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POLITICI EDUCAŢIONALE 

ÎN COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” 

       Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul şcolar 2017-2018, unitatea noastră de 

învăţământ a urmărit: 

 performanţele intelectuale; 

 deprinderea unor abilităţi practice; 

 exersarea eficientă a abilităţilor de studiu; 

 stimularea competiţiei; 

 respectul pentru ştiinţă; 

 recunoaşterea valorilor culturale şi ştiinţifice. 

 

Apreciem că unele dintre principalele realizări din anul școlar 2017-2018 sunt: 

 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor 

aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ. 

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale. 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 

cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe. 

 Îmbunătăţirea calităţii predare-invăţare-evaluare, astfel încât să se asigure şanse 

egale tuturor elevilor. 

 

 

NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 Nivel primar: 8 clase/230 de elevi 

 Nivel gimnazial: 8 clase/159 de elevi 

 Nivel liceal: 34 clase/1028 de elevi 

 

 

 

 

 



                                       RESURSE UMANE, I 

 

Cadre didactice:  82          

       3 debutanți 

       8 definitiv 

       6 gradul didcatic al II-lea 

       60 gradul didactic I 

       5 titlul științific de doctor 

Norme didactice: 77,67  

 

Personal didactic auxiliar: 16 norme (14 ocupate/2 vacante) 

Personal nedidactic: 17 norme  

 

RESURSE UMANE, II 

 

 

Dinamica resurselor umane. Elevi 

 

          

NIVELUL Înscriși 

la 

începutul 

anului 

școlar 

Număr 

de elevi 

rămași la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi 

veniți în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi 

plecați în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi 

promovați  

la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi cu 

abandon 

la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi 

repetenți 

la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Primar 230 227 4 6 227 1 - 

Gimnazial  159 162 8 3 162 - 2 

Liceu 1028 1033 10 2 1033 3 - 

Total 1417 1422 22 11 1422 4 2 

 

 

STAREA DISCIPLINARĂ. ABSENTEISMUL, I 

 

 

Clasa Total 

absențe 

Motivate Diriginte 

Preg. A 104 104 Pipirigeanu R. 

Preg. B 28 28 Rusu Mina 

Cls. I 131 131 Vrîncianu A. 



Cls. II A 94 94 Ciobanu Dorel 

Cls. II B - - Apostol Laura 

Cls. III A - - Sava Anisoara 

Cls. IV A - - Onu Gheorghe 

Cls. IV B 42 - Tataru Adina 

Total primar 399 357  

 

 

 

 

 

Clasa Total 

absențe 

Motivate Diriginte 

Cls. V A 29 19 Irina Cecilia 

Cls. V B 323 31 Cușmir Stejărel 

Cls. VI A 78 30 Asiminei Madalin 

Cls. VII A 270 270 Filioreanu N. 

Cls. VII B 429 174 Luca Roxana 

Cls. VIII A 79 73 Manole Luminita 

Cls. VIII B 855 366 Luchian Izabela 

Cls. VIII C 231 151 Olariu Mihaela 

Total gimnaziu 2294 1114  

 

 

 

 



Clasa Total 

absențe 

Motivate Diriginte 

Cls. IX RA 539 153 Morosanu D. 

Cls. IX RB 170 111 Beca Mihaela 

Cls. IX RC 471 369 Pascu E. 

Cls. IX RD 190 119 David Ion 

Cls. IX RE 168 132 Radu Anca 

Cls. IX RF 134 58 Trofin M. 

Cls. IX UA 335 305 Ionita Elena 

Cls. IX UB 287 106 Drăgănescu 

Cls. IX UC 109 74 Puiu D. 

Total cls a IX-a 2403 1427  

 

 

        Clasa    Total 

absențe 

           Motivate                    Diriginte 

Cls. X RA 232 100 Căpitanu C. 

Cls. X RB 1154 639 Airinei Ana 

Cls. X RC 356 181 Preda R. 

Cls. X RD 297 183 Croitoriu C. 

Cls. X RE 450 371 Avadanei A. 

Cls. X RF 180 115 Carp Octavian 

Cls. X UA 851 396 Afloari Mihai 

Cls. X UB 288 122 Szekeres B. 

Cls. X UC 347 163 Cracana Ioan 

Total cls a X-a 4155 2270  

 



 

Clasa Total 

absențe 

Motivate Diriginte 

Cls. XI RA 1301 864 Radu Dragos 

Cls. XI RB 492 393 Nutu Mirela 

Cls. XI RC 170 146 Bompa L. 

Cls. XI RD 591 257 Apostoae C. 

Cls. XI RE 446 155 Baicanescu C. 

Cls. XI UA 385 110 Tarhon B. 

Cls. XI UB 937 439 Cucos Adina 

Cls. XI UC 364 168 Manoliu C. 

Total cls a XI-a  4686 2532  

 

 

Clasa Total 

absențe 

Motivate Diriginte 

Cls. XII RA 1113 819 Iosub M. 

Cls. XII RB 1503 1349 Mosneagu V. 

Cls. XII RC 699 560 Oancea C. 

Cls. XII RD 1298 762 Ungurenasu T 

Cls. XII RE 1492 1139 Tolocan A. 

Cls. XII UA 1492 1139 Mihaila Ioana 

Cls. XII UB 868 572 Pupazan Gh. 

Cls. XII UC 476 406 Corduneanu A 

Total cls a XII-a 8641 6480  

TOTAL LICEU 19885 12709  

 



STAREA DISCIPLINARĂ. ABSENTEISMUL, II 

Activităţile de prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar 

au vizat o serie de obiective generale, după cum urmează: 

> Creşterea nivelului de conştientizare, în rândul elevilor, cu privire la riscurile 

la care se expun prin refuzul de a frecventa cursurile şcolii. 

> Realizarea unui mediu educaţional stimulativ pentru elevi (diversificarea şi 

atractivitatea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, promovarea 

cooperării, recompensarea echitabilă a învăţării etc.) 

> Deschiderea şcolii către comunitate şi diversificarea proiectelor, în parteneriat 

cu actorii de la nivelul comunităţii. 

 

 

ACTIVITATEA DE PERFORMANȚĂ. BURSE DE PERFORMANȚĂ 

 

 

Numele si prenumele elevului 

 

 

Clasa 

 

Rezultatul obtinut 

 

Concurs/ Competitie 

1.Pâslaru Gabriel IX RA Premiul II Olimp. Jud. Lb 

Română 

2.Gheorghita Cristina Georgiana IX RD Locul III Concursul Si eu pot fi 

bun la mate 

3.Tomovici Iulian IX RD Locul III Conc. Impuls 

Perpetuum, faza 

Nationala 

4. Simion Paul Sebastian IX RE Premiul III Olimp. Jud. De 

Lingvistica 

5. Ignat Carmen Mihaela IX RE Mentiune Olimp. Nat. de Lb 

Romanice, Lb Franceză 

Premiul I Olimp. Jud. Lb 

Franceză 

6. Margine Nicolae IX RE Premiul III Olimp. Jud. Lb. 

Franceză 

7. Sandu Paul Adrian IX RC Premiul II Conc. De Fizica si 

Chimie Impuls 

Perpetuum 

8. Andrei Iustin IX RC Premiul II Concurs Interjudetean 

de Geografie 

9. Cârjă Ioan IX RC Premiul III Olimp. Jud. Biologie 

10. Fruntoaea Bianca IX RC Premiul III Conc. Jud. Comper 

11. Murariu Tudor Cristian IX RB Premiul II Olimp. Jud. 

Matematică 

  Locul I Conc. Nat. Istorie 

12. Nitu Matei Dragos IX RB Locul I Olimp. Nat. Fizică 

Ștefan Procopiu 



13. Apostol Antonin IX RB Premiul II Olimp. Jud. Lb. 

Franceză 

14. Manolache Flavian IX RB Premiul II Olimp. Jud. 

Matematică 

15. Huma Vasile Dragos IX RB Premiul II Olimp. Jud. Geografie 

16. Ilioi Daniel IX RB Locul I Conc. Nat. Istorie 

17. Mihăilă Georgiana XII UB Premiul I Ol. Jud. Istorie 

18. Tănăselea Rebeca-Emilia XII UB Premiul III Ol. Jud.Istorie 

19. Vasilca Miruna X UA Premiul III Ol. Jud. Istorie 

20. Apostol Maria-Elidia X RA Premiul I Ol. Jud. Religie 

Premiul Special Ol. Nat. Religie 

21. Filimon Maria X RE Premiul II Ol. Jud. Religie 

22. Bălăoiu Ioana X UC Premiul III Ol. Jud. Religie 

23. Voinia Teodora XI RA Premiul I Ol. Jud. Religie  

24. Aron Bianca XI RB Premiul III Ol. Jud. Religie 

25. Croitoriu Iustina XII RC Premiul I Ol. Jud. Religie 

26. Ungureanu Maria XII RC Premiul III Ol. Jud. Religie 

27. Vasiliu Ana XII RC Premiul I Ol. Jud. TIC 

  Mentiune, Medalie de 

Argint 

Ol. Nat. TIC 

Premiul II Ol Jud. Informatica 

28. Macovei Ioan Mihail XII RD Premiul II Ol. Jud. TIC 

29. Aron Radu XII RD Premiul II Ol. Jud. TIC 

30. Bălănici Andrei Daniel X RB Premiul II Ol. Jud. Chimie 

Premiul II Conc. Mathesis CJE 

31. Oglinzanu Gabriela XII RE Premiul III Conc. Mathesis CJE 

Premiul III Ol. Jud. Matematica 

Premiul I Concursul National 

Haimovici 

32. Avasilcai Mihaela XI Premiul II Conc. Nat. Haimovici 

33. Agapie Ilinca X RC Premiul III Ol. Jud. Lb. Română 

34. Apostol Maria XI RF Premiul III Ol. Lectura ca abilitate 

de viata 

35. Nuţu Constantin XI UC Premiul III Ol. Jud. Lb. Română 

36. Bălănescu Elena Georgiana X UC Premiul Special Ol. Nat. Lb. Latina 

Premiul III Ol. Jud. Lb. Latina 

Premiul II Ol. Jud. Certamen 

Ovidianum 

Mentiune Ol. Nat. Certamen 

Ovidianum 

37. Echipa Handbal Liceu Fete Locul I Jud. ONSC 

38. Echipa Handbal Gimnaziu 
Fete 

Băieți 

Locul II 

Locul III 

Jud. ONSC 

Jud. ONSC 

39. Echipa Handbal Gimnaziu Baieti Locul III Jud. ONSC 

 

 

 

 



STAREA DE SĂNĂTATE A ELEVILOR 

 
        Cabinetul medical scolar asigura asistenta medicala profilactica, de urgenta si curativa, 

elevilor inscrisi in unitatea de invatamant. Dintr-un numar aproximativ de 1406 elevi inscrisi 

in clasele pregatitoare pana la clasa a XII a, aveam inregistrate la evidenta speciala,l a 

sfarsitul anului scolar 2016-2017, 595 de cazuri de boli cronice, structurate pe grupe de 

varsta, numeric, conform tabelului de mai jos. 

 

 

NR. 

CRT. 

             

EVIDENTA SPECIALA 

A AFECTIUNILOR CRONICE 

 

TO- 

TAL 

NR. 

CAZURI 

CLS. PREG - 

IV 

NR. 

CAZURI 

CLS.  

V-VIII 

NR. 

CAZURI 

CLS. 

IX-XII 

1 ASTM BRONSIC  44          2       9         33 

2 ALTE AFECTIUNI CRONICE ALE 

APARATULUI RESPIRATOR 

 31          2       9         20 

3 REUMATISM ARTICULAR ACUT    3          -       -           3 

4 AFECTIUNI CRONICE 

REUMATISMALE 

   8          -       -           8 

5 HIPERTENSIUNEA ARTERIALA  18          -       3         15 

6 BOLI CARDIACE CONGENITALE SI 

DOBANDITE 

 39          1       5         33 

 7 DIABET ZAHARAT    5         -      -           5 

 8 HEPATITA CRONICA    3          -      -          3 

 9 ULCER GASTRIC SI DUODENAL    -          -       -          - 

10 ALTE BOLI ALE APARATULUI 

DIGESTIV 

 24          -       1         23 

11 LITIAZA RENALA    2          -       -           2 

12 ALTE BOLI CRONICE ALE 

APARATULUI URINAR 

  7          1       -           6 

13 BOLI CRONICE GENITALE FEMININE  30         -       -         30 

14 EPILEPSIE    5          1       1           3 

15 ALTE BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS  40         17       6         17 

16  TULBURARI PSIHICE    6           3       -           3 

17 AFECTIUNI ALE APARATULUI 

LOCOMOTOR SI ALE COLOANEI 

VERTEBRALE 

 77           3     14         60 

18 TULBURARI DE AUZ (HIPOACUZIE)    4          3        -           1 

19 TULBURARI DE VEDERE  121        25      25         71 

20 OBEZITATE    17          4        2         11 

21 TUMORI MALIGNE      1          -        -          1 (decedata) 

22 GUSA TIROIDIANA      1          -        -           1 

23 ANEMIE CARENTIALA    17          1        3         13 

24 TUMORI BENIGNE      13          -        -           13 

25 SPASMOFILIE   53           1          7          45 

26 BOLI DE SANGE     5           -          -             5 

27 ENDOCRINOPATII CRONICE     -           -          -             - 

28. ALTE AFECTIUNI CRONICE   21           7          3          11 

                                                    TOTAL                        595         71        88         436 

 

  

 



        La sfarsitul anului scolar aveam inregistrate 4609 de prezentari la cabinetul medical al 

liceului, reprezentand asistenta medicala de urgenta si curativa: 

                         - 3289-prezentari pentru afectiuni acute intercurente(infectii 

respiratorii,afectiuni digestive,crize de tetanie,alergii,afectiuni renale si 

ginecologice,sindroame somatogene generate de adaptabilitatea scolara,distonii 

neurovegetative ,etc)  

                        -  540  –prezentari pentru tratamente si interventii de prim ajutor 

(traumatisme,plagi,tratamente conform Rp) 

- 780  –consultatii medicale pentru competitii sportive,olimpiade scolare, 

excursii. 

        Activitatea profilactica a cabinetului medical scolar consta in: 

a. Triaj epidemiologic efectuat dupa fiecare vacanta scolara sau in focar de boli 

transmisibile(depistare si izolare a cazurilor si indicatii de tratament 

pediculoza,scabie,viroze respiratorii,angine,micoze,veruci vulgare etc), 

                1.  Triaj epidemiologic la inceput de an scolar-cazuri  depistate si rezolvate: 

                    -pediculoza capilara                 - 12 cazuri 

                    -angine                                    - 7 cazuri 

                    -IACRS                                   - 10 cazuri 

                    -micoze                                   - 7 cazuri 

                    -prurigo subacut                       - 1 caz     

                    -veruci vulgare                         - 2 cazuri 

                    -alte afectiuni dermatologice     - 8 cazuri 

                  2.  Triaj epidemiologic dupa vacanta din noiembrie- cazuri depistate si rezolvate: 

                    -pediculoza capilara                  -8 cazuri 

                    -viroze respiratorii                     -4 cazuri 

                    -angine                                        -2 cazuri 

                   3. Triaj epidemiologic dupa vacanta de iarna- cazuri depistate si rezolvate: 

                    -pediculoza capilara                  -8 cazuri 

                    -angine                                         -5 cazuri 

                    -viroze respiratorii                     -3 cazuri 

                    -micoze                                        -2 cazuri 

                    -veruci vulgare                            -2 cazuri  

                   4. Triaj epidemiologic dupa vacanta de primavara-cazuri depistate si rezolvate: 

                    -pediculoza capilara                   -5 cazuri 

                    -micoze                                        -2 cazuri 

                    -alergodermii                              -7 cazuri 

                    -angine                                         -4 cazuri 

                     

b. Educatie pentru sanatate-pe parcursul anului scolar,am desfasurat activitati 

de E.P.S la clasele primare,gimnaziale si liceale.Temele abordate au fost de 

interes ,fiind fie teme propuse de D.S.P ,fie teme importante pentru 

colectivitate,in contextul general actual. 

                     

         Activitatile care s-au desfasurat in Sala de festivitati a liceului, pe ani de studiu, au 

fost organizate impreuna cu responsabila comisiei de educatie sanitara,prof.Irina 

Cecilia. Mentionam ca la majoritatea activitatilor de educatie sanitara s-au impartit 

material informative primite de la D.S.P Neamt. 

                         Luna septembrie 2016 

                      -importanta triajului epidemiologic in colectivitati;prevenirea si tratamentul 

pediculozei si scabiei 



                      -simptomatologia si preventia in meningita virala si enteroviroze 

                      -prevenirea infectiilor cu transmitere respiratorie 

                      -importanta igienei personale in prevenirea imbolnavirilor 

                      -contraceptia 

                          Luna octombrie 2016 

                      -marcarea zilei mondiale a alimentatiei(16 oct)-“Generatia fast-food si 

carbogazoasa” 

                      -marcarea zilei mondiale de prevenire a gripei(30 oct)-“Gripa o boala de sezon” 

                          Luna noiembrie 2016 

                       -importanta alimentatiei sanatoase in prevenirea bolilor de nutritie si a 

diabetului 

                       -marcarea zilei mondiale de lupta impotriva diabetului(14 nov)-“Diabetul boala 

secolului 21” 

                       -comportamente cu risc-fumatul-“Invinge dependenta de tutun.Recastiga-ti 

sanatatea.”  

                       -ZEIA-ziua europeana de informare despre antibiotice(18 nov). 

                          Luna decembrie 2016 

                      -“Minte sanatoasa in corp sanatos” 

                      -“O zi buna incepe cu micul dejun” 

                      - comportamente cu risc-consumul de droguri-“Fii destept!Spune NU 

drogurilor!”  

                          Luna ianuarie 2017 
                        -cancerul de col uterin si screening-ul CCU 

                        -igiena personala si colectiva a scolarului mare/adolescentului. 

                          Luna februarie 2017 
                        -ziua mondiala de lupta impotriva cancerului-“Noi putem.Eu pot.” 

                        -“Relaxeaza-te ,copile(fara Tv si internet)!Salveaza-ti copilaria! 

                          Luna martie 2017 

                        - comportamente cu risc-consumul de droguri-“Fii destept!Spune NU 

drogurilor!”  

                        -“Invinge tuberculoza acum si pentru totdeauna!” 

                        -“Fii inteligent ,pastreaza-ti zambetul sanatos intreaga viata!” 

                           Luna aprilie 2017 

                        - comportamente cu risc-consumul de droguri`-“Fii destept!Spune NU 

drogurilor”  

                        -“Fii activ pentru o inima sanatoasa!” 

                        -“Depresia si importanta comunicarii” 

                        -igiena personala si a colectivitatii 

                           Luna mai 2017 

                         -despre importanta vaccinurilor-“Vaccinarile sunt benefice” 

                         -alimentatia sanatoasa si activitatea fizica 

                         -obezitatea la copil 

                         -comportamente cu risc-fumatul-“Tutunul ne ameninta pe toti!” 

                         

                 c. supravegherea modului de efectuare a curateniei si dezinfectiei in spatiile scolii, 

                 d. examenele medicale de bilant (cu masuratori somatometrice,fiziometrice etc). 

 

                            

                                           dr. Platon Maria Mihaela 

 Medic specialist Medicină Generală 



ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU  

I. CATEDRA  DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 
 
Activitatea ştiinţifică şi metodică a catedrei 

• ,, Dor de Eminescu” – activitate dedicată ,,Zilei Culturii Naționale” (16.01.2017) – Sala de 

Festivități a colegiului – organizator,  prof Nuțu Mirela 

•,,Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (16.02.2017)  –  activitate organizată la biblioteca 

școlii cu elevii claselor a IX-a (60 de elevi), coordonator, prof. Pascu Elisabeta 

•  Activități dedicate ,,Zilei Internaționale a Poeziei” – ședința specială a Cenaclului ,, 

Creanga de aur” pentru elevii de liceu – organizator,  prof. Pascu Elisabeta și ședința specială 

a Clubului de Lectură ,,Cuvinte potrivite” pentru elevii de gimnaziu – organizatori prof. 

