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RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de
comisii metodice şi comisii de lucru, precum şi în baza datelor statistice furnizate de
compartimentul Secretariat, având ca obiectiv principal evidențierea principalelor coordonate
ale activității de asigurare a calității educației la nivelul unității școlare.
În anul şcolar 2019-2020, activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor Planurilor
manageriale, precum şi ale Planurilor operaționale de la nivelul fiecărui
compartiment/comisie.

Analiza SWOT a activității din anul școlar 2019-2020 a reliefat următoarele aspecte:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Rata de promovare a examenului de
Bacalaureat 98,83 %;
Rata de promovarea a Evaluării
Naționale 100%;
CDȘ-uri stabilite în funcție de
opțiunile elevilor;
Ofertă școlară atractivă;
Ofertă atractivă de activități
extracurriculare;
Stabilitatea echipei manageriale;
Resursă umană calificată,
perfecționată, recunoscută la nivel ISJ;
Cadre didactice autori de manuale și
auxiliare școlare;
CDI amenajat în conformitate cu
nevoile cadrelor didactice și ale elevilor;
Existența unei rețele de calculatoare
conectate la Internet;
Existența cabinetului de consiliere
școlară și a profesorului psiholog titular
al instituției.
 Implicarea cadrelor didactice și a
elevilor în derularea Proiectului de grant
ROSE ;

Motivație scăzută a elevilor;
Numărul destul de mare de absențe la
elevii de liceu;
Număr relativ redus de elevi participanți
la olimpiade și concursuri școlare înscrise
în CAEN,CAER,CAERI;
Lipsa de pregătire a cadrelor didactice și
a unor elevi privind utilizarea tehnologiei și
aplicațiilor online;
Dezinteresul părinților față de progresul
școlar al elevilor;
Lipsa unei săli de sport;
Clădire reabilitată parțial care afectează
siguranța elevilor, profesorilor și structura
de rezistență a școlii;
Derularea unui singur proiect cu finanțare
la nivelul școlii;

OPORTUNITĂȚI RISCURI

 Existența parteneriatelor cu instituții
de cultură și a unor instituții publice
locale;
 Colaborarea eficientă a unității școlare
cu administrația locală;
 Parteneriate cu unități școlare și unități
de învățământ superior din țară;
 Existența furnizorilor acreditați de

 Școala online;
 Orarul nepotrivit al mijloacelor de
transport;
 Lipsa delimitării faptice a teritoriului
administrat de școală;
 Schimbarea succesivă a legislației
financiare și a celei specifice învățământului
fără o corelare adecvată;
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formare: CCD, ONG de profil;
 Existența programelor ERASMUS+, a
programelor naționale/internaționale
finanțate de instituții de educație și
culturale;
 Acordarea de burse de performanță;
 Cursuri gratuite de formare online
pentru cadre didactice privind predarea
online;

 Birocratizarea excesivă a sistemului de
raportare a rezultatelor școlare;
 Lipsa de atractivitate a învățământului ca
opțiune profesională pentru absolvenții de
universitate;
 Scăderea populației școlare pe raza
municipiului Tecuci;

 Reticența mediului de afaceri din municipiul Tecuci de a sprijini financiar activitățile
școlare și extrașcolare;
 Existența unor licee concurente cu
aceeași ofertă educațională;
 Lipsa de supraveghere a elevilor cu
părinții plecați în străinătate;
 Procentul scăzut de familii ale elevilor
care au un cel puțin nivel mediu de
pregătire;
Lipsa de echipamente specifice școlii
online și a unei conexiuni bune la internet
în multe localități de proveniență a elevilor;

Pornind de la cele menționate mai sus activitatea managerială a avut următoarele obiective
generale:
 Continuarea tradiției prin menținerea colegiului printre cele mai performante unități de

învățământ din județ;
 Asigurarea pentru toți elevii a accesului la educație( fizic sau online);
 Intensificarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru obținerea de rezultate foarte bune

la concursuri, olimpiade școlare și examene naționale;
 Creșterea numărului de participanți la concursuri și olimpiade școlare;
 Valorificarea rezultatelor la testele inițiale în proiectarea activităților instructiv

educative;
 Revizuirea și adaptarea ofertei educaționale la nevoile de dezvoltare profesională a

elevilor;
 Diminuarea fenomenului de absenteism și reducerea riscului de abandon școlar;
 Implicarea activă a părinților în activitățile desfășurate la nivelul colegiului;
 Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în

schimbare;
 Formarea și dezvoltarea competențelor de operare pe calculator, de utilizare a

tehnologiei și a aplicațiilor online;
 Promovarea imaginii CNCH prin activități de promovare a elevilor și a cadrelor

didactice care își desfășoară activitatea aici;
 Colaborarea cu instituții locale pentru buna desfășurare a activității colegiului;
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INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA ŞCOLARĂ

DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII

Unitatea de învăţământ: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

DATE GENERALE
TIPUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEU
NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT EXISTENTE ÎN UNITATE: GIMNAZIAL ȘI LICEAL
FILIERA EDUCAŢIONALĂ: TEORETICĂ
FORMA DE FINANŢARE: DE STAT
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
LIMBI STRĂINE STUDIATE: ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ

SERVICII OFERITE

1. Cabinet medical: 1 ASISTENTĂ
2. Cabinet stomatologic: 1 MEDIC ŞCOLAR
3. Cabinet de asistenţă psihopedagogică: 1 PSIHOLOG cu normă întreagă
4. Centrul de documentare şi informare: 1 BIBLIOTECAR

LOCALUL ŞCOLII

1. Anul în care s-a dat în folosinţă localul : 1968
2. Construcţie din: zid din cărămidă
3. Anul ultimei reparaţii capitale: 1986
4. Unitatea funcţionează: în clădire cu destinaţie de şcoală
5. Suprafaţa desfăşurată a clădirilor:

 suprafaţa totală - 4044,36 mp
 suprafaţa sălilor de clasă – 810 mp

6. Desfăşurarea spaţiilor şcolii:
 Spaţii de învăţământ

 13 săli de clasă
 3 laboratoare de informatică
 1 laborator de biologie
 1 laborator de fizică
 1 laborator de chimie
 1 minisală de sport
 1 cabinet multimedia pentru activități remediale

 Spaţii auxiliare:

 Bibliotecă modernă cu peste 24.500 volume
 Centrul de Documentare şi Informare ( CDI )

mailto:lchogas@yahoo.com
http://www.cnchogastecuci.ro
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 Cancelarie
 Cabinet de asistenţă psihopedagogică
 Cabinet medical
 Depozit de material didactic
 Cabinete: director, director adjunct, contabilitate, secretariat, laborant, administrator,

muncitor de întreţinere, femei de serviciu
 Cabinet CEAC
 Cabinet informatician
 Magazie materiale
 Centrală termică proprie ( clădire proprie )
 Teren de fotbal, volei, handbal
 Curte interioară
 Parcuri

GESTIUNEA SPAŢIULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Indice de ocupare:
număr de clase V – XII – 28 ; nr. săli de clasă: - 13 săli 6 cabinete şi laboratoare

2. Număr de schimburi în care funcţionează şcoala: 2 schimburi
3. Durata orelor de curs: 50 minute, cu 10 minute pauză
4. Utilizarea sălilor de clasă: pentru procesul didactic din şcoală
5. Utilizarea laboratoarelor şi cabinetelor: pentru procesul didactic din şcoală
6. Utilizarea bazei sportive/minisălii de sport: pentru procesul didactic din şcoală
7. În localul unităţii funcţionează: numai unitatea proprie
8. Unitatea funcţionează în: -spaţii proprietate

- în administrare

UTILITĂŢI

1. Curent electric în localitate: DA
în şcoală: DA

2. Apă: în localitate: reţea stradală
în şcoală: din reţeaua stradală, în şcoală- robineți cu senzori la toate băile

3. Closet - cu apă curentă
- cu 24 cabine

4. Canalizare în localitate:reţea stradală
în şcoală: conectată la reţeaua stradală

5. Sistem de încălzire în şcoală.- Încălzire centrală – centrală proprie
6. Telefon în localitate: DA

în şcoală: DA

7. Spaţiu de gunoi, amenajat- DA

DOTARE

1.Starea mobilierului şcolar: stare bună
2.Biblioteca şcolară: cu peste 24.500 volume
3.CDI : dotare foarte bună
4.Dotarea cu calculatoare: număr total de calculatoare 94 din care:
- calculatoare utilizate de elevi: 76 ( laboratoare de informatică )
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- calculatoare utilizate de elevi şi profesori sau în scop administrativ: 18 ( în cancelarie,
laboratoare de fizică, o sală de clasă, biologie, cabinete, CDI. )

- calculatoare conectate la internet: toate calculatoarele din şcoală
-laptopuri-35
5.Dotarea cu:- copiator (nr.): 3

- multiplicator (nr.): 1
- videoproiector (nr): 21

6. Dotarea cu: fax (nr.) 2
7. Dotarea cu imprimante și multifuncționale: 20
8. Staţie radio cu difuzoare în clase: - 1

CARACTERISTICI ALE LOCALITĂŢII ŞI UNITĂŢII

A. CARACTERISTICI ALE LOCALITĂŢII

1. Mediul de rezidenţă: URBAN
2. Dezvoltarea economică a localităţii: zonă defavorizată
3. Amplasarea localităţii: în zonă de câmpie
4. Tipul localităţii: municipiu

B. CARACTERISTICI ALE ŞCOLII

1.Poziţia unităţii în localitate: zonă centrală
2.Accesul elevilor în şcoală:

Deplasarea elevilor către şcoală:
a) cu mijloace de transport în comun – discontinuu
b) cu mijloace de transport special destinate – temporar

INFORMAŢII PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR
2019 – 2020

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2019– 2020 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 anului şcolar 2019-2020 a fost următoarea:
 GIMNAZIU :

- 1clasă a V-a – 29 elevi
- 1 clasă a VI-a – 32 elevi
- 1 clasă a VII-a – 31 elevi
- 1 clasă a VIII-a – 31 elevi
Total clase gimnaziu zi- 4 clase- 124 elevi

 LICEU ZI profil REAL:
- 4 clase a IX-a – 116 elevi
- 4 clase a X-a – 119 elevi
- 4 clase a XI-a – 122 elevi
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- 4 clase a XII-a – 113 elevi
 LICEU ZI profil UMAN:

- 2 clase a IX-a – 59 elevi
- 2 clase a X-a – 60 elevi
- 2 clase a XI-a – 62 elevi
- 2 clase a XII-a – 60 elevi

Total clase liceu zi: 24 clase – 711 elevi

Total elevi înscriși la sfârșitul anului școlar : 835 elevi

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ULTIMII PATRU ANI ŞCOLARI

AN ȘCOLAR NR. CLASE NR. ELEVI
GIMNAZIU

NR. ELEVI
LICEU

NR.TOTAL
ELEVI

2015-2016 31 119 791 910
2016-2017 29 120 746 866
2017-2018 29 123 747 870
2018-2019 29 125 744 869

2019-2020 28 124 711 835

BENEFICIARI DE AJUTOARE FINANCIARE 2018-2019

a. Bani de liceu 51
b. Burse de performanţă 4
c. Burse de boala 5

Începând cu anii școlari 2014-2015 , 2015-2016 ,nu s-au mai acordat burse sociale, de studiu,
de merit, medicale, fondurile necesare pentru aceste burse fiind din finanțarea complementară
de la Consiliul Local . În anul școlar 2016-2017 au fost acordate 14 burse de performanță în
valoare de 500 lei/elev. În anul școlar 2017-2018 s-au acordat un număr de 8 burse de
performanță în valoare de 500 lei/elev.În anul școlar 2018-2019 s-au acordat un număr de 4
burse de performanță în valoare de 500 lei fiecare. În anul școlar 2019-2020 s-au acordat 4
burse de performanță a câte 500 lei fiecare și 5 burse de boală în valoare de 300 lei fiecare.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ BANI DE LICEU

AN ȘCOLAR NR. ELEVI CARE AU PRIMIT BANI DE LICEU
2013-2014 182
2014-2015 150
2015-2016 125
2016-2017 101
2017-2018 84
2018-2019 82
2019-2020 51
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PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC PENTRU ANUL
ŞCOLAR 2019 – 2020

PERSONAL DIDACTIC - 45
- PROF. TITULARI - 34 – 75,56 %
- PROF. SUPL.CALIFICAŢI - 11 – 24,44 %
- PROF. CALIF. PENSIONARI / PCO - 0
-

Din care cu:
- profesor doctor 2
- profesori cu gradul I 28
- profesori cu gradul II 5
- profesori cu definitivat 9
- profesori debutanţi 0
- profesori fără grad 1

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - 7
- ADMINISTRATOR FINANCIAR - 1
- SECRETAR ŞEF - 1
- SECRETAR - 1
- ADMINISTRATOR FINANCIAR - 1
- LABORANT - 1
- BIBLIOTECAR - 1
- INFORMATICIAN - 1

PERSONAL NEDIDACTIC - 8,5
- MUNCITOR CALIFICAT DE ÎNTREŢINERE - 1
- MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST - 1
- ÎNGRIJITORI (supr.curăţenie 4246mp) - 4
- PAZNICI - 2,5

Total norme - 62,28
din care:
- norme didactice - 46,78
- norme did. auxiliar - 7,00
- norme nedidactice - 8,50

PERFORMANŢE PROFESIONALE ALE COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE
TITULARE

1. Profesori metodişti:
- Limba română - Olaru Corina
- Matematică - Glod Nelu

- Angheluță Carmen
- Informatică - Ciocănel Adriana
- Lb Engleză -Marin Oana Maria
- Profesor psiholog - Vechiu Luiza

2. Profesori membri în Consiliul Consultativ al ISJ
- Istorie - Popa Monica
- Matematică - Drăgan Oliwer

3. Conducători de cerc pedagogic:
- Informatică - Ciocănel Adriana
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- Matematică - Drăgan Oliwer
4. Profesori autori de:

- mijloace de învăţământ:- Tudor Gabriela
- Ioniţă Doina
- Dobrin Valentina

5. Formatori :
- Ciocănel Adriana- informatică
- Ioniță Doina-ECDL
- Drăgan Oliwer-ECDL
- Panait Elena-INSAM
- Negru Andreea-germană
- Marin Oana-lb. Engleză
- Onica Monica Iuliana- 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
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
Călianu Marcela - muzică
Onica Monica - limba engleză
SITUATIA PRIVIND GRADAŢIA DE MERIT

Nr.
crt. Numele şi prenumele Funcţia Perioada
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1. Tudor Gabriela Profesor 2019-2024

2. Onica Monica Iuliana Profesor 2019-2024

3. Chirilă Daniela Secretar 2015-2020

4. Preda Ştefanache Informatician 2015-2020

5. Ciocănel Adriana Profesor 2016-2021

6. Călianu Marcela Profesor 2015-2020

7. Precupanu Monica Profesor 2017-2022

8. Nistor Ștefan Profesor 2015-2020

9. Marin Oana Profesor 2016-2021

10. Angheluță Carmen Profesor 2015-2020

11. Olaru Corina profesor 2015-2020

12. Maxim Odorica Bibliotecar 2015-2020

13. Ioniță Doina profesor 2019-2024

Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curriculare (limbă şi comunicare;
matematică şi ştiinţe; om şi societate; arte, educaţie fizică şi sport; tehnologii) şi comisii metodice, la
nivelul cărora se desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific. Activitatea la nivelul
catedrelor, consemnată în documentele şcolare, s-a axat pe aplicarea metodelor activ-participative în
activităţile de predare-învăţare, pe evaluarea atât prin metode tradiţionale cât şi prin metode
alternative, prin pregătirea elevilor pentru participarea la diverse concursuri, olimpiade şi
competiţii sportive.

RESURSE FINANCIARE AN SCOLAR 2019-2020
01.09.2019 – 31.08.2020

I. VENITURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
GALAŢI

- lei -

Indicatori Suma

Titlul I. Salarii 4.471.746
Titlul IX. Transport elevi 118.137
Titlul X. Alte cheltuieli
Bani de liceu
Fd pt neangajarea pers cu handicap
Dobanda legala

200.074
95.456
59.075
45.543

Titlul XI. Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila – 96.434
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PROIECT ROSE
TOTAL 4.886.391
In perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 s-au efectuat plati in cadrul proiectului in valoare de 96.434 lei,
dupa cum urmeaza:
Salarii 77.950 lei;
Mijloace fixe (multifunctionala color, 2 laptop) 12.314 lei;
Consumabile 5.270;
Servicii 900 lei.

II. VENITURI DE LA CONSILIUL LOCAL TECUCI
lei

Indicatori Suma

Titlul II. Bunuri materiale şi servicii, din care: 349.481
II.1 Art.20.01 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie din care: 337.569
a) furnituri de birou – 20.01.01 16.571
b) materiale pentru curăţenie – 20.01.02 27.565
c) încălzit, iluminat şi forţă motrică – 20.01.03 82.569
d) apă, canal, salubritate – 20.01.04 9.253
e) poştă, telefon, radio, tv – 20.01.08 10.648
f) naveta profesori – 20.01.07 4.233
g) materiale de laborator- 20.01.09 11.938
h) alte materiale şi prestări servicii – 20.01.30 174.792
II.3 Art. 20.06 Deplasari 4.844
II.4 Art. 20.11 Carti, publicatii si mat documentare 1.200
II.5 Art. 20.13 Pregatire profesionala 5.868
Titlul IX. Asistenta sociala - CES 2.079

Titlul XI. BURSE 3.500

TOTAL 355.060

Din bugetul cost per elev primit prin bugetul local, s-au realizat urmatoarele:
 utilitati (gaz, energie electrica, apa, telefon, etc)
 furnituri de birou si materiale de curatenie
 servicii de mentenanta, intretinere centrala
 servicii de paza
 servicii de reparatii teren sport
 materiale necesare protectiei impotriva raspandirii infectiei cu COVID-19
 alte bunuri si servicii specifice domeniului de activitate (abonament lex navigator, mentenanta

program contabilitate, licente biblioteca, reparatii imprimante, calculatoare, materiale de
intretinere, componente IT, material didactic, servicii de consultanta, reparatii efectuate la banci,
birouri, dulapuri, etc)

 bunuri de natura obiectelor de inventar, de stricta necesitate, potrivit solicitarilor aprobate in
CA, dupa cum urmeaza:

 dulapuri sala 7, secretariat, hol contabilitate;
 1 frigider pentru lapte-corn;
 2 bucati laptop;
 3 calculatoare;
 4 imprimante;
 36 scaune informatica.
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In perioada 01.09.2019 – 31.08.2020, din finantarea complementara de la bugetul local, s-au
efectuat urmatoarele cheltuieli:

 naveta cadrelor;
 deplasari;
 carti;
 burse de performnta si burse medicale.

III. VENITURI EXTRABUGETARE
CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII
Din veniturile proprii incasate s-au efectuat urmatoarele cheltuieli:

Indicatori Suma

Titlul II. Bunuri materiale şi servicii, din care: 674
alte materiale şi prestări servicii – 20.01.30 674

In perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 s-au inregistrat donatii si sponsorizari, in baza unor
contracte de sponsorizare, reprezentand carti in valoare de 1862 lei.

CONTABIL SEF,
GEORGESCU CLEMANSA

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV

SITUAŢIA DISCIPLINARĂ ÎN ANULȘCOLAR 2019– 2020

În anul şcolar 2019-2020 nu s-au înregistrat probleme deosebite în ceea ce privește
disciplina elevilor în școala noastră. Starea disciplinară a elevilor la sfârşitul anului este prezentată
sintetic în tabelul de mai jos:

NIVEL MEDII LA PURTARE- AN ȘCOLAR 2019-2020
sub 7 9,99-7 10

GIMNAZIU sub 7 9,99-7 10

LICEU - 3 121

TOTAL
ŞCOALĂ

- 42 669
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FRECVENŢA LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019 - 2020

Clasa Nr.elevi
Nr.

ore/cls. Nr. săpt. Abs. total Total
Total -
Abs Frecventa

5 31 27 35 330 29295 28965 98,87

6 32 29 35 447 32480 32033 98,62

7 30 32 35 739 33600 32861 97,80

8 31 31 34 532 32674 32142 98,37

TOTAL 124 119 2048 128049 126001 98,40

9A MI 28 29 35 564 28420 27856 98,02

9B MII 28 31 35 387 30380 29993 98,73

9C SN 30 29 35 532 30450 29918 98,25

9D SN 30 29 35 754 30450 29696 97,52

9E FIL. 30 29 35 740 30450 29710 97,57

9F FIL. 29 29 35 504 29435 28931 98,29

TOTAL 175 176 35 3481 1078000 1074519 99,68

10A MI 30 29 35 955 30450 29495 96,86

10B MII 30 31 35 763 32550 31787 97,66

10C SN 30 29 35 1226 30450 29224 95,97

10D SN 29 29 35 1458 29435 27977 95,05

10E FIL. 30 29 35 845 30450 29605 97,22

10F FIL. 30 29 35 831 30450 29619 97,27

TOTAL 179 176 35 6078 1102640 1096562 99,45

11A MI 30 29 35 1192 30450 29258 96,09

11B MII 30 29 35 837 30450 29613 97,25

11C SN 32 28 35 962 31360 30398 96,93

11D SN 30 29 35 1044 30450 29406 96,57
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11E FIL. 30 29 35 756 30450 29694 97,52

11F FIL. 32 29 35 897 32480 31583 97,24

TOTAL 184 173 35 5688 1114120 1108432 99,49

12A MI 28 29 33 1326 26796 25470 95,05

12B MII 25 29 33 1543 23925 22382 93,55

12C SN 31 28 33 1425 28644 27219 95,03

12D SN 29 28 33 1576 26796 25220 94,12

12E FIL. 30 29 33 1211 28710 27499 95,78

12F FIL. 30 28 33 1128 27720 26592 95,93

TOTAL 173 171 33 8209 976239 968030 99,16

GIMNAZI
U 124 119 2048 128049 121648 98,40

LICEU 711 696 138 23456 4270999 4247543 99,45

TOTAL 835 815 138 25504 4399048 4369191 99,32

NUMĂR ELEVI VENIŢI/PLECATI LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR
2019-2020

CLS. PROFILUL VENITI PLECATI
V.A INFORMATICĂ S.2 BOTEZ I.J.

DARIA
MARIA,C.NR.12/08.
01.2020, CA
9.01.2020
S.2 PLATON
D.T.ADRIAN
GEORGE
SUPLIMENTARE
LOC.
ISJNR.244/20.01.202
0, CA 16.01.2020

VI.A INFORMATICĂ
VII.A INFORMATICĂ S.1 RĂDULESCU I.

RALUCA ELIZA,
C.NR.4229/18.09.2019,C.A.
01.10.2019,
ŞC. ADVENTISTĂ
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MATCA
VIII.A INFORMATICĂ
IX.A MATEMATICĂ -

INFORMATICĂ
IX.B MATEMATICĂ –

INFO. INTENSIV
IX.C ŞTIINŢE ALE

NATURII
IX.D ŞTIINŢE ALE

NATURII
IX.E FILOLOGIE -

JURNALISM
IX.F FILOLOGIE - LIMBI

MODERNE
S.1 ŢUCHEL V.
ROBERT EROSLAV –
C.NR.4300/19.09.2019,
C.A.01.10.2019, RETRAS,
PLECAT ÎN FRANŢA

X.A MATEMATICĂ -
INFORMATICĂ

X.B MATEMATICĂ –
INFO. INTENSIV

X.C ŞTIINŢE ALE
NATURII

X.D ŞTIINŢE ALE
NATURII

S.2MACOVEI D. DIANA
ALEXANDRA (R) –
C.NR.359/04.02.2020,
C.A.17.02.2020,
RETRASĂ, PLECATĂ CU
PĂRINŢII ÎN FRANŢA

X.E FILOLOGIE -
JURNALISM

X.F FILOLOGIE - LIMBI
MODERNE

XI.A MATEMATICĂ -
INFORMATICĂ

XI.B MATEMATICĂ –
INFO. INTENSIV

XI.C ŞTIINŢE ALE
NATURII

XI.D ŞTIINŢE ALE
NATURII

S.1 PAVEL I.
GEORGE – VENIT
DIN ITALIA,
ATESTAT
ECHIV.CL.I-X,
NR.13653/04.12.2019

XI.E FILOLOGIE -
JURNALISM

XI.F FILOLOGIE - LIMBI
MODERNE

S.1 IACOB M.C.
ISABELA – VENITĂ
DIN ITALIA,
ATESTAT
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ECHIV.STUDII,
NR.11977/12.09.2019

XII.A MATEMATICĂ -
INFORMATICĂ

XII.B MATEMATICĂ –
INFO. INTENSIV

XII.C ŞTIINŢE ALE
NATURII

XII.D ŞTIINŢE ALE
NATURII

XII.E FILOLOGIE -
JURNALISM

XII.F FILOLOGIE –
LIMBI MODERNE

S.1 PEPTINE D. DENISA
ANDREEA
C.NR.5435/05.11.2019,C.A.
14.11.2019, RETRASA

TOTAL GENERAL 4 4

REZULTATE LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019 – 2020

A. PROMOVABILITATE- TOTAL PE ȘCOALĂ- 100%

LICEU- procent de promovabilitate- 100%
GIMANZIU - procent de promovabilitate- 100%

B. DISTRIBUŢIA ELEVILOR ÎN FUNCŢII DE MEDII
Promovaţi 5 - 6,99 7 - 8,99 9 - 10

CLS. IX 175 - 53 122
CLS. X 179 1 80 98
CLS. XI 184 1 94 89
CLS. XII 173 - 65 108
TOTAL
LICEU 711 2 292 417

GIMNAZIU 124 - 11 113
TOTAL
ŞCOALĂ 835 2 303 530

TOTAL
ȘCOALĂ

%
0,23% 36,28% 63,47%
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ELEVI CU MEDIA 10 (ZECE) ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Nr.
crt.

Nume și prenume Clasa

1. VRABIE Ș.O. ANAMARIA ELENA VI

2. DRĂGAN PAULA BEATRICE VI

3. BALCANU G. ELENA ANDREEA VII

4. CĂLIN D. DELIA ANDREEA VII

5. PĂDURE I. RAREŞ IONUŢ VII

6. LATEȘ M.T. DARIA LUANA VIII

7. PĂTRĂȘCANU A.E. ELINA DARIA VIII

8. DRĂGAN V.BOGDAN MIHAI VIII

9. DRĂGAN O. C. CLAUDIA MARIA IX A

10. ANGHELUŢĂ S. ANA MARIA IX D

11. MARIN C. ANDREI VASILE X A

12. BOSOI G.L. IULIA MĂDĂLINA X C

13. CĂȘERU V.C. IOANA IRINA X C

14. DIACONU S. DENISA FLORINA X C

15. IRIMIA I. ESTERA X D

16. VLASE D. SIMONA IONELA XI C

17. BOSTAN C.A. ANDRA IULIANA XII D

18. MIRON DUMITRESCU D.D. ANDREEA
LAVINIA XII D

19. BERBECI D.D. MARLENA ANDREEA XII E

REZULTATE LA EXAMENE NAŢIONALE ŞI ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

SUPERIOR

1. EVALUARE NAŢIONALĂ 2020
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PROMOVABILITATE: 100 %

31 elevi TRANŞE DE NOTE

ABSENT 5 – 5.99 6- -6.99 7 – 7.99 8 – 8.99 9 – 9.99 10

Limba
română

Numeric - - 1 1 8 18 3

procentual 3,23% 3,23% 25,81% 58,06% 9,68%

Matematică
Numeric - 2 3 9 5 12 -

procentual 6,45% 9,68% 29,03% 16,13% 38,71% 0,00%

Evaluare
națională

Numeric - - 1 5 10 15 -

procentual 3,23% 16,13% 32,26% 48,39% 0,00%

2. BACALAUREAT 2020

PROMOVABILITATE: 98,83%

Înscriși Neprez.
Resp
inși

Reușiț
i % promov. 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99

9 -
9,99 10

TOTAL 173 2 2 169
23 32 72 40 0

procent

1,15 1,15 97,69% 13,45% 18,71% 42,11
%

23,39
% 0

REUȘIȚI - 98,83 % din total prezenți (171)

SITUAŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIA 2020

12A - 28
elevi

12B - 25
elevi

12C - 31
elevi

12D - 29
elevi

12E - 30
elevi

12F - 31
elevi

TOTAL - 174
elevi

nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr %
Studii
superio
are

23 82,14 20 80,00 25 80,65 24 82,76 21 70,00 27 87,10 140 80,46

Postlic.
Asist.
Med./
Subofiț
eri/

1 3,57 1 3,45 2 6,67 4 2,30
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Maiștri
militari

Şomaj 3 10,71 5 20,00 5 16,13 3 10,34 6 20,00 4 12,90 26 14,94
Angajat 1 3,57 1 3,23 1 3,45 1 3,33 4 2,30

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

Academia militară/
Acad. Navală 1 1
Agronomie 1 2 1 4
ASE, FEEA 9 5 5 2 1 4 26
Arhitectură 1 1 2
Angajat 1 1 1 1 4
Postliceala Asistent
medical/ farmacie 1 1 2 4
Biologie 2 3 5
Chimie 1 1
Drept 1 2 3 2 8
Ed. Fizică 3 1 2 6
Geografie 1 2 1 4
Ind. Alimentară 1 1
Informatică.
Automatică. Cibernetică 4 2 2 1 9
Litere/ Limbi străine 2 2 6 3 13
Matematică 2 2
Management hotelier 1 1
Med. Veterinară 1 1
Medicină, Farmacie,
Stomatologie, Kineto,
Asist.med. 1 5 6 1 3 16
Politehnică 6 8 3 2 19
Psihologie. Sociologie.
Filosofie. Asist. Socială 2 4 3 9
SNSPA Șt. Politice,
Comunicare și relații
publice, Șt. juridice etc. 1 7 8
Şomaj 3 5 5 3 6 4 26
Subofiţeri/ Maiștri
militari 2 2
Studii străinătate 2 2

28 25 31 29 30 31 174
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DIPLOME OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Nr
crt

Numele şi prenumele
elevului Clasa Concursul Premiul

PROF.

CONCURSURI LOCALE

1 DIACONU DENISA 10C

FESTIVALUL”FEREAST
RĂ CĂTRE ȘTIINȚĂ”

D. PART. TUDOR
G.

2 MARIN OANA D. PART.

3 ONICA MONICA D. PART.
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4 CIOCĂNEL ADRIANA D. PART.

5 DRĂGAN OLIWER D. PART.

6 ECHIPA THOBOR D. PART.

CIOCĂN
EL A.
DRĂGA
N O.

CONCURSURI JUDEȚENE

1 TÎRZIMAN ANA MARIA 6

CONC. JUD. ”IORGU
IORDAN NE-A ÎNVĂȚAT

SĂ VORBIM
ROMÂNEȘTE” ED. II

I

BĂLAN
M.2 BALAN GEORGE 5 II

3 MEREȘANU LORENA
ROBERTA 5 MENȚ.

4 DĂNILĂ ELENA 11E

SIMPOZION ”REFLECȚII
ALE TINERILOR
DESPRE SATUL

ROMÂNESC- MĂRTURII
DESPRE PREOȚI,
ÎNVĂȚĂTORI ȘI
GOSPODARI”

D. PART. PRECUP
ANU M.

5 BALAN D.S. GEORGE 5

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ

I BĂLAN
M.
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6 ONICA S.L.
ALEXANDRU 5 I

7 PĂDURE I. ALEXANDRA
MARIA 5 I

8 POSTOLACHE V.A.
DEBORAH GABRIELLA 5 I

9 SIMA T.D. ALEXANDRA 5 II

10 OPREA D. MONICA
DANIELA 5 II

11 BOTEZ DARIA 5 II

12 DIACONU P. ȘTEFANIA
ANDRA 5 II

13 STERPARU I. ANA
MARIA 5 III

14 STOIAN N. LUCA
GEORGIAN 5 III
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15 POIANĂ P. MARIUS
IONUȚ 5 MENȚ.

16 CRĂCIUN D. DELIA
CRISTINA 5 MENȚ.

17 RUGINĂ C.M. RAREȘ
ȘTEFAN 5 MENȚ.

18 STAN I. C. EDUARD
MIHAI 5

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N.,
SECȚ. 3, POZ. 104

D. PART.

BĂLAN
M.

