrie
2017
Noiembrie
2017

Drăguțu Persida, Goia
Iulliana, Vechiu Luiza,
Cristea Sînziana, Negru
Andreea, Trofin Veronica/a
V-a, a VI-a
Codreanu Camelia, Stegaru
Cornelia/XC
Corpaci Paraschiva, Chiș
Ramona/XI F, X B, IX D
Tiron Viorica/ a X-a D

Excursie pe Valea
Oltului
Excursie la SlănicMoldova
Excursie la SlănicMoldova
Excursie la
Mărășești
Excursie la Sibiu
Excursie la Valea
Plopului
Vizită la Fabrica de
ambalaje Metalice
Vizită la Fabrica
Velpitar

Noiembrie
2017
Ianuarie
2018
9 nov. 2017
10 nov.
2017

CNCH

Vrabie
Felicia
Radu
Lenuța
Tiron
Viorica

Precupanu Monica/a VII-a
Braniște Dorina/a IX-a B

Vechiu Luiza/ X E
Ștefan Nistor
Corpaci Paraschiva/ clasa a
XI-a F
Corpaci Paraschiva/ clasa a
XI-a F

CNCH

Activități sportive

Activități artistice

Vizită la Biblioteca
”Ștefan Petică”
Vizită la Muzeul
”Teodor Cincu”

Nov. 2017

Vizită la Expoziția
Permanentă
”Aeronautica
Moldovei”
Vizită la diferite
obiective
industriale
tecucene
Campionat de
fotbal

5. 10.2017

Nov. 2017

Nov. 2017

Nov.2017februarie20
18
Campionat de
Nov-febr.
baschet
2018
Turneu jocuri FIFA Nov-febr.
Playstation
2018
Campionat de șah
Nov-febr.
și tenis de masă
2018
Spectacol cu ocazia Nov. 2017
Zilei Colegiului
Spectacol de
Dec. 2017
Crăciun
Sceneta ”Of, e tare 10.11.2017
greu să fii bolnav!”
Expoziția ”Cui i-e
frică de culoare?”
Expoziția ”Studu
după natură în
creion și culoare”
Expoziție de
grafică ”Povestea
Prințesei Soarelui”
Expoziția ”Mircea
cel Bătrân – 100 de
ani”
Expoziție de
material didactic
”Imaginație, talent,
creativitate”
Expoziție de Sf.
Valentine și de
Ziua Recunoștinței

Tudor Gabriela/ clasa a IX-a
A
Tudor Gabriela, Corpaci
Paraschiva, Precupanu
Monica, Panait Elena
Ifrim Mariana/ IX C

Goia Iuliana, Ardeleanu
Cornelia/ a V-a

Taciu Aurel, Filimon Iulian

Taciu Aurel, Filimon Iulian
Taciu Aurel, Filimon Iulian
Taciu Aurel, Filimon Iulian
Duvac Marga

CNCH
CNCH

31.10. 2017

Duvac Marga, Cristea
Sânziana
Cristea Sânziana, Negru
Andreea, Maxim Odorica/ a
V-a
Cristea Sânziana/ VI

3.11.2017

Cristea Sânziana/ VII, VIII

CNCH

17.01.2018

Cristea Sânziana/ IX E, F

CNCH

31.01. 2018

Cristea Sânziana
Precupanu Monica/VI, VII

CNCH

9.11.2017

Tudor Gabriela

CNCH

14.02

Panait Elena

CNCH

CNCH

CNCH

Dezbateri, mese
rotunde, ateliere de
lucru

Concursuri

CNCH
CNCH

Oct. 2017

Drăgan Oliwer, Goia Iuliana
Pătrășcanu Beatrice, Ciocănel
Adriana, Filimon Iulian
Panait Elena