Filioreanu Nicoleta și prof. Nuțu Mirela 

• Activitate demonstrativă cu tema Titus Petronius Niger, Cenna Trimalchionis, în cadrul 

Cercului pedagogic de Limbi clasice – prof. Drăgănescu Mihaela  

• Referatul Dimensiunea interculturală a Antichității latine și  expoziție de carte de interes 

didactic în cadrul Cercului pedagogic de Limbi clasice – prof. Drăgănescu Mihaela  

 

Activități de formare continuă 

• participare cu lucrare la Simpozionul Judeţean „Creaţia eminesciană – operă deschisă” – 

prof. Pascu Elisabeta 

• programul de formare „Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de 

calitate în învățământul preuniversitar”, program implementat de Asociația Proeuro-Cons 

Slatina – prof. Drăgănescu Mihaela 

• programul de formare „Metode learning by doing de predare-învățare”, program furnizat de 

Junior Achievement în parteneriat cu MEN– prof. Drăgănescu Mihaela și prof. Pascu 

Elisabeta 

• participare la Seminarul de formare „Introducere în tehnicile de argumentare și dezbatere”, 

seminar organizat de ISJ Neamț– prof. Drăgănescu Mihaela  

• participarea la activităţile proiectului ERASMUS+ „Educatia nonformală la adulți”Spania 

febr.2017 – prof. Manoliu Cătălina 

• participarea la Forum Educational Magister-Iasi,mai 2017– prof. Manoliu Cătălina 

• participarea la Simpozionul Educațional Internațional ,,Educație fără frontiere!”  – prof. 

Nuțu Mirela 

 

 Performanțe în activitatea cu elevii 

 

1.Rezultate la Examenele Naționale 

 

Rezultate obținute la Evaluare Națională 

 

Note sub 
5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total  

 5    4 8 18 12 9 - 56 



 
 
 
 
Rezultate obţinute la Examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2016 

 

Eliminaţi Note 
sub 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total  

- 2 37 49 68 83 28 - 267 

 
 

 
 

 

Profil real, specializarea matematică-informatică 

 

Eliminaţi Note 
sub 5 

5-5,99 6-6,99  7-
7,99 

8-8,99 9-9,99 10 Total  

- 2 19 27 34 41 11 - 135 
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Profil real, specializarea ştiinţe ale naturii 

 

Eliminaţi Note 
sub 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total 

- - 2 2 6 13 11 - 34 

 
 

 
 
 
Profil umanist, specializarea filologie 

 

Eliminaţi Note 
sub 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total 

- - 14 19 22 9 2 - 66 
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Profil umanist, specializarea științe sociale 

 

Eliminaţi Note 
sub 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total 

- - 2 1 6 20 4 - 33 
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2.Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare 

 

 

Numele şi prenumele 
elevului 

Olimpiada/ Concursul Etapa Premiul Clas
a  

Profesor 
coordonator 

Bălănescu Elena 
Georgiana 

Olimpiada de Limba 
latină 

Națio
nală 

Premiu 
special 

a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Bălănescu Elena 
Georgiana 

Olimpiada de Limba 
latină 

județ
eană
  

Premiul 
al III-lea 

a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Agapie Ilinca Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană
  

Premiul 
al III-lea 

a IX-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Nuțu Constantin Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Premiul 
al III-lea 

a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Apostol Maria Olimpiada ,,Lectura ca 
abilitate de viață” 

județ
eană 

Premiul 
al III-lea 

a X-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Apostoae Alexandra-
Ioana 

Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a IX-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Deaconu Claudia-
Gabriela 

Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a IX-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Apostol  Elidia  Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

Apostol Maria Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a X-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Oltianu Ștefania Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a 
VIII-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Voinia Teodora Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a X-
a 

Margine 
Adina-
Raluca 

Oglinzeanu Gabriela Olimpiada de Limba și 
Literatura Română 

județ
eană 

Mențiune a XI-
a 

Margine 
Adina-
Raluca 

Murariu Diana-Elena Olimpiada ,,Lectura ca 
abilitate de viață” 

județ
eană 

Mențiune a X-
a 

Filioreanu 
Nicoleta 

Bălănescu Elena 
Georgiana 

Certamen Ovidianum 
Ponticum 

națio
nală 

Mențiune a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Popescu Andrada Concursul Regional de 
Creație Literară 
,,Festivalul Poeziei cu 
Formă Fixă” 

națio
nală 

Premiul 
al II-lea 

a V-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Amaicei Larisa  Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă 

națio
nală 

Premiul I a 
XII-a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Airinei Teodor Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Pascu 
Elisabeta 

Trifan Andra Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul I a X-
a 

Filioreanu 
Nicoleta 



Apostol  Elidia  Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

Ghiba Flaviana Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al II-lea 

a 
VII-a 

Filioreanu 
Nicoleta 

Anton Mihaela 
Codrina 

Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al II-lea 

a XI-
a 

Filioreanu 
Nicoleta 

Moroșanu Andreea –
Aurelia  

Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al II-lea 

a X-
a 

Olariu 
Mihaela 

Murariu Diana Elena Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al III-lea 

a X-
a 

Filioreanu 
Nicoleta 

Cornilă Diana Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al III-lea 

a XI-
a 

Filioreanu 
Nicoleta 

Cotfasă Lavinia Proiectul Naţional 
Cultural-Artistic „Creangă 
.. la el acasă” 

națio
nală 

Premiul 
al III-lea 

a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Bălănescu Elena 
Georgiana 

Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Coșofreț Valentina Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Bărbuleț Ana Maria  Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

Oanea Cosmin  Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

Nuțu Constantin Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Gheorghiță Alina Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul I a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 



Nistor Ștefania Concursul  internațional 
de scriere creativă 
„Copilul in lumea 
cuvintelor”, proiect inclus 
în CAERI 2017 

națio
nală 

Premiul 
al III-lea 

a XI-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Ungureanu Delia  Simpozionului Regional 
,,Ars Oeconomica – 
secțiunea Ars Litterae 

regio
nală 

Premiul I a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

Nuțu Constantin Simpozionului Regional 
,,Ars Oeconomica – 
secțiunea Ars Litterae 

regio
nală 

Premiul I a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Cotfasă Lavinia Simpozionului Regional 
,,Ars Oeconomica – 
secțiunea Ars Litterae 

regio
nală 

Premiul I a X-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Anton-Aanei Andrei Simpozionului Regional 
,,Ars Oeconomica – 
secțiunea Ars Litterae 

regio
nală 

Premiul I a XI-
a 

Nuțu Elena-
Mirela 

Bălănescu Elena 
Georgiana 

Concursul  Județean de 
Creație Plastică și Literar-
Artistică „Bucuria 
dreptului de a fi copil”, 
Concurs cuprins în CAEJ, 
2017 

județ
eană 

Premiul I a IX-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Huțanu Ștefana   
Foșalău Cosmin 

Concursul Județean 
„Cezar Petrescu”, 
concurs cuprins în CAEJ 
2016 

județ
eană 

Premiul 
al III-lea 

a XI-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Corfu Alexandru 
Gheorghiță 

 Concursul  Județean de 
Creație Plastică și Literar-
Artistică „Bucuria 
dreptului de a fi copil”, 
Concurs cuprins în CAEJ, 
2017 

județ
eană 

Premiu 
special 

a XI-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Cojocariu Denisa 
Maria 

 Concursul  Județean de 
Creație Plastică și Literar-
Artistică „Bucuria 
dreptului de a fi copil”, 
Concurs cuprins în CAEJ, 
2017 

județ
eană 

Premiu 
special 

a XI-
a 

Drăgănescu 
Mihaela 

Apostol  Elidia Concurs de creație din 
cadrul ,,Zilelelor Ion 
Creangă 

locală Premiul I a IX-
a 

Olariu 
Mihaela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Activități  extracurriculare  și extraşcolare: 

 
• Proiectul ,,Key Skills for Web Developers”  din cadrul programului Erasmus+   – 

coordonator  prof.  Olariu Mihaela 

• participarea la activitățile proiectului ,,Identitate și spiritualitate românească” – prof.  Olariu 

Mihaela 

• Cenaclul ,,Creanga de aur” – coordonator, prof. Pascu Elisabeta 

• Clubul de lectură ,,Cuvinte potrivite” – coordonator, prof. Filioreanu Nicoleta 

• organizarea excursiei tematice „Oraşe şi cetăţi medievale: Braşov – Sibiu – Sighişoara” la 

care au participat 47 de elevi (24 – 26.05.2017) – prof. Pascu Elisabeta și Filioreanu Nicoleta 

         

 Puncte tari 
• întocmirea riguroasă a documentelor de proiectare didactică (planificările anuale şi 

calendaristice); 

• parcurgerea materiei de studiu, respectându-se programa şcolară; 

• dorinţa de perfecţionare continuă  prin studiu individual şi prin grade didactice; 

• interesul pentru o cât mai bună implicare a elevilor în demersul didactic prin  îmbinarea 

metodelor tradiţionale cu cele activ – participative;  

• folosirea unor strategii şi mijloace didactice diverse, cu scopul implicării active a elevului în 

procesul instructiv-educativ; 

• promovarea imaginii colegiului, prin rezultatele bune obţinute de elevi la examene naţionale, 

olimpiade şi concursuri; 

• stimularea interesului elevilor pentru participare la diverse concursuri de specialitate şi la 

activităţi extracurriculare; 

• disponibilitatea profesorilor faţă de problemele, înclinaţiile şi dorinţele elevilor; în cele mai 

multe cazuri, se remarcă o bună comunicare profesor-elev; 

• buna colaborare a membrilor catedrei. 

 

  Puncte slabe 

• scăderea interesului elevilor pentru lectură, pentru studiul individual şi pentru formarea unei 

opinii personale în legătură cu textul literar;  

• observarea unor dificultăţi de comunicare, în special orală (vocabular sărac, dificultăţi în 

alegerea cuvintelor şi în formularea frazelor, tendinţa de a reduce cât mai mult comunicarea, 

reproducerea unor clişee lingvistice, a unor fraze-şablon şi chiar folosirea unui limbaj de 

lemn, abateri de la logică în exprimare); 

• absenţa posibilităţilor de a amenaja un cabinet specializat; lipsa unui spaţiu multimedia care 

ar îmbunătăţi procesul de predare-învăţare-evaluare 

• slaba comunicare cu părinţii în legătură cu problemele elevilor; 

• preocupare scăzută pentru iniţierea unor proiecte educative. 

 

  Măsuri ameliorative 

• organizarea unor cercuri/cluburi de lectură, cu întâlniri lunare şi organizarea unor  activităţi 

care să retrezească interesul pentru lectură; 

• folosirea unor strategii pentru dezvoltarea, nuanţarea şi diversificarea exprimării orale şi 

scrise, pentru îmbogăţirea vocabularului, combaterea clişeelor lingvistice supărătoare, în 

vederea construirii unui discurs corect şi coerent;  

• încurajarea elevilor să se exprime liber, atât în cadrul orelor de curs, cât şi în cadrul altor 

activităţi; 

• colaborarea cu profesorii diriginţi şi încercarea de a implica mai mult părinţii în aspecte 

legate de modul în care învaţă elevii. 

 

Responsabil catedră, prof. Nuțu Elena-Mirela 



II. CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ 

 

I)  Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei 

     

În cadrul catedrei de limba engleză au fost organizate: 

Dezbateri 

 

Dezbaterea raportului de activitate al catedrei de limba engleză an şcolar 2015-2016 

Modalităţi de aplicare a programelor şcolare 

Analiza rezultatelor obţinute la probele de evaluare iniţială  

Dezbatere pe marginea subiectelor de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior (toţi 

membrii catedrei) 

Folosirea filmelor în învăţarea limbii engleze. 

 

Referate 

 

1.Dificultăţi în predarea limbii engleze la clasa pregătitoare. (23.09.2016)-Tarhon Bianca 

2.Influenţa limbii engleze în limba română actuală. (24.10.2016)-Ichim Alina 

3.JOCUL-metoda interactivă de predare.(03.11.2016)-Ichim Alina 

4.Mijloace  moderne în predarea limbii engleze.(08.12.2016)Macri Mihaela 

5.Dificultăţi în predarea limbii engleze.(24.01.2017)Ichim Alina 

6.Valentine’s Day.(17.02.2017)Olaru Georgiana 

7.Tehnici folosite în comediile lui Shakespeare.(20.03.2017)Bocăneţ Daniela 

8.Cum evaluăm pronunţia corectă în limba engleză.(08.05.2017)Ichim Alina 

Activitate demonstrativă 

1.Don’t Panic-clasa aVIII-a A, prof Ichim Alina (26 septembrie 2016) 

2.Reported Speech-clasa a XII-a UC, prof.Tarhon Bianca (27 octombrie 2016) 

3.Bac Subjects-clasa a XII-a UB, prof.Bocăneţ Daniela (03 noiembrie 2016) 

4.Passive Voice-clasa a X-a UB, prof.Ichim Alina  (08 decembrie 2016) 

5.Testing Conditionals-clasa a XII-a RC, prof.Bocăneţ Daniela(26.01.2017) 

6.If Clauses-clasa a XI-a RC,prof.Tarhon Bianca(17.02.2017) 

7.Romeo şi Julieta-clasa a XII-a UA, prof.Tarhon Bianca(21.03.2017) 

8.What are you Talking-clasa a IX-a RA, Olaru Georgiana(27.04.2017) 

9.Bac Subjects-clasa a XII-a UC, prof.Tarhon Bianca(08.05.2017) 

 

II) Performanţe cu elevii 

 

1.  Olimpiadă-faza județeană: 

 Mențiune- (cu participare la faza de baraj pentru olimpiada naţională de limba 

engleză) 

 Buhnă Dumitrel, clasa a X-a UB, profesor Tarhon Bianca 

 Mențiune - Lupăștean Radu, clasa a X-a RA, profesor Ichim Alina 

 Mențiune- Anton-Aanei Andrei, clasa a XI-a RB, profesor Bocăneț Daniela 

 

2. Concursul de limba engleză „Spelling Bee” în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg.Neamț 
 Premiul I, II, III și Mențiune la clasa a X-a  (Alina Ichim) 

- participare profesor Machidon Ana-Maria 

 

3. Concursul regional Arta de a trăi sănătos, Craiova (Ichim Alina) 

 

4. Concurs național To Read Is To Live, Roman- Premiul I, II, III (Ichim Alina) 



 

5. Concursul internațional Cangurul Lingvist (Tarhon Bianca, Ichim Alina, Olaru 

Georgiana) 

 

6. Concurs dedicat sărbătorii tradiționale engleze Halloween Fan (Olaru 

Georgiana) 

 

7. Concurs dedicat Zilei Europene a Limbilor moderne-Miss and Mister English 

(Olaru Georgiana) 

 

8. Concurs - secțiunea interpretare în cadrul proiectului  Educațional Identitate și 

Spiritualitate Romănească 

 

Premiul I: Corfu Alexandru, Diana Breabăn, Clasa a XI-a UA, pentru interpretare din Romeo 

și Julieta de William Shakespeare 

 

Premiul II: Cojocariu Denisa- Maria, Ionescu Iulian 

 

9. Concurs- secțiunea Prezentare Prezi în cadrul proiectului educațional Identitate 

și Spiritualitate Românească 

 

Locul I: Foșalău Cosmin,Vieriu Raluca, Nistor Ștefania, Nistor Petronela (clasa a XI-a UA) 

 

Locul II: Amariei Melania, Apucăloaie Gabriel, (clasa a XI-a RD) Liceul “Vasile Conta”  

 

10. Concurs național de limba engleză Mirunette Language Competition (Ichim 

Alina,Tarhon Bianca, Bocăneț Daniela) 

 

 

III) Activitati extracuriculare/extrascolare 

 

 Ziua Europeană a limbilor străine – 23 septembrie 2016 

            Prezentare PowerPoint What do you know about English culture and civilization 

(cls a XI-a UA, XII-a UB si XII UC - Ichim Alina,Bocanet Daniela,Tarhon Bianca,Olaru 

Georgiana) 

          Vizita la CITO – pentru promovarea limbilor străine în rândul  tinerilor    

(cls. a XI-a UA – Tarhon Bianca) 

           Un grup de elevi însoţiţi de profesorii catedrei au mers la biblioteca oraşului, unde s-a 

organizat o expoziţie de carte în limba engleză. 

          Essay Presentation “The Diversity of European Languages”, 23 septembrie 2016 (Olaru 

Georgiana) 

 Activităţi de Halloween – (prof. Bocăneţ Daniela, Ichim Alina, Olaru 

Georgiana,Tarhon Bianca) 

 Piesă de teatru  Christmas is Coming (Olaru Georgiana) 

 Mother’s Day- activitate organizată cu ocazia zilei de 8 martie (Olaru Georgiana) 

 Participare la simpozionul Ars Oeconomica de la Liceul Vasile Conta (Tarhon Bianca, 

Olaru Georgaian, Ichim Alina, Bocăneț Daniela, Sârghi Silviu) 

 Participare la simpozionul Let’s improve our creative teaching, organizat de Liceul 

Vasile Conta (Sârghi Silviu) 

 Participare la Târgul de Ofertă Educațională de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” 

(Tarhon Bianca, Olaru Georgiana, Ichim Alina, Bocăneț Daniela, Sârghi Silviu) 



 Participare la simpozionul național Apa-hazard natural (Machidon Ana-Maria) 

 Organizare Centru pentru examenul Cambridge –FCE for Schools -British 

Council (Tarhon Bianca) 

 Excursii tematice cu elevii (cls a XI-a UA – Iasi,Tarhon Bianca) 

 Proiectul educaţional de schimb internaţional de experiență școlară Friends without 

Frontiers (Ichim Alina) 

 Proiect educațional Școala de Vară (Ichim Alina,Tarhon Bianca) 

 

Cursuri de perfecționare 

 

 Curs de formare pentru metodiști ISJ Neamț-furnizor CCD Neamț,12 credite (Bocăneț 

Daniela, Ichim Alina, Tarhon Bianca) 

 Cursuri training pentru comisia națională de evaluare a olimpiadei de limbă de limbă 

engleză organizate de MENCȘ.Evaluator,membru în comisia centrală la limba engleză 

olimpiadă națională (Bocăneț Daniela) 

 MSA Conference,Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava (Olaru Georgiana) 

 Curs de pregătire pentru definitivat CCD Piatra Neamț (Olaru Georgiana) 

 Becoming a better teacher,curs de formare British Council (Olaru Georgiana) 

 Curs de formare British Council Invigilator (Olaru Georgiana) 

 Managementul inspecției școlare- CCD Neamț (Machidon Ana-Maria) 

 Strategii de dezvoltare a gândirii critice (Machidon Ana-Maria) 

 Dezvoltarea competențelor pentru un mentorat de calitate (Machidon Ana-Maria) 

 Green Impact, curs de formare susținut de Fundația Noi Orizonturi, Cluj (Ichim Alina) 

 

IV) Puncte tari 

 

Pregatirea si desfasurarea orelor de curs 

Continua formare si perfectionare prin participare la programe de formare judetene si 

nationale 

Interes ridicat penrtu pegatirea elevilor in vederea obtinerii certificatelor Cambridge. 

Rezultate bune la BAC si concursuri scolare 

 

V) Puncte slabe 

 

Dificultatea de a aduce o parte din elevii claselor a IX-a la nivelul programei şcolare în curs 

Pregătirea elevilor cu nivel scăzut de cunoştinţe în şcoală 

Dorinţa elevilor de a obţine note mari, neacoperite de cunoştinţe 

 

VI) Măsuri ameliorative 

 

Ore de pregătire suplimentară cu elevii (penrtu BAC şi cu elevii corigenţi) 

Interasistenţe conform unui grafic 

O mai bună comunicare între membrii catedrei 

Educarea elevilor în vederea formării bunului simţ şi a capacităţii de autoevaluare 

 

 

Responsabil comisie metodică limba engleză: Tarhon Bianca 

 

 
 
 



III. CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ 
 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, Catedra de limba franceză din cadrul Colegiului 

Naţional Ştefan cel Mare şi-a desfăşurat activitatea conform programelor şcolare şi 

documentelor întocmite în vederea respectării tematicii obligatorii a disciplinei. 

De altfel, se remarcă o încercare continuă de a transmite elevilor faptul ca limba franceză a 

câştigat în importanţă devenind la fel de cerută de angajatorii de pe piaţa europeană ca şi 

limba engleză. Acest lucru a suscitat o creştere a interesului elevilor pentru studiul limbii 

franceze şi pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică, tip DELF, nivel B1 si B2. 

 

Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei 

Participarea activă în cadrul cercului pedagogic (Şcoala Drăgăneşti, jud. Neamţ) 

Colaborarea membrilor catedrei prin sistemul online al Institutului Cultural Francez Iaşi cu 

biblioteca Culturethéque. 

Participarea la Şedintele Consiliului Consultativ pentru limba franceză, ISJ Neamţ – Insp. 