19 VULPE C. IONUȚ
DRAGOȘ 5 D. PART.

20
MEREȘANU M.G.
LORENA ROBERTA
GABRIELA

5 D. PART.

21 TĂNASĂ G. LUIGI
CRISTIAN 5 D. PART.

22 STOLERU A.S. ALEXIA
MIRUNA 5 D. PART.

23 STOIAN L. BIANCA
DARIA 5 D. PART.
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24 ȘTEFAN I. ALEXANDRU
GEORGE 5 D. PART.

25 STURZU D. LUCA 5 D. PART.

26 OANCĂ D.S. SAMUEL
EMANUEL 5 D. PART.

27 BÎTĂ M. ALEX 5 D. PART.

28 MUNTEANU V.
TEODORA IRIS 5 D. PART.

29 CONDRACHE T.
LORENA MARTA 5 D. PART.

30 RESMERIȚĂ I. MIRUNA
ȘTEFANIA 5 D. PART.

31 POPESCU M. CRISTIAN
CĂTĂLIN 5 D. PART.

32 SAVA A.F.
ALESSANDRA 5 D. PART.
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33 SÎRMACHI I. RĂZVAN
GABRIEL 5 D. PART.

34 VĂTAVU C. FLORIN 5 D. PART.

35 MANEA M. FLORIN
ADRIAN 6

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N.,
SECȚ. 3, POZ. 104

I

BĂLAN
M.

36 NĂSTASE V. IUSTINA
MARIA 6 I

37 BALAN M. OCTAVIAN
ANDREI 6 I

38 OANCĂ A.L. ANDREEA
BIANCA 6 I

39 PĂTRAȘCANU A E.
THEODOR ALEXANDRU 6 I

40 NISTOR Ș. ANASTASIA 6 I

41 DRĂGAN O.C. PAULA
BEATRICE 6 I
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42 NEDELCU C. IONELA
MAYA 6 I

43 MARIN V.M. TEODOR
RICCARDO 6 I

44 ȘOGOR G.M. MIHAI
ȘTEFAN 6 I

45 BÂTICA I. IUSTINIAN
ALEXANDRU 6 I

46 CONDRACHE C.A.
RĂZVAN ȘTEFAN 6 I

47 DIACONU P. TUDOR
IULIAN 6 I

48 CĂRĂUȘ G.C. IRENE 6

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N.,
SECȚ. 3, POZ. 104

I

BĂLAN
M.49 PRISECARU G. VLAD

ȘTEFAN 6 I

50 POHRIB L.D. ANDREI
VALENTIN 6 I
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51 CIUCIU G. CEZAR 6 I

52 TÎRZIMAN O. ANA
MARIA 6 I

53 VRABIE Ș.O.
ANAMARIA ELENA 6 I

54 VIȚELARU B.C.
MIRUNA ANDREEA 6 II

55 BALAN V. CRISTINA
GEORGIANA 6 II

56 VIZITIU R.A. ANA
MARIA 6 II

57 OLARU A. P. NICOLETA 6 II

58 DUMITRU M. ADRIANA 6 III

59 PAVEL P. ROBERTO
MIHAI 6 III
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60 BOBU V. ALEXIA
MARIA 7

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N.,
SECȚ. 3, POZ. 104

II

POSTEL
NICU E.

61 BALCANU G. ELENA
ANDREEA 7 III

62 BELEA F.F. ALESSIA 7 III

63 CĂLIN D. DELIA
ANDREEA 7 MENȚ.

64 COSTIN D. THEODORA
ELENA 7 MENȚ.

65 BRATU C. RAREŞ
MIHAIL 7 MENȚ.

66 SCRIPCARU V. RAUL 7 MENȚ.

67 BORŞ D. LORENA
MIRELA 7 MENȚ.

68 SÎRGHE I.F. LAURA
IOANA 7 MENȚ.
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69 GUDANĂ T. ELENA
ANDREEA 7 MENȚ.

70 PODAŞCĂ G. DELIA
IOANA 7 MENȚ.

71 POHRIB G.M. DARIA
ELENA 7 MENȚ.

72 SBÂRNEA C.G. DENISA
GABRIELA 7 MENȚ.

73 MIHAI O.E.
ALEXANDRA KARINA 7 MENȚ.

74 NUNU D. DORU
COSMIN 7 MENȚ.

75 ALBU C. COSTACHE
ANTONIO 7

CONCURS ȘCOLAR
NAȚIONAL DE
COMPETENȚĂ ȘI
PERFORMANȚĂ
ET. JUDEȚEANĂ I

CAEN 2019-2020, FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N.,
SECȚ. 3, POZ. 104

D. PART.

POSTEL
NICU E.76 PĂDURE I. RAREŞ

IONUŢ 7 D. PART.

77 CIULEI T. PETRU 7 D. PART.
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78 MÂŞCĂ C.C.
MĂDĂLINA 7 D. PART.

79 HAGIU N. ANDREI
CLAUDIU 7 D. PART.

80 BALICA D. LEONARDO
ŞTEFĂNUŢ 7 D. PART.

81 MIHAI J.F. ALEXIA
ARIANNA 7 D. PART.

82 DAVID A.S. SERAFIM
FLORIN 7 D. PART.

83 DEDIU E.C. CRISTI
SEBASTIAN 7 D. PART.

84 GRECU I. DENISA
REBECA 7 D. PART.

85 FERU G. ANDREEA
MIRUNA 7 D. PART.

86 GHINEA V.C. LAURA
ANDREEA 7 D. PART.
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87 BORŞ D.D. ANDREI 7 D. PART.

88 VASLUIANU D. BIANCA
ELENA 7 D. PART.

89 MIRON T. L. IOANA
RIHANNA 7 D. PART.

90 ZLATE GIANI 9B

2019 SHAKESPEARE
SCHOOL ESSAY
COMPETITION

D. PART.

PANAIT
E.

91 IVAN COSMIN 9F D. PART.

92 IRIMIA ESTERA 10D D. PART.

93 ALBU LAURA 10E D. PART.

94 RATA DOMENICO
FLAVIUS 10E D. PART.

95 BUZENCHE EMANUELA 11C D. PART.
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96 PLESCAN ANDREEA 11C D. PART.

97 LUPU ANDREI 11C D. PART.

98 VLASE SIMONA 11C D. PART.

99 MIHALACHE
ALEXANDRU 12D D. PART.

100 MIRON ALEXANDRA 12D D. PART.

PANAIT ELENA

CERTIFIC
AT DE
MERIT-
prof.

îndrumător
și prof.
corector

CONCURSURI REGIONALE

1 MATEI BEJAN ANA 10C ROMÂNIA
EUROPEANĂ- OAMENI,
LOCURI, FAPTE- ÎNTRE
TRECUT, PREZENT ȘI

VIITOR
CAER 2019, POZ. 1230

PR.
SPECIAL

MARIN
O.
ONICA
M.

2 PANAITIU ROBERT 10C PR.
SPECIAL



35

3 IACOB ISABELA 11F PR.
SPECIAL

4 MARIN ANDREI 10A PR.
SPECIAL

5 CÂCU RĂZVAN 11B II

IONIȚĂ
D.6 MĂSTĂCAN

ALEXANDRA 8 D. PART.

7 MIHAI SORIN 11B D. PART.

8 DĂNILĂ ELENA 11E D. PART.

PRECUP
ANU M.

9 ALEXANDRU
GEORGIANA 8 D. PART.

10 BUZENCHI ADRIANA 11B

C. REGIONAL DE ARTĂ
FOTOGRAFICĂ ”PASĂR
EA MĂIASTRĂ” ED. X
CAERI 2019, POZ.1288

I

RUSU P.

11 STRATULAT
ANAMARIA 11E I
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12 BUZENCHI ADRIANA 11B III

13 STRATULAT
ANAMARIA 11E III

14 BĂRGĂOANU ALINA 9F
PROBLEME ACTUALE

ALE OMENIRII
CAER 2019, POZ. 136
SECȚ. LUCRARE
ȘTIINȚIFICĂ

MENȚ. CORPAC
I P.

NECHITA ANDREEA 9F

15 DRĂGUȚU MATEI 9A

CONCURS ”ACADEMICI
AN CRISTOFOR
SIMIONESCU”

MENȚ.

VRABIE
F.16 PÎRLEA IRINA 9A D. PART.

17 DRĂGAN CLAUDIA 9A D. PART.

18 ECHIPA THOBOR
OFFICIAL VELOCITY
ROBOTICS DEMO
BRĂILA, 11.01.2020

WINNING
CAPTAIN
AWARD CIOCĂN

EL A.
DRĂGA
N O.

19 ECHIPA THOBOR
OFFICIAL THOBOR
RO68 DEMO TECUCI,

02.02.2020

WINNING
ALLIANC

E
CAPTAIN
AWARD
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20 ECHIPA THOBOR
OFFICIAL DEMO

HOMOSAPIENS BUZĂU,
08.02.2020

WINNING
ALLIANC

E
AWARD –

PR. I

21 ECHIPA THOBOR
BRICKBOT OFFICIAL
DEMO FOCȘANI,

22.02.2020

WINNING
ALLIANC

E
CAPTAIN
AWARD

22 ECHIPA THOBOR

FIRST TECH CHALLENGE
ET. REGIONALĂ DE

CALIFICARE
CAEN 2020, FĂRĂ

FINANȚARE MEN, CAP. 3,
POZ. 115

PR. I
INSPIRE
AWARD
(EXCELE
NȚĂ ÎN
ACTIVIT
ATEA

CIOCĂN
EL A.
DRĂGA
N O.

23 DRĂGUȚU MATEI 9A

C. DE
INFORMATICĂ ”MAREA
NEAGRĂ DIGITALĂ”
CAERI 2020, POZ. 637

MENȚ.

CIOCĂN
EL A.

24 DĂNILĂ ALEX 10A MENȚ.

25 ILIE ELENA 9D

C. DE
INFORMATICĂ ”MAREA
NEAGRĂ DIGITALĂ”
CAERI 2020, POZ. 637

II

IONIȚĂ
D.26 CIMPOCA COSMINA 9D MENȚ.

27 COSTIN ROBERTA 9D D. PART.

28 PĂTRĂŞCANU ELINA VIII

MY SPACE-C.
INTERJUD.DE
GRAFICĂ PE
CALCULATOR

CAERI Anexa 9 la
OMEN
3016/9.01.2019,

I IONIȚĂ
D.
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29 NISTOR NONA VIII III

30 OANCĂ ALEXANDRU VIII MENȚ.

CONCURSURI NAȚIONALE

1 BERBECI MARLENA 12E

GEOINFO VIRTUAL

III

CORPAC
I P.

2 DĂNĂILĂ NICOLETA 12F MENȚ.

3 POPA ROBERT
GABRIEL 12F III

4 PASCARU IULIANA 12E III

5 LUNGU ANDREEA 12E MENȚ.

6 MIRON CATI FELICIA 12E MENȚ.
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7 BOLOHAN ANDREEA
IASMINA 12F MENȚ.

8 LECA MARIANA 12F MENȚ.

9 CUPTOR COSMIN 12F MENȚ.

10 OLTEANU VICTOR
ANDREI 12F MENȚ.

11 IACOB ELENA LILIANA 11F

POVEȘTILE
CANGURULUI 2019 -

2020

I

BĂLAN
M.

12 TURCU MARIANA
GEORGIANA 11F I

13 BACALU ANA MARIA 11F II

14 BURUIANĂ ROXANA
ADRIANA 11F II

15 DIMOFTE LIVIA 11F II
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16 IACOB ISABELA 11F II

17 NEAGU VIOLETA
TEODORA 11F II

18 ȘERBAN ANA MARIA 11F II

19 BĂLAN CLAUDIA 12E

POVEȘTILE
CANGURULUI 2019 -

2020

II

OLARU
C.

20 BERBECI MARLENA 12E II

21 BOLOHAN IASMINA 12F II

22 CERNICA ADELINA 12E II

23 DĂNĂILĂ NICOLETA 12F II

24 FILOTE MARIA 12E
POVEȘTILE

CANGURULUI 2019 -
2020

II OLARU
C.
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25 MIRON CATI FELICIA 12E II

26 POSTOLACHE
NICOLETA 12E II

27 DĂNĂILĂ MĂDĂLINA 11E

CĂLĂTORIE PRIN
UNIUNEA EUROPEANĂ
ANEXA 1/ OMEC NR.
5597/2019, POZ. 123

II

PRECUP
ANU M.28 FECHETĂ ANA MARIA 11E III

29 PALADE TEODORA 9A III

30 DRĂGAN CLAUDIA 9A

CODERDOJO TECH
SCHOOLS

CATEGORIA VISUAL
PROGRAMMING

I CIOCĂN
EL A.

31 DRĂGUȚU MATEI 9A

22 PALADE TEODORA 9A

PLANETA PĂMÂNT-
CASA TUTUROR

D. PART.

PRECUP
ANU M.

33 DĂNĂILĂ MĂDĂLINA 11E D. PART.
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34 TRUPA DE TEATRU
SHADOW

FEST. NAȚIONAL DE
POEZIE ”COSTACHE
CONACHI” ED. XXII

D.
COSTAC

HE
CONACHI

DUVAC
M.

35 CRISTEA ADELIN 12E
CONCURS NAŢIONAL
DE PROGRAMARE ŞI
CREATIVITATE IT

CAEN, poz. 147

III

IONIȚĂ
D.

36 CAPMARE ANDREEA 10E II

37 RARINCA ROBERT 12E

FESTIVAL NAŢIONAL
ŞCOLAR INOVAFEST

2020
CAEN , Anexa 5, poz.

62.

I IONIȚĂ
D.

39 ELEVII cls. 9D

ORA DE NET - PROIECT
EDUCATIONAL

NAŢIONAL, coord. de
ORGANIZAŢIA
SALVAŢI COPIII

D. PART. IONIȚĂ
D.

40 DRĂGAN CLAUDIA 9A

CONC. INFO EDUCAȚIE
ED. XXVII – ET.
NAȚIONALĂ

D. PART. CIOCĂN
EL A.

41 DRĂGUȚU MATEI 9A D. PART.

CONCURSURI INTERNAȚIONALE

1 CHETROSU
ALEXANDRA 10C CĂLĂTORIE PRIN

TOAMNĂ ÎN 91 DE ZILE II TUDOR
G.
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2 DIACONU DENISA 10C III

3 DIMITRIU MONICA 10C III

4 FLOREA GAROFIȚA 11A III

5 MARIN ANDREI VASILE 10A III

6 SĂNDICĂ DENISA 12E

CĂLĂTORIE PRIN
TOAMNĂ ÎN 91 DE ZILE

I +
TROFEU
EXCELEN

ȚĂ

OLARU
C.

7 BĂLAN CLAUDIA 12E I

8 BERBECI MARLENA 12E I

9 PASCARU IULIANA 12E II

10 TĂNASE MIHAELA 10E II
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11 BĂLAN MĂDĂLINA 10E II

12 CERNICA ADELINA 12E II

13 OLARU MĂDĂLINA 10E II

14 LINGURARU ANDRA 10E III

15 BĂLAN CLAUDIA 12E

FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL AL

AFORISMULUI PENTRU
ROMÂNII DE

PRETUTINDENI

D. PART.

OLARU
C.16 BERBECI MARLENA 12E D. PART.

17 CERNICA ADELINA 12E D. PART.

18 DIACONU DENISA 10C

UNIVERSUL
ȘTIINȚELOR

I

TUDOR
G.

19 BUZENCHE EMANUELA 11C I
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20 JÎTCĂ DANIELA 11C I

21 MANOLE ALINA 11C I

22 PARASCA CRISTINA 11C I

23 60 ELEVI DE LA 10E,
12E, 9D

CAMPANIA
INTERNAȚIONALĂ ”19
ZILE DE ACTIVISM

ÎMPOTRIVA ABUZULUI
ȘI VIOLENȚEI FAȚĂ DE

COPII ȘI TINERI”

D. PART.

IONIȚĂ
D.
PĂTRĂȘ
CANU B.
PRECUP
ANU M.

24 CĂCU RĂZVAN 11B

BEBRAS-CONCURS
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICĂ ŞI

GÂNDIRE
COMPUTAŢIONALĂ

D. PART.

IONIȚĂ
D.

25 IOTU COSMINA 11B D. PART.

26 LUPU CRISTIAN 11B D. PART.

27 NEGRU ADRIAN 11B D. PART.

OLIMPIADE JUDEȚENE
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1 DRĂGAN BOGDAN 8

ISTORIE

II

PRECUP
ANU M.2 POCRIȘ IULIA 8 III

3 SUSANU FELIX 11E MENȚ.

4 DRĂGAN CLAUDIA 9A

INFORMATICĂ ȘI TIC

LOC 10

CIOCĂN
EL A.

5 DRĂGUȚU MATEI 9A LOC 33

6 TOADER CRISTINA 11C

CHIMIE

LOC 4

IFRIM M.7 VLASE SIMONA 11C LOC 7

8 CONDRACHE ANDREEA 11C LOC 8

7 MARIN ANDREI 10A LOC 8 VRABIE
F.
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9 DRĂGAN CLAUDIA 9A LOC 7

10 DRĂGUȚU MATEI 9A LOC 8

11 ANGHELUȚĂ ANA 9D LOC 11

12 BULANCEA VANESA 9A LOC 12

13 DIACONU DENISA 10C BIOLOGIE LOC 11 RADU
LENUȚA

14 BULANCEA ISABELA 9A

FIZICĂ

LOC 8

TUDOR
G.

15 DRĂGUȚU MATEI 9A LOC 10

16 DRĂGAN CLAUDIA 9A LOC 13

17 MARIN ANDREI 10A LOC 3
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18 DIACONU DENISA 10C LOC 11

19 ONICA S.L.
ALEXANDRU 5

EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ

LOC 9 –
83,5 p

MELINT
E C.20 SÎRMACHI I. RĂZVAN

GABRIEL 5 52 p

21 TĂNASĂ G. LUIGI
CRISTIAN 5 78,5 p

22 PÎRLEA IRINA 9A LIMBA FRANCEZĂ III DRUȚĂ
A.

23
MARIN C. ANDREI
VASILE 10A LIMBA ENGLEZĂ 91p MARIN

OANA

Întocmit, Rădulescu V

Activitatea la nivelul comisiilor metodice, constituite la începutul anului şcolar, s-a desfăşurat
în conformitate cu planurile manageriale şi operaționale proprii.

Astfel, în cadrul comisiilor metodice s -au aplicat teste predictive, s-au întocmit planificările
în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în
concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore, s-a constatat
că majoritatea profesorilor stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că unii
dintre ei folosesc strategii didactice moderne, adecvate particularităţilor de vârstă şi nivelului de
pregătire al claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Activitatea la nivelul comisiilor metodice, consemnată în documentele şcolare, s-a axat
pe însușirea si aplicarea noilor modalități de proiectare didactica, in activități demonstrative si/sau
de perfecționare la nivel de grup şi reprezentarea şcolii la nivel local, județean şi național.
Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, membrii comisiilor metodice au urmărit:

- Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei,
întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi planificări pentru
disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea materiei);

- Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea
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ritmică şi integrală a materiei conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor);
- Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii elevilor pentru

concursurile şcolare, depistarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor);
- Perfecţionarea cadrelor didactice sub aspect curricular sau pentru utilizarea tehnologiei în

procesul educațional.
- Discutarea testelor predictive si a măsurilor luate in vederea îmbunătățirii

activității si înlăturării decalajelor si lipsurilor rezultate din evaluarea
inițiala;

- Analizarea variantelor de manuale alternative si selectarea celor oportune nivelului de
pregătire a elevilor unității noastre;

- Realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fise de lucru, planificări ale
unităților de învățare, de către toate cadrele didactice;

- Realizarea programului de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat ,
evaluare națională si pentru concursuri și olimpiade școlare.
Proiectarea demersului didactic, reprezentând anticiparea etapelor şi a acţiunilor de

realizarea predării s-a realizat de către toţi profesorii colegiului nostru prin lectura personalizată a
programelor şcolare, prin planificări calendaristice şi respectiv prin proiectarea semestrială a
unităţilor de învăţare şi a lecţiilor( în cazul cadrelor didactice debutante).

Responsabilii de comisii metodice şi echipa managerială au verificat întocmirea lor în
timp util precum şi parcurgerea planificărilor la fiecare disciplină.

Proiectarea activităţii de evaluare s-a realizat concomitent cu proiectarea demersului de
predare - învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta, fiind focalizată în principal pe unitatea de
învăţare menită să asigure progresul elevilor.

Conducerea şcolii a monitorizat aceasta activitate, având o evidenţă clară a ritmicității
notării, a evaluărilor semestriale, evidențe prezente în dosarele comisiilor metodice și în
rapoartele semestriale și anuale realizate la nivelul întregii școli.

Aplicarea curriculumului naţional în oferta educaţională a colegiului nostru probează
cunoaşterea noilor principii ale didacticii, acest lucru vizând luarea unor decizii benefice în
alegerea manualelor alternative, a conţinutului de învăţare.
Toate cadrele didactice, responsabilii de comisii metodice au întocmit documente de lucru și, în
cadrul ședințelor de catedră, i-au informat pe profesori privind documentaţia școlară în vigoare.

Activitatea didactică pe semestrul II s-a desfășurat în condiții de pandemie necesitând o
adaptarea a metodelor de predare și evaluare la mediul online. De asemenea, cadrele didactice au
fost nevoite să își dezvolte rapid competențele de utilizare a tehnologiei și a aplicațiilor online în
predare . Examenele naționale s-au derulat în condiții speciale de siguranță dar acest lucru nu a
condus la scăderea procentelor de promovarea a acestora.

I. ARIA CURRICULARĂ - LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Raportul de activitate al Comisiei metodice “Limba si literatura romana
pe anul şcolar 2019-2020

Activitatea desfăşurată de către profesorii de limba romana, în anul şcolar 2019-2020 sem al
II lea, a avut drept principal scop asigurarea unui act educaţional de calitate, în acord cu nevoile
elevilor, cu dinamica socială şi în concordanţă cu cerinţele actuale din educaţie.

Întreaga activitate a profesorilor de limba si literatura romana s-a proiectat şi desfăşurat pe
următoarele coordonate:

I. Activităţi curriculare
II. Concursuri şi olimpiade şcolare
III.Formare profesională continuă / perfecţionare
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Activităţile metodico-ştiinţifice derulate în anul şcolar 2019-2020 au cuprins:
 Testarea iniţială – analiza testelor şi măsuri de ameliorare

La începutul anului şcolar 2019-2020 s-a realizat proiectarea unui plan de recapitulare a
materiei studiate de elevi în anii precedenţi , de către toţi profesorii de limba romana . Aceştia au
elaborat teste de evaluare iniţială pe ani de studiu, însoţite de matricea de specificaţii şi bareme de
corectare (septembrie 2019).

În urma raportului de analiză (octombrie 2019) a rezultatelor obţinute de elevi la testarea
iniţială şi a identificării problemelor specifice disciplinei limba si literatura romana s-au impus
măsuri de recuperare si îmbunătăţire a situaţiei:
 remedierea şi recuperarea lacunelor în cadrul orelor de limba romana;
 fixarea noţiunilor de bază, oră de oră, prin fişe de lucru, cu cerinţe clare şi elementare

(minimale);
 insistarea pe munca individuală: caiet, manual, fişe de lucru,, studii de caz, culegeri,

portofoliu.
 Analiza testelor de revenire şi de progres: Profesorii de limba romana au

întocmit teste de revenire (decembrie
2019) respectiv teste de progres, pe ani de studiu, cu bareme de corectare. În urma raportului de
analiză a rezultatelor obţinute de elevi la testele de progres şi compararea acestora cu rezultatele
obţinute la evaluarea iniţială şi la testul de revenire,s -au identificat o serie de probleme specifice
disciplinei si s-au stabilit măsuri de ameliorare.

 Pregătirea examenului de Bacalaureat şi organizarea unor simulări ale acestui
examen:

Ȋncă din semestrul I profesorii de limba romana au elaborat și au aplicat simulări elevilor
claselor a XII-a, care şi-au exprimat opţiunea de a susține examenul de bacalaureat la aceste
disciplina. Ulterior s-a făcut analiza stadiului pregătirii pentru examenul de Bacalaureat, s-au
constatat lacunele elevilor şi s-au stabilit măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor obţinute.

 Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura
romana în anul şcolar 2019 – 2020

Profesorii care au avut ore la clasele a XII-a au organizat ore de pregătire suplimentară cu
elevii . Orele de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenului de bacalaureat s-au
desfăşurat conform graficului de pregătire stabilit pentru fiecare clasa.
Pregatirea suplimentară a început în luna octombrie, dar participarea şi implicarea elevilor la aceste
ore de pregătire nu a fost permanent constantă.
. Notele mai mari obţinute demonstrează nivelul de pregătire al elevilor în cei patru ani de liceu,

dar şi interesul pentru orele de pregătire suplimentară desfăşurate în şcoală..
Rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat sunt centralizate în tabelele de mai
jos:
Rezultate B.A.C. iulie 2020

Lb. Rom. REAL

Profesor Însc
riși

Prez
enți

Nepre
z. <5 5 -

5,99
6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12A Drăguțu P. 28 28 3 3 13 9

12B Braniște
D. 25 25 3 3 8 8 3

12C Braniște
D. 31 31 1 1 2 9 6 11 1

12D Postelnicu
E. 29 29 3 1 9 14 2

TOTAL 113 113 1 4 11 21 36 37 3
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REAL
% din
înscriși 0,88 3,54 9,74 18,58 31,8

6
32,7
4 2,66

Lb. Rom. UMAN
Însc
riși

Prez
enți

Nepre
z. <5 5 -

5,99
6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12E Olaru C. 30 30 2 9 5 5 8 1
12F Olaru C. 30 30 1 1 6 7 7 8

TOTAL
UMAN 60 60 1 3 15 12 12 16 1

% din
înscriși 1,67 5 25 20 20 26,6

6 1,67

REZULTATE BAC PE DISCIPLINE - FINAL SEPTEMBRIE 2020
Lb. Rom. REAL

Profesor Înscr
iși

Preze
nți

Nepr
ez. <5

5 -
5,9
9

6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12A Drăguțu P. 28 28 3 3 13 9
12B Braniște D. 25 25 3 3 8 8 3
12C Braniște D. 31 31 1 1 2 9 6 11 1
12D PostelnicuE. 29 29 3 1 9 14 2
TOT
AL
REA
L

113 113 1 4 11 21 36 37 3

% din
înscriș

i
0,88 3,5

4 9,74 18,5
8

31,8
6 32,74 2,66

Lb. Rom. UMAN

Înscr
iși

Preze
nți

Nepr
ez. <5

5 -
5,9
9

6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12E Olaru C. 30 30 2 9 5 5 8 1
12F Olaru C. 30 30 1 7 7 7 8
TOT
AL
UMA
N

60 60 3 16 12 12 16 1

% din
înscriș

i
5 26,6

7 20 20 26,67 1,67

Concursuri si olimpiade scolare
Participarea elevilor liceului la concursuri şcolare, obţinerea de premii şi mentiuni,

dovedeşte preocuparea pentru performanţă a membrilor comisiei. Selectarea elevilor şi pregătirea
lor suplimentară în scopul participării lor la concursuri şcolare a demarat încă din luna octombrie a
anului şcolar 2019-2020 .
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Concursul National de Creatie Literara „Costache Conachi”-participare cu elevii clsei a XII
F.Organizarea Olimpiadei de limba si literatura romana –faza pe scoala ,in luna decembrie si
pregatirea elevilor pentru faza judeteana.
 Prof. Olaru Corina
Activitate de vizitare a Casei de Cultura “Stefan Petica”si participare la preselectia de talente
muzicale cu elevii clasei a IX a F;
Concurs de poezie “Nichita Stanescu” la ceas aniversar desfasurat la Casa de Cultura “Stefan
Petica” Tecuci”;
Activitate in parteneriat cu Muzeul “Teodor Cincu” Tecuci
Participare la concursul “Amintiri dintr-o calatorie”-2 premii I; 3 premii II si 2 mentiuni;
Participare cu elevii la simpozionul “Competent la limba romana”-2 premii I si 3 premii 2;
“Cui i- e frica de poezie?“
La Concursul International “Calatorie prin toamna in 92 de zile’al Asociatiei Pleiades de la Iasi in
parteneriat cu Republica Moldova, Ucraina si China.
La acest concurs am obtinut trofeul festivalului cu eleva Sandica Denisa, cls XII E ,premiul

I-eleva Balan Claudia, cls XII F, premiul al II lea cu elevele:Olaru Madalina. Tanase Mihaela,
Cernica Adelina; premuil al treileaIII cu elevele :Pascaru Iuliana cls XIIE si Linguraru Andra cls
IX E

La concursul National”Povestile Cangurului”-sectiunea lingvistica-am obtinut noua premii II
cu elevele:Danaila Nicoleta-cls XII F,Bolohan Iasmina cls XII F,Cernica Adelina cls XII E,Berbeci
Marlena, cls XII E, Balan Claudia ,cls XII E,Postolache Nicolete, clsXII E, Miron Cati, cls XII E.
Toate creatiile acestor elevi premianti au fost publicate intr-o carte ,ce ne-a fost trimisa in

format electronic.
Un alt concurs de traditie al scolii noastre intitulat”Amintiri dintr-o calatorie” a pus in lumina

premii si mentiuni dupa cum urmeaza:Premiul I-Tanase Mihaela-cls IX E,Cernica Adelina-cls XII
E,Balan Claudia-cls XII E

Premiul II- Capmare Andreea –cls IX E
Premiul III- Postolache Nicoleta- cls XII E

Cu ocazia redactarii revistei scolare” Din culisele bibliotecii scolare” ,revista premiata cu
premiul I la Festivalul National Anelisse de la Iasi, am indrumat elevii sa publice creatii proprii,
articole, eseuri.
De asemenea, am realizat activitatea didactica online, folosind platform Zoom si platforma”Scoala
365”
Din categoria activitatilor remediale m-am implicat in proiectul Rose, cu un numar de 10 elevi

din clasele XII E , XII F, am realizat ore de pregatire suplimentara pentru Bacalaureat prin teste,
eseuri, lectii recapitulative, examen finalizat cu un procent de 100% cu doua clase de elevi.

Prof. Braniste Dorina
 Participare cu elevii la concursul “Amintiri dintr-o calatorie”
 Participare la simpozionul stiintific” Competent la limba romana” finalizat cu 3 premii si 2
mentiuni;
 Literatura si cinematografia,
 Sa nu uitam de cei mai tristi ca noi+participare la spectacolul CNCH “ “INSIDE”
“Lasa-ne sa te citim”

Prof. Dragutu Persida
“Hai mai bine despre copilarie sa vorbim“!
“Sa cinstim scoala in care invatam“!