8.11.2017

Tudor Gabriela

CNCH

6.11.2017

Panait Elena

CNCH

15.12.2017

Panait Elena

CNCH

Balul boboceilor
Balul bobocilor

Dec. 2017
Nov. 2017

Atelier de lucru –
”HIV, pericolul
ascuns”
Dialog cu inițiatorii
proiectului
”Fereastră către
știință”
Dezbatere cu tema
”Să fii voluntar e
cool”
Dezbatere cu tema
”Violența în
școală”
Participarea la
Concursul ”V.
Pogor” Iași
(Asociația
Culturală ”V.
Pogor” Iași) –
Premiu de
Excelență
Concursul pe teme
geografice ”Cine
știe, câștigă!”
Concursul
internațional
”Tradiții și
obiceiuri de iarnă
pe ulița mea”
Concursul
”Miniolimpiada
Hogaș”
Concursul Comper

Concursul național
”Probleme actuale
ale omenirii” –
Locul I
Proiect de artie
vizuale ”Suflet și
mască”, Asociația
Pleiadis
Alte activități
Cercetașii
(umanitare, ecologice, României

Tudor Gabriela

10.11.2017

Corpaci Paraschiva

22.12.2017

Cristea Sânziana

Nov. 2017

Angheluță Carmen, Glod
Nelu, Drăgan Oliwer

Ian. 2018

Postelicu Elena, Drăguțu
Persida, Nistor Săndița
Precupanu Monica/ Băraru
Alex, Radu Cătălina

Nov. 2017

Cristea Sânziana

Negru Andreea, Angheluță
Carmen

CNCH

etc)

Parteneriate

Activități de
voluntariat
Acțiuni umanitare

Muzeul de Istorie
Tecuci
Casa de cultură
Teatrul din Bârlad
Protoieria Tecuci
Asociația ”ProVita”- Valea
Plopului, jud.
Prahova
Editura
EvdokimosBucurești
JaRomânia

Vechiu Luiza
Nistor Ștefan, Vechiu Luiza,
Pătrășcanu Beatrice, Panait
Elena
Duvac Marga

Septembrie
2017Ianuarie
2018

Ștefan Nistor

Școlile din Tecuci
Clubul sportiv
Tecuci
Casa de CulturaExpoziții tematice

permanent

Vrabie Felicia, Panait Elena,
Ioniță Doina
Taciu Aurel

1.10.2017

Cristea Sînziana

Teatrul ”V.I. Popa”
Bârlad
Colegiul Național
de Informatică ”
Silva” Petroșani

Anual

Braniște Dorina

An școlar
2017-2018

Ifrim Mariana

Școala gimnazială
I.Creangă Tălpigi
Cantina de Ajutor
Social
Colegiul Național
”Elena Ghiba”
Arad
Asociația Pleiadis
Iași

Pătrășcanu Beatrice

CJRAE
Școala Nicolae
Bălcescu

Vechiu Luiza
Vechiu Luiza
Vechiu Luiza

Școala Gimnazială

Pătrășcanu Beatrice
Precupanu Monica

Precupanu Monica, Cristea
Sânziana

CDI
Sala
Protoieriei
Sediul
Asociației
Pro-Vita

Casa de
Cultură

Colegiul N.
de
Informatică
”Carmen
Silva”
Petroșani

Priponești
1. Sankt Matin în
Carmen România
(Școala Al. I. Cuza
și Scoala
Gimnazială nr.10
Bacău)
2. Lesesaal wartet
auf euch! (BCU
Iași)

10.11.2017

Negru Andreea

4) ANALIZA SWOT
Puncte tari
- Prezența în cadrul școlii a unor
profesori capabili și preocupați de
calitatea educației;
- Cei mai mulți elevi sunt dornici de a
se implica în diferite activități
extracurriculare și extrașcolare;
- Existența dotărilor tehnologice la
nivelul școlii.
Oportunități
- Implicarea părinților în activitățile derulate
la nivelul școlii;
- Existența a numeroase parteneriate între
liceu și alte instituții culturale tecucene;

-

-

-

-

Puncte slabe
Prezența unor profesori care nu respectă
termenele de predare a planificarilor și a
altor documente necesare pentru buna
funcționare activității comisiei;
Dezinteresul unor elevi și profesori
pentru disciplina Consiliere și orientare
Amenințări
Existența unor prevederi ambigue și
interpretabile în unele regulamnte și
metodologii școlare;
Supraaglomerarea programului
diriginților cu diverse raportări și
activități birocratice.

Consilier educativ,
Precupanu Monica