Teodorescu Valentin 

Întâlniri periodice cu membrii catedrei 

Îmbogăţirea portofoliilor personale cu materiale auxiliare 

Coordonarea şi organizarea/participarea corector la faza judeţeană  a Olimpiadei de Limba 

Franceză. 

Program de specializare, USV, Litere, în vederea obţinerii gradului didactic II. (prof. Luca 

Roxana) 

 

Performante cu elevii 

 Premiul I, eleva Trifan Codruta, clasa a XII UC, Simpozionul Regional Ars 

Oeconomica, CAERI 2017/ 1454, ed. aV a, Secţiunea Ars Litterae (coord. Prof. Luca 

Roxana) 

 Premiul I, eleva Murariu Diana, clasa a X a RC, Simpozionul Regional Ars 

Oeconomica, CAERI 2017/ 1454, ed. aV a, Secţiunea Ars Litterae (Coord. Prof. Luca 

Roxana) 

 Premiul II, eleva Bârsan Ştefana, clasa a XI RE, Concursul Internaţional de Creaţie 

Calistrat Hogaş, editia a VIII a, inclus în CAEN, arte vizuale poziţia 160, Tema Casa-

punct de convergenţă a drumurilor- întoarceri, Secţiunea Poezie, Subsecţiunea limba 

franceză. (Coord. Prof. Luca Roxana) 

 Menţiune, eleva Bârsan Ştefana,clasa a XI RE, Concursul Internaţional de Creaţie 

Calistrat Hogaş, Secţiunea Traduceri, subsecţiunea Limba franceză. (coord. Luca 

Roxana) 

 Program La Francophonie aujourd΄hui – martie 2017 (toţi membrii catedrei) 

 Desfăşurare de programe de pregătire în vederea obţinerii certificatelor de competenţe 

lingvistică DELF, sesiunea iunie 2017. 

 Activităţi extracurriculare/ extraşcolare 

 fructuoasa colaborare cu British Council, departamentul de Examene prin participarea 

în calitate de supraveghetor la sesiunea Examenului Cambridge English : First for 

School. (prof Luca Roxana) 

 Participarea activă la Proiectul Educativ Târgul Oferta Educaţională 2017- 2018 

 Participarea la Forumul Educaţional Magister, Ed. a V a, mai 2017, Iaşi (prof. Luca 

Roxana) 

 Participarea la activitatile proiectului INNOVATION DES PRATIQUES 

DIDACTIQUES, POUR UNE EDUCATION HUMANISTE MODERNE, Parteneriat 

Strategic ERASMUS + K2, iunie 2017 (prof. Luca Roxana) 

 



Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

 

Efortul membrilor catedrei de a sensibiliza elevii cu privire la importanta cunoasterii limbii 

franceze. 

Accesul la noile surse de informare (platforma IF PROFS) pentru diversificarea si noutatea 

resurselor pentru profesori furnizate pe site. 

Preocuparea profesorilor de a transmite informatii practice cu caracter aplicativ imediat in 

realitatea culturii si civilizatiei franceze respectand totodata criteriile de evaluare a nivelelor 

stabilite de CECR 

Abordarea integrata a celor 4 aptitudini evaluate, creandu-se astfel premisele unei reale 

performante educative 

Invatare centrata pe elev, cerintele si nevoile acestuia : profesorul devine un partener de 

dialog/ indrumator. 

 

 Puncte slabe 

 

Insuficienta evaluare a competentelor specifice de producere a unor interactiuni de 

comunicare orala  

Lipsa unui laborator multimedia/ fonetic modern dedicate studiului limbilor straine 

 

Masuri ameliorative 

 

Necesitatea de a face cat mai multe auditii in clasa. 

Exploatarea textelor scrise se va face in asa fel incat sa cerintele manualului sa fie reformulate 

si sa instige la conversatie, dezbatere ori problematizare. 

Problemele de gramatica se abordeaza subtil, plecand intotdeauna de la situatii concrete de 

comunicare si aratand latura pragmatica a acesteia. (Ex: De ce sa invatam subjonctivul?) 

 

Oportunitati 

 

Posibilitatea de a face parte dintr-un grup care participa la schimburi de experienta cu colegii 

din Franta. Acest lucru va atrage prietenii in strainatate, lucru ce va obliga la comunicare in 

limba franceza. Se urmareste ca in anul scolar 2017-2018 sa dezvoltam la nivelul catedrei un 

parteneriat cu o trupa de teatru in vederea realizarii unor ateliere de lucru cu elevi din 

Colegiul nostru si actori / indrumatori din Franta. Nivelul minim cerut, B1. 

Coordonarea unui cerc de film si muzica francofona –FrancCiné- desfasurat semestrial. 

Obtinerea Certificatului International Lingvistic recunoscut si in strainatate, de tipul DELF 

B1, B2 de cat mai multi elevi. 

Intensificarea eforturilor menite să creeze un laborator multimedia sau un Centru de 

Documentare si de Informare (CDI) necesar in vederea insusirii limbilor straine, si nu numai. 

 

Sef Comisie Metodica, 

ROXANA-MIHAELA LUCA 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CATEDRA DE MATEMATICĂ 
 
 În anul școlar 2016- 2017, membrii catedrei de matematică au realizat obiectivele 

propuse prin planul de activitate anunțat la începutul anului.  

 Activitatea catedrei de matematică a fost proiectată realist – începând prin realizarea 

documentelor de proiectare, programare, organizare, evaluare, evidenţă şi sinteză a activității 

sale precum și de asigurare a resurselor informaționale, umane, materiale și organizaționale 

necesare funcționării. Astfel încât se pot concluziona următoarele: 

Toți membrii catedrei de matematică au proiectat și realizat curriculumul la disciplina 

matematică pornind de la diagnoza nivelului de deţinere de către elevi a precondiţiilor 

necesare dobândirii competenţelor ţintă realizării obiectivelor stabilite, diagnoză realizată prin 

analiza și interpretarea rezultatelor la testele inițiale, acolo unde acestea au fost aplicate sau 

prin alte metode (recapitulări și discuții directe cu elevii, portofolii de vacanță prezentate de 

elevi). 

 

Activitatea de pregătire a elevilor pentru depășirea rămânerilor în urmă 

 Ca urmare a testării inițiale, a discutării și analizării rezultatelor obținute, fiecare cadru 

didactic, membru al catedrei de matematică și-a stabilit, prin grafic, programul de 

recuperare a rămânerilor în urmă pentru acei elevi identificați în prima lună de școală. 

 Promovabilitatea la disciplina Matematică a fost de 99,18% la finalul anului școlar. 

 Promovabilitatea la disciplina Matematică la examenele naționale a fost de 100%. 

 

Activitatea de pregătire a elevilor pentru performanță 

 Pe parcursul întregului an școlar, profesorii Apostoae Camelia, Beca Mihaela, Cușmir 

Stejărel, Iosub Maria și Moroșanu Dorin au susținut lecții la Centrul Județean de 

Excelență, atât la nivelul gimnazial (pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a) 

cât și la nivel liceal (clasa a IX-a M1). 

 Pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a care nu au beneficiat de pregătire la 

Centrul Județean de Excelență, dar s-au dovedit capabili de performanță și au 

manifestat interes pentru participarea la olimpiada de matematică sau Concursul 

Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, fiecare membru al catedrei de 

matematică a desfășurat activități de pregătire săptămânală, pentru performanță, pe 

baza unui program stabilit și comunicat elevilor. 

 

Rezultate la Olimpiada de Matematică și alte concursuri școlare 

 

La Olimpiada de Matematică s-a obținut un rezultat notabil și anume, MANOLE ROBERT 

ANDREI, clasa a X-a A, Menţiune la etapa judeţeană, prof. Căpitanu Carmen. 

 

La Concursul Național de Matematică Aplicată „A. Haimovici”, elevii școlii noastre au 

obținut următoarele rezultate:  

 

Prof. Căpitanu Carmen: 

 Etapa națională: Mențiune- ALUCĂI ANDREEA-ELENA, clasa a XII-aE 

 Etapa județeană:  

Premiul I- ALUCĂI ANDREEA-ELENA, clasa a XII-aE  

Premiul II-  AVASILCĂI MIHAELA, clasa a X-aE  

Mențiune: TITU STATE IUSTINA ELENA, clasa a XII-aE, ROŞU ALEXANDRU, clasa a 

XII-aE. 

 

 



Prof. Iosub Maria:  

 Etapa națională: Premiul I- OGLINZANU GABRIELA, clasa a XIRE   

 Etapa județeană: Premiul III- OGLINZANU GABRIELA, clasa a XIRE  

                                       Mențiune- NEGRU VASILICA, clasa a XIRE, 

                                                         PAȘCU RALUCA, clasa a XIRE,  

                                                         TEODORESCU FLAVIUS, clasa a XIUC. 

 

La Concursul Centrului de Excelență Neamț, „MATHESIS”, faza județeană, s-au obținut 

următoarele rezultate: 

 Prof. Iosub Maria: 

Premiul II- Ababei Andrei, clasa a XIIRA. 

Premiul III-Turcu Ana Maria, clasa a XIIRA. 

Premiul III- Oglinzanu Gabriela, clasa a XIRE. 

 

 Prof. Beca Mihaela: 

Premiul II- Bălănici Andrei-Daniel, clasa a IX-a RB 

 

Activitatea metodică și științifică desfășurată la nivelul catedrei de matematică 

 

Toți membrii catedrei de matematică au participat la Cercurile Pedagogice programate, 

aducând contribuții la realizarea materialelor. 

Toți membrii catedrei de matematică au propus subiecte pentru faza locală a OM și a CNMA 

„A. Haimovici”. 

 

Cursuri de perfecționare:  

 prof. Beca Mihaela: Cursul de formare în științe spațiale și astronomie, iulie-august 

2016, Mărișelu, jud. Cluj. 

 

Activități extrașcolare și extracurriculare  

            Toți membrii catedrei au participat la activitățile desfășurate în școală cu ocazia Zilei 

Mondiale a Educației 2016. 

 

Participări în proiecte educative: 

 Prof. Apostoae Camelia: îndrumător al elevilor în vederea participării la 

concursul național interdisciplinar „Descoperă monumentele românești”, 

Forumul Educațional cu tema „Școală și familie- nevoie de comuniune”. 

 

 Prof. Iosub Maria: proiectul educaţional județean “Festivalul toamnei” 

organizat de Școala Gimnazială nr.1 Zănești pe 1 noiembrie 2016, Forumul 

Educațional MAGISTER cu tema “Școală și familie-nevoia de comuniune”, 

proiectului educațional “Trăiască România dodoloață” 24-29 noiembrie 2016, 

activitățile de voluntariat susținute în cadrul Simpozionului regional “ARS 

OECONOMICA” 8 aprilie 2017, proiectul educațional “ARS 

OECONOMICA” organizat de Liceul “Vasile Conta” cu participare la 

Simpozionul „Ars Ecologica” obținând cu elevii următoarele premii: 

- Premiul II Moșneagu Elena clasa IXRE.  

- Premiul II Daraban Delia Dumitrița clasa IXRE. 

- Mențiune Ilie Alexandra Elena clasa IXRE. 

- Mențiune Airinei Teodor clasa IXRE. 

 



 Prof. Preda Ramona: proiectele educative: „Trăiască România Dodoleață”, 

„Nu renunța la visele tale! Ele îți dau viață!” și „Suflet pentru suflet” ediția a 

XII-a, precum și la cea de-a XIX-a ediție a Târgului Internațional de 

Universități RIUIF, participare la Simpozionul Interjudețean „Imaginație și 

creativitate în demersul instructiv- educativ” de la Seminarul Teologic 

„Veniamin Costache” Mânăstirea Neamț, activități de informare și educare, în 

parteneriat cu Poliția pe tema „Traficului de persoane”.  

 

Organizare de excursii: 

Prof. Moroșanu Dorin: activitate de voluntariat cu elevii pentru ecologizarea Văii Secului, 

excursii la Vatra Dornei și pe Litoralul românesc cu elevii clasei a IX-a RA. 

 

Ca urmare a celor prezentate mai sus putem identifica: 

 

Puncte tari 

 

- elevii au obţinut rezultate bune și foarte bune la examenele finale (evaluarea naţională 

clasa a VIII-a, bacalaureat) şi admitere în învăţământul superior la disciplina 

matematică (elevul Alexandru Ilioi (prof. Căpitanu Carmen) a luat nota 10 la admitere 

la Facultatea de Automatizări şi Calculatoare Iaşi. 

- studenţii care provin de la Colegiul nostru se încadrează cu uşurinţă în învăţământul 

superior atât din ţară cât şi din străinatate şi obţin rezultate foarte bune la examenele 

de specialitate, dovedind o bună cunoaştere a disciplinei matematice. 

- prin rezultatele obţinute de elevii Colegiului nostru la Olimpiada de Matematică şi la 

alte concursuri de matematică judeţene, interjudeţene şi naţionale, cadrele didactice se 

bucură de apreciere la nivel judeţean. 

- profesorii din catedra de matematică desfăşoară o activitate constantă la nivel judeţean 

ca: profesori metodişti (Iosub Maria, Preda Ramona), membri  în Consiliul 

Consultativ al disciplinei (Căpitanu Carmen, Iosub Maria), responsabil de Cerc 

Pedagogic (Preda Ramona). 

- toţi profesorii din catedră desfăşoară forme diverse de pregătire suplimentară cu elevii 

pentru concursuri şi examene şcolare. 

- toţi profesorii din catedră sunt implicaţi, mai mult sau mai puțin, în derularea unor 

activităţi educative din  școală sau din afara ei. 

 

Puncte slabe 

- orarul încărcat al elevilor nu permite desfășurarea regulată a orelor de consultații/ 

meditații pentru recuperarea rămânerilor în urmă cu aceștia; aceste ore de recuperare 

se pot face doar în vacanțe sau sâmbăta (atunci când profesorul nu are program la 

centrul de excelență), dar și atunci doar dacă elevii doresc să participe.  

- programa foarte încărcată la disciplina matematică, ritmul lent al elevilor de 

parcurgere a acesteia precum și lipsa obișnuinței acestora „de a face matematica și 

altfel”, nu permit lecții pe bază de proiecte sau lecții folosind TIC cu realizarea unor 

produse finale utilizabile sau a unor produse digitale, altele decât tradiționalele 

rezolvări de exerciții și probleme pe caietul de aplicații.  

- număr mic de activități extrașcolare proiectate, organizate și derulate de membrii 

catedrei de matematică. 

 

 

Responsabil catedră, 

Prof. BECA Mihaela-Liliana 

 



V. CATEDRA DE FIZICĂ – CHIMIE 
 

I. Analiza instituţională 

 

Catedra de fizica si chimie in anul  scolar 2016-2017 a urmarit  realizarea obiectivelor  

propuse in planul managerial al catedrei. Încadrarea membrilor comisiei s-a realizat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând, pe cât posibil, criteriul continuităţii, prin 

consultarea profesorilor şi la decizia conducerii colegiului. Menţionez că  membrii comisiei 

sunt profesori titulari. În şedinţa din luna septembrie s-au discutat programele şcolare valabile 

pentru fiecare an de studiu şi manualele alternative aprobate de M. E. N. pentru anul şcolar 

2016-2017. S-au stabilit criteriile de alegere a manualelor alternative. S-a stabilit modul de 

realizare a planificărilor, fără a îngrădi creativitatea fiecărui profesor, astfel încât să se 

realizeze o tratare unitară a tuturor disciplinelor predate pe profile şi specializări.Toţi membrii 

comisiei şi-au realizat documentele de planificare. Pentru fiecare profesor s-au stabilit 

atribuţiile în cadrul comisiei. 

 

II. Analiza calităţii procesului instructiv-educativ 

 

II.1. Resurse umane: 

A. Personal didactic 

 

Nr.crt. Nume si prenume disciplina 

1 Avadanei Angelica fizica 

2 Croitoriu Cristina fizica 

3 Pupazan Gheorghe fizica 

4 Baicanescu Cristinel fizica 

5 Baltatescu Catalin fizica 

6 Cucos Maria chimie 

7 Ungurenasu Teodora chimie 

8 Luchian Isabela chimie 

9 Scurtu Nicoleta chimie 

 

Personal didactic auxiliar: Laboranti  –   fizica: Gurau Felicia, Acsinia Angelica. 

chimie: Timofte Iuliana. 

 

B. Elevi 

 

1.   Situaţia la învăţătură la sfârșitul anului școlar : toți elevii au promovat la sfârșitul anului 

școlar. 

2.   Disciplină și absenteism: Nu s-au semnalat probleme de disciplină, iar absenteismul a fost 

în limite normale. 

 

II. 2. Dezvoltarea resurselor umane 

          1. Formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar prin activităţi 

metodico-științifice organizate la nivelul colegiului: Ședințe de catedră și interasistențe. 

          2. Formarea continuă realizată prin parcurgerea etapelor de obţinere a  gradelor 

didactice. 

          3. Formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar prin programe 

și  proiecte. 

 

 



II.3. Resurse materiale 

Condiții de activitate și dotare materială: Laboratoarele de fizica si chimie au fost utilizate 

conform graficelor realizate de laboranti si in functie de tipul de lucrari efectuate. 

 

 II.4. Dimensiunea calitativă a procesului instructiv-educativ din perspectiva 

indicatorilor de bază. 

1. Curriculum  
           Întreaga activitate a comisiei este axată pe activitatea didactică a profesorilor şi are 

drept obiectiv principal realizarea unui demers didactic centrat pe elev. În acest sens, predarea 

s-a făcut, în general cu respectarea planificărilor calendaristice, asigurând astfel o parcurgere 

ritmică a materiei. Utilizarea metodelor participativ-active și a experimentelor didactice, au 

fost evidenţiate urmărind competenţele dobândite de elevi prin interasistenţele din catedră. 

Toți profesorii din comisie au urmărit corelarea obiectivelor cu strategiile didactice și cu 

metodele de evaluare și au organizat activități de învățare – evaluare diferențiate, în funcție de 

nivelul  sistemului de abilități și aptitudini și de gradul de percepere al fenomenelor în plan 

cognitiv al elevilor. 

 

        2. CDŞ-uri selectate şi implementate 

Chimie: 

Clasa a XI-a RE – optional aprofundare, profesor Maria Cucos 

Clasa a X-a RE – optional aprofundare, profesor Maria Cucos 

Clasa a IX-a RF – optional aprofundare, profesor Ungurenasu Teodora 

Clasa a XII-a RE – optional aprofundare, profesor Ungurenasu Teodora 

 

III. Performanţa şcolară   

 

Evaluarea naţională 2016-2017: 

Rezultatele evaluării naționale la fizică, la clasa a VI-a, au fost bune, având în vedere faptul că 

este primul examen de acest tip, atât pentru elevi, cât și pentru profesorul clasei. 