Postelnicu Elena
“Pregatirea elevilor pentru OLAV si OLLR
Activitate de omagiere a poetului national- “Dor de Eminescu”
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Concurs Comper Etapa I ,23 ianuarie2020;
Activitate cu elevii de 1 martie “Martisor literar”
-Activitati online pe platformele “Zoom” si “Scoala 365”

Dragutu Persida
-profesor coordinator al unui grup de elevi de la clasa a XI aC pentru lansare de carte a poetului
Sevastre Ghican;
- pregatire suplimentara cu elevii de clasa a VIII a sia XII a;
-promovabilitate la evaluare nationala de 100%
-Participare la Concursul Nationmal “Comper”, etapa I ,finalizat cu premii si mentiuni
calificandu-se la etape a doua;
-Profesor organizator al activitatii omagiale a scriitorilor Mihai Eminescu si Ion Creanga;
Perfectionare si dezvoltare profesionala
-Activitati online pe platformele “Zoom” si “Scoala 365”
-participare la consfatuiri
-participare la sedintele comisiei metodice
-curs de perfectionare”CEAC- intre obligativitate si necessitate”11-19 2019

Balan Manuela

-Participarte cu elevii la concursul de limba romana- “Iorgu Iordan ne-a invatat
romaneste”, finalizat cu premii:-Balan George-premiul II cls V

-Meresanu Lorena-
mentiunecls V

-Tirziman Ana
Maria cls VI;

-Participare la Concursul National” Povestile Cangurului”
Serban Ana Maria- premiul II
Neagu Violeta- premiul II
Iacob Isabela- premiul II
Bacalu Ana Maria-premiul II
Buruiana Roxana-premiul II
Turcu Mariana- premiul I
Iacob Elena - premiul I
Dimofte Livia -premiul II

-Participare cu elevii la Concursul National “Comper” finalizat cupatru premii I la
clasa V;3 premii II ; 2 premii III, 4 mentiuni;

-19 premii I la clasa a VI a , 4 premii II, 2 premii III
-Participare la activitati online

 Publicaţii de specialitate:

 Articole publicate în revista realizata la nivelul scolii „Hyperion”-profesorii Braniste Dorina,
Dragutu Persida Postelnicu Elena;

 Articole publicate in revista” Jurnalul nostru”profesorii ,Olaru Corina Dragutu Persida;
 Articole publicate în revista bibliotecii „Din culisele bibliotecii scolare”-profesorii Olaru

Corina, Dragutu Persida;

9.Analiza SWOT
Puncte tari

 Esalonarea echilibrata a continuturilor de evaluat
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 Deplasarea accentului pe creativitate
 Obisnuirea elevilor cu atmosfera de examen
 Centrarea Examenului pe evaluarea competentelor
 Parcurgerea ritmica a materieai si respectarea programei scolare
 Cadre didactice calificate ,receptive la nou,
 Colaborarea Comisiei cu celelalte comisii metodice din scoala
 Implicarea cadrelor didactice in activitati extrascolare

Puncte Slabe:
 Selectarea neinspirata a unor texte si o programa incarcata
 Lipsa motivatiei financiare si personale
 Dezinteresul elevilor,parintilor fata de scoala

Oportunitati:
 Parcurgerea Cursurilor de formare pentru evaluatori
 Formare profesionala continua,contact nemijlocit cu noutatile din sfera educationala
 Posibilitatea Cunoasterii Sistemelor educationale straine prin intermediul parteneriatelor

scolare internationale
Amenintari:

 Suprasolicitarea elevilor
 Cresterea unor presiuni externe(parinti presa televiziune)
 Reducerea numarului elevilor
 Reducerea numarului de posturi

 Ca o concluzie finală, activitatea comisiei în anul şcolar 2019-2020 s-a desfăşurat în condiţii

optime. Coordonatele permanente ale membrilor comisiei au fost: preocuparea creşterii
calităţii şi eficientei procesului de predare-învăţare la disciplinele de specialitate, precum şi
implicarea permanenta în consilierea elevilor, sprijinirea acestora în devenirea lor
intelectuală.

Intocmit:Prof. Olaru Corina

RAPORTUL COMISIEI DE LIMBI MODERNE
AN ȘCOLAR 2019-2020

COMPONENȚA COMISIEI METODICE
Prof. Marin Oana Maria – limba engleză- limba franceză
Prof.Panait Elena – limba engleză
Prof. Dumitrache Cristina Maria- limba engleză
Prof. Stancu George- limba engleză
Prof. Onica Monica- limba engleză
Prof. Tudor Gabriela- limba engleză
Prof. Petrea Maria- limba franceză
Prof. Druţă Alina- limba franceză
Prof. Negru Andreea – limba germană

RESPONSABILITǍȚI ALE MEMBRILOR COMISIEI LA NIVELUL ȘCOLII
Prof. Marin Oana Maria

 DIRECTOR ADJUNCT
 MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU CURRICULUM
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 MEMBRU ÎN COMISIA DE MONITORIZARE PURTARE, ÎNSEMNE
DISTINCTIVE UNITATE

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI ÎN MEDIU ŞCOLAR

 MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, RECHIZITELOR
ŞCOLARE,BANI DE LICEU ŞI EURO 200

 MEMBRU ÎN COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 PREȘEDINTE COMISIA DE RECEPŢIE, INVENTARIERE, CASARE A

ELEMENTELOR DE PATRIMONIU ŞI DE CLASARE ŞI VALORIFICARE
A MATERIALELOR REZULTATE

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA
ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ȘI ÎNSCRIERII
ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ŞI
ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU CONSILIERE, ORIENTARE ŞI ACTIVITĂŢI
EXTRAŞCOLARE ȘI ELABORAREA OFERTEI COLEGIULUI

 MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL SUPERIOR AL
LICEULUI PENTRU ELEVII DIN CLASA A X-A

 MEMBRU ÎN COMISIA RESPONSABILĂ CU PROMOVAREA IMAGINII
ŞCOLII

 MEMBRU ÎN COMISIA DE SALARIZARE SI VERIFICARE A ÎNCADRĂRII
 COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A DOCUMENTELOR

ŞCOLARE
 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE
 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE

CONTINUĂ
 PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ŞI

ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ALEGEREA NIVELULUI CLASEI ÎN CARE
VA FI ÎNSCRIS ELEVUL, ÎN CAZUL ELEVILOR AUDIENŢI

 PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE A ELEVILOR CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE

 MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ, SIGURANȚA CIVICĂ
 MEMBRU ÎN COMISIA DE CONSULTARE A SITE-ULUI MEN/ISJ, A

EMAIL-ULUI UNITĂȚII, A FORUMULUI DIRECTORILOR ȘI DE
GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC DIN UNITATE ȘI A PAGINII
DE FACEBOOK

 MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE/
COMPETIȚII SPORTIVE

 COORDONATOR DE GRANT, PREȘEDINTE COMISIA DE SELECȚIE A
CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI
ROSE ”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”

 MEMBRU ÎN COMISIA PARITARĂ DE LA NIVELUL COLEGIULUI
 MEMBRU ÎN ECHIPA DE COORDONARE A PROGRAMULUI

NAȚIONAL ”ȘCOALA ALTFEL”
 COMISIA DE REVIZUIRE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI

FUNCŢIONARE

Prof. Dumitrache Cristina Maria
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 MEMBRU ÎN COMISIA DE P.S.I. ȘI SITUAȚII DE URGENȚǍ
 COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ȊN CLASA A IX-A
 COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII

Prof. Stancu George

 RESPONSABIL COMISIA DE P.S.I. ȘI SITUAȚII DE URGENȚǍ

Prof. Petrea Maria

 MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A
DOCUMENTELOR ȘCOLARE

 COMISIA DE MONITORIZARE PURTARE,ȊNSEMNE DISTINCTIVE
UNITATE

Prof. Druţă Alina

 MEMBRU ÎN COMISIA DE SELECȚIONARE A ARHIVEI COLEGIULUI
 COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII
 MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A

DOCUMENTELOR ȘCOLARE

Prof. Negru Andreea

 RESPONSABIL COMISIE METODICǍ
 COMISIA PENTRU CURRICULUM
 COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII
 MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A

DOCUMENTELOR ȘCOLARE
 COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE/COMPETIȚII

SPORTIVE
ACTIVITǍȚI PLANIFICATE - ACTIVITǍȚI REALIZATE

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 bacalaureat-2019 la limba engleză și limba
franceză în cursul lunii martie.

• 18 septembrie 2019 Modele demne de urmat în istoria locală- Familia Cincu- Pe
urma paşilor pieduţi- Prezentare Proiect Euroscola la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci
coordonatori prof. Marin Oana Maria, Onica Monica.

• 20 septembrie 2019 Festivalul „Fereastră către ştiinţă”- Educaţia schimbă vieţi- sesine
de comunicări ştiinţifice prof. Marin Oana Maria , prof .Onica Monica

• 26 septembrie 2019 Ziua europeană a limbilor străine –Modele demne de urmat în
istoria locală- Familia Cincu prezentări PPT,scenete coordonator prof. Marin Oana Maria şi
prof. Onica Monica
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prof.Druţă Alina ZEL 2019- Le francais qui nous entoure (expozitie afise/ planse realizate de
elevi de la clasele 7, 8, 11F);
prof. Petrea Maria -Poesie francaise cu elevii clasei a XI-a E
prof. Negru Andreea –limba germană –Landeskunde prezentări PPT clasele a X-a B,C,E,F

• 3 octombrie -Festivalul Internaţional al Aforsmului- Face the Book , not Facebook! Elevii
Tănasă Laurenţiu XIB, Bumbaru Bianca şi Săndică Elena XII E Coordonator prof. Dumitrache
Cristina Maria

• 5 octombrie Ziua Mondială a educaţiei – Educaţia dă culoare vieţii! Desene pe asfalt si pe
hârtie cu tema : „ Cum arată educaţia?” prof.Marin Oana Maria, prof. Onica Monica, prof.Rusu
Poliana , prof.Negru Andreea

În cadrul primei ședințe a comisiei, din 31 octombrie 2019, după prezentarea Raportului asupra
activității catedrei din anul școlar 2018-2019 ,responsabilul comisiei, profesor Negru Andreea a
prezentat Planul managerial anual și pe semestrul I al anului școlar 2019-2020. 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 2018-2019, 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-2019, în urma evaluării competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal s-a constatat o creștere a
procentului de calificative de B2 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 doar 45% a
calificativelor de B2.

La limba franceză rezultatele obținute denotă că elevii au dificultăți 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 2019-2020, 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 decembrie, 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.

De asemenea a avut loc o activitate de Halloween, intitulată Mister şi feerie de
Halloween- Halloween Parade-o prezentare de costume şi o expoziție de desene, felicitări și
bostănei – realizate de clasele XI-XII- prof. îndrumător: prof. Panait Elena

În luna noiembrie a avut loc susţinerea referatului Soluţii pentru perfectionarea
cadrelor didactice de către prof. Panait Elena.

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.

Cu ocazia Zilelor Colegiului care au avut loc anul acesta în săptămâna 4-8 noiembrie,
membrii catedrei s-au implicat activ realizând următoarele activități:
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• Je parle francais (concurs de limba franceza, elevi de la 12F, 12E, 10A) prof. Druţă Alina şi
prof. Petrea Maria
• Epellation – concurs XI E şi XII E coordonator prof. Petrea Maria
• Sauve-moi, oiseau-lyre! (concurs de caligrame, cls 7) şi Je te connais de quelque part (colectie
de fotografii artistice, reproduceri de fotografii de artisti francofoni, cu elevii 12F) coordonate de
prof. Alina Druţă
• 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 V-a
şi a IX-a C,E coordonator prof. Negru Andreea

• 28.11. 2019 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 predare-învățare-evaluare pentru motivarea activă a elevilor

În luna decembrie s-au administrat testele de revenire şi s-a realizat fişele de
progres cu interpretarea aferentă şi stabiliea măsurilor în vederea realizării progresului.
Prezenatarea referatului cu tema Predarea limbilor străine între tradiţie şi inovaţie prof. Negru
Andreea

• Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor 1-
19.12.2019- expoziţie de desene şi postere coordonator Prof. Panait Elena

• Târgul de Crăciun – expoziţie cu vânzare de felicitari şi ornamente pentru bran în scop
caritabil proponător prof. Negru Andreea

• Adventzeit und Weihnachteit- prezentări PPT despre tradiţiile şi obiceiurile din Germania,
concurs şi spectacol de colinde în limba germană prof. Negru Andreea

• Acţiuni SNAC- Luna decembrie perioadă a bucuriei! în colaborare cu şcoala specială
„Constantin Păunescu „Tecuci şi De la inimă la inimă! în colaborare cu CJRAE-Galaţi prof.
Marin Oana Maria

La nivelul catedrei de limbi moderne există atât un club de lectură în limba
engleză, ”Reading Club” coordonat de prof. Panait Elena unde elevii citesc în fiecare lună o
carte ,după care au loc dezbateri referitoare la cărțile citite, cât şi un club de limba germană
„Deutsch am Wochenende” unde elevii vizioneaza filmuleţe , ascultă muzică şi învaţă prin joc
limba germană

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.
Prof. Marin Oana Maria și prof. Onica Monica sunt coordonatori ai proiectului educaţional
Euroscola Muzeu Tecucean – Unicitate, Tradiţie , Continuitate şi coordonator de grant-PEPS-
Pregătim Elevi pentru Succes!
Prof. Panait Elena Proiect Naţional Junior Achivement-Alimentaţie sănătoasă, Sport , Nutritie
clasa a XI-a A
Prof. Negru Andreea Proiect Naţional Junior Achivement –JA in a Day-Educaţie pentru
orientarea profesională şi Succesul profesional clasa a XI-a E Proiect educaţional local Viaţa
are prioritate ! – Educaţie rutieră
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Toate activitățile desfășurate în semestrul întâi vor fi continuate în semestrul al II lea
pentru asigurarea unei continuități și a eficienței în procesul didactic.

Semestrul al II –lea a debutat cu Raportul asupra activității din semestrul I, prezentarea
Planului managerial pe semestrul II ambele realizate de responsabilul comisie prof. Negru Andreea

Ca și în primul semestru cadrele didactice s-au preocupat de elaborarea planificărilor în
conformitate cu reglementările în vigoare, au continuat pregătirea elevilor pentru concursurile
școlare și examene naționale, au partcicipat la cercurile metodice semestriale și la activitățile
comisiei.

Ȋn luna februarie în cadrul sedinţei comisiei metodice a catedrei de limbi moderne a fost
prezentată activitatea din 14 februarie prin care elevii au sărbătorit Sf.Valentin printr-o expoziție
de felicitări, poezii şi desene realizate de ei cu această ocazie sub îndrumarea doamnelor
profesoare Marin Oana Maria şi Panait Elena intitulată „Saint Valentine sau Dragobete?” .

De asemenea a fost prezentată activitatea cercului de lectură în limba engleză „The Reading
Club” pe semestrul I de către profesorii coordonatori Marin Oana Maria şi Panait Elena. Au fost
discutate următoarele cărţi „ AFTER” by Anna Todd; EVERYTHING by Nicola Joan; MORRO
by Dimitri Laihovski; THE ENGLISH GIRL by Katherine Webb şi STALKER by Lars Kepler.
Elevii claselor a XI-a A,C şi D au parcurs cele două cărţi, au discutat şi comentat subiectul acestora
şi au întocmit fişe de lucru/lectură propuse de profesorii coordonatori. Cercul de lectură urmăreşte
achiziţia atât conştientă cât şi inconştientă a cuvintelor necesare dezvoltării vocabularului, prin
schimbul de rezumate, păreri, idei şi opinii şi nu în ultimă instanţă de contrazicere şi exprimare de
idei diametral opuse.

Tot acum a fost prezentată şi activitatea clubului de limba germană „Deutsch am Wochenende”
la care au participat elevii ai claselor a V-a şi a X-a B,C,E,F. Având în vedere faptul ca elevii sunt
începători activităţile au fost sub forma jocurilor didactice atrenând elevii în lucru în echipă, pe
grupe şi în perechi pentru a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba germană. Tot în cadrul
clubului în urma încheierii unui parteneriat cu Sala de lectură germană a Bibliotecii Central
Universitare din Iaşi elevii au desfăsurat unele activităţi în acest spaţiu şi au vizitat interiorul
Bibliotecii.

În data de 20 martie s-a celebrat Ziua Francofoniei profesorii de limba franceză din cadrul
Colegiului Naţional „Calistrat Hogaș” prof. Petrea Maria şi Druţă Alina de data aceasta ȋn
mediul online utilizând platforma ZOOM. Scopul acestei activităţi fiind popularizarea limbii
franceze în rândul tinerilor prin cearea de haikunoi-uri în franceză şi publicarea acestora pe
facebook în intervalul 12-14 în toată ţara.

Tot ȋn luna martie în cadrul sedinţei comisiei metodice a catedrei de limbi moderne a fost
prezentat referatul cu tema ”Les moyens mnémotechniques pour l′apprentissage du
francais”de către prof. Druţă Alina. Mnemotehnica, cuvant de origine greaca (provine de
la mneme - amintire, memorie), desemneaza ansamblul de metode care permit memorizarea prin
asociere de idei, fiecare idee fiind denumita mnemonica.

Mnemonicile sunt de regula verbale, poeme scurte sau cuvinte cu o semnificatie specifică, ele
permit prin repetare memorizarea, asocierea dintre concepte. in orice tehnica de memorizare e
necesar sa te sprijini pe lucruri legate de propria persoana (de exemplu data de naştere) sau pe date
legate de spaţiu (precum un triunghi, de exemplu). e necesar sa se degaje un sens in toate aceste
construcţii servind de mnemonici, altminteri informaţia nu poate fi reţinută.

Metoda aceasta are la baza structura memoriei la om: se pare ca omul posedă un tip de
memorie naturală, innascută, si un alt tip, memorie artificială, care se poate antrena regulat prin
învăţare şi prin astfel de metode mnemotehnice.
Mnemotehnica s-a dezvoltat cu precădere în cursul celui de-al 19-lea secol, îndeosebi pentru
memorizarea numerelor care-s cel mai greu de reţinut in viaţa curentă. Astăzi se mai foloseşte
metoda pentru a memora diverse lucruri abstracte sau liste într-o anumită ordine. Rimele din poezie
au rol mnemotehnic. Asocierea cu imagini şi sonorităţi apropiate facilitează memorarea. De
exemplu numele elementului chimic bor se poate retine prin asocierea cu substantivul bord (mal,
tarm) si cu imaginea propriei persoane situate pe malul unei ape.
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Memorizarea e un proces derulat în trei etape: încodaj, stocaj, reproducere. Fiecare om
încodeaza informaţii în funcţie de dominanta sa vizuală, auditivă sau kinestezică. Aşa ca nu exista
metode de memorare absolute, ci adaptate profilului fiecarei persoane. Există şi formule care pot fi
considerate deja parte a patrimoniului cultural (« mais où est donc Ornicar ? » pour mais, ou, et,
donc, or, ni et car), „Dar unde este Ornicar?” pentru a retine conjuncțiile coordonatoare în franceza),
dar în principal fiecare îşi poate determina singur asocierile care funcţionează în cazul său.

Interventiile pedagogice se bazeaza pe cateva strategii de înmagazinare a informației:
acronimele, analogiile, contra-exemplul, recrearea contextului, degajarea unui principiu, stabilirea
unor categorii, exagerarea, imaginile pe care ni le facem in minte, cuvinte-cheie, repetiția, rețeaua
semantică, rezumatul.

Ȋn luna aprilie în cadrul sedinţei comisiei metodice a catedrei de limbi moderne a fost prezentat
de către prof. Marin Oana Maria referatul cu tema :” How to get your students speaking in no
time?”-când vine vorba de exprimarea orală încrederea este cheia de care elevii au nevoie pentru a
reuşi să vorbească cu uşurinţă. Odată construită această încredere elevul îşi îmbunătăţeşte abilităţile
de exprimare într-un ritm foarte alert. Există câteva metode de a ajuta elevii să deschidă uşa larg
şi să-şi acceseze încrederea din interior: uitarea greşelilor şi bucuria de a îi auzi vorbind; oferirea de
subiecte despre care ei ştiu multe; oferirea de indicia si idei apoi un plan; ascultarea de dialoguri
autentice; răbdarea şi zâmbetul profesorului.

Ȋn luna mai ȋn cadrul sedinţei comisiei metodice a fost prezentat referatul Instrumente online
de ȋnvăţare prof Negru Andreea Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin
intermediul unui calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii
tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de
comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio,
video.

Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri,
mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire.

În ceea ce privește concursurile școlare și examene, cadrele didactice s-au preocupat
îndeaproape pentru obținerea unor rezultate onorante.

Rezultate faza locală olimpiada de limba
engleză

Rezultate faza pe județ olimpiada de
limba engleză :

BELDIE A. RĂZVAN GABRIEL IX 96 BELDIE A. RĂZVAN
GABRIEL IX 61

NIŢURĂ A.C. ADRIAN
OCTAVIAN IX 91 NIŢURĂ A.C. ADRIAN

OCTAVIAN IX 82

BĂICULESCU S. DENIS
ALEXANDRU IX 90 BĂICULESCU S. DENIS

ALEXANDRU IX 58

PAVEL C.L. VLADIMIR
ŞTEFAN IX 91 PAVEL C.L. VLADIMIR

ŞTEFAN IX 82

ŢUCHEL M. MARIA
ALEXANDRA IX 91 ŢUCHEL M. MARIA

ALEXANDRA IX 80

IOVU E.D. EDUARD DĂNUȚ X 93 IOVU E.D. EDUARD
DĂNUȚ X 77

MARIN C. ANDREI VASILE X 98 MARIN C. ANDREI
VASILE X 91

GINGHINĂ I.C. DANIEL
CĂTĂLIN X 95 GINGHINĂ I.C. DANIEL

CĂTĂLIN X 76

PANAITIU I. ROBERT X 93 PANAITIU I. ROBERT X 71

RESMERIȚĂ I. VLAD GABRIEL X 90 RESMERIȚĂ I. VLAD
GABRIEL X 59
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 Premiul I - Olimpiada Internațională de limba engleză „ Grammar with Humour for teachers.
" -12.10. 2019 prof. Marin Oana Maria

 Premiul Special la secțiunea Proiect voluntariat-Iacob M. Isabela > Panaitiu I. Robert ,
Matei Bejan A. Ana, Marin C.Andrei Vasile –Proiect regional „România europeană. oameni,
locuri, fapte- între trecut, prezent și viitor" -20.11.2019.-coordonator -CAER-avizat MEN ,
pozitia 1230 prof. Marin Oana Maria

Preocuparea pentru participarea la cursuri de formare şi perfecţionare a fost şi în
anul şcolar 2019-2020 un obiectiv principal al membrilor comisiei de limbi moderne.

Prof. Marin Oana Maria a participat la următoarele cursuri de formare Managementul
asigurării calității -3.11.2019; CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- Formare
de nivel II - învățământ gimnazial -5.11.2019- 25. 01.2020 şi Managementul educației inclusive
30.01.2020.

Coordonator de grant ROSE-” PEPS”;Coordonator proiect Euroscola "Modele demne de
urmat în istoria locală: familia Cincu";Coordonator proiect Jurnalul Nostru. A participat la
următoarele proiecte : Proiect -regional „România europeană. oameni, locuri, fapte- între trecut,
prezent și viitor" -20.11.2019.-coordonator; Proiectul cultural „România citește".-7.11.2019;
Proiect ”Platforme Educaționale Online”
Webinarii :
-20.03.2020-„Introduction to Online Teaching"
-21.03. 2020 -„Online Platforms for remote English classes."
-22.03.2020 -„Time- saving resources for teaching English online"
- 3.08. 2020 - „CV-ul profesional-cartea de vizită a cadrului didactic"

- „Integrarea instrumentelor web în planurile de lecție"
- „Utilizarea instrumentului Triventy
- Utilizarea tablei interactive Zoom Whiteboard.
- Crearea de cărți interactive cu instrumentul Bookemon"
- Crearea de Activități Interactive cu instrumentul Purpose Games".

- 6. 08.2020 -„Scrierea articolelor în revistele de specialitate "
-7.08.2020 - „Resursele RED oferite de biblioteca digitală „Educație Online"
- 19. 08.2020 - „ 7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor "
- 19-21.08 .2020 - webinarii din cadrul Forumului Municipal al Cadrelor didactice " Educația
astăzi-între viziune și acțiune ".
- 16.08.2020 - „Ce trebuie să cunoaștem despre predarea tip hibrid"

- „Cum implementăm un proiect internațional pas cu pas"
- ,,Crearea unui website cu ajutorul platformei Weebly"
- „Utilizarea tablei interactive iDroo"
- "Crearea fișelor interactivecu ajutorul platformei Quizlet"

-27.07. 2020- „Metodologia predării la distanță sincron și asincron. "
- „Demararea procesului de predare la distanță pas cu pas"
-„Crearea cărților digitale cu ajutorul instrumentului Bookcreator"
- „Utilizarea platformei Wand Education"

-31.07.2020-proiect „Crearea activităților interactive cu ajutorul platformei Learningapps".
- ., Simulare de lecție online desfășurată cu ajutorul platformei Zoom"
-"Instrumente web pentru a crea conținuturi digitale în format video"
- "Resursele oferite de platforma Siguronline. MD "

14. 07. 2020 -Conferință internațională online (British Council) "Getting back to Global for the
2020s ".
6-11 iulie 2020 -Conferință internațională (Chișinău) "Educația online"
28.08.2020 - „Bun venit la școală!"
31.08.2020 - „Instrumente Web ptr. managementul educational la distanță"

- Crearea jocurilor interactive cu ajutorul platformei Quizwhizzer "
- „Utilizarea instrumentului de evaluare interactivă Socrative "
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-„Platforma de evaluare la distanță Plickers "
- „Utilizarea platformei Chatterpix Kids pentru lucrul la distanță cu elevii de la

treapta primară ."
Prof. Negru Andreea a participa la Conferinţa profesorilor de limba germană în

perioda 12-15.09.2019 de la Sumuleu Ciuc jud. Harghita unde s-au organizat Workshop-uri pe
diferite teme timp de 24 de ore; din octombrie 2019 urmează cursurile masterului “Cultura
germana ȋn context european” in cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi. Ȋn luna noiembrie a participat la programul de formare “CEAC- ȊNTRE OBLIGATIVITATE
ŞI NECESITATE – 80 ORE 1.11.2019-19.12.2020; a participat la Conferinţa şi Atelierele de lucru
“Teatrul Vienez ȋn Educaţie ȋn cadrul proiectului POCA cu acelaşi nume 23.11.2029.

După declanşarea crizei COVID a urmat cursul oferit de Asociaţia Profesorilor de
Limba Germană unde s-au prezentat paşii utilizarii platformei ZOOM şi a aplicaţiei Google
Classroom ȋn luna martie 2020; de asemenea a urmat şi cursul de formare oferit de Goethe Institut
Bukarest în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale cu tema „Bassismodul digitalisierung”
desfăsurat in mediul online 06.04.2020.-17.05.2020 (80 ore) Cursul Evaluarea elevilor ȋn mediul
online 20.08.2020. Cursul “Cum ne antrenăm parentingul apreciativ” desfăşurat ȋn cadrul
proiectului QIE-Appreciative Parenting at National Level iulie –august 2020

Prof. Alina Druţă a urmat cursul de formare Managementul educaţiei inclusive ȋn luna
noiembrie 2019
ANALIZA REZULTATELOR BACALAUREAT –IUNIE 2020-PROBA C
(COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ DE CIRCULAȚIE
INTERNAȚIONALĂ)
Anul acesta s-au echivalat competenţele lingvistice ale elevilor pe baza mediilor obţinute
LIMBA ENGLEZĂ-140 elevi înscriși

Competența
Numar elevi/
Procent

Nr. %

B2 61 43,57

B1 54 38,57

A2 19 13,57

A1 6 4,29

LIMBA FRANCEZĂ- 33 elevi înscriși

Competența
Numar elevi/
Procent

Nr. %

B2 14 42,42
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B1 11
33,33

A2 7
21,21

A1 1
3,03

Analiza SWOT a comisiei limbi moderne:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Cadre didactice interesate pentru auto
perfecţionare continuă prin CCD, ISJ, etc.

Cadrele didactice sunt toate calificate având
studii superioare şi o bună pregătire profesională.

Cadre didactice tinere, apropiate de elevi, ce
aplică metode didactice modern şi diversificate.

Formare continuă prin lecţii demonstrative la
care asistă toţi membrii comisiei metodice.

Dintre profesorii care predau limbi moderne 6
sunt titularii şcolii.

Comunicare si colaborare bună cu toate
cadrele didactice ale colegiului şi cu persoanele de
decizie.

Comunicare şi colaborare bună între cadrele
didactice ale profilului.

Comunicare bună cu elevii claselor.
Promovabilitate ridicată la toate nivelurile şi

la toate profilurile.
Promovabilitate de 90% la examenele de

bacalaureat în cadrul probei C.
Interesul mai accentuat al elevilor de la

profilele teoretice umaniste pentru studiul limbilor
moderne (limba franceză, limba engleză şi limba
germană); nivel bun de cunoştinţe de limba
franceză, germană şi engleză la elevii de la liceu.

Existenţa la clasele cu profil teoretic a
opţionalelor în limba germană (CDŞ) ce îi
încurajează pe elevi să aprofundeze cunoştinţele de
limbă străină.

Ore suplimentare de pregătire pentru elevii de
clasa a XII-a în vederea îmbunătăţirii nivelului de
limbă pentru examenul de bacalaureat.

Organizarea de prebac ce are ca scop
pregătirea pentru examenul de bacalaureat;
familiarizarea elevilor cu sistemul de examinare şi
evaluarea cunoştinţelor în vederea completării
eventualelor lipsuri din pregătire.

Realizarea planificărilor conform programelor
şcolare.

Participarea la proiecte internationale.
Ore suplimentare de pregătire pentru elevii

Lipsa motivaţiei şi a interesului unui
număr relativ mare de elevi privind însuşirea
conţinutului programelor şcolare.

Nivelul scăzut de cunoştinţe de limbă
străină al elevilor de clasa a IX-a.

Lipsa unor nativi de limbă străină care
ar putea fi benefici în procesul de predare –
învăţare a limbilor străine.
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olimpici.
Folosirea de metode şi mijloace moderne.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Posibilitatea de a participa la programe

europene cu schimb de experienţă
Integrarea în Uniunea Europeană unde cererea

de cunoscători de limba engleză, franceză şi de
limbă germană este mare.

Diversificarea metodelor de predare a limbilor
străine.

Limba engleză , franceză şi limba germană
sunt limbi de studiu obligatorie fiind incluse în
trunchiul comun pentru toate profilele.

„ Pierderea de teren” a limbii francize în
detrimentul limbii germane, introdusă ca
limba a doua de studiu.

Interesul tot mai scăzut al părinţilor
privind activitatea şcolară a copiilor;
colaborare scăzută cu şcoala.

Nivelul economic scăzut al elevilor ce
sunt în incapacitatea de a-şi procura manuale
şi alte materiale.

Salarizare modestă.
Numărul mare al elevilor navetişti şi al

celor cu situaţii materiale precare.
Nivelul scăzut de cunoştinţe de limbă

străină a elevilor.
Întocmit,

Prof. Negru Andreea - responsabil comisie
II. ARIA CURRICULARĂMATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Raportul Comisiei metodice a profesorilor de matematică
anul școlar 2019-2020

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.
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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
Drăgan Oliwer , a susținut referatul cu titlul: „Aplicații ale matematicii în alte domenii”.

Începutul lunii noiembrie : Miniolimpiada “HOGAȘ” , concurs cu traditie de cel putin 15
ani , a fost organizat de Colegiul nostru , 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” 6 noiembrie 2019:
Rezultate Miniolimpiada Hogaș 2019
Nr Nume Si Prenume Clasa Puncta

j
Premiu Scoala Profesor

1. Diaconu Stefania 5 9 II Cnch Glod Nelu
2. Sima Alexandra 5 9 II Cnch Glod Nelu
3. Rugina Rares 5 8 III Cnch Glod Nelu
4. Stefan Alexandru 5 8 III Cnch Glod Nelu
5. Ciubotariu Cristian 6 7 II Cnch Dragan Oliwer
6. Ciuciu Cezar 6 7 II Cnch Dragan Oliwer
7. Marin Ricardo 6 7 II Cnch Dragan Oliwer
8. Vrabie Anamaria 6 5 M Cnch Dragan Oliwer
9. Condrache Razvan 6 5 M Cnch Dragan Oliwer

1. Călin Delia 7 14 I Cnch Angheluță
Carmen

2. Balcanu Elena 7 9 II Cnch Angheluță
Carmen

3. Pădure Rareș 7 6 M Cnch Angheluță
Carmen

4. Ciulei Petru 7 5 M Cnch Angheluță
Carmen

5. Costin Teodora 7 5 M Cnch Angheluță
Carmen

1. Lates Daria 8 17 II Cnch Dragan Oliwer
2.
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În luna noiembrie, elevii de la clasa a VII- a coordonați de doamna profesoară Angheluță Carmen,
au participat la Concursul Interjudețean de matematică “Profu de MATE”, ediția a VI-a
Etapa I și au obținut:

Borș Andrei- Diplomă de excelență
Pădure Rareș - Diplomă de excelență
Scripcaru Raul- Diplomă de excelență
Călin Delia - Diplomă de merit
Balica Leonardo- Diplomă de merit
Nunu Cosmin - Diplomă de merit
În luna decembrie, membrii catedrei de matematică, au participat la Cercul Metodic al

profesorilor de matematică- licee, organizat la Colegiul Național“Spiru Haret ” Tecuci.
Tot în luna decembrie a fost redactat următorul număr al revistei de matematică

DESCOPERĂ MATEMATICA de către elevii clasei a XII-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.
În semestrul al doilea, chiar dacă doar online au fost susținute cursurile, s-a intensificat pregătirea
elevilor de clasa a VIII-a , respectiv a XII-a, dovadă fiind și rezultatele obținute de elevi la
Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat.