 

Rezultate la Bacalaureat- Fizica- 2017 

 

Nr.crt. Numele si prenumele Nota 

1. Ababei Andrei 9.40 

2. Borcila Ioan - Cristian 9.35 

3. Butnariu Roxana  9.40 

4. Martin Dionisie - 

Sebastian 

8.40 

5. Trofin Violeta 8.30 

6. Ciotarca Florin - Sebastian 9.20 

7. Creanga Vasile - Adrian 4.20 

8. Hobinca Liviu - Mihail 8.20 

9. Iacob Daniel 9 

10. Jitariu George - Stefan  7.40 

11. Atomei Georgiana 9.60 

12. Trofin Stefan  7.40 

13. Zugravu Georgiana  9.60 

14. Acsintoae Andra – Maria  9.10 

15. Barbulet Marius - Andrei 7.60 

16. Calin Marius – Alexandru  5.90 



17. Cucos Ioan - Cosmin 8.50 

18. Ilioi Alexandru  9.55 

19. Murariu Sabina – 

Cristiana  

9.20 

20. Versanu Gabriel 9.50 

21.   Deaconu Vasile  9.10 

22. Lipan Mihaela  7.50 

23. Tarna Mihail 7.70 

24. Varvara Anda 10 

 

Rezultate la Bacalaureat- Chimie- 2017 

 

Nr.crt. Numele si prenumele Nota 

 Maxim Andrei 9 

2. Dabija Marina – Ecaterina  9.40 

3. Margine Stefan  10 

4. Platon Iustina  8.45 

5. Stan Mihnea - Calin 9.10 

6. Baltatescu Elena – 

Lavinia  

9.35 

7. Puiu Mihai - Constantin 2.45 

8. Grosu Roberta  9.25 

9. Dominte Raluca – Elena  10 

10. Iacob Elisa - Agnes 9.60 

11. Murariu Ioana 9.10 

 

3.      Olimpiade şi concursuri scolare:  

 

Olimpiada Judeteana de Fizica 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultatul obtinut Prof.coordonator 

1 Balanici Andrei Daniel a IX-a  Mentiune  Avadanei Angelica 

2 Olaru Sebastian  a X-a  Mentiune Baicanescu Cristinel 

3 Irimia Vasile Alexandru a X-a  Mentiune Croitoriu Cristina 

 

Concursul Prosoft@NT-stiinte organizat de CNI Piatra Neamt 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Prof.coordonator 

1 Iftime Adrian-Dumitru a XI-a Croitoriu Cristina 

2 Olaru Sebastian  a X-a  Baicanescu 

Cristinel 

3 Gorcea Adrian Romeo a IX-a Pupazan Gheorghe 

 

Concursul National “Evrika” Piatra Neamt 2017: 

          “La brat cu stelele” – rendez-vous astronomic (Sandu Diana – Elena, clasa a XI-a, 

Ungureanu Maria Alexandra, clasa a XI-a, Deaconu Claudia Gabriela, clasa a IX-a, Agapie 

Ilinca, clasa a IX-a, Cucos Alexandru, clasa a IX-a) – profesori coordonatori Beca Mihaela si 

Croitoriu Cristina  

 



Olimpiada Judeteana de Chimie 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultatul obtinut Prof.coordonator 

1 Balanici Andrei Daniel a IX-a  Premiul II 

Participare la etapa 

nationala  

Ungurenasu Teodora 

2 Butnariu Adrian Ioan a VIII-a Mentiune  Luchian Isabela 

 

Simpozionul “Minunata lume a Chimiei”:  

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultatul obtinut Prof.coordonator 

1 Aron Lavinia clasa a 

VIII-a C 

Premiul I Luchian Isabela 

2 Apostoae Alexandra a IX-a 

RE 

Premiul I Luchian Isabela 

 

II. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 

 Prezentarea referatului: “Progresul formativ in lectia de chimie. Monitorizarea 

valorii noi adaugate”, profesor Ungurenasu Teodora 

 Prezentarea referatului: “Fibra optica - aplicatii”, profesor Baltatescu Catalin 

 In cadrul catedrei de fizica-chimie s-a stabilit un program de pregatire a 

elevilor pentru olimpiade scolare, concursuri si examenul de bacalaureat. 

 Toți membrii catedrei s-au implicat în desfășurarea activităților din cadrul 

”Școlii Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. 

 O parte din membrii catedrei au participat la Targul de Oferta Educationala. 

 

III. Imagine, comunicare, parteneriate, relații publice 

 

1. Creșterea vizibilității la toate nivelurile: 

         Domnii profesori Pupazan Gheorghe, Baicanescu Cristinel, Croitoriu Cristina si 

Baltatescu Catalin au făcut parte din  Comisia Județeană a Olimpiadei de fizică.     

         Domnii profesori Pupazan Gheorghe, Baicanescu Cristinel, Croitoriu Cristina si 

Baltatescu Catalin au făcut parte din Comisia de organizare si evaluare a Concursului 

National “Evrika”, Piatra Neamt, 2017. 

        Doamnul profesor Baltatescu Catalin a fost evaluator și însoțitor la concursul 

Prosoft@NT stiinte, desfasurat la CNI Piatra Neamt. 

Doamnele profesoare Cucos Maria, Ungurenasu Teodora, Luchian Isabela au participat si 

coordonat un grup de elevi  la concursul “Magda Petrovanu” desfasurat la Facultatea de 

Chimie UAIC Iasi 

       Toți membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice organizate de ISJ Neamt. 

 

2.  Comunicare între colegi  și cu beneficiarii direcți și indirecți:  

Toți membrii catedrei au avut relații de colaborare și bună comunicare cu elevii, părinții și tot 

personalul școlii. 

Parteneri educaționali:   

Biblioteca Oraseneasca, ISU Neamț, IPJ Neamț, Cabinetul medical scolar, Casa culturii, etc. 

 

 

 

 



IV. Priorităţile pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 Utilizarea eficienta a laboratoarelor de fizica si chimie; 

 Incurajarea elevilor in studiul aprofundat al disciplinelor de fizica si chimie, atragerea lor 

in participarea la concursuri si olimpiade scolare; 

 Propunerea de CDŞ pentru anul următor, în funcție de interesele elevilor; 

 Implicarea elevilor şi profesorilor în redactarea Revistei colegiului; 

 Îmbunătăţirea performanţei şcolare la nivel de catedră; 

 Organizarea de excursii tematice; 

 Dezvoltarea colaborărilor între catedra de fizică-chimie şi alte catedre şi comisii pentru 

dezvoltarea de proiecte. 

Responsabil comisie metodica, 

Prof. Croitoriu Cristina 

 

 

 

VI. COMISIA METODICA BIOLOGIE-GEOGRAFIE 
VII.  

 
Activitatea metodică şi ştiinţifică 

 

 Întocmirea documentelor de proiectare pe semestru al II-lea; 

 Parcurgerea materiei integral, conform documentelor de proiectare întocmite; 

 Participarea la cercurile pedagogice pe discipline; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor calificați la faza județeană a olimpiadelor; 

 Participarea la simularea examenului de bacalaureat în calitate de asistenți și de 

evaluatori; 

 Participarea la evaluarea națională la clasa a VI-a în calitate de evaluator- prof. Irina 

Cecilia; 

 Participarea la faza județeană a olimpiadei de biologie, în calitate de profesori 

însoțitori și evaluatori- prof. Tolocan Agneta, prof. Trofin Manuela; 

 pregătirea suplimentară a elevilor claselor a XII-a care susţin bacalaureatul la biologie 

sau geografie- prof. Tolocan Agneta, Carp Octavian, Trofin Manuela, Puiu Dumitru, 

David Ion; 

 participarea la târgul de ofertă educațională. 

 Participare în calitate de asistenți la examenul de evaluare națională clasa a VIII-a 

prof. Trofin Manuela. 

 Participare în calitate de profesori evaluatori la examenul de bacalaureat –prof. 

Tolocan Agneta, Trofin Manuela, Puiu Dumitru, David Ion. 

 

Performanţe cu elevii 

La faza județeană a olimpiadei de biologie au participat nouă elevi de liceu, rezultatele fiind 

următoare: 

Numele și prenumele 

elevilor 

Clasa Rezultatul obținut Profesor 

îndrumător 

Grigoraş Cristina Elena 

 

a XII-a RE Premiul al II-lea Tolocan Agneta 

Mihalache Ionela Mihaela  a IX a RF 

 

Mențiune Trofin Manuela 

Trifan Maria Andra  a X-a RA Mențiune Trofin Manuela 



Oglinzanu Gabriela  a XI-a RE 

 

Mențiune Trofin Manuela 

Măgirescu Alexandra   a XI-a RE 

 

Mențiune Trofin Manuela 

 

 Concursul „Sanitarii pricepuți”- la faza județeană echipajul coordonat de prof. Trofin 

Manuela a obținut locul al III-lea 

 Concursul județean „Coșul cu fructe, coșul cu sănătate” eleva Sauciuc Daria din clasa 

a V-a A, coordonată de prof. Cecilia Irina a obținut premiul I la secțiunea ppt. 

 

Activități extracurriculare/extrașcolare  

 

 Excursie   la Vatra Dornei prof. Trofin Manuela clasa a IX-a RF 

 Excursie în zona Sibiu, prof. David Ion clasa a IX-a RD,  prof. Puiu Dumitru clasa a 

IX-a UC; 

 Vizite la Parcul Natural Vînători Neamț, prof. Irina Cecilia clasa a V-a A, prof. Carp 

Octavian clasa a X-a RF; 

 Drumeții Cetatea Neamțului-Monumentul Eroilor-Oglinzi, prof. Carp Octavian, Trofin 

Manuela, David Ion. 

 Vizite la stația meteorologică, prof. Cecilia Irina, Puiu Dumitru, David Ion, Constantin 

Minodora; 

 Dezbatere cu tema „Interrelațiile sistem nervos-sistem endocrin” prof. Tolocan 

Agneta, Carp Octavian, Trofin Manuela, Praiu Daniela; la activitate au participat elevi 

pasionați de biologie din clasele a XI-a și a XII-a. 

 Sesiune de referate cu tema „Poluarea și efectele ei asupra sănătății umane” în cadrul 

proiectului „Și 9 ne pasă”- au participat elevi de gimnaziu(clasele a VII-a și a VIII-a) 

coordonați de prof. Cecilia Irina și elevi de liceu (clasa a XI-a RE) coordonați de prof. 

Trofin Manuela 

 Participare la Festivalul Bunătăților Tradiționale de la Mărișel-Cluj, în cadrul 

Proiectului „Tradiții culturale apusene, practici ancestrale în context contemporan”- 

prof. Tolocan Agneta 

 Participare la proiectul „Școala de vară” program de excelență, activitate privind 

educația pentru sănătate- prof. Tolocan Agneta; 

 Activități de ecologizare desfășurate de toți membrii comisiei cu elevii claselor: a IX-a 

RF,a IX-aRD, a IX-aUC,a  X-a RF, a XII-aRE; 

 Organizarea cursului festiv și a banchetului la clasa a XII-a RE- prof. Tolocan Agneta 

 

Perfecţionarea cadrelor didactice 

 Curs de formare organizat de CCD „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT DE CALITATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”- au participat prof. Cecilia Irina, Trofin 

Manuela, Puiu Dumitru. 

 

Puncte tari  

- Calitatea demersului didactic 

- Motivarea elevilor pentru performanța școlară 

- Colaborarea armonioasă în cadrul comisiei 

- Numarul mare de elevi care optează pentru biologie sau geografie la examenul de 

bacalaureat 

- Rezultate bune la examenul de bacalaureat 

 



Puncte slabe 

- Dotarea redusă a laboratorului de biologie (lipsa prizelor, a unui aparat de proiecție) 

- Număr redus de ore la clasele a XI-a  

- Lipsa de seriozitate din partea unor elevi 

- Timpul scurt avut la dispoziție în semestrul al II-lea 

 

Responsabil comisie 

Prof. Trofin Manuela 

 

 

 

VII. CATEDRA DE INFORMATICĂ 
 
Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei 

 Participarea profesorilor Oancea Constantin, Airinei Ana – Maria, Cracană Ioan şi 

Achirei Marian în calitate de profesor evaluator la Olimpiada Judeţeană de Informatică 

 Participarea profesorilor Oancea Constantin, Airinei Ana – Maria, Cracană Ioan şi 

Achirei Marian în calitate de profesor evaluator la Olimpiada Judeţeană de Tehnologia 

Informaţiei  

 Prof. Airinei Ana – Maria face parte, începând cu anul şcolar 2013-2014, din corpul 

de metodişti ai ISJ Neamţ 

 Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Informatică (februarie 2017) 

 Elaborarea de subiecte pentru etapa locală a Olimpiadei de Informatică 

 Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Tehnologia Informaţíei (februarie 2017) 

 Elaborarea de subiecte pentru etapa locală a Olimpiadei de Tehnologia Informaţíei 

 În laboratoarele de informatică d-l prof. Achirei Marian şi d-l prof. Cracană Ioan 

desfăşoară cursuri în cadrul Centrului de Excelenţă la disciplina TIC. 

 Participarea prof. Airinei Ana – Maria la Conferinta Interntionala „Innovative 

strategies in ecucational activities” (decembrie 2016) 

 Implementarea aplicaţiilor Google pentru educaţie (Google Educational) – prof. 

Achirei Marian 

 Participarea prof. Cojoc Maria la Simpozionul Naţional de geografie „Apa – hazard şi 

dezvoltare” şi la Simpozionul Interjudeţean „Imaginaţie şi creativitate în demersul 

instructiv-educativ”, mai 2017 

 

Performanţe cu elevii 

 Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, faza naţională, mai 2017 

 Menţiune şi medalia de argint: Vasiliu Ana, clasa a XI-a RC (prof. Cracană Ioan) 

 Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, faza judeţeană, aprilie 2017 

 La etapa locală au participat 21 elevi, iar 12 dintre aceştia s-au calificat pentru 

participarea la etapa judeţeana a olimpiadei. 

 Rezultate obţinute la secţiunea TIC a olimpiadei: 

 Premiul I: Vasiliu Ana, clasa a XI-a RC (prof. Cracană Ioan) 

 Premiul al II-lea: Macovei Ioan – Mihail, clasa a XI-a RD (prof. Airinei Ana – Maria)  

 Menţiune: Nistor Dumitriţa – Florina, clasa a IX-a RC (prof. Airinei Ana – Maria) 

 Menţiune: Prună Bogdan – Victor, clasa a IX-a RD (prof. Cracană Ioan) 

 Menţiune: Vleju Andra-Beatrice, clasa a IX-a RC (prof. Airinei Ana – Maria) 

 Rezultate obţinute la secţiunea C# a olimpiadei: 

 Premiul al II-lea: Aron Radu, clasa a XI-a RD (prof. Airinei Ana – Maria)  

 Menţiune: Olaru Sebastian, clasa a X-a RA (prof. Cracană Ioan) 



 Olimpiada de Informatică, faza judeţeană, martie 2017 

 La etapa locală au participat 19 elevi, iar 10 dintre aceştia s-au calificat pentru 

participarea la etapa judeţeana a olimpiadei. 

 Rezultate obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de Informatică: 

 Premiul al II-lea: Vasiliu Ana, clasa a XI-a RC (prof. Cracană Ioan) 

 Menţiune: Dobrică Ştefan, clasa a XI-a RC (prof. Cracană Ioan) 

 Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza judeţeană, martie 2017 

 Menţiune:Micu Alexandra, clasa a V-a B (prof. Cojoc Maria) 

 Concursul Naţional „Codrule, codruţule”, Ediţia a VI-a, organizat de Clubul Copiilor, 

Tg. Neamţ, iunie 2017 

 Premiul I: Bucă Gabriel, clasa a VI-a (prof. Cojoc Maria) 

 Premiul I: Corduneanu Cristian, clasa a V-a (prof. Cojoc Maria)  

 Premiul I: Popovici Iarina, clasa a V-a (prof. Cojoc Maria) 

 Premiul I: Sauciuc Daria, clasa a V-a (prof. Cojoc Maria) 

 Obs.: Pregătirea unor elevi pentru participarea la olimpiadele școlare s-a desfășurat 

și în cadrul Centrului de Excelență (Vasiliu Ana, Olaru Sebastian).  

 

Examenul de bacalaureat şi atestatul profesional 

La proba D a examenului de bacalaureat de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ 

au fost înscrişi 268 de candidaţi, situaţia calificativelor candidaţilor fiind următoarea: 

 

Calificativ  Fără 

calificativ 

Începător Mediu Avansat Experimentat 

Număr elevi 6 19 132 89 22 

 

La proba scrisă la informatică au fost înscrişi 14 elevi, situaţia notelor fiind următoarea: 

 

Notă 5 – 5,99  6 – 6,99  7 – 7,99  8 – 8,99 9 – 9,99 10 

Număr elevi - 1 2 3 7 1 

 

La examenul de atestat profesional la informatică au fost înscrişi 120 de elevi, dintre care au 

susţinut examenul 118, situaţia notelor fiind următoarea: 

 

Notă 7 – 7,99  8 – 8,99 9 – 9,99 10 

Număr elevi 13 39 45 21 

Activităţi extracurriculare/extraşcolare 

 D-l prof. Achirei Marian şi d-l prof. Cracană Ioan au participat la Proiectul Erasmus+ 

Mobilităţi Formare Profesională “Key Skills for Web Developers”, coordonând un 

număr de 24 de elevi de la clasele a XI-a, profil real, specialiyarea matematică-

informatică. 

 Elaborarea site-ului colegiului www.cnsm.ro (prof. Achirei Marian şi eleva Vasiliu 

Ana) 

 Asigurarea funcţionării în condiţii optime a laboratoarelor de informatică (prof. 

Achirei Marian şi prof. Cracană Ioan) 

 D-na prof. Cojoc Maria a realizat activităţi extraşcolare cu elevii claselor de gimnaziu 

(machete cu centrale electrice - clasa a VIII-a C,  octombrie 2016; machete, desene şi 

colaje reprezentând diferite tipuri de construcţii - clasele a V-a  A si a V-a B, 

noiembrie 2016 

 Expoziţie cu obiecte decorative realizate din materiale reciclabile - clasele a VII-a A si 

a VII-a B, decembrie 2016) 



 Participare ca voluntar, alături de   elevi, în cadrul acţiunii de ecologizare Ziua de 

Curăţenie Naţională – Let's Do It, Romania! septembrie 2016 

Puncte tari 

 Întocmirea riguroasă a documentelor de proiectare didactică; 

 Toate orele de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor se desfăşoara în laboratoarele 

de informatică; 

 Folosirea mijloacelor tehnice moderne în cadrul orelor de informatică şi TIC; 

 Toţi elevii care s-au înscris la examenele de bacalaureat şi atestat profesional au 

promovat aceste examene cu calificative/note foarte mari; 

 Organizarea fazei locale a Olimpiadei de Informatică (ianuarie 2017); 

 Organizarea fazei locale a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei (februarie 2017); 

 

Puncte slabe 

 Scăderea interesului elevilor pentru studiu individual. 

 Număr mic de absolvenţi ai claselor a XII-a care optează pentru disciplina informatică 

la examenul de bacalaureat 

 Lipsa unui inginer de sistem care să se preocupe de funcţionarea laboratoarelor 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

Prof. Airinei Ana – Maria 

 

 
VIII. DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

 

Activitate stiintifica si metodica a catedrei 

 

 Toți membrii catedrei au proiectat și realizat curriculumul la disciplinele socio – 

umane pornind de la diagnoza nivelului de deţinere de către elevi a condiţiilor 

necesare dobândirii competenţelor si a obiectivelor stabilite. 

 Toți membrii catedrei de stiinte socio - umane si istorie au participat la Cercul 

Pedagogic stabilit pentru semestrul al II-lea. 

 Toți membrii catedrei au propus subiecte pentru faza locală a olimpiadelor scolare si 

au fost implicati in elaborarea – evaluarea subiectelor de la Olimpiada Judeteana. 

 Pentru portofoliul catedrei, toți membrii catedrei și-au adus contribuția, prin realizarea 

următoarelor materiale: 

 plan de lecție ca model de bună practică 

 modele de teste de evaluare și de teze 

 lecții pentru Centrul Județean de Excelență. 

 Organizator/participare la Conferința Județeană dedicată Marii Uniri la 27 martie 2017 

în Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Tg. Neamț, în cadrul Proiectului Centenar 

2018 Neamț”; (prof . Cucos Grigore Adina). 

 Dezbaterea pe tema filosofica ,,Limitele libertăţii noastre” – mai 2017, (prof. 

Mosneagu Virginia). 

 Referat cu tema „Rolul cadrului didactic in managementul clasei de elevi”, sustinut in 

aprilie 2017 (prof. Loredana Bompa). 

 

 

 

 

 



Performante in activitatea cu elevii 

 

 Pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului scolar, profesorii Adina Grigore 

Cucos si Loredana Bompa au susținut lecții la Centrul Județean de Excelență pentru 

disciplinele Istorie si Sociologie. 

 MARTIE 2017 - Cercul de psihologie ,,Psyche”, referat „Caracterul” sustinut de Elisa 

Filip, (prof. Anca Corduneanu). 

 MARTIE 2017 - Redactarea nr 10 al Revistei de filosofie ,,Socrate” - redactori elevele 

Laura Petrica, Elisa Filip, clasa a XII a UC, (prof. Anca Corduneanu). 

 MAI 2017 – Cercul de Sociologie „Dimitrie Gusti” – dezbatere pe tema “Societate si 

comunicare – continut, forme, bariere ale comunicarii, (prof. Loredana Bompa). 

 IUNIE 2017 Cerc de istorie ,, Ștefan cel Mare și Sfânt” cu tema ,,Romanitatea 

românilor” cu elevii clasei a XI-a UB  (activitățile au fost desfășurate în corpul B); 

(prof . Cucos Grigore Adina). 

 În vederea bunei desfășurări a fazei locale a Olimpiadei de stiinte sociale, au fost 

implicați toți membrii catedrei de la conceperea subiectelor, mobilizarea elevilor, 

supravegherea acestora în timpul susținerii probei, evaluarea tezelor și centralizarea 

rezultatelor. 