Șef Comisie metodică Matematică,
Prof. Dr. Angheluță Carmen- Florentina



Raportul de activitate al Comisiei metodice “ Ştiinţele naturii”
(Fizică-Chimie-Biologie) pe anul şcolar 2019-2020

Activitatea desfăşurată de către profesorii de fizică, chimie şi biologie, în anul şcolar
2019-2020, a avut drept principal scop asigurarea unui act educaţional de calitate, în acord cu
nevoile elevilor, cu dinamica socială şi în concordanţă cu cerinţele actuale din educaţie.

Întreaga activitate a profesorilor de fizică, chimie şi biologie s-a proiectat şi desfăşurat pe
următoarele coordonate:

IV.Activităţi curriculare
V. Concursuri şi olimpiade şcolare
VI.Formare profesională continuă / perfecţionare
VII. Activităţi extracurriculare

Activitatea comisiei s-a desfăşurat în conformitate cu obiectivele stabilite la începutul
anului şcolar în cadrul planului managerial.

La atingerea obiectivelor propuse şi-au adus contribuţia toți membrii comisiei, prin
prezentări de referate, informări de specialitate, lecţii demonstrative şi proiecte de lecţii,
întocmirea fişelor de lucru, a bateriilor de teste, precum şi a softurilor create în vederea optimizarii
activităţii didactice.

Ȋntreaga activitate a fost concepută astfel încȃt să asigure atingerea următoarelor ţinte:
 Proiectarea activităţilor didactice şi conceperea strategiilor în conformitate cu conţinutul

programelor şcolare, în concordanţă cu particularităţile
fiecărui colectiv de elevi, în funcţie de competenţele generale şi specifice urmărite, respectându-se
termenul de predare a documentaţiei şcolare.
 Dezvoltarea la elevi a interesului pentru disciplinele fizică, chimie, biologie (cu accent pe

caracterul practic-aplicativ în procesul de predare-
învăţare), apelând la o gamă cât mai variată de metode activ-participative, în vederea antrenării
unui număr cât mai mare de elevi în activitatea la clasă.
 Proiectarea şi realizarea eficientă a tuturor activităţilor de pregătire a elevilor în vederea

participării la olimpiade/ concursuri şcolare şi la
examenul de bacalaureat. În desfăşurarea activităţii la clasă s-a optat pentru strategiile optime în
vederea parcurgerii eficiente şi integrale a programelor şcolare, folosindu-se mijloace de
învăţămînt tradiţionale dar şi moderne (softuri educaţionale, prezentări power point, lecţii în
laboratoarele de fizică, chimie, biologie, precum şi în laboratorul AEL).

În perioada învățării în mediul online s-a realizat proiectarea activităților suport,
proiectarea unităților de învățare, a activităților de evaluare și instrumentelor aplicabile pentru
activitatea online. Ȋn desfăşurarea activităţii la clasă profesorii au utilizat strategiile optime pentru
parcurgerea integrală şi eficientă a programelor şcolare, imbinȃnd metodele tradiţionale cu cele
moderne (lecţii ȋn AEL, prezentări Power Point, softuri educaţionale,etc).

Pentru realizarea activităţilor planificate s-a avut în centrul atenţiei ȋntocmirea şi predarea
la timp a documentelor şcolare, precum şi respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor
curriculare ȋn uz. Maniera de abordare a orelor de către profesori a servit drept suport educativ în
ceea ce priveşte atitudinile pozitive, în raport cu cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor
intelectuale de nivel înalt, cultivarea curiozităţii ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie.

Profesorii de fizică, chimie, biologie au desfăşurat ore cu un înalt grad de interactivitate, iar
elevii au cooperat la descoperirea şi dobȃndirea cunoştinţelor şi deprinderilor de lucru. Fiind
discipline cu profund caracter aplicativ, în derularea orelor, profesorii au propus spre rezolvare un
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număr substanţial de probleme şi au efectuat la clasă experienţe demonstrative frontale, sau
lucrări de laborator.

I. ACTIVITATEA CURRICULARĂ
Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective:

 Comunicarea elev-profesor de tip partenerial, complexă şi plurivalentă, centrată pe achiziţii,
pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor.

 Formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal la elevi, cu accent deosebit pe
latura practică, aplicativă, specifică ştiinţelor, încȃt elevii

să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi chiar în
viaţa de zi cu zi.
 Obţinerea unor rezultate bune ale elevilor la Examenul de Bacalaureat la disciplinele

fizică, chimie şi biologie şi la examenele de admitere în
învăţământul superior. Rezultatele obţinute reflectă cunoştinţele temeinice pe care elevii şi le-au
însuşit în cadrul orelor de curs, dar şi în afara programului, ca urmare a pregătirii de care au
beneficiat din partea profesorilor.
 Participarea elevilor la olimpiada de fizică, chimie, biologie precum şi la alte concursuri de

specialitate.
 Utilizarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie astfel încât experimentul să

contribuie la dezvoltarea deprinderilor practice.
 Metoda de învăţare centrată pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic, se regăseşte în

conţinuturile unităţilor de învăţare asistate de calculator
- utilizând programul AEL, sau alte softuri educaţionale.

Activităţile metodico-ştiinţifice derulate în anul şcolar 2019-2020 au cuprins:
 Testarea iniţială – analiza testelor şi măsuri de ameliorare

La începutul anului şcolar 2019-2020 s-a realizat proiectarea unui plan de recapitulare a
materiei studiate de elevi în anii precedenţi, de către toţi profesorii de fizică, chimie şi biologie.
Aceştia au elaborat teste de evaluare iniţială pe ani de studiu, însoţite de matricea de specificaţii şi
bareme de corectare (septembrie 2019).

În urma raportului de analiză (octombrie 2019) a rezultatelor obţinute de elevi la testarea
iniţială şi a identificării problemelor specifice disciplinelor fizică, chimie şi biologie s-au impus
măsuri de recuperare și îmbunătăţire a situaţiei:
 remedierea şi recuperarea lacunelor în cadrul orelor de fizică, chimie şi biologie;
 fixarea noţiunilor de bază, oră de oră, prin fişe de lucru, cu cerinţe clare şi elementare

(minimale);
 acordarea unei atentii deosebite activităţii individuale: caiet, manual, fişe de lucru, fişe de

laborator, diverse materiale auxiliare, portofoliu.
 Analiza testelor de revenire şi de progres: Profesorii de fizică, chimie şi biologie

au întocmit teste de revenire (decembrie 2019),
respectiv teste online de progres (aprilie 2020) pe ani de studiu, cu bareme de corectare. În urma
raportului de analiză a rezultatelor obţinute de elevi la aceste teste şi compararea lor cu rezultatele
obţinute la evaluarea iniţială şi la testul de revenire, s-au identificat o serie de probleme specifice
disciplinelor fizică, chimie şi biologie si s-au stabilit măsuri de ameliorare: stabilirea unor sarcini
de învăţare adaptate particularităţilor individuale ale elevilor, utilizarea unui sistem de metode
activ- participative şi a mijloacelor de învăţământ adecvate, care să favorizeze stimularea



69

interesului, aplicarea metodelor alternative de evaluare, desfăşurarea orelor în laboratoare,
utilizând materialele din dotare, exploatarea sistemului AEL, pentru a dezvolta capacitatea de
înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor, identificarea şi antrenarea elevilor capabili de performanţă
în activităţi specifice.

Pe parcursul anului şcolar, evaluarea şi notarea elevilor s-a realizat ritmic, transparent,
argumentat, rezultatele fiind promovate în cadrul colectivului de elevi, în vederea stimulării
activităţii elevilor, asigurării feed-back-ului şi ameliorării rezultatelor.

Toate testele (iniţiale, curente, sumative) au fost însoţite de bareme de notare în vederea
justificării notării. În realizarea testelor respective profesorii au îmbinat itemii subiectivi, cu cei
obiectivi şi semiobiectivi pentru a valorifica potanţialul fiecărui elev şi a adapta conţinutul testului
la particularităţile de învăţare ale elevilor. Profesorii au utilizat instrumente diverse de evaluare:
teste, teze, portofolii, referate, proiecte, fişe de observaţie sistematică a elevilor, fiind utilizate
autoevaluarea şi interevaluarea.

 Pregătirea examenului de Bacalaureat şi organizarea unor simulări ale acestui
examen:

Ȋncă din semestrul I profesorii de fizică, chimie, biologie au elaborarat și au aplicat
simulări elevilor claselor a XII-a, care şi-au exprimat opţiunea de a susține examenul de
bacalaureat la aceste discipline. Ulterior s-a făcut analiza stadiului pregătirii pentru Examenul de
Bacalaureat, s-au constatat lacunele elevilor şi s-au stabilit măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor
obţinute.

 Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat la disciplinele Fizică, Chimie,
Biologie în anul şcolar 2019 – 2020

Profesorii care au avut ore la clasele a XII-a au organizat ore de pregătire suplimentară cu
elevii care au optat pentru disciplinele fizică, chimie sau biologie la Examenul de Bacalaureat, pe
parcursul întregului an şcolar. Orele de pregătire suplimentară în vederea susţinerii Examenului de
Bacalaureat s-au desfăşurat conform graficului de pregătire la disciplinele fizică, chimie şi
biologie. Pregatirea suplimentară a început în luna octombrie, continuându-se pe tot parcursul
anului șscolar.

Majoritatea elevilor de la profilul real au optat pentru susţinerea probei E la disciplina
Biologie (93 elevi inscrisi / 93 elevi prezenți), cu procentul de promovare 100 %. Notele bune
obţinute demonstrează nivelul de pregătire al elevilor în cei patru ani de liceu, dar şi interesul
pentru orele de pregătire suplimentară desfăşurate în şcoală. Din dialogul cu elevii, majoritatea
afirmă că preferă biologia ca proba de bacalaureat, considerând-o mai accesibilă, comparativ cu
celelalte discipline, care implică rezovarea unui număr mai mare de aplicaţii.

Un număr de 2 elevi au sustinut examenul de bacalaureat la Fizică, obținând procentul de
promovabilitate de 100%, iar 5 elevi au optat pentru disciplina Chimie, cu un procent de
promovare de 100% .

Rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat sunt centralizate în tabelele de mai
jos:

Anatomie

Profesor Înscri
și

Preze
nți

Ne
pr
ez.

<
5

5 -
5,99

6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12A Chiș R. 19 19 2 3 2 9 3
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12B Chiș R. 19 19 1 3 8 5 2
12C Chiș R. 28 28 2 4 20 2
12D Chiș R. 27 27 1 3 4 16 3
TOT
AL 93 93 4 2 9 18 50 10

% din
înscriș

i
100% 4,30

%
2,15
%

9,68
%

19,36
%

53,76
%

10,75
%

Fizică

Profesor Înscri
și

Preze
nți

Ne
pr
ez.

<
5

5 -
5,99

6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12A Tudor G. 2 2 2
TOT
AL 2 2 2

% din
înscriș

i
100% 100%

Chimie organică

Profesor Înscri
și

Preze
nți

Ne
pr
ez.

<
5

5 -
5,99

6 -
6,99

7 -
7,99

8 -
8,99

9 -
9,99 10

12C Ifrim M. 3 3 2 1

12D Vrabie
F. 2 2 1 1

TOT
AL 5 5 3 2

% din
înscriș

i
100% 60% 40%

Propunem următoarele măsuri pentru îmbunătătirea rezultatelor pentru sesiunea iunie
2021 a Examenului de Bacalaureat :
- evaluarea continuă a elevilor, utilizarea strategiilor adecvate invatamantului online, stabilirea
unei legături strȃnse cu familia elevului, pentru a le comunica părinţilor evoluţia elevului,
creşterea exigenţei . menţinerea colaborării cu diriginţii şi cu consilierul psihopedagogic.

Susţinerea de lectii demonstrative, referate şi alte activităţi realizate în cadrul comisiei :
Lecţii demonstrative:

Semestrul I
 Lecţie demonstrativă - la disciplina Biologie, cu tema “Funcţii de nutriţie.

Respiraţia.Boli ale sistemului respirator la om”
– susţinută de dna. prof. Radu Lenuţa (decembrie 2019);
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Referat metodic: “Integrarea tehnologiei moderne în procesul de predare – învăţare –
evaluare centrat pe elev în lecţiile de fizică”
(octombrie 2019)– prof. Tudor Gabriela ;

Referat metodic: „Chimia şi viaţa”(noiembrie 2019)- prof. Vrabie Felicia;
Referat metodic: „Interdisciplinaritatea-liantul disciplinelor şcolare” (decembrie

2019) – prof. Radu Lenuţa;
Semestrul II

 Referat metodic: “Metode alternative de evaluare” (februarie 2020) - prof. Ifrim
Mariana

 Referat metodic: Metodica organizarii lucrarilor experimentale de fizica (martie 2020) –
prof. Tudor Gabriela

Alte activităţi realizate în cadrul Comisiei metodice

Informare privind activitatea comisiei metodice în anul școlar anterior;
Analiza rezultatelor obținute la Examenul de Bac 2019, planificarea activităților

comisiei și aprobarea planului managerial al comisiei;
Prezentarea tematicii și a graficului de pregătire pentru Examenul de Bacalaureat;
Informare privind rezultatele testărilor inițiale – discuții pe această temă, propuneri de

optimizare a rezultatelor elevilor (octombrie 2019);
Prezentarea unor modele de proiecte de lecție, modele de teste utilizate la disciplinele

fizică, chimie, biologie (noiembrie 2019);
Informare privind rezultatele testelor de revenire – discuții, analiza comparativă și

propuneri de optimizare a rezultatelor elevilor(dec);
Dezbatere pe tema: “Strategii didactice, metode de pregătire a elevilor în vederea

susținerii Examenului de Bacalaureat” (dec. 2019)
Asistențe efectuate la ore profesorilor de Chimie, Biologie, Fizica în cadrul CEAC –
Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a, care au optat pentru disciplinele

Fizică, Biologie și Chimie în vederea susținerii Examenului de BAC 2020 – Tudor Gabriela,
Radu Lenuța, Chiș Ramona, Vrabie Felicia, Ifrim Mariana;

Sesiune de comunicari științifice Fizică-Chimie-Biologie “ Universul cunoașterii”
(noiembrie 2019) – 80 elevi participanți, cu 50 de lucrări științifice – prof. organizatori:
Tudor G., Costea A., Radu L., Ifrim M, Vrabie F, Chiș R.;

Participare la Cercul Metodic Zonal de specialitate a profesorilor de fizică, chimie,
biologie, la nivel de municipiu (sem I);

Contribuții la îmbunătățirea bazei materiale a laboratorului de fizică (dispozitive
realizate cu elevii, pentru evidențierea unor fenomene mecanice și electrice, soft-uri
educaționale, fișe, planșe, PPT) – prof. Tudor Gabriela, prof. Costea Agripina.

Contribuții la îmbunătățirea bazei materiale a laboratorului de biologie (CD- uri,
fişe, plase, prezentări ppt) – prof. Chiș R.

Confecţionarea de material didactic în cadrul laboratorului de chimie: CD- uri, fişe,
plașe, prezentări PPT.- prof. Ifrim Mariana, Vrabie Felicia;

Realizarea planului de interventie personalizat pt eleva cu CES (cl. a X-a C) - prof.
Tudor Gabriela, prof. Vrabie F.;

Realizarea de proiecte, portofolii și CD- uri cu elevii (membrii comisiei metodice);
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Completarea peridică a fișelor pentru ritmicitatea notării (membrii comisiei metodice).
Profesor evaluator la Olimpiada Judeteana de Fizica 2020 – prof. Tudor Gabriela;
Realizarea de activități în cadrul proiectului ROSE – membrii Comisiei metodice.

MEMBRI ȊN COMISII APROBATE ÎN CADRUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE (2019-2020)

Nume și
prenume
profesor/Discip
lina

Comisii în anul scolar 2019-2020

Tudor
Gabriela
Fizică

Consiliul de administratie (reprezentant al cadrelor didactice)
Comisia pentru curriculum – matematica şi ştiinţe
Sef comisie metodica – stiinte
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – in calitate de diriginte cl. a XI-a A
Responsabil lectoratele cu parintii – cl. a XI-a
Comisia pentru perfectionare si formare continua – in calitate de sef de
catedra
Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare/ competitii sportive – in
calitate de responsabil la Comisia Stiinte
Comisia privind decontarea biletelor / abonamentelor elevilor
navestisti(diriginte – cl a XI-a A)

Ifrim Mariana
Chimie-Fizică

Responsabilă a Comisiei metodice a diriginților,
Membru în Comisia pt. programe și proiecte europene
Comisia pentru revizuirea Regulamentului propriu de organizare și
funcționare a unității de învățământ
Comisia pentru revizuirea PDI
Comisia responsabilă cu promovarea imaginii școlii
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – in calitate de diriginte la cl. a XI-a C Comisia privind
decontarea biletelor / abonamentelor elevilor navetisti(diriginte – cl a
XI-a C)

Vrabie Felicia
Chimie
Științe

Comisia CEAC
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – in calitate de diriginte la cl. a IX-a A
Responsabil lectorate cu părinții – cl. a XII-a
Comisia privind inventarierea si casarea bunurilor
Comisia pentru organizarea admiterii si inscrierii elevilor in clasa a IX
a.
Comisia privind decontarea biletelor/abonamentelor elevilor navetisti de
la clasele IX-XII

Chiș Ramona
Biologie

Comisia CEAC
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu si euro 200
Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice- resp. cls. XI
Comisia privind decontarea biletelor/ abonamentelor elevilor navetisti
de la clasele IX-XII
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Costea
Agripina

Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice- resp. cls. a X-a
Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – in calitate de diriginte la cl. a XII-a D
Comisia privind decontarea biletelor / abonamentelor elevilor
navestisti(diriginte – cl a XII-a D)

Radu Lenuța
Biologie

Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu si
Euro 200 – in calitate de diriginte la cl. a IX-a E
Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificarilor
calendaristice- resp. cls. a IX-a
Comisia privind decontarea biletelor / abonamentelor elevilor
navestisti(diriginte – cl a IX-a E)

Rădulescu
Venera
Laborant

Comisia de evaluare și asigurare a calității educației
Comisia de întocmire a orarului colegiului şi distribuire a lui la elevi
Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă
Comisia de PSI şi echipa de intervenţie
Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului
școlar
Comisia privind organizarea activităților extrașcolare și elaborarea
ofertei colegiului
Comisia de consultare a site-ului MECS/ ISJ, a e-mailului unității, a
formului directorilor și de gestionare a sistemului informatic din unitate
Comisia de gestionare SIIIR
Comisia pentru programe și proiecte europene
Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare / competiții sportive
Comisia de coordonare a Programului național ”Școala Altfel”

II. CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE

Participarea elevilor liceului la concursuri şi olimpiade şcolare, obţinerea de premii şi
mentiuni, dovedeşte preocuparea pentru performanţă a membrilor comisiei. Selectarea elevilor şi
pregătirea lor suplimentară în scopul participării lor la concursuri şcolare a demarat încă din luna
octombrie a anului şcolar 2019-2020.

CONCURSURI DESFĂȘURATE CU OCAZIA ZILEI COLEGIULUI (noiembrie
2019)

- Concurs „ Prietenii Chimiei” – prof. organizatori - Vrabie Felicia, Ifrim Mariana;
- Expoziţia de material didactic „ Imaginaţie, talent, creativitate – planşe, portofolii,

proiecte, experimente, cu participarea
elevilor claselor VI-XII (prof. coordonatori: Tudor G., Ifrim Mariana, Vrabie Felicia, Chiş
Ramona, Radu Lenuta, Costea A.
 Sesiunea de referate ştiinţifice “ Universul cunoaşterii”, 6 noiembrie 2019 activitate

realizată cu ocazia Zilei Colegiului
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 – 50 proiecte, cu participarea a 80 elevi, de la clasele VI-XII de la CNCH, CT „ Elena
Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Dimitrie Sturdza”, Sc. 6 - prof. organizatori:
Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Chiş Ramona;Costea Agripina, Radu Lenuţa,
activitate realizată cu ocazia Zilei Colegiului.

TABEL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA SESIUNEA ‚UNIVERSUL CUNOAȘTERII’ SI LA
EXPOZIȚIA DE MATERIAL DIDACTIC

NR.
CRT.

TITLUL
PROIECTULUI

NUMELE
ELEVULUI

PROFESOR
COORDON

ATOR

ȘCOALA
DE

PROVENIENȚ
Ă

1. PERISCOPUL ANGHEL
BEATRICE
IOANA

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

2. LUMINA
INFINITA

MAZILU
TEODORA
MARIA

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

3. DISCUL LUI
NEWTON

COSTIN
GABRIEL
RĂZVAN

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

4. SURSE DE
ENERGIE
REGENERABILE

MURARIU
ROXANA

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

5. SURSE DE
ENERGIE
REGENERABILE

MUNTEANU
DELIA
CRISTINA

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

6. CALEIDOSCOPUL BÎRZU
ȘTEFAN

LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

7. VÎLCU ALEX LIVIA
TUDORICI

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

8. DE CE FIZICĂ? MANEA
MIRUNA
CRACIUN
ANDREEA

LIVIA
TUDORICI

ȘC. GIM.
„ANGHEL
RUGINĂ”

9. SISTEMELE
UMANE

BUJOREANU
TEODOR

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

10. ENCEFALUL VASILIE
CRISTINA

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

11. SISTEMUL POPA DASCĂLU ȘC.
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DIGESTIV ARTHUR ELENA GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

12. SISTEMUL
DIGESTIV

BÎRZU
ȘTEFAN

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

13. PLĂMÂNII PASCU
MARIO

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

14. SISTEMUL
DIGESTIV

DUMA
ANDREEA
ROXANA

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

15. ENCEFALUL PALADE
ANA
TEODORA

DASCĂLU
ELENA

ȘC.
GIM.„DIMITRIE
STURDZA”

16. REȚEAUA DE
NEURONI
SISTEMUL
DIGESTIV

COSTEA
BIANCA
FRANCISCA

DASCĂLU
ELENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

17. MACHETE:
ȚESTOASA,
PEȘTE, FLUTURE,
STRUȚ

NEDELCU
MARIO
ISTRATE
ANDREEA

DASCĂLU
ELENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

18. NEURONUL ALIONTE
BIANCA
ELENA

DASCĂLU
ELENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

19. SISTEMUL
DIGESTIV

NELEPCU
RALUCA
ANDREEA

DASCĂLU
ELENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

20. OUL METALIC TOMA
NARCISA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

21. CULORILE
MIȘCĂTOARE

DAMIAN
IOANA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

22. POLUAREA
AERULUI,
POLUAREA APEI

ȚĂRUȘ
MIRUNA
DĂNILĂ
CORINA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

23. APA ÎN NATURA.
POLUAREA APEI,
SOLULUI,
PĂDURILOR,
AERULUI

DRĂGHICI
ANCUȚA
DENISA
AVĂDANEI
MARINA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

24. SCOATEREA
AMIDONULUI DIN
PÂINE

HOTIN GICU
GABRIEL
OIȚĂ IONUȚ

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA

DOAMNA”
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EMANUEL
25. ȘARPELE DE FOC PETCU

MARIUS
TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

26. APA DIN SOL
CIRCUITUL APEI
ÎN NATURĂ

ANDREI
DIANA
MIHAELA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

27. APRINDEREA
FOCULUI ÎN
ELIMINAREA
OXIGENULUI

CĂLIN
LAURA
MARIA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

28. APA ÎN NATURĂ AVRAM
ISABELA
RARINCA
ANGELA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

29. ARDEREA
MAGNEZIULUI

CHISCOP
MARIA
ALEXANDRA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

30. PASTA DE DINȚI
A ELEFANTULUI

UNGUREAN
U ANDREEA
CĂLIN
ELENA
MANOLE
WILLHELMI
NA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

31. SCHIMBAREA
DENSITĂȚII

FERARU
ADRIANA
LUNGU
ANDREI
ȘTEFAN
ȘTEȚCU
LUSIA
MARIA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

32. PORUMBUL
DANSATOR

COSTEA
BIANCA
FRANCESCA

TIVDĂ
MARILENA

ȘC. GIM.
„ELENA
DOAMNA”

33. DISTRUGEREA
STRATULUI DE
OZON SI
CONSECINȚE

PARASCA
CRISTINA
JÎTCĂ
DANIELA

IFRIM
MARIANA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

34. MEDICAMENTE
CHIRALE

STAN
ROXANA
TOADER
CRISTINA

IFRIM
MARIANA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

35. ALCOOLI SI
FENOLI

BOGEAN
ERIC

IFRIM
MARIANA

COLEGIUL
NAȚ.
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DAMIAN
PETRU

„CALISTRAT
HOGAȘ”

36. ISTORICUL
DESCOPERIRII
CLOROFORMULU
I

BAICIU
GEORGIANA
SAMSON
ANDRA

IFRIM
MARIANA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

37. UTILIZAREA
INSECTICIDELOR

DOLEA
RALUCA
BĂRBIERU
MARIA

IFRIM
MARIANA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

38. CONSERVAREA
SI UTILIZAREA
SUSTENABILĂ A
RESURSELOR
OCEANELOR
MĂRILOR ȘI
RESURSELOR
MARINE

BOSTAN
ANDRA
CAPOTĂ
REBECA

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

39. ENERGIA VERDE MIRON
ALEXANDRA
POPA DIANA

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

40. STOPAREA
DEGRADĂRII
SOLURILOR ȘI
REFACEREA
ACESTORA

STAN AURA
VASILACHE
MARIA

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

41. DETERMINAREA
PH-ULUI

BĂRBIERU
BIANCA
POCRIȘ
MARIA
DRĂGAN
BOGDAN
NISTOR
NONA

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

42. OZONUL POPOVICI
ANDREI
BENTU
THEODOR
FILIP
CIPRIAN

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

43. APA. DURITATEA
APEI

PĂTRĂȘCAN
U ELINA
POPA
LAVINIA
OANCĂ

VRABIE
FELICIA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”
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ALEXANDRU
44. MOTORUL

DIESEL
DAMIAN
PETRU
BOGEAN
ERIC

TUDOR
GABRIELA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

45. OPTICA
OCHIULUI ȘI
IMPACTUL SĂU
ASUPRA VEDERII

BUZENCHE
EMANUELA
MANOLE
ALINA

TUDOR
GABRIELA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

46. -BIOMECANICA
CORPULUI
UMAN.
FRACTALII/FRAC
TALII ÎN
MEDICINĂ

DIACONU
DENISA

TUDOR
GABRIELA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

47. LICHIDE
MAGNETICE

COSTEA
DENIS
COSMIN

TUDOR
GABRIELA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

48. INCURSIUNE ÎN
UNIVERS

MARIN
ANDREI
VASILE

TUDOR
GABRIELA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

49. PRISMA OPTICĂ TRIFAN
ALINA

COSTEA
AGRIPINA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

50. FENOMENE
ELECTRICE

CRUCEANU
ANDRA

COSTEA
AGRIPINA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

51. FENOMENE
OPTICE

COSTIN
BIANCA
MIHAELA

COSTEA
AGRIPINA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

52. OBEZITATEA DOCA DELIA
SORANA
IACOB
MĂDĂLINA
GHIORGHIȚ
Ă IONELA

RADU
LENUȚA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

53. HELICOBACTER
PYLORI

ARAMĂ
VLAD
ALICAN
ANDRĂȘESC
U

RADU
LENUȚA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”
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ALEXANDRU
54. BOLI ALE

SISTEMULUI
DIGESTIV

MEȘCA
VIOREL
HRISTODOR
ALEX
VELICU
DENIS

RADU
LENUȚA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

55. RECEPTORII
GUSTATIVI ȘI
OLFACTIVI

VLASE
SIMONA
PLEȘCAN
ANDREEA

CHIȘ
RAMONA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

56. ELEMENTE DE
BIOETICĂ

CALOIAN
STELUȚA
SAVASTRE
IULIA

CHIȘ
RAMONA

COLEGIUL
NAȚ.
„CALISTRAT
HOGAȘ”

DIPLOME OBŢINUTE LA CONCURSURI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

S-au obtinut performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile de profil (conform
calendarului elaborat de M.E.N.), după cum urmează:

DIPLOME LA NIVEL NAŢIONAL:

Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile de profil (conform calendarului
elaborat de M.E.N.), după cum urmează:

 Mentiune –Dragutu Matei (cl a IX-a) la Concursul National ,, Acad. Cristofor
Simionescu,, Iasi - prof. Vrabie Felicia

DIPLOME LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI INTERJUDEȚEAN

 Mentiune – Toader Cristina (cl a XI-a C) - Olimpiada de Chimie, faza
judeteana – prof. Ifrim Mariana.

DIPLOME LA NIVEL INTERNAȚIONAL:

 Premiul I- Buzenche Emanuela, Manole Alina – pentru proiectul „Optica ochiului şi
impactul sau asupra vederii” la Simpozionul Internaţional “ Universul Ştiinţelor” Iaşi ,
Editia a X-a, 15 decembrie 2019– prof. Tudor Gabriela;

 Premiul I - Jîtcă Daniela, Parască Cristina – pentru proiectul „Acustica si
instrumentele muzicale” la Simpozionul International “ Universul Stiintelor” Iasi , Editia
a X-a, 15 decembrie 2019– prof. Tudor Gabriela;

 Premiul I - Diaconu Denisa – pentru proiectul „Fractalii in medicina” – la
Simpozionul International “ Universul Stiintelor” Iasi , Editia a X-a, 15 decembrie 2019–
prof. Tudor Gabriela
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 Trofeu de excelenta – la Simpozionul International “ Universul Stiintelor” Iasi , Editia a
X-a, 15 decembrie 2019– prof. Tudor Gabriela.

III. FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ / PERFECȚIONARE
 Programe de formare continuă

Privitor la activitatea de formare profesională continuă, mentionez ca membrii
Comisiei manifesta o preocupare de perfectionare continua, ilustrată prin:

 Participarea pe sem. I la două cursuri de formare a tuturor membrilor comisiei
metodice:

- Cursul de formare „ CEAC- intre obligativitate si necesitate”, organizat de C.C. D.,
desfasurat la Sc 6 ” Tecuci;

- Cursul de formare - „ Managementul educatiei incluzive” organizat de C.C. D., desfasurat la
Sc 6 ” Tecuci.

Participarea doamnei prof. Chis Ramona la colocviul care precede susţinerea gradului
I.

 Lucrari metodico-științifice și publicații:
a) Membrii Comisiei metodice au publicat articole metodice şi ştiinţifice, după cum

urmează:
a) Electroliți amfiprotici, b) Echilibrul acid/ bază în sistem dublu conjugat (cod

ISSN )- la Simpozionul Național de Chimie, ed. XI-a ,, Contribuții la creșterea
calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei (Craiova 16 nov. 2019)-
prof. Ifrim Mariana;

„Cuantificarea şi natura duală a luminii” – la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „
Universul ştiinţelor „ organizată de Asociaţia Culturală „Vasile Pogor” Iaşi – prof.
Tudor Gabriela;

“Formarea comportamentului și atitudinii față de mediu prin educația ecologică”
articol in revista CCDG – prof. Tudor Gabriela

Revista „Chymeia” – prof. coordonator Vrabie Felicia.
Revista „ Lumea Fizicii”- Nr.47: prof. coordonator Tudor Gabriela, colaborator – Chiş

Ramona;
„Teste de fizică” , articole incluse în revista „ Lumea Fizicii”, nr.47 – prof. Tudor

Gabriela;
„Ce tebuie să ştim despre telefonia mobilă?”articol inclus în revista „ Lumea Fizicii”,

nr.47 – prof. Chiş Ramona
IV.ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Proiectarea activităţii extracurriculare s-a făcut în conformitate cu documentele unităţii,
urmărindu-se dezvoltarea personalităţii elevilor şi integrarea lor responsabilă în viaţa socială a
comunităţii. Pentru toate aceste activităţi extracurriculare s-a întocmit documentaţia specifică.