 

Rezultate la Olimpiada Județeană de Stiinte Socio - Umane, martie 2017:  

 Premiul al III-lea – Sociologie, Buraga Ramona, clasa a XII-a UC 

 Premiul al III-lea – Psihologie, Ailincai Diana, clasa a XI-a UC 

 Mentiune – Sociologie, Ichim Oana, clasa a XII-a UC 

 Mentiune – Filosofie, Stangu Costin, clasa a XI-a UC 

 Mentiune – Psihologie, Cozma Elena, clasa a XI-a UC  

 

Rezultate la Olimpiada Județeană de istorie, martie 2017:  

 Premiul I – eleva din clasa a XI-a UB,  Mihăilă Georgiana; 

 Premiul III – eleva din clasa a XI-a UB, Tănăselea Rebeca-Emilia;  

 Premiul III- eleva din  a IX-a UA – Vasilca Miruna-Maria;  

 Mențiune – eleva din clasa a XI-a UB – Buraga Antonela-Mirela; 

 

Puncte tari 

 Activități extrașcolare și extracurriculare desfasurate in cadrul catedrei: 

 IANUARIE 2017 – Evocarea personalitatilor istorice precum Gheorghe Calciu si C. 

Oprisan; activitate desfasurata la Casa Culturii cu clasele a XII-a, profil Filologie. 

(prof. Anca Corduneanu). 

 FEBRUARIE 2017 – Valorizarea patrimoniului cultural national. Promovarea 

sarbatorilor romanesti: Dragobete vs. Sf. Valentin. (prof. Luminita Manole) 

 MAI 2017 - Excursie Tg. Neamț - Iași, în cadrul  programului ,,Școala altfel”, cu 

elevii din clasa a XI-a U.B (prof . Cucos Grigore Adina) 

 MAI 2017 – Semnificatia zilei de 9 mai – Ziua proclamarii independentei de stat a 

Romaniei (prof. Luminita Manole). 

 MAI 2017 – „Romanii universali” Activitate desfasurata la Casa Culturii. Organizator 

prof. Anca Corduneanu. 

 AUGUST 2017 - Organizator Proiectul Educațional  de Voluntariat ,,Școala de Vară – 

Program de Excelență”, Secțiunea Liceu, (prof . Cucos Grigore Adina). 

 

 

 



Puncte slabe 

Lipsa unor softuri educationale pentru disciplinele socio – umane. 

 

Masuri ameliorative 

Crearea unor programe pentru grupe de excelenta. 

Perfectionarea metodelor de lucru cu elevii. 

 

Responsabil: prof. Loredana Bompa 

 

 

IX. CATEDRA DE RELIGIE 

 

În anul şcolar 2016-2017, activitatea membrilor Catedrei de Religie s-a desfăşurat conform 

planului managerial, urmărindu-se perfecţionarea pregătirii ştiinţifice şi metodice a cadrelor 

didactice în acord cu cerinţele impuse de un învăţământ modern şi dinamic, precum şi 

stimularea aptitudinilor creative ale elevilor printr-o educaţie morală, religioasă, umanistă şi 

estetică adecvată. 

Formele de activitate propuse şi desfăşurate în şedinţele catedrei au fost următoarele: 

 

Activitatea metodică: 

- constituirea catedrelor; 

- dezbateri privind modalităţile de aplicare a programelor şcolare, de redactare a proiectelor 

didactice pe unităţi de învăţare pentru fiecare an de studiu; 

- oferta de auxiliare pentru anul şcolar 2016-2017; 

- elaborarea ofertei de discipline opţionale pentru anul şcolar 2017-2018; 

- testarea elevilor de clasa a IX-a în vederea stabilirii nivelului de cunoştinţe; 

- antrenarea elevilor prin participarea activă în viaţa bisericii; 

- participarea la consfătuirile organizate de către I.S.J Neamţ şi cerinţele zonale; 

- în luna noiembrie toţi profesorii de religie au participat la Cercul pedagogic nr. 5, din cadrul 

ISJ Neamţ;  

- în decembrie prof. Ioniţă Elena a promovat examenul pentru întregirea corpului de metodişti 

ai ISJ Neamţ; 

- în luna decembrie 2016, în cadrul catedrei, prof. Elena Ioniţă a susţinut lecţie demonstrativă 

la clasa a VIII-a A cu tema „Icoana-fereastră spre cer”, iar prof. Daniela Filip a prezentat un 

ppt cu tema “Creştinismul”; 

- prof. Ioniţă Elena a participat la cursul de formare organizat de Junior Achievement 

Romania, cu tema “Metode learning by doing de predare-învăţare”; 

- prof. Ioniţă Elena a participat la activitatea metodică “Managementul situaţiilor de risc din 

unităţile de învăţământ preuniversitar”, organizată de CCD Neamţ, în parteneriat cu ISJ 

Neamţ şi CJRAE Neamţ; 

- prof. Ioniţă Elena a participat la programul de formare continuă, organizat de CCD Neamţ – 

Mentorat – 15 credite profesionale transferabile, precum şi la cursul de formare “Prevenirea 

corupţiei în învăţământul preuniversitar . 

 

Performanţe cu elevii: 

– Pregătirea a 31 de elevi, pentru Olimpiada Locală de Religie, la care au promovat 30 

de elevi pentru Olimpiada Judeţeană de Religie 

– La Olimpiada Judeţeană de Religie următorii elevi au obţinut următoarele premii: 

– Premiul I: Apostol Maria-Elidia, clasa a IX-a RA, Voinea Teodora-Cristina, clasa a X-

a RA, Croitoriu Iustina, clasa a XI-a RC, Zugravu Georgiana, clasa a XII-a RC 

– Premiul al II-lea: Filimon Maria, clasa a IX-a UA, Zaharia Maria, clasa a XII-a RC, 

– Premiul al III-lea: Ciocan Daria-Elena, clasa a VII-a A, Aron Bianca, clasa a X-a RB, 



– Menţinune: Gaman Oana-Casiana, clasa a X-a RE  

– S-au clasat următoarele eleve la Olimpiada Naţională de Religie: Apostol Maria-

Elidia, clasa a IX-a RA, Voinea Teodora-Cristina, clasa a X-a RA, Croitoriu Iustina, 

clasa a XI-a RC, Zugravu Georgiana, clasa a XII-a RC.  

– Eleva Apostol Maria-Elidia, clasa a IX-a RA, a obţinut primul Premiu Special cu 

media 9,30. 

  

Activitatea extracurriculară 

 

– Cercul de religie „ÎNŢELEPCIUNE ŞI CREDINŢĂ, - coord. prof. Ioniţă Elena; 

– Cerc „ Mugur de lumină” –responsabil Grigore Irinel; 

– Cerc de pictură- responsabil prof. Filip Daniela;  

– cu ocazia sărbătorii Crăciunului, prof. Ioniţă Elena şi prof. Filip Daniela au organizat 

şi susţinut spectacol de colinde atât în faţa profesorilor, preoţilor din parohii, cât şi în 

centrele sociale din oraş unde elevii au dăruit celor asistaţi daruri de Crăciun, în cadrul 

proiectului local Suflet pentru suflet, în parteneriat cu Casa Culturii „Ion Creangă”, 

Tg. Neamţ, Primăria Tg. Neamţ, liceele din oraş şi seminarele teologice din zonă etc. 

– Prof. Ioniţă Elena a coordonat proiectul educativ „Nu renunţa la visele tale! Ele îţi dau 

viaţă”, în parteneriat cu Agenţia Naţională împotriva traficului de persoane, Sucursala 

Bacău; 

– Prof. Ioniţă Elena a participat cu elevi la concursul epistolar de Ziua Educaţiei;  

– Prof. Ioniţă Elena a realizat parteneriate cu centrele din oraş Fundaţia „Omenia”, 

Centru de Îngrijire şi Asistenţă şi Centrul de plasament „Ozana”, în cadrul cărora s-au 

desfăşurat activităţi caritabile, culturale, precum şi de voluntariat;  

– Prof. Daniela Filip a desfăşurat activităţi de voluntariat cu ATOR Tg. Neamţ; 

– Prof. Ioniţă Elena a organizat activităţi legate de 1 Decembrie; 

– Prof. Ioniţă Elena a derulat activităţi din cadrul Proiectului Educaţional IDENTITATE 

ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, în colaborare cu d-na prof. Corduneanu Anca; 

– Prof. Ioniţă Elena a coordonat activitatea de ecologizare “Ziua de curăţenie naţională” 

din 24 septembrie 2016 în cadrul Proiectului Naţional “Let’s do it, Romania!”; 

– În 25 octombrie prof. Ioniţă Elena a participat la activitatea din cadrul Proiectului 

Judeţean „Uniţi pentru viaţă în prevenirea consumului de droguri”, în parteneriat cu 

Asociaţia pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a violenţei în 

familie „AQUILA” Piatra Neamţ, precum şi la Ziua porţilor deschise la Tribunalul Tg. 

Neamţ – de Ziua Educaţiei Civile; 

– „Cu drogurile rişti mai mult decât îţi pasă”, în parteneriat cu Asociaţia Naţională 

„Crucea Roşie”, Filiala Piatra Neamţ, realizată de medic şcolar dr. Platon Mihaela, - 

decembrie 2016; 

– În anul şcolar 2016-2017, membrii catedrei de Religie au realizat activitatea ştiinţifică 

şi metodică de redactare a programei specifice disciplinelor opţionale, precum şi 

legătura şcoală-biserică-societate, organizând lecţii de predare-învăţare-evaluare, dar 

şi lecţii moral-spirituale. 

– Apreciem activitatea membrilor catedrei de Religie în anul şcolar precedent ca fiind 

foarte bună, realizându-se toate obiectivele propuse pe baza modelului activităţii 

metodico-ştiinţifice. 

 

 PUNCTE  TARI: 

– experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

– personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 

– reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de 



cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte 

şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi corpul profesoral – 

la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor  - la nivelul 

unităţii şcolare; 

– postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative 

– diversitatea programului de activităţi educative; 

– instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii 

noştri: CJE Neamţ,  Clubul Copiilor, ONG-uri; 

– modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul 

anului şcolar; 

– mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin 

mass-media locală şi judeţeană, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii 

pentru copii; 

– deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

– existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale, în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea 

actului educaţional etc. 

  

PUNCTE  SLABE: 

– minimalizarea activităţii educative extraşcolare şi extracurriculare de către părinţi şi 

unii elevi; 

– fonduri insuficiente şi aparatură tehnică necorespunzătoare pentru desfăşurarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

– carenţe în domeniul colaborării între unele cadre didactice, în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare. 

  

OPORTUNITĂŢI: 

– varietatea cursurilor de perfectionare şi formare continuă oferite de I. S. J. Neamţ, 

C.C.D. Neamţ şi de universităţi; 

– disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi 

organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

– postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative; 

– cadre didactice calificate, titulare,  care asigură continuitatea  şi se implică în mod 

activ la  îmbunătăţirea calităţii activităţilor tradiţionale şcolii; 

– organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse. 

 

AMENINŢĂRI: 

– sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare; 

– lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

– impactul nefast al mass-mediei; 

– programele şcolare încărcate; 

– lipsa de timp şi de motivaţie financiară a personalului din învăţământ; 

– lipsa de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

 

 

 

 

 

 



NEVOI   IDENTIFICATE: 

– adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

– promovarea unor programe pentru „educarea” părinţilor, în scopul unei participări 

active/conştiente la viaţa şcolii; 

– sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţa, precum şi a elevilor cu nevoi 

speciale; 

– împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe 

educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, 

responsabilizându-i. 

 

          

Responsabil, 

Prof. Elena Ioniţă 

 

 

X. CATEDRA  DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

În anul şcolar 2016-2017, în cadrul catedrei din aria curriculară „Educaţie fizică şi sport” s-au 

urmărit obiectivele şi acţiunile cuprinse în planul managerial. 

 

OBIECTIVE PROPUSE: 

 Stabilirea cadrului organizatoric; 

 Asigurarea informaţiei; 

 Participarea şi calificarea într-o competiţie la nivel naţional- echipa de majorete și 

obținerea unui loc fruntaș in ONSS la nivel județean-echipa de handbal fete. 

 Participarea a cât mai multor elevi în competiţiile sportive; 

 Selecţia cât mai bună la echipele reprezentative; 

 Formarea continuă a resurselor umane 

 Amenajarea bazelor sportive; 

 Achiziţionarea de materiale sportive; 

 Participarea elevilor scutiți în diferite activități. 

 

OBIECTIVE NEREALIZATE: 

Participare scăzută la competiţia de tenis de masă şi şah fete.  

 

I. Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei: 

                 - dezbateri privind fixarea probelor de control în concordanţă cu programa şcolară 

şi condiţiile existente în şcoală în şedinţa de catedră și combaterea absenteismului la ora de 

educație fizică;  

                 - prezentarea de  lecții demonstrative și referate pe teme de specialitate conform 

graficului de activitate de catre toți profesorii catedrei; 

                 - participare activă în cadrul Cercului pedagogic de pe semestrul I  și al II-lea care 

au avut loc  la Scoala Gimnazială Răucești și Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau 

Vânători Neamț- prof. Radu Anca-Livia, prof. Afloari Mihai, prof. Dorneanu Maria, prof. 

Asiminei Mădălin . 

 

 

 

 

 



II. Performanţe cu elevii:  

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar: 

             Faza locală    

- locul I cros – Diaconașu Paula cls a XI a RB  prof. Radu Anca-Livia  

- locul II cros – Dediu Mădălina cls a XI-a RA  prof. Radu Anca-Livia 

- locul III cros – Maftei Diana cls a XI-a UC  prof. Radu Anca-Livia 

- locul III cros – Corfu Alexandru cls a XI-a UA  prof. Radu Anca-Livia 

- locul III cros – Dron Alexandra cls a X-a RA  prof. Radu Anca-Livia 

- locul I șah – Mălinici-Pruteanu Alexandru cls a IV-a  prof. Dorneanu Maria 

- locul I șah – Apostol Maria cls a X-a RF  prof. Asiminei Mădălin 

- locul I tenis de masă Borcilă Alexandru– cls a  IX –a UB  prof. Radu Anca-Livia                                     

- locul II echipa de handbal băieți cls IX-XII prof. Afloari Mihai  

- locul I echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia         

- locul III echipa de fotbal băieţi cls IX-XII  prof. Asiminei Mădălin 

- locul II echipa de fotbal fete cls IX-XII  prof. Asiminei Mădălin  

- locul I echipa de baschet fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia         

- locul I echipa de baschet băieți cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia  

- locul II echipa de S-rugby Tag cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia/ Asiminei Mădălin 

- locul I echipa de handbal băieți cls V-VIII prof. Asiminei Mădălin 

- locul I echipa de handbal fete cls V-VIII prof. Radu Anca-Livia/ Asiminei Mădălin 

        

          Faza judeteană   

– locul I echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia             

– locul III echipa de handbal băieți cls V-VIII prof. Asiminei Mădălin 

– locul II echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia/Asiminei Mădălin              

                                                    

 Concursuri, festivaluri avizate MENCS și ISJ: 

Proiectul Interjudețean  ,, Cupa Mihail Sadoveanu”- Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” 

Pașcani  -5 nov. 2016  

LOCUL I echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia 

LOCUL IV echipa de handbal băieți cls IX-XII prof. Dorneanu Maria 

Cea mai tehnică jucătoare – Dumitriu Bianca - cls. a XII-a RE 

Cel mai bun portar – Cucos Ioana - cls. a XII-a RE 

Cel mai tehnic jucător – Martin Dionisie-Sebi - cls. a XII-a RA 

Festivalul Internațional de gimnastică și dans   “Prietenia”  -Vaslui - iunie 2017 

LOCUL I- formaţia de majorete liceu Diamonds prof. Radu Anca-Livia         

Simpozionul Național “ARS OECONOMICA” MECS, ISJ Neamț, - inclus în CAEN 

LOCUL I- formaţia de majorete Diamonds- prof. Radu Anca-Livia 

Proiectul Interjudețean ,, Respect prin sport ,, Iași- Memorialul prof. Iulian Hatură  -aprilie 

2017  

LOCUL I echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia 

Cea mai tehnică jucătoare – Dumitriu Bianca - cls. a XII-aRE 

Golgheterul competiției – Ungureanu Bianca - cls. a XII-a UB                       

  Proiectul Interjudețean ,, Școala pentru toți…Fii cel mai bun! ,” Tg. Neamț- 

Memorialul prof. Gheorghe Cobrea  -mai 2017  

LOCUL I echipa de handbal fete cls IX-XII prof. Radu Anca-Livia 

LOCUL II echipa de handbal băieți cls IX-XII prof. Afloari Mihai 

Cea mai tehnică jucătoare – Dumitriu Bianca - cls. a XII-aRE                                                            

Concursul de protecție civilă “Cu viața mea apăr viața” ISJ Neamț -etapa locală 

LOCUL I- Echipajul CNSM prof. Afloari Mihai 

Mentiune- etapa judeteana  prof. Afloari Mihai 

Cupa 1 IUNIE minihandbal mixt cls. III-IV locul I prof. Dorneanu Maria 



 Activităţi extracurriculare/extraşcolare:  

     - Crosul de toamnă etapa pe școala septembrie 2016 și participarea pe localitate- octombrie 

2016  

     - Campionat interclase la minifotbal-minihandbal cls I-IV”Cel mai bun câștigă” prof. 

Maria Dorneanu. 

       - Campionat interclase la handbal cls V-VIII și IX-XII prof. Afloari Mihai, Asiminei 

Mădălin, Radu Anca-Livia 

       - Campionat interclase la fotbal cls V-VIII și IX-XII prof. Asiminei Mădălin, Radu Anca 

Livia; Afloari Mihai 

        - Cupa 1 decembrie tenis de masă şi şah prof. Radu Anca- Livia, Afloari Mihai, Asiminei 

Mădălin și Dorneanu Maria; 

- Parteneriat cu CSEI- trupa de dans modern –voluntari SNAC; 

 - Participare la Programul de  colinde  de Craciun la  Fundația Omenia, Centrul de bătrâni, 

Casa Ozana, Primaria Tg. Neamț;  

 - Proiect umanitar “Prieteni fără frontiere” cu Centrul de Recuperare și Reabilitarea 

persoanelor cu Handicap Păstrăveni-Neamț 

 - Excursie tematică la Vatra Dornei. 

 

III. Puncte tari:  

 Elaborarea proiectării didactice, la educaţie fizică, care asigură unitatea cerinţelor şi 

libertatea cadrului didactic în stabilirea metodologiei;  

 Profesori cu o bună pregătire de specialitate interesaţi de formarea continuă 

(participare la cercul pedagogic, lecţii susţinute în comisia metodică, cursuri de 

formare, inspecţii, grade didactice);  

 Colaborarea eficientă cu metodiştii şi inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport ;  

 Prezenţa bună a elevilor la ore şi la competiţiile locale ;  

 Organizarea competiţiilor locale şi judeţene(handbal fete și băieți gimnaziu); 

 Buna colaborare cu profesorii de la CSS Tg. Neamţ  și LPS în vederea selectării 

sportivilor de performanţă. 

 

IV. Puncte slabe: 

 Lipsa panourilor de baschet în sala de sport; 

 Lipsa spaţiilor pentru ramura atletism; 

 Căldură insuficientă pe timpul iernii în sala de sport; 

 Lipsa fondurilor alocate  de MEN pentru procurarea materialelor sportive. 

 

V. AMENINŢĂRI:  

 Creşterea numărului de elevi cu tendinţă  spre obezitate şi cu diferite afecţiuni;  

 Scăderea interesului pentru activităţile de timp liber atât a elevilor cât şi a profesorilor; 

 Lipsa fondurilor necesare unei activităţi corespunzatoare de educaţie fizică şi sport.  

 

Măsuri ameliorative: 

 Atragerea elevilor scutiţi total şi parţial la orele de educaţie fizică prin implicarea lor 

în diferite activități sportive. 

 Atragerea de susținători financiari, închirierea sălii de sport pentru desfășurarea de 

activități sportive independente; 

 Colaborarea cât mai bună cu autorităţile locale în vederea găsirii surselor financiare 

necesare sportului şcolar şi competiţiilor sportive şcolare.    

                                                                                                 

Responsabil de catedră,   

Prof. Radu Anca-Livia 



XI. COMISIA METODICĂ ARTE 

 

Pentru anul şcolar 2016-2017, comisia metodică arte şi-a propus următoarele obiective:  

• Asigurarea calităţii actului educational (întocmirea planificărilor calendaristice şi  

  semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de  

  strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţtiate, de grup);  

• Organizarea de activităţi extracurriculare;  

• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;  

• Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;  

• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;  

• Colaborarea şcoala-familie.  