 Coordonarea şi realizarea activităţilor extraşcolare la nivelul școlii, de către
membrii Comisiei metodice Fizică-Chimie-Biologie,

cu ocazia Zilei Colegiului (8 noiembrie 2019)
 Concurs „ Prietenii Chimiei” – cu participarea elevilor de gimnaziu si de liceu -

prof. organizatori - Vrabie Felicia, Ifrim Mariana;
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 Expoziţia de material didactic „ Imaginaţie, talent, creativitate – planşe,
portofolii, proiecte, experimente, cu participarea

elevilor claselor VI-XII (prof. coordonatori: Tudor G., Ifrim Mariana, Vrabie Felicia, Chiş
Ramona, Radu Lenuta, Costea A.
 Sesiunea de referate ştiinţifice “ Universul cunoaşterii”, 6 noiembrie 2019 activitate

realizată cu ocazia Zilei Colegiului
 – 56 proiecte, cu participarea a 100 elevi, de la clasele VI-XII de la CNCH, CT „ Elena

Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Dimitrie Sturdza”, Sc. 6 - prof. organizatori:
Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Chiş Ramona;Costea Agripina, Radu Lenuţa,
activitate realizată cu ocazia Zilei Colegiului.

 COORDONAREA DE REVISTE SCOLARE:

 Revista „ Lumea Fizicii”- Nr.46, 47: prof. coordonatori Tiron Viorica, Tudor Gabriela;
 Revista „Chymeia” – prof. coordonator Vrabie Felicia

Adaptarea metodologiei didactice la particularitatile geografice, demografice, etnice,
economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care functionează unitatea de învăţămȃnt s-a
realizat de catre membrii comisiei metodice, prin intermediul proiectelor derulate (activităţile de
voluntariat, activităţile desfăşurate în săptămâna “ Să ştii mai multe, să fii mai bun”).

 Alte activitati extracurriculare organizate pe parcursul anului scolar 2019-2020:

 Activități remediale desfășurate de profesorii implicați în Proiectul ROSE -
aplicarea testelor initiale si de revenire, respectiv sesiuni remediale - prof. Tudor G.,
Ifrim M. ,Chis R., Vrabie F. Radu L.

 Premiul II – Chetrosu Alexandra - Concursul Internațional „ Călătorie prin toamnă
în 91 de zile (noiembrie 2019)

organizat de Asociația Culturală „ Pleiadis” Iași – prof. coordonator Tudor Gabriela;
 Premiul III – Diaconu Denisa, Dimitriu Monica, Florea Garofita, Marin Andrei

Vasile - Concursul Internațional „
Călătorie prin toamnă în 91 de zile (noiembrie 2019) organizat de Asociația Culturală „ Pleiadis”
Iași – prof. coordonator Tudor Gabriela;
 Diplomă – eleva Diaconu Denisa – pentru prezentarea referatului „ Satul romaînesc,

leagănul culturii creștine” – susținut
de eleva Diaconu Denisa (cl. a X-a C) la Simpozionul local „ Istoria orală – frontieră între trecut
și prezent” – octombrie 2019, sub coordonarea prof. Marin Oana și Tudor Gabriela;
 Diplomă – prof. Tudor Gabriela – pentru prezentarea referatului „ Gheorghe Petrașcu –

geniul picturii născut la Tecuci” la Simpozionul local „ Istoria orala – frontieră între trecut și
prezent” – octombrie 2019;

 „Cum ne alegem cariera - Fișe de autocunoștere” – dialog cu psihologul școlii - cl. a XI-a
A- prof. Tudor G.; prof. Vechiu Luiza;

 Activități realizate în “Săptămâna Educației Globale” cu diverse teme in calitate de diriginti,
cu colectivele de elevi – prof. Tudor G., Ifrim M. Vrabie F., Chis Ramona, Radu L.,
Costea A.

 Activități de voluntariat” De la inimă la inimă”- campanie umanitară în cadrul proiectului
SNAC cu ocazia sărbătorilor tradiționale „Moș Nicolae”și „Moș Crăciun” – prof. Tudor
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Gabriela, Vrabie Felicia, Ifrim Mariana, Chis Ramona, Radu Lenuta, Costea
Agripina

 „Cititul, o pasiune pentru întrega viață” activitate realizată în parteneriat cu Biblioteca
Municipală”Ștefan Petică” – prof. Tudor Gabriela (cl. a XI-a A);

 Vizite la Muzeul de Istorie „ Teodor Cincu” Tecuci si participare la Festivalul „ Fereastra
catre Stiinta” – cl. a XI-a A, XI C, IX A – prof. Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie
Felicia;

 Participare spectacol dedicat aniversării a 141 de ani de existenta a școlii, in calitate de
diriginti, impreuna cu colectivele de elevi - prof. Tudor Gabriela, Vrabie Felicia, Ifrim
Mariana, Chis Ramona, Radu Lenuta, Costea Agripina;

 Participare cu colectivele de elevi, in calitate de diriginti, la spectacolul de Craciun - prof.
Ifrim M, Vrabie F., Tudor G. ; Chis Ramona; Radu Lenuta, Costea Aripina.

 Concurs de educatie pentru sanatate – prof. Chis Ramona (cl. a XI-a D).
 „Fizicieni și invențiile lor” – prezentari PPT - prof. Tudor Gabriela (cl. a XI-a A)

Ȋn calitate de diriginți, profesorii Tiron Viorica, Tudor Gabriela, Ifrim Mariana,
Vrabie Felicia, Chiș Ramona, au mai efectuat alte activități de rutină, care fac parte din
atribuțiile oricărui diriginte:

 Preluarea manualelor școlare la clasă, distribuirea la elevi;
 Ornarea clasei la început de an școlar ;
 Preluarea inventarului clasei de la administratorul școlii ;
 Vizarea carnetelor de elev la conducerea școlii ;
 Stabilit tematica orelor de consiliere/lectorat cu părinții;
 Stabilirea temelor pentru activitățile extracurriculare ;
 Analiza SWOT a clasei la început de an școlar și la sfârșitul semestrului I;
 Ȋntocmit planificarea anuală și semestrială a orelor de dirigenție;
 Completat fișa cu „Analiza mediului educațional” ;
 Sărbătorirea zilelor aniversare ale elevilor la nivelul clasei;
 Completarea fișelor psihopedagogice pe baza testelor de cunoaătere ăi autocunoaștere

aplicate colectivelor de elevi ;
 Realizat Agenda Clasei (panou în sala de clasă);
 Prelucrarea normelor de protecția muncii la clasă;
 Prelucrarea Statutului elevilor, normelor ROI, ROFUIP;
 Consultarea elevilor privind stabilirea temelor din „Săptămâna Altfel” (noiembrie 2019);
 Realizarea portofoliului ca diriginte;
 Stabilirea stilurilor de învățare ale elevilor și afișarea acestora în catalog;
 Stabilirea listei de navetiști;
 Completarea catalogului – elevi, profesori, registru și număr matricol, obiecte din TC și

CDS;
 Verificarea și semnarea documentelor lunar, pentru elevii navetiști, și elevii cu „ Bani de

Liceu”.

 PROTOCOALE DE COLABORARE, PROIECTE ŞI PROGRAME
Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de ȋnvăţămȃnt şi a ofertei educaţionale a

constituit o latură importantă a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2018-2019. Colaborarea
permanentă cu părinţii, cu factorii de cultură, a avut drept principal scop conturarea unei imagini
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corecte şi favorabile a Colegiului. Membrii comisiei metodice „ Fizică – Chimie – Biologie „ au
participat la toate manifestările organizate cu ocazia Zilelor Colegiului şi au fost implicați în
promovarea ofertei şcolii, alături de elevi. Ȋn urma activităților desfășurate în parteneriat, au fost
stabilite protocoale de colaborare:
 Junior Achievement Romania – prof. Vrabie Felicia;
 CT„ Elena Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. Dimitrie Sturdza, Sc. 6, cu ocazia

desfăşurării activităţilor din „Săptămâna Altfel”, activităţi organizate de către membrii
Comisiei „ Ştiinţele Naturii” (7-8 noiembrie 2019).

PROIECTE NAŢIONALE ŞI PROGRAME

- Proiect ROSE – P.E.P.S. - prof. Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie Felicia, Chiş Ramona
- aplicarea, evaluarea şi analiza testelor iniţiale/ de progres, activitate remedială cu grupele de
elevi;

- Proiect International Junior Achievement – înscriere şi distribuit materiale, participare la
pretest – prof. Vrabie Felicia.

- Proiectul SNAC –– prof. Vrabie Felicia, Ifrim Mariana; Vrabie Felicia, Chis Ramona, Tudor
Gabriela.

Trebuie subliniată şi activitatea intensă susţinută de doamna laborant Rădulescu Venera,
care se implică în toate activităţile realizate la nivelul Comisiei metodice. Doamna Rădulescu V. a
pregatit materialul necesar pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplinele Fizică, Chimie,
Biologie şi a contribuit la întreţinerea bazei materiale a laboratoarelor, pe parcursul anului şcolar
2019-2020. De asemenea, doamna laborantă s-a implicat şi în realizarea invitaţiilor şi diplomelor
la Sesiunea de comunicări Ştiinţifice, respectiv la Expoziţia de material didactic, cu ocazia Zilelor
Colegiului. Doamna Rădulescu se implică în multiplele activităţi realizate la nivelul şcolii,
răspunzând cu eficienţă la toate sarcinile de serviciu trasate de conducerea şcolii.

La categoria deficienţe ale activităţii comisiei putem aminti:
- Insuficienta implicare a elevilor în pregătirea şi participarea la olimpiadele şcolare;
- Programele şcolare încărcate nu permit alocarea timpului necesar pentru aplicarea optimă

a învăţării centrate pe elev, la nivel corespunzător;
- Neexploatarea la maximum a softului educațional oferit de rețeaua AEL, deoarece

laboratoarele sunt utilizate și la orele de Informatică;
- Resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale în vederea modernizării

laboratoarelor școlare.
Ca o concluzie finală, activitatea comisiei în anul şcolar 2019-2020 s-a desfăşurat în

condiţii optime. Coordonatele permanente ale membrilor comisiei au fost preocuparea creşterii
calităţii şi eficientei procesului de predare-învăţare la disciplinele de specialitate, precum şi
implicarea permanentă în consilierea elevilor, sprijinirea acestora în devenirea lor intelectuală.

Ȋntocmit, Prof. Tudor Gabriela
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ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE

Raport de analiză a activității în cadrul ariei curriculare
OM ȘI SOCIETATE
An școlar 2019-2020

Membrii comisiei:
Prof. Precupanu Monica-istorie
Prof. Stegaru Cornelia-istorie
Prof. Duvac Marga-stiinte sociale
Prof. Patrascanu Beatrice-stiinte sociale
Prof. Vechiu Luiza – stiinte sociale
Prof. Corpaci Paraschiva-geografie
Prof. Goia Iuliana-geografie
Prof. Codreanu Cornelia-religie
Prof. Nistor Stefan-religie

1. Obiectivele propuse:
-eficientizarea calitatii procesului de predare-invatare in cadrul ariei curriculare ,,Om si societate’’
-utilizarea eficienta a metodelor, instrumentelor de evaluarea sumativa si formativa, construirea
unui sistem unitar , coerent de evaluare a performantelor elevilor
-obtinerea unor rezultate bune la examenele nationale si concursurile scolare
-participarea la programe de formare continua a profesorilor comisiei metodice
-imbunatatirea calitatii bazei materiale existente
-participarea la competitii care sa permita valorificarea creativitatii elevilor si valorizarea acestora
(parteneriate, prezentari de proiecte, sesiuni de comunicare stiintifice)
-exersarea demersurilor si actiunilor civice democratice prin demersul didactic si prin activitatile
scolare si extrascolare

2. Proiectarea si organizarea activitatii
Pe parcursul anului școlar 2019-2020 cadrele didactice au urmarit sa puna in aplicare

obiectivele propuse la inceputul anului scolar la nivelul catedrei, cat si obiectivele specifice
fiecarei discipline, asa incat sa formeze elevilor competente adecvate nivelului de cunostinte si de
varsta. In cadrul acestui demers,de la inceputul semestrului s-au dat teste predictive, teste sumative,
teze la disciplinele istorie si geografie, au fost efectuate ore de pregatire suplimentara pentru
olimpiade si concursuri scolare, precum si pentru examenul de
bacalaureat.Rezultatele au fost discutate in sedintele de catedra.
Pregatirea personala a fiecarui cadru didactic, participarea la activitatile metodice, folosirea

materialelor didactice, folosirea materialelor didactice auxiliare au fost vizate permanent.
In acord cu cerintele ariei curriculare, profesorii de istorie, stiinte socio-umane, geografgie si

religie ce predau in aceasta unitate scolara, folosesc metode activ-participative centrate pe elev.
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Desfasurarea lectiilor presupune activarea intregii clase de elevi, accentul fiind pus pe dezvoltarea
gandirii critice, demonstratiei si argumentarii logice.

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 intelectual 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 V-a si a IX-a. Au fost discutate rezultatele in cadrul
sedintei de catedra si s-a stabilit un plan de masuri pentru fiecare disciplina in parte pentru
imbunatatirea nivelului de pregatire al elevilor.

Alte activitati in care au fost implicate cadrele didactice din aria ,,Om si societate’’ in
optimizarea procesului de invatamant au fost:
-alegerea manualelor scolare adecvate;
-elaborarea planului managerial pe semestrul I și II la nivelul comisiei metodice;
-elaborarea planificarilor anuale, semestriale si a unitatilor de invatare conform metodologiilor;
-realizarea asistentelor la clasa si propunerea unor masuri de corectare si eliminare a neajunsurilor
intalnite
-stabilirea baremelor minime de notare;
-stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a rezultatelor obtinute pe parcursul anului scolar in
cadrul procesului instructive;
- în semestrul al II-lea, în contextul pandemiei profesorii Catedrei au desfasurat permanent si
sustinut activitatile cu elevii in mediul online ( ClassRoom, Zoom, WhatsApp).

4.Rezultatele obtinute la concursurile și olimpiadele scolare
Concursuri regionale și naționale

Nr.
crt.

Disciplina Numele Elevilor Premiu Profesor coordonator

1 concursul national
GEOINFOVIRTUAL
–Iasi

Popa Robert
Gabriel (12E)

Locul III Corpaci Paraschiva

2 Pascaru Iuliana
(12E)

Locul III Corpaci Paraschiva

3 Berbeci Marlena
Andreea (12E

Locul III Corpaci Paraschiva

4 Miron Cati
Felicia (12E)

Mențiune Corpaci Paraschiva

5 Lungu Andreea
(12E)

Mențiune Corpaci Paraschiva

6 Leca Mariana
(12F)

Mențiune Corpaci Paraschiva

7 Cuptor Cosmin
Ionut (12F)

Mențiune Corpaci Paraschiva

8 Olteanu Andrei Mențiune Corpaci Paraschiva
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Victor (12E)
9 Iasmina Andreea

(12F)
Mențiune Corpaci Paraschiva

10 Danaila Nicoleta
Daniela (12F)

Mențiune Corpaci Paraschiva

11 Concursul national
ʺProbleme actuale ale
omeniriiʺ – Arad, 7
nov. 2019

Bârgăoanu Alina
si Nechita Diana
Andreea - IX F

Mențiune Corpaci Paraschiva

12 Simpozionul ”Reflecții
ale tinerilor despre
satul românesc”

Danăilă Elena,
XI E

Diploma de
participare

Precupanu Monica

Concursul
național ”Oameni,
fapte, locuri”

Danăilă Elena,
XI E

Diploma de
participare

Precupanu Monica

Simpozionul ”Reflecții
ale tinerilor despre
satul românesc”

Butunoi Alin
(9B) și
Angheluță
Ana-Maria (9D)

Diploma de
participare

Nistor Ștefan

Olimpiade – etapa județeană
Nr.
crt.

Disciplina Numele Elevilor Premiu Profesor coordonator

1 Istorie Drăgan Bogdan Locul II Precupanu Monica
2 Istorie Pocriș Iulia Locul III Precupanu Monica
3 Istorie Susanu Felix Locul III Precupanu Monica

4. Activități desfășurate de membrii catedrei
 Prof. Pătrășcanu Beatrice
 Proiect National ,, Saptamana Educatiei Globale’’ ( ,,Schimbari climatice’’)
 Proiect National ,,Ziua Mondiala a Tolerantei’’ ( Campania ,,19 zile de prevenire a

abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor’’)
 Proiect National ,,Adolescentii, incontro?’’, organizat de MEC- sesiuni locale de dezbatere
 Proiect National ,,Cetateanul’’
 Proiect SNAC (,,Fructe si legume donate’’; ,, De la inima la inima’’; activitati caritabile in

parteneriat cu Sc. Gimnaziala ,,Ion Creanga’’, Talpigi si Fundatia ,,Bunul Samaritean’’,
Nicoresti)

-coordonare proiect de ecologizare in incinta colegiului
-organizare Balul Bobocilor
-organizare concursuri scolare: ,,Oameni, locuri, mentalitati’’ (cls XI E,F); ,,O afarcere de
succes’’ (cls X); ,,Etape din viata. Copilaria si Adolescenta’’ (cls VIII, X-XII)
-participare la Cercul metodic la nivel local
-prezentare referat la Comisia metodica (,,Importanta dezvoltarii gandirii critice la elevi’’)
-participare la Sesiunea de Comunicari Stiintifice
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-parteneriate educationale cu Fundatia ,,Bunul Samaritean’’ Nicoresti si Scoala Gimnaziala ,,Ion
Creanga’’ Talpigi
- activitati educationale in parteneriate si proiecte cu Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga’’ Talpigi
( ,,Alinare de Craciun’’) , cu Asociatia ,,Bunul Samaritean’’, cu Cantina de Ajutor Social Tecuci
( ,,Daruieste bucurii’’) şi alte instituţii şcolare din comunitatea locală;
-promovarea ofertei scolii pe plan local prin distribuirea in mediul online a ofertei scolare;
-realizarea de activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor nesanatoase prin
sustinerea lectoratelor cu temele ,,Combaterea si eliminarea discriminarii din scoala si
societate’’, ,,Alcoolul si drogurile, de la experiment la dependenta – doar un pas’’ si prin
colaborare cu Politia Municipiului Tecuci in Planul local comun de actiune- cadru;
 Prof. Duvac Marga

- activități de voluntariat;
- organizarea de spectacole și activități cultural-artistice.
- ”Caragiale for ever”- spectacol în parteneriat cu Biblioteca Municipală- ”Noaptea Bibliotecilor.
- ”Seara la Conac”- spectacol în parteneriat cu Casa de Cultură
- ”Noapte de Napoli”- spectacol caritabil de Crăciun la Sala Ion Petrovici.
 Prof. Vechiu Luiza

-activități de voluntariat;
-organizarea de proiecte.
 Prof. Nistor Ștefan

- Participare la a cincea ediție a festivalului internațional ITO (Întâlnirea Tineretului Ortodox)
Craiova 5-8 09. 2019 cu 2 elevi: Hanga Mihail-11A, Vasile Ciprian-12A;
- Campanie „Picătura ce salvează vieți” – Donare de sânge la Galați -– 7.11.2019 (27 de elevi) și
16 februarie 2020 (17 elevi)
- Simpozion „Reflecții ale tinerilor despre satul românesc – mărturii despre preoți, învățători și
gospodari” la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galați – participare cu 2 elevi: Butunoi Alin
(9B) și Angheluță Ana-Maria (9D) - 28.22.2019
- Colinde în scop caritabil – 16-18.12.2019 – donație de 1000 lei pentru unei eleva Milea Nicoleta
(clasa a X-a - Colegiul „Ovid Caledoniu” – Tecuci), internată în Turcia în așteptarea unei operații
foarte costisitoare, eleva fiind diagnosticată cu sarcom. De asemnea, din banii oferiți colindătorilor
am ajutat o familie cu 4 copii din comuna Drăgănești pentru a avea o masă bogată de Crăciun
precum și o sumă de bani pentru alte cheltuieli.
- participarea, alături de domnul director al Muzeului de Istorie Tecuci, Viorel Burlacu, împreună
cu un grup de 8 elevi la Ziua Muzeului de Istorie din Cahul (Rep. Moldova).
- campanie de strângere de fonduri, alimente, jucării s.a. pentru cei 450 de copii instituționalizați
de la Așezământul „Pro-Vita” de la Valea Plopului (Jud.Prahova) condus de 30 de ani de Preotul
Nicolae Tănase
 Prof. Codreanu Camelia

1.„ Satul romanesc –matrice a identitatii spirituale romananesti” REFERAT SEM.1
2. Cu ocazia anului omagial dedicat satului românesc am organizat o excursie la Muzeul
Satului din București impreuna cu doamna profesor de isorie Monica Precupanu : ”Satul: istorie,
etnografie și folclor” (octombrie 2019)
3. Organizarea corului de colindători de sărbătorile Crăciunului: ”Colindă, colindă...” decembrie
2019
4. Implicarea elevilor în activități de voluntariat de Crăciun : ”Impreună pentru tine” dedicat
copiilor nevoiași (decembrie 2019).
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5.Concurs de poezii creștine la biblioteca scolii : ”Dumnezeu este iubire” ianuarie 2020
6. Credința creștină în mileniul III-sesiune de eseuri organizata on-line cu elevii claselor a XI-a
( martie 2020)
7. ”Sărbătoarea pascală, suflet către suflet”- portofolii realizate online de elevi cu imagini, sunet și
culoare , concurs clasele V-VIII (mai 2020)
7. Lăcașurile de cult ale creștinilor-apariție și dezvoltare în contextul culturii
universale``-REFERAT SEM.2
8.” Natura ca dar al lui Dumnezeu-o expeditie la Polul Nord”- invitat special Adela Dumitrașcu,
oceanograf –sesiune online de intalniri cu elevii, o experiență inedită (mai-iunie. Toate clasele)
 Prof. Corpaci Paraschiva
-suținerea lectoratului cu tema″Rolul activităților extrașcolare in dezvoltarea personalitătii
elevului″;
- concursul „Superlative geografice romanesti”
- sesiunea de „Comunicări stiintifice”
-participat, de asemenea, cu elevii clasei a IX-a F, la manifestările dedicate Zilelor
Colegiului – 141 ani de existentă;
- am realizat activități extracurriculare cu elevii clasei a IX-a F precum: scurte manifestări de
Ziua națională a României, Ziua Educatorului, Ziua Unirii, ziua Mamei (vernisaj ʺFeminism,
inovatie si creativitate, piese vestimentare si accesorii din secolele XIX si XXʺ, la Muzeul
Mixt – Tecuci, 4 martie 2020), Ziua Europei, ș.a.
-pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat.
 Prof. Goia Iuliana
- activitate de colectare maculatura.
- activitatea de prezentare a studiului : « Dinamica teritoriala a orasului Tecuci «
- concursuri si olimpiada de geografie: Concursul « Sunt o mica enciclopedie »,

Geoinfovirtual, activitati in parteneriat cu Asociatia GEEA din Tecuci.
- voluntariat in cadrul ,,Strategiei Nationale de Actiune Comunitara’’, activitate voluntariat

in jud. Vaslui.
- programul de informare a elevilor pe tema ,,Traficul de persoane’’
- informarea elevilor cu privire la cel mai devastator cutremur din Romania : film

documentar ,cutremurul din 1977.
- lectie deschisa la dirigente cu tema : Bullyngul in scoala.
- participare activitate initiata de Politia Rutiera in parteneriat cu LIDL : Educatie rutiera
- Participare la Proiectul ROSE
- Jocuri online de cunostinte geografice.
 Prof. Precupanu Monica
- Coordonarea de proiecte: Traficul de persoane, Istoria de la a la Z, ”19 zile de activism

împotriva abuzurilor și violenței față de copii și tineri”;
- Realizarea de concursuri, dezbateri și mese rotude cu ocazia zilelor cu semnificație istorică:

1 Decembrie, 24 ianuarie, 9 Mai;
- Activități de voluntariat;
- Colaborarea cu revista ”Școala Gălățeană” și editarea revistei de istorie ”Sub zodia lui

Clio”;
- Susținerea de lectorate la clasa a VI-a;
- Organizarea excursiei la București – clasa a VI-a
- Participarea la cursul ”Filmul documentar la ora de istorie”
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 Prof. Stegaru Cornelia
- Comemorarea holocaustului în România – vizionare de filme documentare;
- Concurs de referate ”Marea Unire”;
- Proiecte cu clasa a Xa- ”Mica Unire”;
- Vizionare de filme istorice – Galeria voievozilor români în lupta antiotomană;
- Pregătire pentru examenul de bacalaureat.

Analiza SWOT
PUNCTE TARI:
-planifica activitati de invatare care stimuleaza efficient si starnesc interesul tuturor elevilor
-actualizarea strategiilor de predare-invatare-evaluare prin aplicarea unor metode interactive
-centrarea activitatii profesorului pe comportamentul specific rolului de organizator si mediator al
experientelor de invatare-informare din surse variate
-dotare cu materiale cartografice
-posibilitatea unei abordari creative si interactive
-diversificarea metodelor de evaluare
-implicarea elevilor si profesorilor in diverse proiecte si activitati educative
-eficientizarea pregatirii profesionale autoperfectionare continua
-comunicare si deschidere pentru elevi
-ofera un bun exemplu de conduit 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:
- problemele tehnice determinate de pandemie
-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
-superficialitatea 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 noi
OPORTUNITATI:
-utilizarea metodei proiectului/metodelor modern de predare
-participarea cu material proprii la fiecare tema
-solutii alternative pentru rezolvarea temelor
-pregatirea speciala
-existenta cursurilor optionale
AMENINTARI:
-dificultatea de a finaliza conținuturile planificate din cauza declansarii pandemiei
-absenteism nejustificat din partea elevilor
-interesul scazut pentru ’’nou’’ si reducerea numarului elevilor capabili de performanta datorita
unei motivatii scazute
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-evitarea responsabilitatilor
-programa scolara foarte incarcata si neadecvata cerintelor actuale
-orarul foarte incarcat al elevilor

Responsabil comisie metodica,
Prof.Precupanu Monica

ARIA CURRICULARĂ ARTE ȘI EDUCAŢIE FIZICĂ

RAPORT DE EVALUARE
a activităţii comisiei metodice educaţie fizică şi arte

an şcolar 2019-2020
În anul școlar 2019-2020, 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 școlar, tinând cont de cerintele si particularitatile de vârstă ale elevilor,
nevoilor specifice si dotarea bazei materiale a colegiului. În semestrul I toti profesorii au participat
la consfatuirile metodice pe discipline la începutul anului școlar, unde au fost prelucrati cu
notiunile și cerintele programei scolare, modificarile aduse acesteia, plus planificarea activitatilor,
competitiilor, manifestarilor de profil organizate de Ministerul Educatiei și Cercetării.

Țoti membrii comisiei au raspuns cu disponobilitate maximă, solicitarilor conducerii unitatii
școlare implicându-se atunci cand a fost cazul, angrenand în același timp un numar mare de elevi
ai colegiului atingandu-și obiectivele propuse. Ca șef de catedra al comisiei metodice, împreuna cu
membrii comisiei am elaborat, discutat, analizat si dezbatut diverse teme si activitati metodice pe
profil în fiecare luna din anul școlar 2019-2020.

Consider colaborarea si comunicarea cu echipa manageriala a școlii ca fiind una dintre cele
mai bune, având întelegere si sprijin reciproc în toate activitatile curriculare si extracurriculare
demarate atat în școala cât și în afara ei.

Colaborarea între profesorii care alcătuiesc comisia metodica educatie fizică și arte este una
foarte bună, acordându-și sprijin reciproc în activitățile derulate.

Totodata profesorii au realizat un climat favorabil procesului de învățare motivând elevii și
pregătindu-i în raport cu standardele curriculare de performanta, respectand reglementările legale
în vigoare cu privire la continutul și forma documentelor de proiectare.

Catedrea de educație fizică a avut o activitate extrașcolară mai redusă, în principal datorita
lipsei unei săli de sport, care să permita elevilor și profesorilor să continue practicarea jocurilor
sportive -fotbal, handbal, volei atât de indragite de copii și tot odata participarea echipelor
reprezentative ale colegiului la întreceri sportive cu alte echipe din liceele și colegiile din Tecuci.

Subliniez înca o data, faptul că lipsa unei săli de sport, care să ne permită continuarea
jocurilor sportive în perioada rece a anului, face ca un numar destul de mare de elevi să-și piardă
interesul pentru practicarea jocurilor sportive. Și, implicit prezenta noastra a profesorilor cu
echipele reprezentative pe diverse sporturi, să devina mai mult onorifică, prin prisma faptului ca
elevii neavând rutina terenului de joc; intrând în sala mică de gimnastica a colegiului, pierd din
abilitatile, pregatirea necesară pentru aceste discipline sportive și bineințeles obținerea unor
performante notabile. Bunăoară numarul mic de ore de educație fizică reduce semnificativ șansa
copiilor, elevilor de a depune mai mult efort fizic pentru obținerea, realizarea unei stări de sănătăte
și dezvoltarea armonioasă a corpului acestora în parametri normali sau chiar mai ridicati.

Un fapt mai putin plăcut este creșterea numărului de ,,scutiri medicale” în rândul elevilor, în
majoritate fete, multe din adeverintele medicale sunt eliberate la îndemnul elevilor sau a părinților,
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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 dușurilor, toate
acestea conducând spre final la o indiferență totală față de mișcarea fizică.

În perioada martie - iunie 2020 nu au mai putut fi desfășurate activități extracurriculare din
cauza faptului că a fost declarată stare de urgență pe fondul pandemiei de COVID -19 și
desfășurarea activităților școlare s-a mutat în mediul on-line, fiind interzisă interacțiunea fizică.

La disciplina educație fizică s-au derulat următoarele activități:

1) Întrecere amicala fotbal licee - CNCH – CNAE, in luna octombrie
2) Activități dedicate ”Zilelor colegiului - CNCH”:

- Spectacol de “Ziua Colegiului” luna noiembrie-implicarea tuturor membrilor comisiei
metodice;

- Campionatul de handbal- cu participarea liceelor din oraș
-Tenis de masa- participarea a 26 de elevi, de la liceele din oraș.
-Întreceri între clase la disciplina volei mixt, clasele XI-XII,

3) Campionatul de volei pe scoala, cu participarea a 8 clase- 60 de elevi.
4) Turneul de jocuri FIFA- PLAYSTATION- participanti 30 de elevi, în decembrie;
5) Olimpiada Națională a Sportului Scolar

– gimnaziu faza municipala - fotbal = diplomă de participare
– gimnaziu faza municipala - handbal = diplomă de participare

6) Olimpiada Națională a Sportului Scolar
– liceu faza municipala - fotbal = Locul I - fazele următoare nu s-au mai desfășurat

din cauza pandemiei de COVID- 19
– liceu faza municipala - handbal băieți = Locul II
– liceu faza municipala - handbal fete = Locul III

La disciplina educație muzicală s-au derulat următoarele activități:

- Organizator al concursului cu tema Universul meu – univers cultural deschis catre
universul celuilalt desfasurat cu ocazia Zilei Internationale
pentru Diversitate Culturala – 6 decembrie 2019.
- Participare la concursul si dezbaterea cu titlul Educatia – mijlocul cel
mai eficient de promovare a tolerantei desfasurat cu ocazia Zilei Internationale a
Tolerantei – 16 nov.2019 – Casa de cultura – parteneriat CNCH si CNSH.
- Coordonator al dezbaterii Spune Nu Intolerantei,Discriminarii si Prejudecatii – 21

feb.2019 – sala Studio cls. IX si X.
- Participare la activitatea Seri de documentare – Romania intre Islam si Ortodoxie – 15

febr.2019 – Casa de cultura.
- Organizare spectacol omagial de Ziua scolii.
- Organizare spectacol Ziua Nationala-1 Decembrie (esplanada Primariei Tecuci)
- Organizare spectacol caritabil de Craciun in parteneriat cu Consiliul local
al elevilor (esplanada Primariei Tecuci) .