 

Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei metodice, privind următoarele aspecte:  

         1. Proiectarea didactică planificari riguros întocmite  

            -proiectarea s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe,prin însuşirea de cunoştinţe pe 

baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor în vigoare  

             -s-a practicat învăţarea centrată pe elev  

             -activităţile sunt concepute creativ, conform particularităţilor individuale ale copiilor -

material didactic diversificat,fişe de lucru, diverse soft-uri educaţionale, suport audio video, 

suport electronic, planse  

2. Calitatea activităţilor didactice:  

Profesorii îsi dovedesc competenţele de comunicare, empatică, de conducere şi folosesc  

tot mai des metodele centrate pe copii, metode bazate pe învăţarea prin cooperare.  

        3. Calitatea evaluarii:  

              -există o corelaţie autentică între scop-obiective-conţinut  

              -conceperea unor modalităţi eficiente de integrare a actelor evaluative în activitatea 

didactică  

              -criteriile de evaluare au fost raportate la standardele de performanţă la sfârşit de 

semestru  

               -s-au interpretat testele iniţiale şi sumative pe domenii experienţiale, iar în urma 

evaluării s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programă şi dau dovada de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

        4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către copii  



                -s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului copiilor la discipline- le 

curriculare arte, în conformitate cu metodologia de evaluare la toate testările predictive, 

formative şi sumative  

            -s-a confirmat o calitate sporită a actului didactic, aspect obiectivat în achiziţiile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele copiilor.  

       5. Activităţi şcolare si extraşcolare, concursuri:  

            -„Balul bobocilor”, spectacol de Crăciun- profesor Szekeres-Ciudin Blaziu   

            -Profesorii Dazzi Daniela  şi Cîrcei Constantin au realizat expoziţii pe clase, expoziţii 

cu tematica „Datini şi obiceiuri de sărbătorile de iarnă” (măşti populare);  

            -Elevele Pucăloaie Adelina clasa a XI-a UB a participat la Festivalul-concurs 

“TEZAUR CULTURAL APUSEAN-PRACTICI ANCESTRALE ÎN CONTEXT 

CONTEMPORAN”, ediţia a V-a Cluj-Napoca premiul I şi Mihalcea Denisa premiul II, 

Festival-concurs organizat de I.S.J. Cluj. 

         

          6. Curriculum la decizia scolii:  

Materia planificată la toate disciplinele şi cele opţionale a fost parcursă ritmic si integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, cu rezultate deosebite.  

          7. Activitatea de perfecţionare prin comisie metodica:  

Programul de interasistenţe la nivelul comisiei metodice a fost bine organizat toate activităţile 

s-au desfăşurat conform planului managerial.  

 

Responsabil comisie, 

Prof. Szekeres-Ciudin Blaziu 

 

XII. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

 

          Structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 8 cadre didactice, care s-au dovedit 

a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi 

profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate 

elevilor. Membrii comisiei au fost preocupaţi pentru continuă perfecţionare, pentru pregătirea 

elevilor în vederea obţinerii performanţei, a rezultatelor bune şi foarte bune la concursurile 

şcolare. Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului managerial care a avut 

următoarele puncte strategice: 

a) întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică; 



b) ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională prin cursuri, programe; 

c) implicarea învăţătorilor în realizarea lecţiilor model de înaltă ţinută precum şi a activităţilor 

extracurriculare; 

d) practicarea unui schimb informaţional şi metodic prin acţiunile de interasistenţă, asistenţă, 

simpozioane şi concursuri; 

e) pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare; 

f) întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe parcursul 

traseului predare – învăţare; 

g) atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient; 

h) atragerea de sponsori pentru îmbunătăţirea bazei materiale. 

Ca urmare a atingerii ţintelor stabilite, s-au obţinut următoarele rezultate: 

a) Întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică 

Învăţătorii Colegiului Naţional ,,Ştefan cel Mare “ şi-au elaborat documentele de planificare, 

proiectare şi evaluare didactică din perspectiva noului. Există în fiecare dascăl elementul de 

creativitate care duce la personalizarea proiectării, în funcţie de potenţialul intelectual şi de 

zestrea de abilităţi şi deprinderi specifice fiecărui colectiv în parte. Astfel, în acest an şcolar,  

învăţătorii au elaborate documente ce s-au înscris în graficul activităţilor impuse, dar în 

acelaşi timp s-au impus prin gradul de originalitate şi deschidere către prezentul în educaţie. 

b) Ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională 

În fiecare membru al comisiei a existat interesul şi deschiderea către perfecţionarea, prin 

participarea la cursuri de formare, cu tematici atractive prin actualitatea problemelor, pe care 

le-au dezvoltat în seminarii, dezbateri, prelegeri şi ateliere de lucru. 

Componenţa comisiei: 

Nr.crt. Clasa Profesor pt. înv. primar 

1. CP A Pipirigeanu Rodica 

2. CP B Rusu Mina 

3. I Vrîncianu Aurelia 

4. a II-a A Ciobanu Dorel 

5. a II-a B Apostol Laura 

6. a III-a Sava Ana 

7. a IV-a A Onu  Gheorghe 

8. a IV-a B Tătaru Adina – Elena 



EFECTIVELE DE ELEVI PE CLASE 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. elevi Învăţător / Prof. pt. înv. primar 

1. Pregătitoare A 24 Pipirigeanu Rodica 

2. Pregătitoare B 27 Rusu Mina 

3. I 30 Vrîncianu Aurelia 

4. a II-a A 26 Ciobanu Dorel 

5. a II-a B 34 Apostol Laura 

6. a III-a 24 Sava Anişoara 

7. a IV-a A 31 Onu Gheorghe 

8. a IV-a B 31 Tătaru Adina 

TOTAL   Preg. – IV                  227 

 

Rezultate obţinute la testele de evaluare finală, la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 

Clasele Pregătitoare A şi B  – 51 elevi 

 Fără calificative 

Toţi elevii au înregistrat rezultate care au permis promovarea la etapa următoare de învăţare. 

Clasa I – Total 30 elevi 

 

Clasele a II-a A şi a II-a B – Total 60 elevi 

Disciplina Fb B S I 

Comunicare în limba română 45 12 3 - 

Matematică şi explorarea mediului 45 12 3 - 

 

Clasa a III-a  – Total 24 elevi 

Disciplina Fb B S I 

Comunicare în limba română 13 12 5 - 

Matematică şi explorarea mediului 13 12 5 - 



Disciplina Fb B S I 

Limba şi literatura română 12 5 4 3 

Matematică 11 7 3 3 

 

Clasele a IV-a A – 31 elevi, a IV-a B – 31 elevi. Total 62 elevi 

Disciplina Fb B S I 

Limba şi literatura română 51 6 5 - 

Matematică 47 10 5 - 

Ştiinţe ale naturii 52 8 2 - 

Istorie 45 13 4 - 

Geografie 47 9 6 - 

 

CONCLUZII: 

Evaluarea finală 

 nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor; 

 identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe 

şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 

imediat următoare; 

 este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării 

de premise favorabile unei noi învăţări; 

 oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 

situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc 

completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare; 

 pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 

următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

 

Rezultate la concursuri şcolare: 

Clasa Pregătitoare A: profesor pt. înv. primar Pipirigeanu Rodica: 

 Concursul ,,Micii exploratori”: Toţi elevii au obţinut rezultate între 85 şi 100 

de puncte; 

Clasa Pregătitoare B: profesor pt. înv. primar Rusu Mina 

 Concursul ,,Micii exploratori”: Premiul I - 17 elevi, Premiul al II-lea - 4 elevi, 

Premiul al III-lea - 3 elevi. 

Clasa I : profesor pt. înv. primar Vrîncianu Aurelia: 

 Concursul ,,Micii Exploratori”  -  Premiul I - 3 elevi, Premiul  al II - lea - 2 

elevi; Premiul al III - lea - 3 elevi; 

 Concursul  ,, Formidabilii” -  Premiul I - 7 elevi, Premiul  al II - lea - 2 elevi. 

Clasa a II-a A: profesor pt. înv. primar Ciobanu Dorel: 



 ,,Fii inteligent la Matematică”  - Premiul I - 4 elevi, Premiul  al II - lea - 2 

elevi; Premiul al III - lea - 3 elevi; 

 ,, Comunicare, ortografie ” - Premiul I - 4 elevi, Premiul  al II - lea - 2 elevi; 

Premiul al III - lea - 3 elevi; 

Clasa a II-a B: profesor pt. înv. primar Apostol Laura: 

 ,, Micii Olimpici “ - Premiul I - 10 elevi, Premiul  al II - lea - 4 elevi; Premiul 

al III - lea - 5 elevi; Menţiune 1 elev; 

 ,,Fii inteligent la Matematică”  - Premiul I - 6 elevi, Premiul  al II - lea - 12 

elevi; Premiul al III - lea - 8 elevi; 

 ,, Comunicare, ortografie ” - Premiul I - 8 elevi, Premiul  al II - lea - 19 elevi; 

Premiul al III - lea - 2 elevi; 

 Concursul  ,, Formidabilii” 

Clasa a III-a : învăţător Sava Anişoara: 

 ,,Fii inteligent la Matematică”  - 9 elevi 100 puncte; 

 ,, Comunicare, ortografie ”  - 6 elevi 100 puncte. 

Clasa a IV- B: profesor pt. înv. primar: Tătaru Adina-Elena: 

 ,,Poveşti călătoare”  - Creaţie literară: Locul I, Locul al II-lea, Menţiune; 

 Concurs de desene  ,,Coşul cu fructe” – Locul al III-lea, Menţiune; 

 ,,Fii inteligent la Matematică”  - Premiul I - 5 elevi, Premiul  al II - lea - 2 

elevi; Premiul al III - lea - 1 elev; 

 ,, Comunicare, ortografie ” - Premiul I - 2 elevi, Premiul  al II - lea - 1 elev. 

Dezvoltare profesională, activitate metodică şi ştiinţifică. Activităţi extracurriculare 

I. Activităţi demonstrative: 

 Activitate demonstrativă la Comisia învăţătorilor, la Clasa a IV-a A Limba şi 

literatura română. Subiectul lecţiei – Numeralul – înv. Onu Gheorghe 

REFERAT -  TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ - “ SFINTELE SĂRBĂTORI LA  ROMÂNI 

” – profesor pt. înv. primar Rusu Mina. 

II.      Participare la cercuri: 

Toţi învăţătorii au participat la: 

 Cercul Pedagogic  desfăşurat în semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017, la Colegiul 

Naţional ,,Ştefan cel Mare”. 

 Tema cercului : Îmbunătăţirea activităţii didactice la toate disciplinele predate de 

învăţătorul clasei 

 Dezbateri pe temele: 



 Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, nr. 5079 / 31.08.2016; 

 Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742 / 2016; 

 Ordinul nr. 3066 / 1999, privind temele pentru acasă. 

 

Lecţii demonstrative: 

 Clasa pregătitoare A – Matematică şi explorarea mediului -  profesor pentru  înv. 

primar  Pipirigeanu Rodica ; 

 Clasa I – Matematică – profesor pentru  înv. primar Vrîncianu Aurelia; 

 Clasa a II-a – Matematică – profesor pentru  înv. primar Apostol Laura; 

 Clasa a III-a - Matematică şi explorarea mediului -  înv. Sava Anişoara; 

 Clasa a IV-a – Matematică – profesor pentru  înv.primar Tătaru Adina. 

 

Toţi învăţătorii au participat la: 

 Cercul Pedagogic  desfăşurat în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 – 2017, la 

Şcoala Timişeşti. 

 

III. Activităţi extracurriculare : 

 ZIUA EDUCAŢIEI: 

 Vizionarea spectacolului ,, Punguţa cu doi bani ” - profesor pentru  înv. primar  

Pipirigeanu Rodica ; 

 Vizită la Casa Memorială ,, Ion Creangă ” - – profesor pentru  înv. primar Rusu 

Mina; 

 Vizită la Muzeul de Istorie -  profesor pentru  înv. primar Vrîncianu Aurelia; 

 Vizită la Casa Memorială ,, Ion Creangă ” - – profesor pentru  înv. primar Apostol 

Laura; 

 Vizită la Casa Memorială ,, Ion Creangă ” - – profesor pentru  înv. primar Ciobanu 

Dorel; 

 Expoziţie de desene - înv. Sava Anişoara; 

 Vizită la Muzeul de Istorie -  înv. Onu Gheorghe; 

 Vizită la Muzeul de Istorie - profesor pentru  înv.primar Tătaru Adina. 

 

 S-au desfăşurat activităţi la nivelul claselor de elevi cu temele: 

 

 Excursii în natură, 

 Prietenul meu calculatorul 

 Parada  fructelor 

 Mai aproape de Dumnezeu 

 Uite, vine Moş Crăciun! 

 Poetul inimilor noastre 

 „Poveşti la gura sobei”- şezători literare 

 La mulţi ani,mami! 

 Tradiţii de Paşte 

 ABC-ul educaţiei rutiere 

 Cântecul copilariei – 1 Iunie 



 

IV.   Spectacole şi serbări şcolare: 

 Program artistic cu grupul vocal-instrumental ,,Fărâmă de stea” – 1 Decembrie 2016 

– la  Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”- înv. Onu Gheorghe; 

 Festivalul Naţional ,,Mai cu folk” – Vaslui - 2017 – Grupul vocal-instrumental 

,,Fărâmă de stea” - Locul I – coordonator - înv. Onu Gheorghe; 

 Festivalul Naţional ,,Dăm Folk” – Bicaz  - 2017 - Grupul vocal-instrumental 

,,Fărâmă de stea” – Premiul de popularitate – coordonator  - înv. Onu Gheorghe; 

 Întâlnire cu elevii clasei a IV-a B şi participare la festivităţile prilejuite la nivelul 

oraşului pe 1 Decembrie - ,,Ziua Naţională a României ” - profesor pentru  înv.primar 

Tătaru Adina; 

 Program artistic – ,,Traditii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”– înv. Onu 

Gheorghe; 

 Program artistic – ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” - profesor pentru  înv.primar  

Vrîncianu Aurelia; 

 Serbare de Crăciun - profesor pentru  înv.primar Ciobanu Dorel; 

 Serbare de Crăciun – profesor pentru  înv.primar Apolstol Laura; 

 Semnificaţia zilei de 1 Decembrie pentru poporul roman – poezii, cântece, desene - 

înv. Sava Anişoara; 

 Serbare de Crăciun – profesor pentru  înv.primar Tătaru Adina; 

 Serbare de Crăciun - ,,Naşterea pruncului Iisus” profesor pentru  înv. primar  

Pipirigeanu Rodica; 

 ,,15 ianuarie – Ziua Culturii”  - Activitate dedicată lui Mihai Eminescu - profesor 

pentru  înv. primar  Pipirigeanu Rodica; 

 Serbare de Crăciun – profesor pentru  înv.primar Rusu Mina; 

 Toţi învăţătorii au participat la spectacolele de teatru organizate la Casa Culturii ,,Ion 

Creangă”- Tîrgu Neamţ; 

 ,,Sfârşit de an şcolar” – Organizarea serbărilor de sfârşit de an şcolar. 

V. Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii actului didactic: 

 

 Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative; 

 Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte, 

 Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic; 

 Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la cursuri de dezvoltare  

profesională; 

 Menţinerea parteneriatelor şi desfăşurarea altora noi. 

 

VI. Managementul calităţii 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 

În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat un 

climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s –au  

stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să lărgească 



interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele 

cazuri modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

 

Coordonator comisie metodică a învăţătorilor, 

Învăţător, Onu Gheorghe 

 

XIV. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR  

I. Activitatea metodică a diriginţilor-liceu: 

 diriginţii s-au implicat cu responsabilitate (clasele X-XII), continuându-se 

activitatea de diminuare a absenteismului, începută în anii anteriori; 

 referat – dezbatere: Relația școală-familie în contextul actual; 

 toţi diriginţii şi-au întocmit un plan de activitate cu o tematică foarte potrivită 

clasei respective; în planificările diriginţilor, se regăsesc teme adecvate vârstei şi 

problemelor clasei respective; 

  teme dezbătute frecvent: 

- petrecerea timpului liber; 

- lupta împotriva alcoolului, tutunului, drogurilor; 

- importanţa lecturii şi propuneri de titluri de carte; 

- excursii; 

- igiena personală şi de grup; 

- activităţi de voluntariat; 

- invitaţi speciali: poliţişti, medici. 

O apreciere specială merită toţi diriginţii claselor a XII-a care au organizat cu seriozitate şi 

responsabilitate cursul festiv pe clasă şi pe cel oficial: Iosub Maria, Moşneagu Virginia, 

Oancea Constantin, Ungurenaşu Teodora, Tolocan Agneta, Filip Daniela, Ichim Ana-Alina, 

Pupăzan Gheorghe, Teodorescu Valentin, Mihăilă Ioana-Simona, Corduneanu Anca. 

Cursul festiv a fost bine organizat de conducerea şcolii prin echipa de directori: Margine 

Adina-Raluca, Ichim Ana-Alina, Bocăneţ Daniela şi a scos în evidenţă şi bunele legături cu 

Primăria oraşului Tg. Neamţ şi Consiliul Local – primarul Vasilică Harpa şi consilierii săi, 

precum şi cu inspectoratul şcolar. 

În semestrul al II-lea am organizat săptămâna „Şcoala altfel” în timpul căreia diriginţii    s-au 

implicat responsabil şi serios în organizarea bună a activităţilor, îmbinând plăcutul cu utilul: 

excursii şi vizionări de filme, sport şi audiţii muzicale, activităţi de ecologizare, simpozioane.        

II. Puncte  tari:  

 tematica orelor de consiliere/dirigenţie respectă programa anuală şi planificarea 

semestrială a orelor de consiliere/dirigenţie şi a activităţilor educative  şi, la solicitarea 

elevilor, părinţilor şi, în funcţie de priorităţile educaţionale, sunt integrate teme şi 

activităţi privind: prevenirea violenţei, paza şi securitatea şcolilor şi a elevilor, prevenirea 

infracţionalităţii şi a consumului de alcool, tutun şi droguri, educaţia rutieră, educaţia 



pentru sănătate, formarea comportamentelor în situaţii de risc (inundaţii, cutremure etc.); 

 au funcţionat eficient Consiliile claselor, analizându-se periodic progresul şcolar şi 

comportamentul fiecarui elev  şi măsurile educaţionale pentru elevii cu probleme de 

învăţare sau de comportament, stabilind notele la purtare la sfârşit de semestru; 

 în marea majoritate a documentelor verificate, tematica orelor de consiliere/dirigenţie şi a 

activităţilor educative este selectată în funcţie de vârsta şi particularităţile claselor de 

elevi şi se adaptează din mers sugestiilor şi nevoilor de dezvoltare ale colectivelor de 

elevi; 

 în cadrul orelor de dirigenţie sunt utilizate atât metode şi procedee tradiţionale cât şi 

metode moderne, alternative, activ-participative: studiul de caz, prezentări video sau pe 

calculator, întâlniri cu specialişti, reprezentanţi ai partenerilor educaţionali, elaborarea de 

către elevi a unor portofolii tematice, jocul de rol, grupurile de dezbatere, dialog şi opinie. 

 

III. Puncte slabe:  

 insuficienta flexibilitate în adaptarea tematicii orelor de dirigenţie în funcţie de priorităţile 

apărute în societate şi în şcoală; în tematica orelor de consiliere/dirigenţie nu se regăsesc 

suficiente teme care să vizeze preocupările şi interesele elevilor; caracterul predominant 

expozitiv-teoretic al unor ore de consiliere/dirigenţie; eficienţa privind managementul 

clasei de elevi;  

 elevii nu sunt consultaţi în suficientă măsură în stabilirea tematicii orelor de 

consiliere/dirigenţie şi a activităţilor educative extraşcolare; 

 percepţia părinţilor şi elevilor în multe situaţii este că orele de consiliere/dirigenţie nu 

răspund, mai ales sub aspect metodic, cerinţelor de educaţie ale elevilor, că abordarea 

temelor planificate nu are suficientă adresabilitate şi nu atinge standardele, problemele şi 

nevoile formative specifice diverselor categorii de vârstă a elevilor; 

 programul foarte încărcat și foarte mulță copii navetiști – fac imposibile întâlnirile mai 

dese ale diriginților cu elevii. Deasemenea, o problemă o reprezintă lipsa unui 

cinematograf în oraș și faptul că spectacolele, piesele de teatru sunt rare și foarte scumpe.   

 

Responsabil comisie metodică,  

Prof. Moșneagu Virginia 

 
 

 



 

 
 

ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU  

I. COMISIA PENTRU CONCURSURI SI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 

1. Actiuni realizate (conform graficului de activitati propus): 

- Intrunirea comisiei. Popularizarea concursurilor si activitatilor pe catedre si comisii 

de lucru. Activitate de monitorizare s rezultatelor la olimpiada in ordinea desfasurarii 

si afisarii acestora (martie 2017). 

- Intrunirea comisiei. Activitate de monitorizare si centralizare a rezulatatelor obtinute. 

Diplome si certificate.(aprilie 2016). 

- Monitorizarea activitatilor de selectie a elevilor capabili de performante. Participari la 

concursuri si activitati prevazute in CAER, CAEN, CAEJ. Afisarea listelor in functie 

de comisia metodica. (mai 2016).  

- Colectarea datelor prin intermediul rapoartelor comisiilor metodice si anumitor 

comisii de lucru din scoala. Popularizarea si monitorizarea rezultatelor. Intocmirea 

unei baze de date privind premiile si performantele pe promotie.Intocmirea unei 

evidente menita sa instiinteze autoritatile locale cu privire la performantele (pr. I) 

deosebite ele elevilor in urma activitatilor din anul scolar in curs. Sinteza activitatilor. 

Aprecieri.(iunie 2017) 

- Colaborarea cu Consilierul Educativ al Scolii in vederea difuzarii informatiilor 

privind activitatile competitive scolare. Imbogatirea si actualizarea portofoliului 

comisiei. (in mod constant pe tot parcursul semestrului). 

 

2. Concluzii. Statistici 

- Colectarea premiilor si diplomelor obtinute este posibila doar printr-o stransa 

colaborare cu cadrele didactice, Consilierul Educativ si Consiliul Elevilor. 

- Promovarea rezultatelor obtinute folosind diverse canale de difuzare a informatiei: 

avizierul scolii, revista scolii, presa locala, retele de socializare etc are drept rezultat 

incurajarea si popularizarea performantelor obtinute. 



 

 
 

- Promovarea si popularizarea concursurilor in ordinea aparitiei si desfasurarii de 

indata ce sunt anuntate de ISJ, MEN si alte organizatii duce la stimularea intersului 

elevilor si cadrelor didactice in participare. 

3. Puncte tari 

- Cea mai mare parte a elevilor implicati in competitii aduc rezultate bune si foarte 

bune, ceea ce reflecta profesionalismul cadrelor didactice, dar si interesul si eforturile 

elevilor spre valorizare. 

- Experienta pe care o aduce participarea la un concurs, creeaza ulterior o atitudine de 

curaj si incredere in forte proprii.  

4. Puncte slabe 

- Dezinformarea sau slaba promovare a activitatilor si concursurilor propuse la nivel 

international, national ori judetean; 

- Scaderea numarului de cadre didactice dispuse sa stimuleze implicarea elevilor in 

astfel de activitati, cei implicati aducand intotdeauna doar rezultate bune si foarte 

bune; 

-  Desi obtin rezultate deosebite la concursuri si competitii scolare, cadrele didactice nu 

sunt interesate de promovarea imaginii acestora, astfel incat foarte multe premii si 

distinctii raman necunoscute la nivel institutional si local, ele fiind stiute, adesea, doar 

la nivel de clasa. 

- Premiile si recompensele in urma unor astfel de concursuri sunt prost subventionate 

sau uneori absente.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lista elevilor care au obtinut mentiuni la olimpiade in anul scolar 2016-2017 

 

Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Rezultatul obtinut Concurs/ Competitie 

Barliba Stefana IX RA Mentiune Olimp. Jud. Lb Romana 

Ciorobatca Maria Laura IX RA Mentiune Olimp. Jud. Lb 

Franceza 

Doroftei Adrian IX RA Mentiune Olimp. Jud. Lb. Engleza 

Gheorghita Cristina 

Georgiana 

IX RD Locul III Concursul Si eu pot fi 

bun la mate 

Tomovici Iulian IX RD Mentiune Olimp. Jud. Chimie 

Locul III Conc. Impuls 

Perpetuum, faza 

Nationala 

Ignat Carmen Mihaela IX RE Mentiune Olimp. Nat. de Lb 

Romanice, Lb Franceza 

Acatrinei Iustin Mihai IX RC Mentiune Olimp. Jud. Lb Romana 

Sandu Paul Adrian IX RC Premiul II Conc. De Fizica si 

Chimie Impuls 

Perpetuum 

Mentiune Olimp. Jud. Fizica 

Filip Casian IX RC Mentiune Conc. De Fizica si 

Chimie Impuls 

Perpetuum 

Andrei Iustin IX RC Premiul II Concurs Interjudetean 

de Geografie 

Fruntoaea Bianca IX RC Premiul III Conc. Jud. Comper 

Nitu Matei Dragos IX RB Locul I Ol. Nat. Fizica Stefan 

Procopiu 

Huma Vasile Dragos IX RB Mentiune Ol. Jud. Lb Romana 

Mentiune Conc. Jud. Chimie 

Impuls Perpetuum 

Oltianu Stefania IX RB Mentiune Ol. Jud. Lb Romna 

Alucai Ana-Maria IX RB Mentiune Ol. Jud de lb Franceza 

Alucai Ana -Maria IX RB Mentiune Ol. Jud. De Lb Romana 

Ilioi Daniel IX RB Locul I Conc. Nat. Istorie 

Micu Vasilica 

Alexandra 

VI  Mentiune Ol. Jud.  De Ed. 

Tehnologica 

 

 

 

 

 



 

 
 

REZULTATE CONCURSURI SI OLIMPIADE-AN SCOLAR 2016-2017 

Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Rezultatul 

obtinut 

Disciplina Profesor indrumator 

Buraga Antonela XII 

UB 

Menţiune Ol. Jud. Istorie Cucoş Grigore-Adina 

Corniţescu Teofana X RB Menţiune Ol. Jud. Religie Filip Daniela 

Creţu Vasile Laurenţiu  X RB Menţiune Ol. Jud. Religie Filip Daniela 

Gaman Casiana XI RE Menţiune Ol. Jud. Religie Ioniţă Elena 

Stefan Lavinia XII RE Menţiune Ol. Jud. Religie Filip Daniela 

Niţă Fabiana XIIRE Menţiune Ol. Jud. Religie Filip Daniela 

Mihalache Ionela-Mihaela X RF Menţiune Ol. Jud. Biologie Trofin Manuela 

Trifan Maria Andra XI RA Menţiune Ol. Jud. Biologie Trofin Manuela 

Oglinzanu Gabriela XII RE Menţiune Ol. Jud. Biologie Trofin Manuela 

Măgirescu Alexandra XII RE Menţiune Ol. Jud. Biologie Trofin Manuela 

Sandu Diana XII RC Menţiune 

/Seniori 

Conc. Nat. 

Astronomie 

Croitoriu Cristina 

Vleju Andra Beatrice X RC Mentiune Ol. Jud. TIC Airinei Ana Maria 

Nistor Dumitrita Florina X RC Mentiune Ol. Jud. TIC Airinei Ana Maria 

Pruna Bogdan Victor X RC Mentiune Ol Jud. TIC Cracana Ionut 

Olaru Sebastian XI RA Mentiune Ol. Jud. TIC Cracana Ionut 

Dobrica Stefan XII RC Mentiune Ol. Jud. 

Informatica 

Cracana Ionut 

Butnariu Ioan Adrian IX RF Mentiune Ol. Jud. Chimie Luchian Isabela 

Rosu Alexandru X Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Capitanu Carmen 

Manole Robert XI RA Mentiune Ol. Jud. 

Matematica 

Capitanu Carmen 

Teodorescu Flavius XII 

UC 

Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Iosub Maria 

Negru Vasilica XII RE Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Iosub Maria 

Pascu Raluca XII RE Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Iosub Maria 

Ciorobatca Mihai XI RC Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Preda Ramona 

Titu State Iustina XII 

RE 

Mentiune Conc. Nat. 

Haimovici 

Capitanu Carmen 

Ababei Andrei XII  Premiul II Mathesis CJE Iosub Maria 

Turcu Ana-Maria XII Premiul III Mathesis CJE Iosub Maria 

Oltianu Stefania IX  Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom. 

Nuţu Mirela 

Apostoae Alexandra-

Ioana 

X RE Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom 

Pascu Elisabeta 

Mihalache Mihaela  X RF Mentiune Ol. Jud. Biologie Trofin Manuela 



 

 
 

Apostol Maria-Elidia X RA Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom. 

Olariu Mihaela 

Deaconu Claudia-

Gabriela 

X RC Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom. 

Pascu Elisabeta 

Apostol Maria XI RF Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom.  

Pascu Elisabeta 

Voinia Teodora XI RA Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom. 

Margine Adina 

Oglinzanu Gabriela XII RE Menţiune Ol. Jud. Lb. 

Rom. 

Margine Adina 

Balanescu Elena 

Georgiana 

X UC Premiul II Ol. Jud. 

Certamen 

Ovidianum 

Draganescu Mihaela 

Mentiune Ol. Nat. 

Certamen 

Ovidianum 

Cozma Elena XII 

UC 

Menţiune Ol. Jud. 

Psihologie 

Corduneanu Anca 

Ichim Oana-Cosmina XII 

UC 

Menţiune Ol. Jud. 

Sociologie 

Corduneanu Anca 

Buraga Ramona XII 

UC 

Mentiune OL. Jud. 

Sociologie 

Corduneanu Anca 

Stângu Costin XII 

UC 

Menţiune Ol. Jud. 

Filosofie 

Corduneanu Anca 

Bălănici Andrei-Daniel IX RB Menţiune Ol. Jud. Fizica Avădanei Angelica 

Olaru Sebastian X RA Menţiune Ol. Jud. Fizica Băicănescu Cristinel 

Irimia Vasile Alexandru X RC Menţiune Ol. Jud. Fizica Croitoriu Cristina 

Lupastean Radu XIRA Mentiune Ol. Jud. Lb.  

Engl. 

Ichim Alina 

Aron Radu XIIRD Mentiune Ol. Jud. Lb. 

Engl 

Ichim Alina 

Buhna Dumitrel XI UB Mentiune Ol. Jud. Lb. 

Engl. 

Tarhon Bianca 

Echipa Handbal Liceu Fete Locul I Jud. ONSC Radu Anca 

Echipa Handbal 

Gimnaziu 

Fete Locul II Jud. ONSC Radu Anca 

Echipa Handbal 

Gimnaziu 

Baieti Locul III Jud. ONSC Radu Anca 

*Elevii notati cu bold sunt in prezent studenti la facultati. Acestia figureaza in tabel  cu  premii din anul 

scolar (sept.)2016-(iunie) 2017, ultimul an de studiu, clasa a XII a. 

Responsabil,      

Prof. Luca Roxana-Mihaela 

  



 

 
 

II. ACTIVITATEA CONSILIERULUI EDUCATIV -  

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

  
         Un element semnificativ, demn de menţionat, este acela că prin transpunerea în practică a 

proiectului managerial pe anul şcolar 2016-2017, s-a reuşit realizarea unui echilibru între 

activităţile curriculare şi extracurriculare.                             

           S-a urmărit în mod constant ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de manifestare a 

responsabilităţilor, a unui comportament cararacterizat prin: asertivitate, toleranţă faţă de opinii 

diferite, libertate de exprimare, respect, implicare. 

            În calitate de Coordonator pentru proiecte şi programe educative, la începutul anului 

şcolar 2016-2017 am întocmit  următoarele documente: 

        - Planul managerial 

        - Programul activităţilor educative şi extraşcolare/extracurriculare 

       - Calendarul activităţilor Consiliului elevilor. 

             Pentru anul şcolar 2016-2017, prin Planul managerial al coordonatorului pentru proiecte 

şi programe educative şcolare şi extraşcolare s-au stabilit următoarele obiective şi direcţii de 

acţiune: 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞI DE CONSILIERE 

2. ASIGURAREA RESURSELOR (UMANE, CURRICULARE, MATERIALE, 

INFORMAŢIONALE) 

3. IMPLEMENTAREA ŞI REALIZAREA CURRICUMULUI ACTIVITĂŢII 

EDUCATIVE ŞI DE CONSILIERE 

4. REALIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAŢIEI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN DOMENIUL MUNCII 

EDUCATIVE ŞI DE CONSILIERE 

6. ASIGURAREA ŞI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ELEVILOR 

7. DEZVOLTATEA RELAŢIILOR COMUNITARE 

        În realizarea obiectivelor enumerate un rol important a revenit profesorilor diriginţi, 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, consilierului şcolar 

şi relaţiilor de colaborare stabilite de aceştia cu alţi parteneri educativi, instituţii de cultură şi 



 

 
 

ONG-uri: Casa Culturii „Ion Creangă” Tg. Neamţ, Biblioteca Orăşenească Tg. Neamţ, Clubul 

Copiilor, Fundaţia Culturală „Ion Creangă”Tg. Neamţ, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Sucursala Bacău, Poliţia Tg. Neamţ, ISU Neamţ, 

Primăria Tg. Neamţ, Consiliul Judeţean al Elevilor etc. 

             Desfăşurarea activităţii educative a implicat următoarele demersuri: 

-  coordonarea şi sprijinirea activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Elevilor; 

- desfăşurarea orelor de consiliere şi orientare şcolară, educaţie civică, activităţile 

extracurriculare etc.; 

- rolul disciplinelor şcolare din trunchiului comun şi al disciplinelor opţionale, în ceea ce 

priveşte educaţia pentru valori,  precum şi strategii adecvate acestui scop; 

            -  parteneriate cu instituţii care au impact în educaţia elevilor; 

            - implicarea factorilor educaţionali în activităţile desfăşurate. 

S-au evidenţiat, prin organizare şi impact educaţional, următoarele programe şi proiecte 

şcolare, precum şi alte activităţi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Extraşcolare 

(CAEE) şi în Programul Activităţilor Educative Extraşcolare (PAEE): 

1. Proiecte educative în parteneriat: 

1. Proiectul Internaţional ERASMUS + Mobilităţi Formare Profesională: KEY SKILLS 

FOR WEB DEVELOPERS, coordonator prof. Olariu Mihaela 

2. FWF, schimb de experienţă cu elevi din Saint Just-Saint Rembert, Franţa, 

coordonator prof. Ichim Ana-Alina 

3. Proiectul Regional „Identitate şi Spiritualitate Românească”, prof. Corduneanu 

Anca şi Ioniţă Elena; 

4. Proiectul Naţional „Evaluare Naţională în Educaţie”; 

5. Proiectul Naţional „Olimpicii Cunoaşterii”; 

6. Proiectul ecologic PATRULA ECO; 

7. Proiectul „Sanitarii pricepuţi”, prof. Irina Cecilia; 

8. Programul Junior Achievement Romania; 

9. „NU RENUNŢA LA VISELE TALE! ELE ÎŢI DAU VIAŢĂ”, în parteneriat 

cuAgenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău, 

coord. prof. Ioniţă Elena; 



 

 
 

10. Proiectul Interjudețean ,,Cupa Mihail Sadoveanu”- Colegiul Național “Mihail 

Sadoveanu” Pașcani  -5 nov. 2016 , prof. Radu Anca-Livia, prof. Dorneanu Maria 

11. „SIGUR.INFO - Siguranţa pe Internet” în parteneriat  cu Organizaţia „Salvaţi 

copiii” - Conştientizarea elevilor de pericolul utilizării necorespunzătoare a 

internetului, prof coord. Filip Daniela; 

12. Proiectul „1 Decembrie – Trăiască România Dodoloaţă”, prof. Luchian Isabela, 

Manole Luminiţa, Irina Cecilia, Cucoş-Grigore Adina, Ioniţă Elena, Szekeres Blaziu. 

13.  „SUFLET PENTRU SUFLET" - strângere de fonduri pentru persoanele din 

centrele din Tg. Neamţ (Centrul de îngrijire şi Asistenţă, Fundaţia Filantropică 

„Omenia”, Centrul de plasament „Ozana”, CITO), sensibilizarea şi educarea elevilor 

ColegiuluiNaţional „Ştefan cel Mare” cu privire la implicarea în viaţa comunităţii, 

coord. Ioniţă Elena 

14. Proiectul de voluntariat la nivel naţional „Let’s do it Romania!”, prof. Ioniţă Elena, 

RaduAnca-Livia, Cucoş-Grigore Adina; 

15. Proiectul Educaţional Interjudeţean ,,Micuţele creatoare de modă “, partener şi 

îndrumător al Concursului Naţional ,,Soarele şi planeta albastră”, Prof. Dazzi 

Cristina-Daniela, prof. Cîrcei Costel 

16. Proiect umanitar “Prieteni fără frontiere” cu Centrul de Recuperare și Reabilitarea 

persoanelor cu Handicap Păstrăveni-Neamţ, prof. Anca-Livia Radu 

17. Proiectul “Şi 9 ne pasă…”, coord. prof. Irina Cecilia şi Trofin Manuela 

18. Proiectul “Prieteni fără vârstă”, prof. coord. Anca-Livia Radu 

19. Proiectul interjudeţean „Şcoala pentru toţi... fii cel mai bun”, prof. Anca-Livia Radu 

20. Proiectul “Şcoala de Dans Medieval- Domniţa Ruxandra”, coord. prof. Anca-Livia 

Radu 

21. Proiectul Interjudeţean “Tainele chimiei”, prof.coord. Luchian Isabela şi Ichim Ana-

Alina 

22. Proiectul Judeţean “Oferta Educaţională 2017-2018” 

23. Proiectul de voluntariat “Şi tu poţi!”, în parteneriat cu DGASPC Neamţ, coord. Prof. 

Ioniţă Elena şi Radu Anca-Livia 

24. Proiectul educaţional de voluntariat “Şcoala de vară”, coord. Prof. Ichim Ana-Alina. 

 



 

 
 

2.Activităţi extraşcolare: 

 activităţile din cadrul SĂPTĂMÂNII LIMBILOR MODERNE (septembrie), organizate de 

catedrele de limbă franceză şi limbă engleză; 

 Concurs epistolar, Ziua Mondială a Educaţiei 

 Expoziție grafică și eseuri pe tema „9 Octombrie - Ziua Comemorării Holocaustului în 

România”, prof. Adina Cucos-Grigore 

 Prezentare EDMUNDO 

 ZILELE „ION CREANGĂ”- participare la manifestările organizate şi la Concursul de creaţie 

literară, iniţiat de Fundaţia Culturală „Ion Creangă”, Tg. Neamţ; 

 Creanga de Aur 

 “Marşul solidarităţii de 1 Decembrie -Ziua Naţională a României“- iniţiat la nivelul 

oraşului Tg. Neamţ, prof. Ioniţă Elena, Cucoş-Grigore Adina 

 “Suflet pentru suflet “- activităţi în cadrul proiectului umanitar 

 Spectacol caritabil de colinde “Suflet pentru suflet” –  în aşteptarea sărbătorilor de iarnă 

 15 ianuarie – Eminesciana, catedra de limba română 

 Unirea Principatelor Române – moment dedicat  zilei de 24 ianuarie, prof. Manole Luminiţa 

şi diriginţii; 

 sesiune de referate cu tema Tipuri de ecosisteme din Romania activitate cu elevii claselor a 

VIII-a coordonată de doamna profesoara Irina Cecilia; 

 Colinde Le Noel en Chansons – Prof. Grama Ioana; 

 D-na prof. Cojoc Maria a realizat activităţi extraşcolare cu elevii claselor de gimnayiu 

(machete cu centrale electrice - clasa a VIII-a C,  octombrie 2016; machete, desene şi colaje 

reprezentând diferite tipuri de construcţii - clasele a V-a  A si a V-a B, noiembrie 2016; expoziţie 

cu obiecte decorative realizate din materiale reciclabile - clasele a VII-a A si a VII-a B, 

decembrie 2016); 

 Ziua porţilor deschise: Târgului Internațional de Universități RIUF, prof. Bocăneţ Daniela, 

Preda Ramona; 

 Ziua Francofoniei (20 martie), catedra de limba franceză; 

 Ziua lecturii (martie), bibliotecarii, prof. Margine Adina-Raluca, Pascu Elisabeta, Nuţu 

Mirela-Elena; 



 

 
 

  “1 martie 2017-180 de ani de la naşterea lui Creangă”, prof. Nuţu Mirela-Elena şi Ioniţă 

Elena; 

 Conferinţa judeţeană a profesorilor de istorie, dedicată momentelor Marii Uniri, actelor de 

eroism din timpul Primului Război Mondial, fapte şi evenimente istorice locale şi naţionale care 

consolidează memoria comunitară, coord.prof. Cucoş-Grigore Adina 

3. Activităţi extracurriculare:                     

•   Comemorarea victimelor Holocaustului, octombrie 2016 „SOUAH...” Catedra de istorie şi 

socio –umane 

 „Balul bobocilor - 2016”- sărbătoarea elevilor de clasa a IX-a, organizat de clasele a XII-a; 

 parada costumelor ciudate cu ocazia Holloween, catedra de limba engleză; 

 Organizarea întrecerilor sportive la Zilele oraşului Tg. Neamţ - Jocuri sportive Baschet Fete şi 

Băieţi, Handbal Fete şi Băieţi, Fotbal Băieţi, Cros; 

•  „Ziua Internaţională a Educaţiei”- 5 octombrie; 

• activităţile din cadrul Programului naţional PREVENIREA Şl COMBATEREA 

FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR , responsabil prof. Manole Luminiţa 

• Întâlniri tematice cu elevii internatului- în colaborare cu Poliţia de Proximitate Tg. Neamţ, prof. 