-Participare cu grupul vocal folcloric Altita la spectacolul de colinde si cantece de iarna Ziurel
de ziua(12 decembrie 2019).
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- Participare si coordonare a spectacolului care s-a desfasurat cu ocazia Zilei Internationale de
Constientizare a Autismului organizat de Asociatia Cercul prieteniei Tecuci (6 decembrie
2019) .
- Participarea cu cele doua grupuri vocale ale Colegiului in spectacole ocazionate de
evenimentele 1 Decembrie,15 Ianuarie,24 Ianuarie.

La disciplina educație plastică s-au derulat următoarele activități:

-18 Octombrie 2019- Expozitie - “Toamna in culori”la CNCH
- participa elevii cl.V-VIII,CNCH

- 8 Noiembrie 2019 - “Zi de sarbatoare 141 de ani existenta a CNCH”
Realizarea afisului “CNCH-141 de ANI”
participa elevii claselor IX-E si IX-F ai CNCH

- 1 Decembrie 2019- Expozitie - “Micul roman! “
- pregatirea elevilor clasele V-VI la CNCH
- creatie artistica pe doua sectiuni (grafica si pictura)

- 16 Decembrie 2019-Expozitie de figurine “Magia Craciunului”
(desfasurata la C.D.I si et.II - CNCH”)
- participa elevii claselor V-VIII si IX-X, CNCH

- 15 Ianuarie 2020- Participare cu expozitia de grafica”Pasaje Vizuale Eminesciene”
dedicata celor 170 de ani de la nasterea Marelui poet M.Eminescu

(Bibleoteca Mun.”Stefan Petica”- Tecuci,Clubul Copiilor si la
C.D.I - CNCH)

- participa elevii claselor V-VIII
- 24 ianuarie 2020-Participare la Expozitia -Concurs dedicata zilei de 24 ianuarie

“Mica Unire”(desfasurata la Casa de Cultura)
- expozitie-concurs pe sectiunea creatie artistica

- 1-8Martie 2020- Expozitie locala “Maicuta tu vecie” la care au participat elevii
cl.V-VIII(CNCH)

- 10 Martie 2020 – „Arta serigrafica”-portretul digital – Expozitie tematica online
Cl IX-E,IX-F (CNCH)

Responsabil comisie metodică,
Prof. Taciu Aurel
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ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Nr.crt. Nume și prenume cadru didactic Grad
1 Ciocănel Adriana I
2 Ioniță Doina I
3 Ionescu Gabriela I
4 Țopa Robert II
5 Diaconu Mioara I
6 Melinte Cornelia – Educație tehnologică I
7. Preda Ștefan Adm. rețea

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
 Pregătirea profesională a cadrelor didactice;
 Formarea continuă a membrilor catedrei;
 Comunicare foarte bună dintre profesori şi cu

elevii;
 Elevi participanţi la concursuri şcolare;
 Absolvenţi, care îşi continuă studiile în acest

domeniu;
 Gestionarea site-ului și paginii facebook ale

şcolii;

PUNCTE SLABE
 Ineficienţa orelor de laborator desfăşurate cu

clase întregi de elevi și diminuarea numărului
de ore la clasele cu profil
matematică-informatică;

 Puţine ore desfăşurate cu ajutorul sistemului
AEL;

 Lipsa de interes pentru învăţătură a unor elevi;
 Absenteismul la clasele terminale;

OPORTUNITĂŢI
 Creșterea cerinței pieții muncii pentru angajați

ce au competențe digitale, gândire logică și
algoritmică

 Necesitatea folosirii calculatorului ;
 Piaţa forţei de muncă cere persoane bine

calificate în domeniul IT;
 Lansarea unor programe şi proiecte naţionale;

AMENINŢĂRI
 Școala online, fără a trasa reguli clare privind

participarea elevilor la ore
 Scăderea nivelului de pregătire a absolvenţilor

de clasa a VIII-a;
 Creşterea dezinteresului familiilor pentru

şcoală şi învăţătură;
 Diminuarea statutului de profesor în societate;

Referindu-ne la proiectarea materiei, putem remarca că profesorii au urmărit:
a. Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată şi

actualizarea ei
b. Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord cu metodologia recomandată şi

actualizarea ei
c. Utilizarea eficientă a documentelor curriculare (programa, planificare,manuale, ghiduri,

suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile didacticii moderne
d. Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea

competenţelor vizate de programă
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e. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu
cele practice / să promoveze interdisciplinaritatea

În activitatea didactică, cadrele didactice au urmărit utilizarea unor strategii didactice care să
asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice; utilizarea eficientă a
resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor
didactice-inclusiv resurse TIC; selectarea și valorificarea manualelor / auxiliarelor în concordanță
cu nivelul de pregătire al elevilor; diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.

Momentul martie 2020, instaurarea stării de urgență din cauza pandemiei de Corona virus,a
adus conceptul de predare spre alte dimensiuni. Profesorii de informatică s-au adaptat destulde
repede, găsind instrumentele digitale necesare continuării activității astfel încât o parte dintre
cadrele didactice au continuat actul didactic chiar din 16 martie 2020. Ceea ce a condus la
destabilizarea actului didactic a fost seria de decizii venite de la nivelul ministerului, decizii care
nu au trasat reguli ferme privind participarea elevilor la ore, dar si deciziile privind notarea
elevilor.

Nu este de neglijat faptul că, având drept obiectiv promovarea examenului de bacalaureat și
admiterea în învățământul superior de specialitate, cadrele didactice au efectuat ore suplimentare
pentru pregatirea elevilor de clasa a XII-a astfel : prof. Țopa Robert – clasa a XII-a A, prof.
Adriana Ciocanel- clasa a XII-a B. Se desfășoară în paralel și parcurgerea subiectelor pentru proba
practică și etapele pentru realizarea proiectului cu care elevii vor participa la examenul pentru
obținerea atestatului profesional și examenul de competențe digitale. Cadrele didactice au creat
platforme on-line ce conțin teorie, fișe de lucru și aplicații, astfel încât elevii pot accesa și lucra în
ritmul propriu
(prof. A. Ciocănel – www.info-cnch.ucoz.ro, prof. Țopa Robert –
www.cnchogastecuci.ro/portofoliu).

Tot în contextul situației pandemice, cadrele didactice din catedră au asigurat desfășurarea,
conform metodologiei, a examenului de atestare profesională și a echivalării competențelor
digitale.

Formarea continuă a cadrelor didactice, atât în specialitate, cât și din punct de vedere
metodic, s-a desfășurat prin activități la nivel de catedră și județean. Astfel, in semestrul I s-a
desfășurat la colegiu Cercul Metodic de Informatică – activitate care a presupus implicarea
tuturor cadrelor didactice din catedră. Doamnele profesoare Ioniță Doina și Ionescu Gabriela au
prezentat în cadrul cercului tema Soft-ul educațional – mijloc eficient de realizare a unui
invățământ formativ, iar prof. Adriana Ciocănel și prof. Mioara Diaconu au prezentat tema
Educația STEM și robotica. Activitatea cercului a fost completată cu demonstrații ale echipei de
robotică THOBOR, coordonată de prof. Adriana Ciocănel și Oliwer Drăgan.

Cadrele didactice au participat la cursuri de formare după cum urmează: prof. Adriana
Ciocănel curs Managementul educației incluzive, prof. Doina Ioniță – curs CEAC, prof.
Gabriela Ionescu – curs Management-ul calitatii in invatamantul preuniversitar.

Situație bacalaureat informatică an școlar 2019-2020: promovabilitate 100%
Clasa Profesor 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

12A/7 elevi Țopa R. 2 1 - 1 3
28,58 14,28 14,28 42,86

12B/7 elevi Ciocănel A. 1 1 1 3 1
14,28 14,28 14,28 42,87 14,28

http://www.info-cnch.ucoz.ro
http://www.cnchogastecuci.ro/portofoliu
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Activități și rezultate
 Prof.Adriana Ciocănel

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în anul şcolar 2019-2020 au fost
realizate la nivelul unităţii ( activităţi legate de sărbătorirea Zilelor Colegiului), în cadrul catedrei,
și activităţi specifice săptămânii „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Legat de
activităţile specifice săptămânii „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun” menționez faptul
că, chiar dacă în perioada respectivă am fost în perioada de urgență/alertă și nu am putut desfășura
activitățile propuse în planificare, am antrenat copiii în activități online pentru vizionarea
programului Operei pentru copii, care a transmis online spectacolele, vizite virtuale sau realizarea
de jocuri . Am desfăşurat activităţi şi în afara unităţii ( de exemplu, activităţi legate de Zilele
oraşului, activităţi legate de sărbătorile de iarnă, 24 ianuarie, etc. ). În aceste activităţi au fost
implicaţi părinţi şi autorităţi locale şi judeţene. În calitate de diriginte, am menținut o strânsă
legătură cu părinții care au fost informați permanent asupra evoluției școlare a elevilor, inclusiv
prin trecerea notelor și mediilor în carnetele elevilor. Am organizat, împreună cu dl.prof.Drăgan
O.și echipa de robotică THOBOR singurul demo de robotică din județ,înscris oficial în calendarul
BRD FIRST Tech Challenge 2019-2020, competiție la care au participat 10 echipe de robotică din
țară. Am participat ca și mentor la competiția internațională Technovation Girl – de promovare a
fetelor în programare.
Rezultate Olimpiade și concursuri 2019-2020

Nr
.
crt
.

Numele şi
prenumele
elevului

Clasa Concursul

Etapa
(locala,
jud.,

interjud,
nat,

internat.)

Premiul Profesor

1.

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

CONCURSUL
NAȚIONAL

DE
ROBOTICĂ
BRD FIRST

TECH
CHALLENGE
ROMÂNIA

ET.
REGIONALĂ
CAEN 2020,

FĂRĂ
FINANȚARE

MEN

CAEN
-Faza

regionala
-

INSPIR
E

AWAR
D - I

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER
PANAITE
DANUT

2

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

CONCURSUL
NAȚIONAL

DE
ROBOTICĂ
BRD FIRST

TECH

Demo
Oficial
Tecuci

LOCUL
I

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER
PANAITE
DANUT
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CHALLENGE
ROMÂNIA
CAEN 2020,

FĂRĂ
FINANȚARE

MEN

3

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

CONCURSUL
NAȚIONAL

DE
ROBOTICĂ
BRD FIRST

TECH
CHALLENGE
ROMÂNIA
CAEN 2020,

FĂRĂ
FINANȚARE

MEN

Demo
Oficial
Brăila

LOCUL
I

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER
PANAITE
DANUT

4

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

CONCURSUL
NAȚIONAL

DE
ROBOTICĂ
BRD FIRST

TECH
CHALLENGE
ROMÂNIA
CAEN 2020,

FĂRĂ
FINANȚARE

MEN

Demo
Oficial
Focșani

LOCUL
I

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER
PANAITE
DANUT

5

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

CONCURSUL
NAȚIONAL

DE
ROBOTICĂ
BRD FIRST

TECH
CHALLENGE
ROMÂNIA
CAEN 2020,

FĂRĂ
FINANȚARE

MEN

Demo
Oficial
Buzău

LOCUL
I

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER
PANAITE
DANUT

6

Echipa
CodePower
Drăgan
Claudia

IX A
Concurs

CoderDojo Tech
Schools

Organizat
or

CoderDoj
o

LOCUL
I

CIOCĂNEL
ADRIANA
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Drăguțu
Matei

TechAca
demy

7 Drăguțu
Matei IXA

Marea Neagră
digitală

CAERI 2020
Poz. 637

CAERI MENȚI
UNE

CIOCĂNEL
ADRIANA

8 Dănilă Alex XA

Marea Neagră
digitală

CAERI 2020
Poz. 637

CAERI MENȚI
UNE

CIOCĂNEL
ADRIANA

9

Echipa de
robotică
THOBOR

IX A
X A
XI A
XII B

FESTIVALUL
Fereastră către

știință
local

DIPLO
MĂ DE
PARTIC
IPARE

CIOCĂNEL
ADRIANA
DRĂGAN
OLIWER

1
0

Drăgan
Claudia IXA

Olimpiada
județeană de
informatică

Județean

DIPLO
MĂ DE
PARTIC
IPARE

CIOCĂNEL
ADRIANA

1
1

Drăguțu
Matei IXA

Olimpiada
județeană de
informatică

Județean

DIPLO
MĂ DE
PARTIC
IPARE

CIOCĂNEL
ADRIANA

1
2

Drăgan
Claudia
Drăguțu
Matei

IXA

INFOEDUCAȚI
E

FAZA
NAȚIONALA
Concurs finantat

MEC

FAZA
NAȚION
ALA

DIPLO
MĂ DE
PARTIC
IPARE

CIOCĂNEL
ADRIANA

2
5

Hour of
Code

V, VIII
9A,
10 A,
11B, 12
B

Hour of Code

Internatio
nal –

promovar
e

programa
re

DIPLO
ME DE
PARTIC
IPARE

CIOCĂNEL
ADRIANA

3
1

30 elevi –
clasa a V-a
25 elevi
clasa a VI-a

CONCURS
DESENE PE

CALCULATOR
ȘCOALA MEA

DRAGĂ

CNCH

10
PREMI
UL I
8

PREMI
UL II
12

PREMI
UL III
9

MENTI

CIOCĂNEL
ADRIANA
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UNE

Am încheiat acord de parteneriat cu Liceul Teoretic Callatis Mangalia. Am dezvoltat împreună
cu dl. prof. Drăgan ) și în colaborare cu Școala Gimnazială Elena Doamna, proiectul Științescu
prin care echipa de robotică și implicit școala, a reușit să achiziționeze o imprimantă 3D.
Am scris articole pentru Jurnalul nostru, Ziarul tecucean și Viața Liberă în care am promovat
unitatea și rezultatele. Am întreținut paginade facebook a colegiului.
La nivel județeanam exercitat atribuții derivate din calitatea de metodist al ISJ și coordonator cerc
metodic zona Tecuci.

 Prof. Ionita Doina
o Comisii scoala:

-membru CEAC
-responsabil Comisie proiecte şi programe europene
-Comisia EN
- Comisia de echivalare a competentelor digitale

o Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare, în mediul şcolar şi online, care
asigura participarea grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor pe baza planificării stabilite:

-activităţi organizate cu ocazia Zilei educatorului- dezbatere, săptamâna ``Să ştii mai multe,
să fii mai bun``, activităţi de voluntariat, vizite la muzeu, expoziţii, activităţi de informare şi
comunicare pe teme europene, realizând împreună cu elevii prezentări PowerPoint despre ţările
membre UE;
-Săptamâna educaţiei globale-tema Schimbările climatice, Săptamâna fructelor şi
legumelor-acţiune caritabilă, activitatea ``Ora de NET```- siguranţa în mediul on-line, cyberbulling;
cu ocazia Zilei liceului, am desfăşurat împreună cu elevii concursuri multimedia şi grafică pe
calculator şi o sesiune de referate ştiinţifice.

o Participarea la cursuri de formare continuă organizate de ISJ şi CCD: curs CEAC
o Participarea la activităţi metodice organizate de ISJ, la cercurile metodice de informatică.

În luna noiembrie 2019, colegiul nostru a fost gazda Cercului metodic de informatică-zona
Tecuci; împreuna cu membrii catedrei am organizat activitatea şi am susţinut referat cu
tema Softul educaţional-mijloc eficient în realizarea unui învăţământ formativ.

o Proiecte educaţionale, parteneriate educaţionale:
-Proiectul educaţional ``Junior Achievement``România, cu programul internaţional ``Alimentaţie
sănătoasa. Sport. Nutriţie.``. Am primit materiale suport online pentru elevii clase a IX-a D, s-au
efectuat pre şi post teste on-line, iar la sfârşitul programului am primit diplome de participare.
S-a încheiat acord de parteneriat.
-Proiectul SNAC, Săptamâna fructelor şi legumelor, în cadrul căruia s-au desfăşurat activităţi de
voluntariat.
Prof. IONESCU GABRIELA

- Am organizat şi am participat la următoarele activiţăti extracurriculare:
 Săptămâna Educaţiei Globale, 12-16 noiembrie 2019, concurs „Micul programator”
 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / dezvoltării competenţei

de ,,a învăţa să înveţi
 Am participat la derularea proiectului ROSE

Prof. Țopa Robert
-Am organizat şi am participat la următoarele activiţăti extracurriculare:
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 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / dezvoltării
competenţei de ,,a învăţa să înveţi”

 Am facut parte, ca evaluator, din Comisia de evaluare la examenul de
bacalaureat-competente digitale(sesiunea iunie-iulie 2020)

 Am participat la cercul metodic pe oras la disciplina Informatica

 Am utilizat metode ce promovează studiul în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru,
după cum reiese din fisele de lucru din portofoliul personal

 Am antrenat elevii în diferite activităţi bazate pe studiul individual în vederea pregătirii
pentru participarea la examenului de bacalaureat 2020

O parte din membrii catedrei au făcut parte din diverse comisii la nivelul unității, comisii care nu
au mai fost incluse în acest raport deoarece sun menționate în documentele unității.

Responsabil de catedră,
Prof. Adriana Ciocănel

CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

RAPORT
AL CONSILIULUI PENTRU CURRICULUM

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Pentru asigurarea şi diversificarea ofertei anuale de cursuri/ discipline opţionale din CDŞ ,
Consiliul pentru Curriculum de la nivelul unităţii şcolare a procedat, ca şi în anii anteriori, la o
consultare prealabilă a tuturor partenerilor educaţionali: părinţi, elevi, reprezentanţi ai comunităţii
locale. Procedura adoptată în acest sens ce se aplică la nivelul unităţii de învăţământ, include
consultarea şi decizia elevilor fiecărei clase, a profesorilor, părinţilor, a reprezentanţilor
comunităţii locale.

Conform atribuţiilor şi responsabilităţilor membrilor Consiliului pentru Curriculum din
şcoală care include pe toţi responsabilii ariilor curriculare, s-a propus un CDŞ după consultări
prealabile cu toţi factorii interesaţi .

Responsabila Consiliului pentru Curriculum, dna. profesor Adriana Ciocănel, a solicitat
tuturor educabililor propuneri pentru noi obiecte/ discipline opţionale adecvate mediului comunitar,
dotării tehnico-materiale a şcolii, conform resurselor umane disponibile. Au fost implementate
prevederile OMENCS nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățămănt pentru
învățământul gimnazial. Având în vedere faptul că prin adresa ISJ Galați din noiembrie 2019 s-a
precizat procedura de avizare pentru disciplinele opționale pentru anul școlar 2020-2021, s-a
încercat respectarea termenelor impuse de această procedură, incepând cu data inregistrării acestei
proceduri la nivelul unității.

Din lista propunerilor generale au fost selectate anul acesta în PREOFERTA
EDUCAŢIONALĂ INIŢIALĂ acele discipline opţionale ca discipline noi, care corespund
intereselor şi particularităţilor de vârstă ale elevilor, la acestea adaugându-se aprofundările la
diverse discipline. Propunerile cuprind si opționale ofertate la nivel național, ca de exemplu
„Educație pentru sănătate”.
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În funcţie de numărul de ore alocat CDŞ prin planurile-cadru, ne-am străduit să
asigurăm la fiecare clasă/an de studiu un raport optim între aprofundări, extinderi şi discipline
opţionale.

Am afişat variantele definitive ale OFERTEI de discipline opţionale comunicând elevilor
şi părinţilor toate ofertele de discipline opţionale sau despre posibilitatea ca elevii să opteze pentru
aprofundări la diferita discipline din trunchiul comun, am oferit detalii la clasă şi am pledat în mod
nediscriminatoriu pentru oricare dintre aceste oportunităţi.

Deoarece preferinţele au fost diverse, s-a procedat democratic şi argumentat la alegerea
acelor discipline opţionale, extinderi şi aprofundări care au întrunit majoritatea voturilor.

În anexă este atașată o situație comparativă a disciplinelor propuse și a celor
aprobate/alese de către elevi și părinți.

Simultan cu aceste consultări am procedat împreună cu serviciul Secretariat al Colegiului,
la definitivarea structurii de încadrare respectând normativele în vigoare, pe categorii de discipline:
Trunchi comun+Curriculum diferenţiat pe profile, Curriculum la dispoziţia şcolii (CDŞ) incluzând
aprofundările, extinderile şi disciplinele opţionale.

Total General TC OPT APR
LIMBĂ ȘI COMUNICARE
LIMBA ROMÂNĂ 110 100 4 6

Elem. de limba latina si de cultura romanica/Latina 12 11 1 0

LIMBA ENGLEZĂ 64 64 0 0
LIMBA FRANCEZĂ 40 40 0 0
LIMBA GERMANĂ 24 20 4 0
LITERATURĂ UNIVERSALĂ 4 4 0 0
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
MATEMATICĂ 89 84 0 5
FIZICĂ 62 62 0 0
CHIMIE 44 36 4 4
BIOLOGIE 46 38 4 4
ȘTIINȚE 4 4 0 0
OM ȘI SOCIETATE
EDUCAȚIE SOCIALĂ 4 4 0 0
ISTORIE 44 40 2 2
GEOGRAFIE 40 33 4 3
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 34 32 0 2
RELIGIE/ISTORIA RELIGIILOR 28 28 0 0
ARTE
ED. MUZICALĂ 13 11 2 0
ED. PLASTICĂ/ ED.ARTISTICĂ (XI-XII) 15 15 0 0
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ED. FIZICĂŞI SPORT 41 36 0 5
TEHNOLOGII
INFORMATICĂ ȘI TIC 4 4 0 0
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EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI
APLICAȚII PRACTICE (V-VI) 4 4 0 0
TIC 36 28 7 1
INFORMATICĂ 55 24 28 3
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 6 6 0 0
CONSILIERE SI ORIENTARE
CONSILIERE SI DEZVOLTARE
PERSONALA 4 4
TOTAL ORE 827 732 60 35

Odată cu luna martie, a anului școlar, când a fost declanșată starea de urgență din cauza
pandemiei de Covid, unele etape ale planului de activitate a comisiei nu au mai putut fi respectate.
În plus, ISJ nu a mai revenit cu actualizări ale activităților planificate. In aceste conditii,
programele disciplinelor opționale au fost înaintate spre avizare către ISJ în luna septembrie.
Totodată, au fost reluate demersurile pentru clasele a V-a și a IX-a, colectându-se opțiunile acestor
elevi. Programele disciplinelor opționale avizate de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, se
reîntorc în unitate, fiind parte a dosarului CDȘ. Se vor atașa acestora si suportul de curs pentru
marea majoritate a disciplinelor opționale, letric sau digital.

Alături de director, acelaşi organism va dispune asigurarea logisticii teoretice şi practice
pentru eficientizarea didacticii disciplinelor opţionale ( spaţii de învăţământ corespunzătoare
nevoilor şi posibilităţilor unităţii şcolare, asigurarea unei plaje orare optime, prezentarea
programelor şcolare pentru avizarea de către ISJ, toate dotările materiale şi didactice ale unităţii
şcolare).

Consiliul pentru Curriculum de la nivelul unităţii şcolare îşi va însuşi toate
observaţiile şi propunerile identificând apoi soluţii adecvate pentru derularea activităţii
profesorilor şi elevilor la aceste discipline opţionale pentru atingerea obiectivelor stabilite şi a
performanţelor în instrucţia şi educaţia elevilor.

Prof Adriana Ciocănel

Responsabilul Consiliului pentru Curriculum

ANEXE
Opționale propuse și aprobate pentru anul școlar 2020-2021

Gimnaziu
Nr.crt. Clasa Propus Definitiv Tip

1 V Informatica aplicata
Ping - pong

Informatica aplicata
Ping-pong

Opt.
Opt.

2 VI Informatica aplicata
Ping - pong

Informatica aplicata
Ping - pong

Opt.
Opt.

3 VII Informatica aplicata
Ping - pong

Informatica aplicata
Ping-pong

Opt.
Opt.
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4 VIII Informatica aplicata
Ping - pong Informatica aplicata Opt.

Liceu - matematica - informatica intensiv
Nr.crt. Clasa Propus Definitiv Tip

1 IX B Informatica 3 h/gr (CD) Informatica 3 h/gr (CD) CD
2 X B Informatica 3 h/gr (CD) Informatica 3 h/gr (CD) CD

3 XI B

Informatica 3 h/gr (CD)
Matematica (apr)
Aplicatii dinamice web
(opt)
Biologie (apr)
Macromolecule (opt)
Ed. Fizica (apr)
Landes Kunde (opt)
Lb. Engleza (apr)

Informatica 3 h/gr (CD)
Aplicatii dinamice web (opt)

CD
Opt.

4 XII B

Informatica 3 h/gr (CD)
Matematica (apr)
Lb. Romana (apr)
Pachete de aplicatii (opt)
Biologie (apr)
Chimie terapeutica (opt)

Informatica 3 h/gr (CD)
Biologie (apr)

CD
apr.

Liceu - matematica – informatica

Nr.crt. Clasa Propus Definitiv Tip
1 IX A Informatica (apr) Informatica (apr) Apr.

2

X A
Informatica (apr)
Chimie (apr)
Lb. Romana (apr)
Lb. Engleza (apr)

Informatica (apr) Apr.

3 XI A

Informatica (apr)
Lb. Romana (apr)
Aplicatii dinamice web
(opt)
Matematica (apr)
Biologie (apr)
Chimie (apr)
Macromolecule (opt)

Informatica (apr)
Matematica (apr)
Aplicatii dinamice web(opt)
Macromolecule (opt)

apr.
Apr.
Opt.
Opt.
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4 XII A

Matematica (apr)
Informatica (apr)
Lb. Romana (apr)
Pachete de aplicatii (apr)
Biologie (apr)
Chimie terapeutica(opt)

Matematica (apr)
Limba romana (apr)
Biologie (apr)
Pachete de aplicatii (opt)

apr.
Apr.
Apr.
Opt.

Liceu - stiinte ale naturii
Nr.c
rt. Clasa Propus Definitiv Tip

1 IX C Biodiversitatea plantelor
medicinale(opt)

Biodiversitatea plantelor
medicinale(opt) Opt.

2 IX D Biodiversitatea plantelor
medicinale(opt)

Biodiversitatea plantelor
medicinale(opt) Opt.

3 X C
Chimie (apr)
Lb. Romana (apr)
TIC (apr)

Chimie (apr)
Apr.

4 X D
Chimie (apr)
TIC (apr)
Lb. Romana (apr)

Chimie (apr)
Apr.

5 XI C

Matematica (apr)
Lb. Romana (apr)
Aplicatii dinamice web(opt)
Biologie (apr)
Chimie (apr)
Macromolecule (opt)
Landes kunde (opt)

Limba romana (apr)
Biologie (apr)
Chimie (apr)
Macromolecule (opt)

Apr.
Apr.
Apr.
Opt.

6 XI D

Matematica (apr)
Lb. Romana (apr)
Aplicatii dinamice web (opt)
Biologie (apr)
Chimie (apr)
Macromolecule (opt)
Ed. Fizica (apr)

Matematica (apr)
Limba romana (apr)
Biologie (apr)
Chimie (apr)
Ed. Fizica (apr)

Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.

7 XII C

Matematica (apr)
Lb. Romana (apr)
Pachete de aplicatii(opt)
Educatie pentru sanatate
(opt)
Chimie (apr)
Chimie terapeutica (opt)
Ed. Fizica (apr)

Matematica (apr)
Limba romana (apr)
Educatie pentru sanatate (opt)
Chimie terapeutica (opt)
Ed. Fizica (apr)

Apr.
Apr.
Opt.
Opt.
Apr.
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8 XII D

Matematica (apr)
Lb. Romana (apr)
Pachete de aplicatii(opt)
Educatie pentru sanatate
(opt)
Chimie terapeutica (opt)

Matematica (apr)
Limba romana (apr)
Pachete de aplicatii (opt)
Educatie pentru sanatate (opt)
Chimie terapeutica (opt)

Apr.
Apr.
Opt.
Opt.
Opt.

Liceu - filologie/jurnalism
Nr.crt

. Clasa Propus Definitiv Tip

1 IX E Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt) Opt.

2 X E
Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)
Lb. Romana (apr)

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)

Opt.

3 XI E

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)
Aplicatii dinamice web(opt)
Lb. Romana (apr)
Hazarduri naturale si
antropogene (opt)
Economie (apr)
Folclorul romanesc (opt)
Ed. Fizica (apr)
Landes kunde (opt)

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)
Limba romana (apr)
Hazarduri naturale si
antropogene (opt)
Economie (apr)
Folclorul romanesc (opt)
Ed. Fizica (apr)

Opt.
Apr.
Opt.
Apr.
Opt.
Apr.

4 XII E

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)
Bac la istorie cu brio (opt)
Istorie (apr)
Pachete de aplicatii(opt)
Geografia turistica a Romaniei
(opt)
Geografie (apr)
Satul romanesc - etnografie si
folclor (opt)
Ed. Fizica (apr)
Deutch fur alles (opt)

Jurnalism. Sistemul
mass-media(opt)
Bac la istorie cu brio (opt)
Istorie (apr)
Geografia turistica a Romaniei
(opt)
Geografie (apr)
Deutch fur alles (opt)
Pachete de aplicatii. Tic (opt)

Opt.
Opt.
Apr.
Opt.
Apr.
Opt.
Opt.

Liceu - filologie/limbi moderne
Nr.crt. Clasa Propus Definitiv Tip

1 IX F TIC (apr)
Mitologii mediteraniene (opt)

Mitologii mediteraneene
(opt)

Opt.

2 X F TIC (apr) TIC (apr) Apr.
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3 XI F

Economie (apr)
Aplicatii dinamice web(opt)
Lb. Romana (opt)
Scriere creativa (opt)
Hazarduri naturale si antropogene (opt)
Geografie (opt)
Folclorul romanesc (opt)
Educatie fizica (apr)
Lands Kunde (opt)

Economie (apr)
Hazarduri naturale si
antropogene (opt)
Geografie (apr)
Foclorul romanesc (opt)
Educatie fizica (apr)
Aplicatii dinamice web (opt)

Apr.
Opt.
Apr.
Opt.
Apr.
Opt.

4 XII F

Bac la istorie cu brio (opt)
Istorie (apr)
Pachete de aplicatii(opt)
Lb. Romana (apr)
Geografia turistica a Romaniei (opt)
Geografie (apr)
Ed. Fizica (apr)
Lb. Franceza (apr)

Bac la istorie cu brio (opt)
Istorie (apr)
Pachete de aplicatii (opt)
Geografie (apr)
Geografia turistica a
Romaniei (opt)
Ed. Fizica (apr)

Opt.
Apr.
Opt.
Apr.
Opt.
Apr.

COMISIA PENTRU FORMARE SI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI
DIDACTIC- AUXILIAR

CURSURI DE FORMARE CADRE DIDACTICE
AN ȘCOLAR 2019-2020

Nr.
crt

Nume și
prenume Denumire curs Furnizor Nr.

Ore
Credit

e

1. Angheluță
Carmen

Asigurarea Calității în
învățământ
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic

80
80

20
20

2. Bălan Manuela

Asigurarea Calității în
învățământ
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic

80
80

20
20

3. Chiș Ramona Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

4. Drăguțu Persida Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

5. Dumitrache
Cristina

Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

6. Goia Iuliana Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

7. Ionescu Gabriela Asigurarea Calității în Asociația 80 20
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învățământ Momentul Critic

8. Ioniță Doina Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

9. Marin Oana

Asigurarea Calității în
învățământ
CRED
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic 80 20

10. Negru Andreea

Asigurarea Calității în
învățământ

Bassimodul digitalisierung

Asociația
Momentul Critic
Goethe Institut
Bukarest

80

80

20

20

11. Pătrășcanu
Beatrice

Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

12. Precupanu
Monica

Asigurarea Calității în
învățământ
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic

80
80

20
20

13. Postelnicu Elena

Asigurarea Calității în
învățământ
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic

80
80

20
20

14. Radu Lenuța

Asigurarea Calității în
învățământ
Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic

80
80

20
20

15. Rădulescu Venera Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

16. Vrabie Felicia Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

17. Filimon Iulian Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

18. Ifrim Mariana Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

19. Tudor Gabriela Asigurarea Calității în
învățământ

Asociația
Momentul Critic 80 20

20. Ciocănel Adriana Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic 80 20

21. Druță Alina Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic 80 20

22. Olaru Corina Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic 80 20

23. Braniște Dorina Managementul Educației
Incluzive

Asociația
Momentul Critic 80 20
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COMISIA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR
AN ŞCOLAR 2019-2020

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Comisia și-a propus drept priorităţi, o mai mare atenţie acordata creşterii
standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii
interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie,
îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară
activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse,
prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze
educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc
de formare a personalităţii lor , de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate.
Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu
educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea
respectului fata de cultură și tradiţii.
Principalele activităţi derulate:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Studierea, dezbaterea programei şcolare pentru Consiliere şi Orientare. S-a elaborat un

sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru
a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De
asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă
un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor
din Regulamentul intern, Normele de sănătate şi securitate în munca şi Norme de
apărare împotriva incendiilor.

 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie
intre şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a)

 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.

 Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului
elev-diriginte-părinte.

 Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,, Rechizite
școlare ,Bani de liceu, ”Euro 200”

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea

prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi diverse de adaptare,
interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic,
ecologic, artistic.
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 Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate
în școală.
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PROGRAMAREA ORELOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ELEVI / PĂRINȚI
CLASELE V – XII

NR.
CRT. CLS. DIRIGINTE CONSILIERE

PĂRINȚI
ORA DE

DIRINGENȚIE
1 V.A PRECUPANU MONICA Marți 18 - 19 Joi 10 -11
2 VI.A CIOCĂNEL ADRIANA Miercuri 15 - 16 Marți 12-13
3 VII.A GOIA IULIANA Miercuri 15 - 16 Vineri 11-12
4 VIII.A DRĂGUŢU PERSIDA Luni 15- 16 Vineri 10 - 11
5 IX.A VRABIE FELICIA Marți 11-12 Miercuri 13 - 14
6 IX.B ANGHELUŢĂ CARMEN Marți 9-19 Miercuri 18-19
7 IX.C TACIU AUREL Marți 10 - 11 Joi 18 -19
8 IX.D IONIŢĂ DOINA Miercuri 14-15 Joi 18 -19
9 IX.E RADU LENUŢA Luni 14 - 15 Marți 16 - 17
10 IX.F CORPACI PARASCHIVA Miercuri 17 - 18 Miercuri 18 - 19
11 X.A DRĂGAN OLIWER Marți 9 - 19 Luni 18 -19
12 X.B IONESCU GABRIELA Miercuri 15- 16 Vineri 15- 16
13 X.C GLOD NELU Joi 15 - 16 Joi 18 -19
14 X.D DRUȚĂ ALINA Luni 10 - 11 Vineri 12 - 13
15 X.E PĂTRĂȘCANU BEATRICE Marți 16 - 17 Marți 15 - 16
16 X.F POSTELNICU ELENA Vineri 10 - 11 Vineri 17 - 18
17 XI.A TUDOR GABRIELA Miercuri 16- 17 Luni 12 - 13
18 XI.B BRANIŞTE DORINA Luni 13 - 14 Marți 7-8
19 XI.C IFRIM MARIANA Miercuri 11 - 12 Miercuri 10 - 11
20 XI.D CHIȘ RAMONA Marți 13 - 14 Joi 10 -11
21 XI.E NEGRU ANDREEA Miercuri 11- 12 Vineri 17 -18
22 XI.F DUVAC MARGA Joi 14 - 15 Vineri 11 - 12
23 XII.A PANAIT ELENA Miercuri 11 - 12 Miercuri 8- 9
24 XII.B NISTOR ŞTEFAN Marți 10 -11 Joi 10 -11
25 XII.C STEGARU CORNELIA Joi 9 - 10 Joi 11- 12
26 XII.D COSTEA AGRIPINA Vineri 14 - 15 Vineri 12 - 13
27 XII.E VECHIU LUIZA Joi 15 - 16 Vineri 8 - 9
28 XII.F OLARU CORINA Joi 15 -16 Luni 12- 13

În cadrul Comisiei Diriginților s-au desfășurat următoarele activități:
SEM I
Septembrie:

Organizarea activităţii:
- constituirea comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2019-2020
-stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare;
- analiza programelor şcolare in vigoare
-îndrumări privind întocmirea planificărilor;
Octombrie

Mapa dirigintelui:
- -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2019-2020;
-diseminarea informaţiilor primite la Consfătuirea judeţeană;
-prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2019-2020;
-stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora;
- discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei;



110

- revizuirea regulamentului de ordine interioara.
- Referat ,, Rolul familiei și al școlii în orientarea școlară și profesională” - referat
prezentat de prof. Stegaru Cornelia (dezbateri, informare),

Noiembrie

Lecție demonstrativă cu tema: ,,Bullyingul în școală”- propunător prof. Diriginte clasa a
VII-a Goia Iuliana

Decembrie
1. Organizarea unor activitati specifice pe tema tradițiilor și obiceiurilor de iarnă (prof. Duvac
Marga, Pătrășcanu Beatrice, Nistor Ștefan, Rusu Poliana Negru Andreea,).
2. Referat ,, Absenteismul școlar – metode de prevenire”, întocmit de prof. Chiș Ramona.
3. Tombola de caritate, pregatirea pachetelor pentru ajutorarea copiilor cu nevoi
materiale si vizita la Asociația Bunul Samaritean (prof. Pătrășcanu Beatrice, Negru Andreea,
Drăgan Oliwer).

SEM II

Ianuarie : Referat ,,Importanța activităților extrașcolare în dezvoltarea personalității elevilor
si în devoltarea instituțională” – prof. Ciocănel Adriana - Comunicare, dezbateri, informare
Februarie – Referat: „Violența în familie – prevenire și combatere” - prof. Braniște Dorina
Iunie: Analiza activităţii metodice desfăşurate în cadrul Comisiei metodice a diriginţilor în
anul şcolar 2019-2020.

De asemenea toţi diriginţii au monitorizat modul de respectare a legii
privind singuranţa în unităţile de învăţământ, obligativitatea respectarii ROI, îndatoririrle
elevilor şi profesorilor de serviciu; s-au rediscutat modul de completare a documentelor
şcolare (catalog, registru, condică), s-au intocmit rapoartelor de sfârşit de semestru .

Programul de activitate al activităţilor propuse a fost îndeplinit şi completat cu
activităţi ivite pe parcursul anului școlar în funcţie de necesităţi.

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup
restrans și de asemenea în colective eterogene, a dat rezultate, aceştia dovedind că ştiu să
respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acțiuni s-a facut prin
conceperea, realizarea și prezentarea unor acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul
școlii cu diverse ocazii .

Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă și
temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile la clasă, a dus la eficientizarea demersului
didactic, care s-a realizat şi printr-o abordare inter și transdisciplinară a temelor la ora de
dirigenţie.

În vederea implicării cât mai active a parinţilor în viaţa şcolii, în cadrul
sedinţelor cu părinţii au fost impărtăşite experienţe personale, acest lucru fiind foarte
important şi pentru elevi, dar și pentru părinţi.

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare
continuă a prof. diriginţi, cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si
dezbaterile cu diverse teme si referatele, ce au fost susţinute in cadrul intalnirilor lunare din
cadrul comisiei.

Pentru optimizarea relației școală – familie, lunar s-au desfașurat
lectorate cu parinții și au fost stabilite întâlniri cu aceștia conform planificării de Consiliere a
acestora întocmite de fiecare diriginte în parte. Diriginții claselor a VIII-a și a XII-a au
prelucrat și popularizat metodologia de organizare a examenelor de Evaluare Nationala și
Bacalaureat .
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În scopul orientării socio-profesionale au fost invitați reprezentanți ai multor
universități ce au prezentat oferta educațională a diferitelor facultăți oferind elevilor interesați
informații utile despre profilul facultății și șansele de integrare sociala ulterioară .

Activitățile și proiectele derulate pe parcursul anului școlar 2019 - 2020 dovedesc un
interes sporit la cadrelor didactice din C.N „C. Hogaș” pentru un învățământ de calitate și
pentru formarea armonioasă a personalității elevilor .

Responsabil Comisia Metodica a Dirigintilor,
Prof. Mariana Ifrim

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE / EXTRACURRICULARE

RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV
Anul școlar 2019-2020

Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare, activităţi
educative şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul
anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. În anul
școlar 2019-2020, activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare,
activităţi extracurriculare şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată creşterii
standardelor de performanţă, redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din
perspectiva valenţelor educaţiei de impact, modului în care elevii se integrează în colectivele
lor, creşterii interesului pentru învăţătură, privită şi din latura non-formală şi informală. Pentru
atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea
şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în
domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare
profesionala ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al
şcolii româneşti contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces
instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “educabililor” în
membri activi şi responsabili ai comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai
societăţii democratice şi ai marii familii europene. Activităţile educative desfăşurate au fost în
număr generos la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate
aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate,
Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea
valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice,
Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) ,
Educaţiei ecologice etc.

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de
învățământ, au fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative:
planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi.

S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de
activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care
se face evaluarea / feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de
specificul şcolii şi în consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie.

Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost
realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul
Naţional și au fost predate la timp.
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La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare
pentru eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe,
scheme, fişe,materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor,
am încercat să le oferim modele umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar
informaţii, ci şi atitudini superioare, care să le modeleze armonios caracterul.

Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi
corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în
vederea diagnosticării şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul semestrului I, prin
implicarea lor directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri
etc. . Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant
informaţi cu privire la organizarea acestor activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct
forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai
Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care au
fost iniţiate activităţi educative, venind , astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:

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

-încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;

-informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
socio-profesionale şi integrării sociale optime;
-identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi
comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor
educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;

-eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;

-formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat
prin responsabilizarea elevilor.

ACTIVITATI EDUCATIVE REALIZATE

Profesor Proiect Titlu
activitate Data Grup țintă Parteneri

Loc
de
desfă
șurar
e

Descriere Domeniu

MARIN
OANA
MARIA,
ONICA
MONICA

MODELE
DEMNE DE
URMAT IN
ISTORIA
LOCALĂ-
FAMILIA
CINCU

PE URMA
PAȘILOR
PIERDUȚI

18.09.2
019

elevi echipa
Euroscola,
comunitatea
locală

Biblioteca
Municipală ”
Ștefan
Petică”,
Tecuci

Biblioteca
Municipal
ă ”Ștefan
Petică”,
Tecuci

prelegere,
prezentare
proiect
Euroscola

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

MARIN
OANA
MARIA,
ONICA
MONICA

MODELE
DEMNE DE
URMAT ÂN
ISTORIA
LOCALĂ-FAMI
LIA CINCU

Ziua
Europeană
a Limbilor

26.09.2
018

elevi C.N.C.
Hogaș

prof. Onica
Monica,
prof. Druță
Alina

Colegiul
Național ”
C.
Hogaș”,
Tecuci

prezentări
power
point,
scenete

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala
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MARIN
OANA
MARIA,
ONICA
MONICA

MODELE
DEMNE DE
URMAT ÎN
ISTORIA
LOCALĂ

EDUCAȚI
A DĂ
CULOARE
VIEȚII

1.10.20
19-4.10
.2019

ELEVI ȘI
PROFESORI
C.N.C. Hogaș
și din școlile
partenere

Șc.
gimnazială ”
Elena
Doamna”-
Tecuci, Șc.
gimnazială
nr 2 Barcea,
Șc
gimnazială
nr 1 Matca,
Șc.
gimnazială
nr 1 Blânzi,

În curtea
C.N.C.Ho
gaș și la
sediul
școlilor
partenere

activități
de
desenare
pe asfalt,
pe foi de
desen pe
tema
educației

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

MARIN
OANA
MARIA,
ONICA
MONICA

MODELE
DEMNE DE
URMAT ÎN
ISTORIA
LOCALĂ-FAMI
LIA CINCU

SIMPOZIO
N
LOCAL ”I
STORIA
ORALĂ –
FRONTIE
RĂ ÎNTRE
TRECUT
șI
PREZENT
”
EDIȚIA III
- 2019

4.10.20
19

ELEVI SI
CADRE
DIDACTICE
DIN CNC.
Hogaș și DIN
ȘCOLILE
PARTENER
E

Colegiul
Național ”Sp
iru
Haret”-Tecu
ci, Șc.
gimnazială ”
Iorgu
Iordan”-Tec
uci, Șc.
gimnazială ”
Elena
Doamna”-Te
cuci, Muzeul
de istorie
Teodor
Cincu-Tecuc
i

CDI-C.N.
C.Hogaș

simpozion
local

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

MARIN
OANA
MARIA,
ONICA
MONICA

FESTIVALUL ”
FEREASTRĂ
CĂTRE
ȘTIINȚE”

EDUCAȚI
A
SHIMBĂ
VIEȚI

20.09.2
019

ELEVI,
PROFESORI
DIN TECUCI

ASOCIAȚI
A BENDIS

Muzeul
de
Istorie ”T
eodor
Cincu”

sesiune de
comunicăr
i științifice

Tehnico-st
iintifice

Vechiu
Luiza

Prietenia - un
dar pentru tine

Autoapreci
ere aici si
acum

septem
brie
2019

Elevii Prof. Olaru
Corina

Sala de
clasa

Masa
rotunda

Abilitati
pentru
viata
privata

Vechiu
LuizA

Prietenia - un
dar pentru tine

Intelegerea
oamenilor,
o legatura
mai stransa

Noiemb
rie
2019

Elevii Prof. Olaru
Corina

Prof.
Olaru
Corina

Activitate
de grup

Abilitati
pentru
viata
privata
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Vechiu
Luiza

Prietenia - un
dar pentru tine

Migratia
parintilor,
fenomen
pozitiv sau
negatin

Martie
2020 Elevii Prof. Olaru

Corina
Sala de
clasa

Studii de
caz

Abilitati
pentru
viata
privata

Vechiu
Luiza

Prietenia - un
dar pentru tine

Familia,
izvor de
iubire si
respect!

Februar
ie 2020 Elevii Prof. Olaru

Corina
Sala de
clasa

Masa
rotunda

Abilitati
pentru
viata
privata

Vechiu
Luiza SNAC

Saptamana
-
Legumelor
si a
fructelor

Octomb
rie
2019

Elevii

Centrul de
Asistenta
Sociala -
Tecuci

Centrul de
Asistenta
Sociala -
Tecuci

Campanie
umanitara

Voluntaria
t

Vechiu
Luiza SNAC

Luna
decembrie,
perioada a
bucuriei!

Decem
brie
2019

Elevii

Scoala
Speciala ”Co
nstantin
Paunescu”
Tecuci

Scoala
Speciala ”
Constanti
n
Paunescu”
Tecuci

Campanie
umanitara

Voluntaria
t

Vechiu
Luiza SNAC De la inima

la inima!

Decem
brie
2019

Elevii CJRAE -
Galati

Casa de
Cultura -
Tecuci

Spectacol
caritabil

Voluntaria
t

Vechiu
Luiza SNAC Pastele la

romani!
Aprilie
2020 Elevii

Scoala nr.
1 ”Anghel
Rugina”
Tecuci

Scoala nr.
1 ”Anghel
Rugina”
Tecuci

Campanie
umanitara

Voluntaria
t

Vechiu
Luiza SNAC

1 Iunie -
ziua
copilului

Iunie
2020 Elevi

Scoala nr
5 ”Elena
Doamna”
Tecuci

Terenul
de sport -
C.N. ”C.
Hogas”
Tecuci

Activitate
de grup

Voluntaria
t

Vechiu
Luiza

Eminescu-durata
lirica eterna

Mihai
Eminescu -
poet al
romanilor
de
pretutinden
i

Ianuarie
2020 Elevii

Muzeul de
Istorie -
Tecuci

CDI Dezbatere Cultural-a
rtistice

Vechiu
Luiza

Mancam pentru
a trai sau traim
pentru a manca?

Fii bine cu
tine!

Mai
2020 Elevii

Prof. Chis
Ramona /
prof. Radu
Lenuta/
CJRAE
Galati

CDI Ateliere de
lucru

Stil de
viata
sanatos
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Vechiu
Luiza

Cariera - ce si
cum?

Targ de
Oferta
Educationa
la

Aprilie
- mai
2020

Elevii

CJRAE -
Galati/ Prof.
Dumitrache
Cristina

Casa de
Cultura
Tecuci

Publicitate
si
marketing
institution
al

Orientare
in cariera

Vechiu
Luiza

Traficul de
persoane

Traficul de
persoane o
realitate
dureroasa!

Noiemb
rie
2019

Elevii
prof.
Pecupanu
Monica

Sala de
clasa Dezbatere

Activitati
pentru
prevenirea
violentei
scolare, de
droguri,
alcool,
tutun si a
traficului
de
persoane

Vechiu
Luiza Stop Bullying!

Bullying-ul
un pericol
real!

Februar
ie 2020 Elevii

prof.
Dragutu
Persida

CDI Cercetare/
dezbatere

Activitati
pentru
prevenirea
violentei
scolare, de
droguri,
alcool,
tutun si a
traficului
de
persoane

Vechiu
Luiza

Viata are
prioritate!

Sunt pieton
responsabil
pentru
viata mea

Aprilie
2020 Elevi Prof. Negru

Andreea
Sala de
clasa

Vizionare
de filme
educative

Educatie
rutiera

CORPACI
PARASC
HIVA

NU ESTE
CAZUL

ʺSUPERL
ATIVE
GEOGRAF
ICE
ROMANE
STIʺ -
CONCURS

6 NOV.
2019

ELEVII
CLASEI a
IX-a F

.. SALA DE
CLASA

CONCUR
S

GEOGRA
FIC
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CORPACI
PARASC
HIVA

..

SESIUNE
DE
COMUNIC
ARI
STIINTIFI
CE

6 nov.
2019

ELEVII
CLASEI a
IX-a F,
ELEVII DE
LA ALTE
CLASE

PROFESOR
II ALTOR
DISCIPLIN
E DIN
ARIA
CURRICUL
ARA ʺOM
SI
SOCIETAT
Eʺ, ELEVI
DE LA
ALTE
CLASE

SALA DE
CLASA,
CDI

PREZENT
ARI/DISC
UTII
LIBERE,
PREZENT
ARI
POWER
POINT,
DIALOG
URI

STIINTIF
IC

Ifrim
Mariana

Traficul de
persoane

Lupta
împotriva
trafcului de
persoane

18.10.2
019

elevii clasei
XI C

Logoped
Lupu
Veronia

Scoala
Speială
Constanti
n
Păunescu

Dezbatere,
joc de rol

Activităţi
pentru
prevenirea
violentei
şcolare,a
consumul
ui de
droguri,al
cool,tutun
si a
traficului
de
persoane

Ifrim
Mariana

Sesiunea de
comunicări
ştiinţifice

comunicări
științifice
„Universul
cunoașterii
”
Expoziție
de material
didactic
–„Imaginaț
ie, talent,
creativitate

6.11.20
19

elevii clasei
XI C

Prof. Tudor
Gabriela,
Radu Lenuța
Prof. Ifrim
Mariana,
Vrabie
Felicia

Laborator
ul de
Fizică
CNCH

prezentări
ppt.
expoziție
de
material
didactic

Tehnico-st
iintifice

Ifrim
Mariana

Tradiţii si
obiceiuri la
romani

“Iata,vin
colindatorii
! “ –
serbarea
pomului de
iarna

20 12.
2019

elevii CN ,,C.
Hogaș”

Prof.
Drăguțu
Persida
Bălan
Manuela

C.N. ,,C.
Hogaș”

Serbarea
pomului
de iarnă

Cultural
artistice

Ifrim
Mariana

Marii clasici ai
literaturii
romane

„Eminescu,
veşnic
tânăr”

Ianuarie
2020

elevii clasei
XI C

Balan
Manuela
Dragutu
Persida

CDI Concurs
de poezie

Comemor
ative/
aniversare
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Ifrim
Mariana

Prietenia-un dar
pentru tine

„Valentine’
s Day”

Februar
ie 2020

elevii clasei
XI C Olaru CorinaC.N. ,,C.Hogaș”

Concurs
de poezie

Abilitaţi
pentru
viata
privata

Ifrim
Mariana Cetațeanul

Drepturile
omului –
Drepturile
copiilor

Martie
2020

elevii clasei
XI C

Pătrășcanu
Beatrice CDI dezbatere

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

Ifrim
Mariana Tinerii ecologistiZiuaPământului

Aprilie
2020

elevii clasei
XI C

Vrabie
Felicia
Ioniță Doina

Zona
verde din
oraș

Acțiuni de
ecologizar
e

Ecologice
si de
protecţia
mediului

Ifrim
Mariana Cetateanul

9-10 Mai,
Ziua
Europei în
Istoria
românilor
şi în Istoria
Europei

Mai
2020

elevii clasei
XI C

Pătrășcanu
Beatrice

sala de
clasă dezbatere

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

Ifrim
Mariana

Sa descoperim
Romania !

Excursie
tematică

iunie
2020

elevii clasei
XI C, XI B

Braniște
Dorina Bucovina excursie/

drumeție
Sportive/
Turistice

RADU
LENUTA

EDUCATIE
PENTRU
SANATATE

OBEZITA
TEA-BOA
LA
SECOLUL
UI XXI

6.11.20
19

ELEVII
LICEULUI -

C.N.CAL
ISTRAT
HOGAS,
TECUCI

PREZENT
ARE
POWER
POINT,
Elevii
clasei a X
-a B

BIOLOGI
E

Negru
Andreea

Atelierul de
Creatie
"Regenbogen"(
Curcubeu)

141 de
motive sa
vii la
Hogas

4-8
noiemb
rie

elevii CNCH - CNCH

REALIZA
REA
UNEI
SCARI
CU
MOTIVE
LE
ENUNTA
TE DE
ELEVI

Artistic-C
ultural
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NEGRU
ANDREE
A

- Sankt
Martinstag

11.11.2
019

Clasele a
V-a , a IX-a
C,E

Precupanu
Monica,
Taciu Aurel

Parcul
Regina
Elisabeta

Prezentare
PPT cu
viata Sf.
Martin ,
realizarea
de
lampioane
si
invatarea
unui
cantec...si
plimbarea
cu
lampioane
le in parc

Cultural
-Artistic

Patrascanu
Beatrice

Sesiunea de
comunicari
stiintifice

Sesiunea
de
comunicari
stiintifice

6
noiemb
rie

elevi cls
10-12

profesori din
aria
curriculara
OM si
SOCIETAT
E

CNCH

Prezentare
proiecte pe
teme de
psihologie,
economie

Stiintific

Patrascanu
Beatrice

Campania 19
Zile de prevenire
a abuzurilor si
violentelor
asupra copiilor si
tinerilor

Abuzul
sexual,Expl
oatarea
prin
munca,Dis
criminarea
bazata pe
conditii

1-19
noiemb
rie

elevi cls 5-12 FICE
Romania CNCH

cercuri de
compasiun
e,informar
e,preventie
,masuri

activitati
pentru
prevenirea
abuzurilor

Patrascanu
Beatrice

Saptamana
Educatiei
Globale

Schimbaril
e climatice

!8-22
noiemb
rie

clasa 10 E

program
european
facilitat de
Centrul
Nord-Sud al
Consiliului
Europei

CNCH
masa
rotunda,pl
antare

Educatie
civica si
responsabi
litate
sociala

Patrascanu
Beatrice

Alege sa fii
integru.Spune si
tu NU coruptiei

Alege sa fii
integru

ianuarie
-februar
ie

clasa 10 E avocati CNCH

informare,
dezbatere,
studii de
caz

educatie
civica si
responsabi
litate
sociala

O Olaru
Corins

Satul rimanesc
de ieri si de azi Dezbatere Septem

brie
Clasele Xii F
Xii E

Invitati-
protopop
Joghiu si
Vasile Ghica

Cdi Dezbatere Limba
romana
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Olaru
Corina Festival

Festivalul
Internation
al al
Aforismulu
i

Octomb
rie

Elevi de la
clasele IX E.,
X E

Catedra de
limba
romsna

Cdi Dezbatere Limba
romana

Olaru
Corina

Festivalul
National
Costache
Conachi

Festivalul
30
octomb
r

Elevii clasei
X D

Casa de
Cultura a
Municipiului
Tecuci

Casa de
cultura

Cenaclu
literar

Limba
romana

RADU
LENUTA

PROIECT
STIINTIFIC

SESIUNE
DE
COMUNIC
ARI
STIINTIFI
CE
-UNIVERS
UL
CUNOAST
ERII

6.11.20
19/ora
10.00

ELEVII
CLASELOR
XI C, XIIC

PROFESOR
II DE
FIZICA ,CH
IMIE SI
BIOLOGIE
DE LA
CNCH

LABORA
TORUL
DE
FIZICA

PREZENT
ARI DE
PROIECT
E POWER
POINT

STIINTIF
IC

Ionita
Doina

Alimentație
sănătoasă. Sport.
Prevenție

Alimentație
sănătoasă.
Pre-teste/p
ost-teste
elevi

2019-2
020 Elevi IX D

JARomania/
Junior
Achievemen
t Romania

Laborator
informatic
a, sala
clasa

Dezbateri,
prezentari,
Pre-teste si
post-teste
online pe
platforma
JARomani
a

Educatie
sanitara.
Stil de
viata
sanatos

Ionita
Doina

Scoala si viitorul
meu
(Diminuarea
absenteismului
si prevenirea
abandonului
scolar)

Riscul de
abandon
scolar
Parinti
implicati,
elevi
motivati
Motivatia
pentru
educatie

Ianuarie
2020
-mai
2020

Elevi CNCH,
elevi IX D,
parinti

Prof. Vrabie
Felicia, prof.
Ionescu
Gabriela

CDI, sala
clasa,
lab.
informatic
a

Dezbateri,
chestionar
e,
activitati
comune
elevi-parin
ti, discutii
cu
psihologul
scolar,
activitati
prin care
să se
argumente
ze
importanta
motivatiei
pt.
invatare si
educatie

Activitati
pentru
prevenirea
violentei
scolare, a
consumul
ui de
droguri,
alcool,
tutun si a
traficului
de
persoane



120

Ionita
Doina Tinerii ecologisti

Verde,
viata,
viitor!
Pune-le la
locul
lor!-colecta
re selectiva
Ziua
Pamantului

Februar
ie
2020-ap
rilie
2020

Elevi CNCH,
elevi IX D,
parinti,
comunitatea
locala

Prof. Vrabie
Felicia

CDI, lab.
informatic
a, curtea
scolii,
parc

Acţiune de
informare
si
colectare
selectiva a
deseurilor,
Activitati
de
ecologizar
e a scolii
şi a
Parcului
central.
Plantare
flori,
copaci in
curtea
scolii

Ecologice
si de
protectia
mediului

Ionita
Doina

SNAC-activitati
voluntariat

Săptămana
fructelor si
legumelor
De la inima
la inima
Daruim
zambete
Noua ne
pasa

Noiemb
rie
2019-iu
nie
2020

Elevi IX D,
parinti, copii,
batrani din
medii
defavorizate

Institutii
partenere

CNCH,
Centrul
Neuromot
or, Scoala
Speciala
Cantina
sociala/Ce
ntrul de
asistenţă
sociala,
etc.

Colectarea
si oferirea
unor
produse
alimentare
,
imbracami
nte,
rechizite,
jucarii,
etc.
Vizite in
centrele
speciale

Voluntaria
t

Ionita
Doina

Saptamana
Educatiei
Globale -
Schimbarile
climatice

Incalzirea
globala si
schimbarile
climatice

18-22
noiemb
rie
2019

Elevi IX D - Sala de
clasa

Prezentari
multimedi
a,
materiale
informativ
e, discutii

Educaţie
civica si
responsabi
litate
sociala

BALAN
MANUEL
A

TRADITII,
OBICEIURI SI
SUPERSTITII
LA ROMANI

SARBATO
RILE DE
IARNA
LA
ROMANI-
SARBATO
RI
CRESTIN
ORTODO
XE

20
DECE
MBRIE
2019

60 ELEVI

DRAGUTU
PERSIDA,
IFRIM
MARIANA,
CALIANU
MARICELA

INCINTA
COLEGI
ULUI
CALISTR
AT
HOGAS
TECUCI

MOMEN
T
ARTISTI
C,
PREZENT
ARE PPT,
CREATII
LITERAR
E

CULTUR
AL
ARTISTI
C
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BALAN
MANUEL
A

TRADITII,
OBICEIURI SI
SUPERSTITII
LA ROMANI

DRAGOB
ETE-
ZEUL
DRAGOST
EI LA
ROMANI

24
FEBRU
ARIE
2020

60 ELEVI

DRAGUTU
PERSIDA,
IFRIM
MARIANA
, CALIANU
MARICELA

CDI AL
CNCH

PREZENT
ARE PPT,
ATELIER
DE
CREATIE
,
DEZBAT
ERE

CULTUR
AL
ARTISTI
C

BALAN
MANUEL
A

TRADITII,
OBICEIURI SI
SUPERSTITII
LA ROMANI

DATINI
DE PASTE
SARBATO
ARE
CRESTIN
ORTODO
XA

1
APRILI
E 2020

60 ELEVI

DRAGUTU
PERSIDA,
IFRIM
MARIANA,
CALIANU
MARICELA

INCINTA
COLEGI
ULUI

ATELIER
DE
CREATIE
, FISE DE
LUCRU

CULTUR
AL
ARTISTI
C

BALAN
MANUEL
A

TRADITII,
OBICEIURI SI
SUPERSTITII
LA ROMANI

FESTIVAL
UL
AFORISM
ULUI

4
OCTO
MBRIE

60 ELEVI

OLARU
CORINA,
POSTELNI
CU ELENA

CDI AL
CNCH

MASA
ROTUND
A,
ATELIER
DE
CREATIE
,
MOMEN
T
ARTISTI
C

CULTUR
AL
ARTISTI
C

BALAN
MANUEL
A

ATELIER DE
CREATIE
CURCUBEU

CDI UN
SPATIU
PRIETEN
OS

23
SEPT.
2020

60 ELEVI MAXIM
ODORICA

CDI AL
CNCH

PREZENT
ARE CDI,
MASA
ROTUND
A

CULTUR
AL
ARTISTI
C

BALAN
MANUEL
A

ATELIER DE
CREATIE
CURCUBEU

UN
CONCURS
MAI
MULTI
CASTIGA
TORI

8 N0V.
2019 60 ELEVI MAXIM

ODORICA
CDI AL
CNCH

TESTARE
A
ABILITA
TILOR
DE
LECTUR
A CLASA
A 5-A,
MASA
ROTUND
A

CULTUR
AL
ARTISTI
C
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BALAN
MANUEL
A

MARI CLASICI
AI
LITERATURII
ROMANE

EMINESC
U SI
IUBIREA
DE MOSIE

15 IAN
2020 60 ELEVI

MEMBRII
CATEDREI
DE LIMBA
SI
LITERATU
RA
ROMANA

CDI AL
CNCH

MOMEN
T
ARTISTI
C, MASA
ROTUND
A,
ATELIER
DE
CREATIE

COMEM
ORATIV/
ANIVER
SAR

BALAN
MANUEL
A

MARI CLASICI
AI
LITERATURII
ROMANE

CARAGIA
LE, OMUL
SPECTAC
OL

13
FEBRU
ARIE
2020

40 ELEVI

MEMBRII
CATEDREI
DE LIMBA
SI
LITERATU
RA
ROMANA

CDI AL
CNCH

MOMEN
T
ARTISTI
C ,
PREZENT
ARE PPT,
CONCUR
S

COMEM
ORATIV/
ANIVER
SAR

BALAN
MANUEL
A

MARI CLASICI
AI
LITERATURII
ROMANE

CREANG
A-POVES
TITORUL
COPILARI
EI
COPILUL
UI
UNIVERS
AL

1
MARTI
E 2020

40 ELEVI

MEMBRII
CATEDREI
DE LIMBA
SI
LITERATU
RA
ROMANA

CDI AL
CNCH

VIZIONA
RE
SECVEN
TE DIN
FILM,
PREZENT
ARE PPT

COMEM
ORATIV/
ANIVER
SAR

BALAN
MANUEL
A

MARI CLASICI
AI
LITERATURII
ROMANE

DIN
CULISELE
LITERAT
URII
ROMANE

12 MAI
2020 60 ELEVI MAXIM

ODORICA
CDI AL
CNCH

MOMEN
T
ARTISTI
C,
CONCUR
S DE
RECITAR
I

COMEM
ORATI/
ANIVER
SAR

BALAN
MANUEL
A

SNAC
DARUIND
VEI
DOBANDI

1 NOV.
2019 60 ELEVI MAXIM

ODORICA
CDI AL
CNCH

DONARE
DE
CARTE
PENTRU
GIMNAZI
U

VOLUNT
ARIAT

BALAN
MANUEL
A

PRIETENIA-
UN DAR
PENTRU TINE

INOCENT
A

1
IUNIE
2020

60 ELEVI OLARU
CORINA

CDI AL
CNCH

MOMEN
T
ARTISTI
C,
CONCUR
S DE
RECITAR
I,

ABILITA
TI
PENTRU
VIATA
PRIVAT
A
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PREZENT
ARE PPT

Tudor
Gabriela

"Lectura – o
coordonata
esentiala in viata
de elev"

Reactualiza
rea
permisului
de intrare
la
Biblioteca
Municipala
Tecuci,
prezentarea
bibliotecii
si a
fondului de
carte

5.10.20
19

Elevii clasei a
XI-a A

Biblioteca
Municipala "
Stefan
Petica"
Tecuci

Biblioteca
Municipal
a " Stefan
Petica"
Tecuci

Lectura –
o
coordonat
a esentiala
in viata de
elev
(reactualiz
area
permisului
de intrare
la
Biblioteca
Municipal
a Tecuci,
prezentare
a
bibliotecii)

Educatia
pentru
receptarea
valorilor
culturale

Tudor
Gabriela

"Arta ne
infrumuseteaza
viata"

Vizitarea
expozitiei
de pictura
realizata de
pictorul
tecucean
Mircea
Cojocaru la
Biblioteca
Tecuci

5.10.20
19

Elevii clasei a
XI-a A

Bibliotecar
Cepraga
Manuela,
dir. Nasie
Ionica

Holul
bibliotecii
" Stefan
Petica"
Tecuci

Elevii
clasei a
XI-a A au
vizitat
lucrarile
de pictura
expuse de
pictorul
tecucean
Mircea
Cojocaru
in holul
bibliotecii,
beneficiin
d si de
explicatii
din partea
reprezenta
ntilor
bibliotecii.

Educatia
pentru
receptarea
valorilor
culturale

Tudor
Gabriela

" Arta ne
infrumuseteaza
viata"

Sarbatorile
de iarna la
romani

20.12.2
019

Elevii clasei a
XI-a A

prof.
Calianu
Marcela

Sala de
clasa

Elevii
prezinta
colinde si
traditii de
Craciun

Educatia
pentru
receptarea
valorilor
culturale
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din zona
Moldovei.

Tudor
Gabriela

„Suntem ceea ce
mancam”-
Dialog cu un
specialist in
nutritie

Dialog cu
un
specialist
in nutritie

Ianuarie
2019

Elevii clasei a
XI-a A

Medic
invitat

Sala de
clasa

Elevii
beneficiaz
a de
sfaturile si
explicatiil
e unui
medic
invitat,
specialist
in nutritie.
Se fac
prezentari
PPT pe
tema data
si se
stabileste
un dialog.

Educatia
pentru
sanatate

Tudor
Gabriela

Cunoasterea
regulilor
protejeaza viata

Importanta
respectarii
regulior de
circulatie

Aprilie
2019

Elevii clasei a
XI-a A, elevi
invitati de la
alte clase

Reprezentati
ai Politiei
Rutiere
Tecuci

CDI

Elevii
poarta un
dialog cu
reprezenta
ntii
Politiei
Rutiere
Tecuci,
avand ca
tema
importanta
cunoasterii
si
respectarii
regulilor
de
circulatie.

Educatia
rutiera

Tudor
Gabriela

Optiuni in
orientarea
profesionala a
elevilor

Sunt
pregatit
pentru
viitoarea
cariera ?

Aprilie
2019

Elevii clasei a
XI-a A

Psiholog
scolar
Vechiu
Luiza

Sala de
clasa

Teste de
aptitudini
aplicate
elevilor ,
interpretar
ea testelor,
dezbatere
pe tema
viitoarei

Educatia
pentru
dezvoltare
a
personala
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cariere.

Tudor
Gabriela

Proiect
–„Lectura – o
coordonata
esentiala in viata
de elev”

"Cititul - o
pasiune
pentru
intreaga
viata"

ianuarie
2019

Elevii clasei a
XI-a A

Reprezentan
ti ai
Bibliotecii "
Stefan
Petica"
Tecuci

Bibioteca
" Stefan
Petica"
Tecuci

Recenzie
de carte,
dialog
elevi-bibli
otecari,
prezentare
a marilor
biblioteci
ale lumii
(PPT)

Educatie
pentru
receptarea
valorilor
culturale

Tudor
Gabriela

Combaterea
consumului de
droguri, alcool,
tutun

Lupta
antidrog –
o realitate a
zilelor
noastre

Mai
2019

Elevii clasei a
XI-a A si alti
elevi din liceu

Reprezentan
ti ai Politiei
Municipale
Tecuci

CDI

Dialog cu
reprezenta
tii Politiei
Tecuci, in
vederea
prevenirii,
combaterii
consumulu
i de
droguri,
alcool,
tutun

Educatie
pentru
sanatate

Tudor
Gabriela

Combaterea
violentei scolare

Solidaritate
si toleranta
- dezbatere

martie
2010

Elevii cl. a
XI-a A

Psiholog
Vechiu
Luiza; dir.
adj. Marin
Oana

sala de
clasa

Dialog pe
tema
solidaritati
i si
tolerantei
in mediul
scolar, la
varsta
adolescent
ei.

Educatie
pentru
sanatate

Manole
Laura

Miniolimpiada
Hogas

Miniolimpi
ada Hogas

Noiemb
rie
2020

Elevii
invatamantulu
i gimnazial
din Tecuci

-

Colegiul
National
"Calistrat
Hogas"

Activitate
individual
a (evaluare
scrisa)

Matematic
a
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Manole
Laura

Olimpiada locala
de matematica

Olimpiada
locala de
matematica

16
februari
e 2020

Elevii claselor
de gimnaziu
si de liceu din
mun. Tecuci

• Profesorii
din
invatamantul
gimnazial si
liceal din
Tecuci;
• ISJ Galati.

Colegiul
National
"Calistrat
Hogas"

Activitate
individual
a (evaluare
scrisa)

Matematic
a

Ciocanel
Adriana,
Dragan
Oliwer

BRD First Tech
Challenge -
THOBOR

Intalniri de
lucru
saptamanal
e, analiza
manuale
competitie
Skystone,
proiectare
3D,
printare
3D,
asamblare
mecanica,
programare
, testare,
optimizare.
Activitate
de
ajutorare a
8 familii
din comuna
Nicoresti.
Participare
la
simpozionu
l Fereastra
catre
Stiinta

proiectu
l se
desfaso
ara pe
tot
parcurs
ul
anului
scolar.
Activita
tile
descrise
corespu
nd
perioad
ei
semestr
ului I.

în mod direct
- 20 de
membri ai
echipei. In
mod indirect -
comunitatea
locala, elevi si
parinti

Asociatia
Natie prin
Educatie,
Asociatia
Bunul
Samaritean

unitatea
de
invataman
t, muzeul
Teodor
Cincu

atelier de
robotica,
expunere

Tehnico-st
iintific

VECHIU
LUIZA SNAC

Săptămâna
legumelor
și a
fructelor

Noiemb
rie
2019

elevii
Fundația
Bunul
Samaritean

Fundația
Bunul
Samaritea
n

Campanie VOLUNT
ARIAT

VECHIU
LUIZA SNAC

Luna
decembrie
perioadă a
bucuriei!

6
decemb
rie
2019

elevii de
gradiniță

Școala ”Nic
olae
Bălcescu”
Tecuci

Școala ”N
icolae
Bălcescu”
Tecuci

Campanie
umanitara

VOLUNT
ARIAT

VECHIU
LUIZA SNAC ”De la

inimă la
12
decemb elevi săraci

CJRAE
Galați

Casa de
Cultură

Campanie
umanitara/

VOLUNT
ARIAT
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inimă!” rie
2019

Tecuci Spectacol

VECHIU
LUIZA

Eminescu -
durata lirică
eternă

Mihai
Eminescu -
poet al
românilor
de
pretutinden
i

15
ianuarie
2020

elevii
prof. de
limba
română

sala de
clasă dezbatere

CULTUR
AL-ARTI
STICE

VECHIU
LUIZA Ziua școlii O zi de

lectură

6
noiemb
rie
2019

elevii
Biblioteca
Municipiului
Tecuci

Școala
Gimnazial
ă ”Nicola
e
Bălcescu”

masă-rotu
ndă

CULTUR
AL-ARTI
STIC

VECHIU
LUIZA Ziua școlii Romania

citește”

7
noiemb
rie
2020

elevii
Biblioteca
Municipiului
Tecuci

Biblioteca
Municipiu
lui Tecuci

conferință CULTUR
AL

Taciu
Aurel,
Filimon
Catalin

Sanatate prin
miscare

Cupa
Hogas la
tenis de
masa

25-29
noiemb
rie
2019

Elevii de
liceu
pasionati de
tenis de masa,
30 elevi

Nu
Sala de
sport a
colegiului

Turneu cu
intreceri
individual
e si pe
perechi

Sportiv

Taciu
Aurel,
Filimon
Catalin

Sanatate prin
miscare

Cupa FIFA
Playstation
- fotbal

09-20
decemb
rie
2019

Elevii
colegiului, 50
elevi

CSE - Hogas

Sala de
sport si
sala de
clasa

Turneu
individual
eliminatori
u

Sportiv

Taciu
Aurel,
Filimon
Catalin

Sanatate prin
miscare

Cupa
Minte
sclipitoare
- Sah

09-20
decemb
rie
2019

Elevii
cilegiului, 28
elevi

CSE Hogas Sala de
clasa

Sistem
eliminatori
u 2 din 3

Sportiv

Taciu
Aurel

Dusmanul din
umbra

Cum sa ne
ferim de
dependenta
de drogurir

noiemb
rie
2019

Elevii clasei a
IXa C Nu Sala de

clasa

Prezentare
referate,
dezbateri,
vizionare
de filme
pentru
prevenirea
consumulu
i

Activitati
pentru
prevenirea
consumul
ui de
droguri

Patrascanu
Beatrice

De la inima la
inima

De la inima
la inima

19
decemb
rie

elevi din clase
sociale
defavorizate

CJRAE
Galati

Casa de
Cultura
Tecuci

oferirea de
cadouri
spectacol

Activitate
caritabila
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Negru
Andreea

Viata are
prioritate!

”Traficul
haotic– o
problemă a
societății
moderne?”

octomb
rie
2019-
iunie
2020

Clasele V-XII
prof. Taciu
Aurel clasa a
IX-a C

sala de
clasa ,
teren
sport

dezbateri
orele de
dirigintie,
pliante,
exersarea
regulilor
in
societate

Educatie
Rutiera

Negru
Andreea Sankt Martin

11
noiembrie
-ziua
Sfantului
Martin

11.
11.2019

clasele a V-a,
IX C,E

prof. Taciu
Aurel,
prof.Radu
Lenuta

CNCH si
Parcul
Regina
Elisabeta

Prezentare
PPT
despre
viata
Sfantului
Martin,
informare
cu privire
la traditia
acestei
sarbatori
in tarile
vorbitoare
de limba
germana,
confetiona
rea de
lampioane
si
invatarea
cantecelul
ui " Ich
gehe mit
meiner
Laterne"

Cultural

Negru
Andreea

Atelierul de
creatie
"Regenbogen"
(Curcubeu)

Targ de
Craciun,
Briosele
Craciunului

noiemb
rie-dece
mbrie
2019

clasele V-XII
prof Radu
Lenuta, prof.
Taciu Aurel

CNCH

Confectio
nare de
articole
handmade
si
vanzarea
acestora in
scopuri
caritabile

Cultural-A
rtistic
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Negru
Andreea

Promovarea
colegiului

141 de
motive sa
vii la
Hogas

4-8
noiemb
rie
2019

elevii
colegiului

prof. Rusu
Poliana CNCH

Crearea
unei scari
cu 141 de
motive
pentru
care elevii
aleg sa
urmeze
Colegiul
National
Calistrat
Hogas

Cultural-
Artistic

Negru
Andreea

Traditii si
obiceiuri de
Craciun in
Germania

Adventzeit

16-20
decemb
rie
2019

elevii claselor
a IX-a C,E si
a X-a B,C,E,F

bibliotecar
Maxim
Odorica,prof
.Taciu Aurel

CNCH

prezentare
PPT si
competitie
kahoot,
spectacol
colinde

Cultural-
Artistic

Marin
Oana
Maria

SNAC De la inima
la inima

Elevi
scoli
partener
e

Decembrie
2019

CJRAE
Galati

Casa de
cultura
Tecuci

Spectacol
caritabil,
donatii

voluntariat

Duvac
Marga

”Noaptea
Bibliotecilor.
Proiect Rose

- ”Caragial
e for ever”-
-”Seara la
Conac”-
- ”Noapte
de Napoli”

Elevi
Shadow
Theatre

Octombrie
2019
Noiembrie
2019
Decembrie
2019

Biblioteca
Municipală
Tecuci
Casa de
Cultură
Tecuci

Biblioteca
Municipal
ă
Casa de
Cultură
Sala Ion
Petrovici

Spectacol

Spectacol

spectacol
caritabil

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AN SCOLAR 2019-2020

Nume psiholog scolar: Vechiu Luiza
Unitate scolara asistata: Colegiul National "Calistrat Hogas" Tecuci

Obiectivele generale specifice scolii arondate (in functie de problemele identificate in
scoala):

Obiective generale:
-Asistarea elevilor in procesul de orientarea scolara si profesionala prin furnizarea de
informatii specifice, formarea constiintei de sine, de lume si de altii, descoperirea
resurselor si nevoilor personale, pentru optimizarea capacitatii decizionale
-Asistarea permanenta a cadrelor didactice in proiectarea si desfasurarea activitatilor cu
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caracter educativ, cat si in propria dezvoltare profesionala
-Sprijinirea parintilor in cunoasterea personalitatii copiilor si a particularitatilor varstei
acestora, in vederea optimizarii relationarii copil - parinte
Obiective operationale - formulate SMART:
Obiective SMART:
-dezvoltarea personala a elevilor si diminuarea starilor de disconfort psihic
-cristalizarea imaginii de sine pozitive
-facilitarea si optimizarea adaptarii elevului la cerintele scolii si a scolii la nevoile elevilor
-prevenirea comportamentelor deviante si a comportamentelor de risc
-favorizarea adaptarii si integrarii sociale
-stimularea creativitatii elevilor, in vederea abordarii problemelor de viata din mai multe
perspective
-adoptarea unei atitudini pozitive cu privire la propriul viitor
-orientarea carierei
Gradul de realizare al obiectivelor:
Grad de realizare al obiectivelor:
- realizarea bazei de date in urma analizei mediului educational
- analiza nevoilor de consiliere
- evidenta cazurilor
- evidenta tastelor aplicate
- teste de personalitate
- teste proiective
- fise de lucru elevi, cadre didactice
- chestionar reltia copil - parinte
- asistarea copiilor cu CES

RAPORT CANTITATIV
Numar total de solicitari: 116 din care:

 parinte: 11
 elev: 72
 diriginte: 15
 invatator: 0
 director: 1
 profesor: 2
 bunic/tutore legal: 1
 consilieri de grup: 2
 alte activitati: 12
1. NUMAR TOTAL DE ELEVI ASISITATI PE NIVEL DE VARSTA/SCOLARIZARE

Prescolari Invatamant primar Invatamant gimnazial Invatamant liceal SAM
0 1 5 67 0

2. NUMAR ELEVI CU CES ASISTATI
Nr.Crt. Nume si prenume elev(initiale) Clasa/Grupa PIP

Total elevi cu ces asistati: 2
David Sara – X C
Munteanu Irina – IX F

1

3. RAPOARTE PE TIPURI DE PROGRAME DERULATE
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Nr.Crt
. Titlu program Activitate Perioada Grup

tinta Participanti Parteneri

1. Fii in forma
pentru scoala!

Asistenta
psihopedagogica
colectiva(dirigentie)
Consiliere de grup

septembrie
octombrie
martie
ianuarie

ELEV
I
elevi

139 profesor
diriginte

2. Viitorul meu, o
prioritate!

Consiliere de grup
Asistenta
psihopedagogica
colectiva(dirigentie)
Orientare/reorientare
scolara

septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie

ELEV
I

elevi
Capris
Adria
n

244
profesor
diriginte
parinte

3. Autocunoasterea-
cheia spe succes!

Asistenta
psihopedagogica
colectiva(dirigentie)
Elaborare materiale
Consiliere de grup

octombrie
noiembrie
ianuarie
februarie

ELEV
I
elevi

227

Psihologi
scolari
profesor
diriginte

profesor

4.
Prevenirea
comportamentelo
r de risc

Asistenta
psihopedagogica
colectiva(dirigentie)

decembrie elevi 56 Psihologi
scolari

5. Invitatie la
sanatate

Asistenta
psihopedagogica
colectiva(dirigentie)
Asistenta
psihopedagogica
colectiva(studii/cercetari)

decembrie elevi
e

49 director

6. Voluntar de
Tecuci Consiliere de grup decembrie ELEV

I 15 director
educativ

4. NUMAR SOLICITARI/INTERVENTII PE TIPURI DE PROBLEME

Nr.Crt. Tipul de problema
Consiliere individuala Consiliere de

grup

Evaluare
psihoaptitudi

nala
elevi parinti profesori elevi elevi

1 Consiliere pentru cariera 37 0 0

2 Autocunoastere, dezvoltare
personala 22 2 5 Grupuri:1

participanti:28

3
Disconfort psihic - timiditate,
stima de sine scazuta, dificultati
socioemotionale

13 8 4

4 Dificultati de invatare (adaptare,
integrare scolara, esec, abandon 0 0 1
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scolar)

5 Agresivitate/violenta, probleme
comportamentale 0 0 1

6 Relationarea cu parintii,
dificultati familiale 6 0 0

7 Relationarea cu profesorii 3 0 0

8
Relationarea cu colegii /
covarstnicii (comunicare,
non-discriminare)

3 0 0

9 C.E.S 4 0 6

10 Prevenirea comportamentelor de
risc 3 1 3 Grupuri:1

participanti:10
11 Diagnoza mediu scolar 0 0 0

5. PARTICIPARI LA ORE DE DIRIGENTIE
Nr. total de ore sustinute: 35

Cele mai frecvente 5 teme abordate:
 Boli cu transmitere sexuala (1 ori)
 Surse de stres din viata noastra (3 ori)
 Emotiile si strategii de gestionare (4 ori)
 Alegerea carierei o prioritate! (1 ori)
 Stresul - cauze si efecte (2 ori)
6. STUDII/CERCETARI

Nr.Crt. Tema Grup tinta / Nr. persoane
investigate

Instrument
folosit

1 Identificarea nevoilor de consiliere elevi, parinti, profesori chestionar

2 Analiza mediului educational profesori diriginti,
invatatori chestionar

7. TIPURI DE INTERVENTII
1. Consiliere individuala (total persoane) 102
2. Consiliere de grup (total grupuri) 2
3. Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) 21
4. Consiliere parinti 0
5. Orientare/reorientare scolara 1
6. Asistenta psihopedagogica colectiva(studii/cercetari) 18
7. Elaborare materiale 7

8. Activitati/ore in cadrul curriculumului la decizia
scolii 0

9. Consiliere individuala - online 29
10. Consiliere de grup - online 27
11. Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) - 15
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online
8. MATERIALE SUPORT REALIZATE

- Proiecte ecucationale
- Exercitii de lucru elevi

9. ACTIVITATI DE PERFECTIONARE
- Cerc metodic psihologi scolari - Sanatatea mintala
- Caracteristici ale sănătății mentale la preadolescenti si adolescenti din perspectiva consilierii
psihopedagogice
- Managementul emotional si iertarea - curs

10. ALTE ACTIVITATI IN CARE AM FOST IMPLICAT
- "O zi de lectura!" - parteneriat cu Scoala Gim. "Nicolae Balcescu" si Biblioteca Municipala
Tecuci
- "Romania citeste!" - parteneriat cu biblioteca Municipala
- Ziua Scolii - activitate extracurriculara
- Reprezentarea sociala a profesiei de psiholog: De la interventii clasice la interventii
organizationale -Comisie metodica psihologi scoalari Tecuci
- Lansare Campamie "De la inima la inima"
- Campanie umanitara "De la inima la inima" 2019
- Evaluare psihosomatică – Scoala Gim. ”E. Doamna”

11. TOTAL ACTIVITATI/INTERVENTII
1) Consiliere individuala - 183
2) Consiliere de grup - 22
3) Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) - 21
4) Orientare/reorientare scolara - 1
5) Asistenta psihopedagogica colectiva(studii/cercetari) - 18
6) Elaborare materiale - 7
7) Consiliere individuala - online - 29
8) Consiliere de grup - online - 27
9) Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) - online - 15

COMISIA PROIECTE SI PROGRAME EUROPENE

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2019 – 2020

Comisia a avut ca obiective informarea cadrelor didactice în domeniul
proiectelor europene, încurajarea acestora să participe la mobilităţi, seminarii şi vizite de
studiu în spațiul european – prin înscrierea la cursuri, realizarea unor conturi pe platforma
europeană eTwinning, implicarea unităţii şcolare în proiecte de parteneriat cu unităţi similare
din spaţiul european, promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie,
focalizarea demersurilor educaționale pe formarea competențelor cheie și a competențelor
transversale la elevi.

Principalele activităţi desfăşurate:
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1.Proiectul privind învăţământul secundar–ROSE / ROMANIAN SECONDARY
EDUCATION PROJECT

Coordonator grant-prof. Marin Oana. Programul este in derulare.
Se desfasoara activitaţi remediale la disciplinele de examen la bacalaureat, conform

planului remedial stabilit de profesori.
In cadrul activitatilor extrascolare s-a desfasurat o excursie cu elevii implicati in

proiect.
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%.

2. Proiectul EUROSCOLA
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci participa la Concursul național

EUROSCOLA, ediția a XII-a (2019-2020), ediție care se va desfășura sub titlul
generic ”Educaţia schimbă vieți” cu proiectul ”Modele demne de urmat în istoria locală:
Familia Cincu".



135

O comunitate progresivă este o comunitate educata. Pornind de la un plan de bătaie
general, dar extrem de important, nucleul oricărei comunități frumoase este educația. Pentru a
evolua pe orice plan, este nevoie mai întâi de toate ca accesul la școală să fie nemijlocit de
vârstă, etnie, statut financiar. Ce pot face elevii este să informeze și sa se asigure că
informația este absorbită de toate păturile comunității.

Echipa de proiect care cuprinde 24 de elevi din clasele a X-a și este coordonată
de doamnele profesoare Marin Oana Maria și Onica Monica Iuliana a ales să readucă în prim
plan valorile și principiile Familiei Cincu care si-a pus amprenta asupra istoriei și culturii
locale.

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre
procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii
Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre,
oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European,
de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an.
Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin
membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii, formulează
propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă
sau resping propunerile legislative, însă într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul
zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele
Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru
acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Ediția 2019-2020 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Eucația
schimbă vieți”. „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este cadrul strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său,
programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective
strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor
obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de
lucru periodic.

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează
orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru
preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte
dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să
asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să
asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională.

Elevii sunt invitați:
a. să identifice la nivel local, județean sau național personalități sau chiar persoane

obișnuite, care au reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație și/sau
învățarea și practicarea unei meserii și să facă o prezentare de maxim trei pagini a uneia
dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al
practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la
funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene).

b. să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și
conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind
de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației. În
prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra
elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.
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Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul
acestui demers și de a contribui astfel la conștientizarea rolului educației și formării
profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean, precum și asigurarea prosperității
economice durabile, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și
conștientizare a beneficiilor pe plan personal și la nivelul comunității.

Poate fi aleasă orice personalitate/persoană de la nivel local, județean sau național,
care a activat în orice domeniu contribuind la funcționarea normală și la bunăstarea
comunității (locale, județene, naționale sau europene).

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, s-au primit manuale pentru programul
ales. Elevii claselor inscrise au realizat on-line pre-testele.

Temele alese de profesorii coordonatori-prof. Ionita Doina, prof. Vrabie Felicia,
prof. Panait Elena, prof. Negru Andreea-oferă elevilor posibilitatea formării abilităților
necesare dezvoltării personale și profesionale. Proiectul este în derulare.

4. Activitati pe teme europene desfașurate la nivelul unității de ȋnvațământ, conform unui
plan de comunicare pe teme europene.

Responsabil Comisie Proiecte şi programe
europene,

prof. Ioniţă Doina

LISTA PARTENRIATE SI PROTOCOALE DE COLABORARE 2019-2020

Nr.
crt. Instituția/organizația parteneră Obiectul colaborării Durata acordului

1
Universitatea
Tehnică ,,Gheorghe Asachi”
Iași

Organizarea în comun a
concursurilor de creativitate
științifică

nelimitat

2 Academia de Studii Economice
București

Desfășurarea unor activități de
colaborare pe plan didactic și
științific

3 ani

3 Universitatea ,,Dunărea de Jos”
Galați

Colaborare în vederea realizării
activităților susținerii și promovării
reciproce în aria educațională. 1 an

4 Teatrul ,,V.I. POPA” Bârlad
Realizarea unor activități cultural
artistice la nivel local, județean,
național și internațional. nelimitat

5 Club Sportiv Școlar Tecuci
Colaborarea în realizarea
competiției demonstrative de
robotică din cadrul FTC România. nelimitat

6
Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină
Veterinară București

Realizarea unor actiuni comune
privind prezentarea ofertei
educaționale în rândul elevilor. 1 an

Palatul Copiilor Galați Organizarea și implementarea Pe perioada organizării
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7 proiectului educațional și desfășurării
proiectului.

8
Asociația
Cultural-Științifică ,,Vasile
Pogor” Iași

Realizarea Festivalului
Internațional –
Concurs ,,ANELISSE” de desene,
fotografii, filme și reviste școlare

nelimitat

9
Asociația
Cultural-Științifică ,,Vasile
Pogor” Iași

Realizarea Simpozionului
Internațional ,,Universul
Științelor”

nelimitat

10 Școala Posliceală ,,Carol Davila”
Tecuci

Stabilirea unor acțiuni de interes
local sau național 1 an

11 Seminarul Teologic ,,Sf. Ap.
Andrei” Galați

Activități in vederea realizării
Simpozionului,,Reflecții ale
tinerilor despre satul românesc –
mărturii despre preoți , învățători și
gospodari”

Noiembrie 2019

12 Scoala Gimnazială nr. 1
Brăhășești

Informarea elevilor despre
fenomenul de violență 1 an

13 S.C. FANTASTIC SHOW
STAGE S.R.L. Galați

Activități care să contribuie la
dezvoltarea gustului pentru artă și
valorile ei. 1 an

14 Școala Gimnazială ,,Anghel
Rugină” Tecuci

Promovarea imaginii pozitive și
serviciilor educaționale ale școlilor
partenere nelimitat

15 Școala Gimnazială ,,Dimitrie
Sturdza” Tecuci

Promovarea imaginii pozitive și
serviciilor educaționale ale școlilor
partenere nelimitat

16 Asociația Clubul de Științe
GEEA Tecuci

Promovarea încrederii în valențele
educației, în capacitatea acesteia
de a pregăti viitorul

1 an

17 Școala Gimnazială ,,Elena
Doamna” Tecuci

Educarea elevilor pentru
înțelegerea aprecierea și
promovarea informațiilor
valoroase

nelimitat

18 Școala Gimnazială ,,Nicolae
Bălcescu ” Tecuci

Educarea elevilor pentru
înțelegerea aprecierea și
promovarea informațiilor
valoroase

nelimitat

19 Asociația Cultural
Științifică ,,Pleadis” Iași

Atragerea copiilor și tinerilor în
participarea la activități
extrașcolare

3 luni

20 Asociația Cultural
Științifică ,,Pleadis” Iași

Atragerea copiilor și tinerilor în
participarea la activități
extrașcolare

3 luni

21 Fundația ,,Inima de Copil”
Galați

Desfățurarea de activități comune
în domeniul educației formale și
informative. 1 an

22 Asociația Fotbal Club
Universitatea Galați

Realizarea de activități sportive și
educative comune 1 an

23 Casa de Cultură Tecuci
Realizarea de campanii de
informare a opiniei publice privind
activitățile educative

1 an

24 Școala Gimnazială ,,Iorgu Dobândirea de către elevi a Nelimitat
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Iordan” Tecuci competențelor de utilizare corectă
a limbii române

25 Casa Corpului Didactic Buzău
Organizarea și derularea
programului de formare
continuă ,,CRED”

4 ani

26 L.T.E.C. Tecuci

Educarea elevilor pentru
înțelegerea aprecierea și
promovarea informațiilor
valoroase

27 Clubul Sportiv Școlar Tecuci

Schimburi de experiențe, activități
educative, culturale și sportive.
Colaborarea in realizarea
competiției demonstrative de
robotică din cadrul FTC România

nelimitat

28 JA România Programe de dezvoltare a
abilităților pentru viață și profesie 1 an

29 Liceul Tehnologic ”Alexe
Marin” Slatina, Olt

Colaborarea în derularea
Proiectului Național ”Chimia
verde- chimia durabilă”, ed. VI
(concurs național și sesiune de
referate și comunicări științifice)

1 an

30
Colegiul Național de
Informatică ”Carmen Sylva”
Petroșani

Colaborarea în derularea
- proiectului național de creație

literară ”Marin Preda- expresia
unei mari conștiințe”, ed. X

- proiectului național ”Valențe
educative în context european”

1 an

31

Liceul Teoretic ”Ioniță Asan”
Caracal, Olt
Școala Gimnazială ”Nicolae
Bălcescu” Caracal, Olt

Colaborarea în derularea
proiectului județean ”Cadrul
didactic modelator de
personalitate”
Colaborarea în derularea
proiectului regional ”Pe ulițele
satului”, ed. III

1 an

32
Liceul Tehnologic ”Mihai
Eminescu” Dumbrăveni,
Suceava

Organizarea și desfășurarea de
activități extrașcolare, literar-
artistice în cadrul proiectului
educațional ”Eminescu- durată
lirică eternă”
Colaborarea în cadrul
proiectului ”Copilăria – un dar
pentru tine”- dezvoltarea spiritului
de voluntariat și socializare cu
elevi din medii defavorizate

1 an

33 Liceul Teoretic ”Callatis”
Mangalia

Colaborarea în cadrul
proiectului ”Marea Neagră
digitală”

1 an

34 Liceul Teoretic Buziaș

Colaborare în cadrul conferinței
naționale ”Biblioteca școlară –
spațiu ideal de informare și
comunicare , ed. IX”

1 an

35 Primăria Tecuci
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