Ioniţă Elena, Olariu Mihaela, Tarhon Bianca, Simon Raluca, Năstăselu Vălu 

• „Moş Nicolae”, întâlnire cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, Prof. Drăgănescu 

Mihaela; 

• Parteneriat cu CSEI- trupa de dans modern –voluntari SNAC, coord. Prof. Radu Anca-Livia; 

•  Activităţi de voluntariat cu elevii colegiului la centrele din oraş şi zonă, prof. Ioniţă Elena şi 

Radu Anca-Livia 

• „Tremur în caz de cutremur” – 13 octombrie Ziua Internaţională de reducere a riscului 

dezastrelor, prof. Afloari Mihai 

• „Uniţi pentru viaţă în prevenirea consumului de droguri”, în parteneriat cu Asociaţia pentru 

prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a violenţei în familie „AQUILA” Piatra 

Neamţ – 25 octombrie, prof. Tolocan Agneta, Ioniţă Elena, Pascu Elisabeta, Manoliu Ioana-

Cătălina, Luca Roxana-Mihaela, Olariu Mihaela, Radu Anca-Livia, Niţă Monica, Maftei 

Cătălina Anca; 

• Ziua porţilor deschise la Tribunalul Tg. Neamţ – 25 octombrie Ziua Educaţiei Civile; 



 

 
 

• „Cu drogurile rişti mai mult decât îţi pasă”, în parteneriat cu Asociaţia Naţională „Crucea 

Roşie”, Filiala Piatra Neamţ, coord. medic şcolar dr. Platon Mihaela – activitate destinată 

elevilor de clasa a IX-a; 

• Ziua Eroilor – depunere de coroane, prof. Ioniţă Elena şi Irina Cecilia; 

• DRAGOBETE te invită la BAL, prof. Ioniţă Elena, Manoliu Ioana-Cătălina, Radu Anca-Livia, 

Luca Roxana-Mihaela; 

 Prevenirea accidentelor de bicicletă, coord. prof. Beca Mihaela; 

 Educaţie pentru mediu, în parteneriat cu Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava 

etc. 

4. Spectacole şi serbări şcolare: 

 Program artistic cu grupul vocal-instrumental ,,Fărâmă de stea” – 1 Decembrie 2016 – la  

Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”- înv. Onu Gheorghe;  

 Întâlnire cu elevii clasei a IV-a B şi participare la festivităţile prilejuite la nivelul oraşului 

pe 1 Decembrie - ,,Ziua Naţională a României” - profesor pentru  înv.primar Tătaru 

Adina; 

 Program artistic – ,,Traditii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”– înv. Onu Gheorghe; 

 Program artistic – ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun” - înv.Vrîncianu Aurelia; 

 Serbare de Crăciun - înv. Ciobanu Dorel; 

 Serbare de Crăciun – înv. Apolstol Laura; 

 Semnificaţia zilei de 1 Decembrie pentru poporul roman – poezii, cântece, desene - înv. 

Sava Anişoara; 

 Serbare de Crăciun –profesor pentru  înv. primar Tătaru Adina; 

 Serbare de Crăciun - ,,Naşterea pruncului Iisus” profesor pentru  înv. primar  

Pipirigeanu Rodica;  

 ,,15 ianuarie – Ziua Culturii”  - Activitate dedicată lui Mihai Eminescu - profesor pentru  

înv. primar Pipirigeanu Rodica;  

 Serbare de Crăciun –profesor pentru  înv. primar Rusu Mina; 

 Toţi învăţătorii au participat la spectacolele de teatru organizate la Casa Culturii ,,Ion 

Creangă”- Tîrgu Neamţ; 

 Cursuri festive clasele a XII-a şi a VIII-a, promoţia 2013-2017; 

 



 

 
 

5. Concursuri şi competiţii: 

•  Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie; 

• Concursul PRIMO; 

• Crosul de toamnă etapa pe școala septembrie 2016 și participarea pe localitate- octombrie 

2016; 

• Campionat interclase la minifotbal-minihandbal cls. I-IV “Cel mai bun câștigă” prof. Maria 

Dorneanu. 

• Campionat interclasela handbal cls V-VIII și IX-XII prof. Afloari Mihai, Asiminei Mădălin, 

Radu Anca-Livia 

• Campionat interclasela fotbal cls V-VIII și IX-XII prof. Asiminei Mădălin, Radu Anca Livia; 

Afloari Mihai 

• Cupa 1 decembrie tenis de masă şi şah, prof. Radu Anca- Livia, Afloari Mihai, Asiminei 

Mădălin și Dorneanu Maria; 

• Sanitarii pricepuţi, prof. coord. Trofin Manuela; 

 Cu viaţa mea apăr viaţa, prof. coord. Asiminei Mădălin-Dan; 

 Concurs de cultură generală, clasele a X-a, prof. Căpitanu Carmen, Airinei Ana-

Maria, Croitoriu Cristina, Avadanei Angela 

6. Cluburi şi cercuri şcolare: 

Clubul IMPACT, coordonator: prof. Margine Adina-Raluca; 

Clubul de literatură „Luceafărul”, coordonator: prof. Olariu Mihaela; 

Cercul dramatic „Creanga de aur”, coordonator: prof. Pascu Elisabeta, Manoliu Cătălina; 

Cercul de matematică, coordonator: prof. Căpitanu Carmen; 

Cercul de astronomie „Galileo”, coordonator: prof. Beca Mihaela; 

Cercul de fizică, coordonator: prof. Avădanei Angela; 

Cercul de psihologie „PSYCHE”. coordonator: prof. Corduneanu Anca; 

Cercul de economie, coordonator: prof. Moşneagu Virginia; 

Cercul de sociologie „Dimitrie Gusti”, coordonator: prof. Bompa Loredana; 

Cercul de religie ..ÎNŢELEPCIUNE ŞI CREDINŢĂ”, coordonator: prof. Ioniţă Elena; 

Cercul de religie „Muguri de lumină”, coordonator: pr. prof. Grigore Irinel; 

Cercul de pictură, coordonator: prof. Filip Daniela; 

 Cercul de franceză „LA FRANCOPHONIE CONTEMPORAINE”, prof. Maltei Cătălina-Anca; 



 

 
 

 Cercul de activităţi sportive, coordonator: prof. Radu Anca-Livia. 

 

7. Vizite şi excursii tematice: 

– Vizionarea spectacolului ,,Punguţa cu doi bani” - profesor pentru înv. primar  Pipirigeanu 

Rodica ;  

– Vizite la Casa Memorială ,,Ion Creangă”, “Veronica Micle” – profesor pentru  înv. primar 

Apostol Laura, Rusu Mina, Ciobanu Dorel, prof. Nuţu Mirela-Elena, Ioniţă Elena; 

– Vizită la casele memoriale Emil Cioran şi Octavian Goga din Răşinari-Sibiu, la Şcoala lui 

Anton Pann din Şcheii Braşovului, coord. prof. Pascu Elisabeta, Filioreanu Nicoleta; 

– Vizită la Muzeul “Brukental”, din Sibiu, secţia Artă Universală, prof. Pascu Elisabeta, 

Filioreanu Nicoleta; 

– Expoziţie de desene - înv. Sava Anişoara; 

– Vizite la Muzeul de Istorie -  profesor pentru  înv. primarVrîncianu Aurelia, Tătaru Adina, 

înv. Onu Gheorghe, prof. Ioniţă Elena; 

– Vizită la Grădina Zoologică din Sibiu, coord. prof. Pascu Elisabeta, Filioreanu Nicoleta; 

– Vizită la Turnul cu Ceas, Camera de tortură din Sighişoara, coord. prof. Pascu Elisabeta, 

Filioreanu Nicoleta; 

– Drumeţii la monumentul Vânătorilor de munte, Oglinzi, Cetatea Neamţului;  

– Excursie la Braşov, Sibiu, Sighişoara, prof. Puiu Dumitru, David Ion; 

- Excursie la Suceava, prof. Puiu Dumitru; 

- Excursie tematică la Piatra Neamţ, prof. Ioniţă Elena şi Filip Daniela; 

- Excursie tematică pentru consilierea şi orientarea în cariera elevilor la RIUF, Iaşi, -  prof. 

Bocăneţ Daniela; 

- Excursii cu caracter recreativ la Vatra Dornei - prof. Tarhon Bianca, Manoliu Ioana-Cătălina, 

Asiminei Mădălin, Cîrcei Costel; 

- Excursie cu caracter recreativ pe Muntele Ceahlău, prof. Moroşanu Dorin; 

- Excursie tematică la Iaşi, prof. Cucoş-Grigore Adina etc. 

 

 

 

 



 

 
 

 PUNCTE  TARI: 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 

 reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de 

cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte 

şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi corpul profesoral – la 

nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor  - la nivelul unităţii 

şcolare; 

 postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative; 

 diversitatea programului de activităţi educative; 

 instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii 

noştri: Clubul Copiilor, ONG-uri; 

 modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul 

anului şcolar; 

 mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin 

mass-media locală şi judeţeană, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii 

pentru copii; 

 deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

 existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale, în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea 

actului educaţional etc. 

 PUNCTE  SLABE : 

 minimalizarea activităţii educative extraşcolare şi extracurriculare de către părinţi şi unii 

elevi; 

 fonduri insuficiente şi aparatură tehnică necorespunzătoare pentru desfăşurarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 carenţe în domeniul colaborării între unele cadre didactice, în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare. 



 

 
 

 OPORTUNITĂŢI: 

 varietatea cursurilor de perfectionare şi formare continuă oferite de I.S.J. Neamţ, C.C.D. 

Neamţ şi de universităţi; 

 disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative; 

 cadre didactice calificate, titulare,  care asigură continuitatea  şi se implică în mod activ 

la  îmbunătăţirea calităţii activităţilor tradiţionale şcolii; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse. 

AMENINŢĂRI: 

 sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare; 

 lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

 impactul nefast al mass-mediei; 

 programele şcolare încărcate; 

 lipsa de timp şi de motivaţie financiară a personalului din învăţământ; 

 lipsa de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

NEVOI IDENTIFICATE: 

 adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

 promovarea unor programe pentru „educarea” părinţilor, în scopul unei participări 

active/conştiente la viaţa şcolii; 

 sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţa, precum şi a elevilor cu nevoi 

speciale; 

 împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale 

care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 

Apreciem ca remarcabilă activitatea educativă desfăşurată în Colegiul nostru, cu realizări 

şi împliniri profesionale, care au dovedit puterea de muncă, spiritul de echipă şi competitivitatea 

colegilor noştri.                                                                               Consilier educativ, 

                                                                                                                Prof. Elena Ioniţă 



 

 
 

 

III. COMISIA PENTRU  PERFECŢIONAREA  CADRELOR 

DIDACTICE   

             În anul şcolar 2016- 2017 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice a 

urmat direcţiile stabilite  în planul managerial  şi în planul operaţional al comisiei de 

perfecţionare şi formare continuă.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, 

MENCS) ; 

 prin implicarea directa in proiecte europene luand parte la diferite seminarii, conferinte, 

etc. 

 

       Dezvoltarea profesionala a fiecarui cadru didactic reprezinta un pas important in procesul de 

educatie determinând pe termen lung aspecte benefice în procesul educativaducând beneficii atât 

profesorilor cât și elevilor. 

      Perfecționarea cadrelor didactice  reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată,realizatăși dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare- autoreglare continuă a procesului de învățământ , la toate nivelurile de referință. 

 

SITUAŢIA  CADRELOR DIDACTICE   PARTICIPANTE  LA  ACTIVITĂŢI DE 

PERFECŢIONARE 

       Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfătuirile organizate de ISJ 

Neamț la începutul anului școlar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfășurat 

lecții demonstrative, susținere de referate cu scopul de a împarți din cunoștintele acumulate și 

celorlalți colegi de catedră. Toți profesorii liceului au participat activ prin susținerea de lecții 



 

 
 

demonstrative sau referate la cercul pedagogic din semestrul I și al II-lea care s-a desfășurat fie 

în unitatea noastră fie în alte instituții scolare. 

            Cadrele didactice din colegiul nostru au participat la numeroase cursuri de formare 

inițiate de ISJ, CCD sau alte instituții abilitate: Dezvoltarea competențelor în vederea realizării 

unui mentorat de calitate în învățământul preunuversitar -15 CPT, Managementul inspecției 

școlare- 15 CPT, Inițiere în prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților-24 ore, 

Imaginea și relațiile publice ale instituțiilor școlare-24 ore, Strategii de învățare pentru 

dezvoltarea gândirii critice-24 ore, Managementul proiectelor educaționale-24 ore, Centrul de 

documentare și informare-factor de progres al institușiei de învățământ-24 ore,  Sistemul de 

control managerial/intern-Noutăți legislative-8 ore, Sistemul de control managerial/intern-

Documente specifice-8 ore.  

 La începutul anului școlar s-au înscris (cu dosar) pentru susținerea gradului didactic 

II,sesiunea 2018 profesorii: Asiminei Mădălin – disciplina educație fizica și sport , Amariei 

Ioana căsătorită Grama – disciplina limbă franceză .S-a mai înscris cu cerere pentru susținerea 

inspecției curente gradul II sesiunea 2019  prof. Constantin Minodora- disciplina geografie. 

S-au înscris pentru susținerea definitavutului -sesiunea 2017 profesoarele : Praiu Daniela - 

disciplina biologie și Olaru Ana-Georgiana – disciplina limbă engleză.Ambele au susținut două 

inspecții la clasa și au obținut definitivul in urma examenului din august. 

 În semestrul I d-na profesor Vacariu Ioana , căsătorită Mihăilă - disciplina limba și 

literatura română , a susținut inspecția specială pentru obținerea gradului didactic II sesiunea 

2017. În semestrul al II-lea d-na profesor Luca Roxana - disciplina limba și literatura franceză  

și dl profesor Sârghi Mihai-Silviu- disciplina limba și literatura engleză au susținut inspecția 

specială pentru obținerea gradului didactic II sesiunea 2017. Toți cei trei profesori au obținut 

gradul didactic II prin susținerea examenului din august acumuland 90 de credite transferabile. 

                In semestrul al II-lea următoarele cadre didactice au susținut inspecții curente astfel: 

- Pascu Veronica-Laura (căs Apostol) inspecție curentă nr. 2 – gr. did. I 

- Asiminei Mădălin                              inspecție curentă nr. 2 – gr. did. II 

- Cozma Minodora (căs Constantin)    inspecție curentă nr. 1 – gr. did. II 

- Vrânceanu Aurelia (căs Vrînceanu)   inspecție curentă nr. 2 – gr. did. I 

- Amariei Ioana (căs Grama)                inspecție curentă nr. 2 – gr. did. II 

- Iordache Ana-Maria (căs Machidon) inspecție curentă nr. 1 – gr. did. II 



 

 
 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experiență–majoritatea profesorilor fiind cu 

gadrul didactic I și II – și au în componență 

profesori metodiști , membri ai consiliului 

consultativ , formatori, membri ai comisiilor 

de lucru;  

 Număr mare de cadre didactice participante la 

cursuri de formare in specialitate sau in alte 

domenii didactice; 

 Performanțe ale cadrelor didactice prin 

participari la sesiuni de comunicări științifice, 

 Colaboratori la reviste de specialitate,autori 

de publicații in domeniul 

educational,auxiliare didactice; 

 Sprijinul conducerii scolii in vederea 

participarii cadrelor didactice la diverse forme 

de perfecționare sau la cursuri de 

formare/perfecționare in județ ,țară sau 

străinătate . 

 Existența tendintelor de conservatorism și 

inerție la schimbare,tendințe de minimalizare 

a importanței actului de formare / 

perfecționare manifestate la unele cadre 

didactice; 

 Inerție in aplicarea la clasă a cunoștințelor / 

compentențelor dobandite în urma unor 

cursuri de formare; 

 Alegerea unor cursuri care nu au fost 

întotdeauna in concordanță cu nevoia de 

dezvoltare profesională; 

Oportunități Amenințări 

 Existenta surselor de informare si formare 

externă pentru cadre didactice ; 

 Existența posibilitatilor de participare la 

programe judetene,naționale și internaționale; 

 Oferta variată a CCD Neamț  și a altor 

furnizori de formare ; 

 Oferta cursurilor de 

perfecționare/master/studii 

postuniversitare,etc. a instituțiilor de 

învațămant superior ; 

 Oferta stagiilor de formare in 

străinătate(Comenius,Grundvig,Erasmus,etc.) 

 Incoerențe și lacune legislative; 

 Lipsa motivării financiare; 

 Percepția greșită a ceea ce înseamnă 

dezvoltarea personală/dezvoltare in carieră 

 Tendința de centrare exclusiv pe acumularea 

de credite transferabile și minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare. 

 



 

 
 

     Atât la nivel european , cât și la nivel național, se remarcă importanța din ce în ce mai mare 

acordată formării profesionale continue.Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de 

dezvoltare personală a angajațtilor ci devine o investiție superioarăîn dezvoltarea capitalului 

uman, cu impact asupra creșterii calitatii muncii și vieții. 

     De fapt se urmăreste o dezvoltare a unei piețe educaționale a programelor de formare 

continuă prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe 

de formare. 

     Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri si competențe pe care trebuie să le dețină 

cadrele didactice și care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum  și din 

elaborarea noilor standarde pentru profesia didactică. 

 

Responsabil comisie,     

                                                                              prof. Anca-Livia Radu 

 

IV. COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA  PROIECTELOR ȘI A 

PROGRAMELOR  EDUCATIVE 

 

1. Acțiunile realizate: 

 Februarie - martie 2017 

▪  Responsabilul cu activitățile comisiei a elaborat Raportul de activitate pentru  semestrul I din  

anul şcolar 2016-2017; 

▪ Au loc  cele două mobilitățI ale elevilor din grupul țintă, prevăzute ca activități de  proiectKey 

Skills for WebDevelopers din cadrulprogramului Erasmus+, având drept coordonator, prof. 

Mihaela Olariu). Elevii au mers la un stagiu de practică în Nottingham(UK), organizat de 

compania Go Digit All: 

- fluxul 1 în perioada 13.02.2017 și 03. 03. 2017- prof. însoțitor Marian Achirei 

- fluxul 2 în perioada 13.03.2017 și 31.03.2017 – prof. însoțitor  Ioan Cracană. 

▪ Derularea proiectului ecologic ,,Și nouă ne pasă!’’ (coord. prof. Cecilia Irina), în parteneriat cu 

Școala gimnazială ,,Nicolae Grigorescu’’, Clubul Copiilor Tg. Neamț, Liceul Tehnologic 

,,Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ Vânători Neamț. 



 

 
 

▪,,Apa în viața noastră’’ – concurs în cadrul proiectului ,,Și 9 ne pasă’’- 23 martie 2017 – 

organizatori - prof Isabela Luchian, Nicoleta Scurtu; 

▪Scrierea Raportului individual de către elevii din fluxul 1,din grupul țintă al proiectului Key 

Skills for WebDevelopers, după întoarcerea acestora din mobilitate. 

▪Aprilie 2017 

▪ Scrierea Raportului individual de către elevii din fluxul 2, din grupul țintă al proiectului Key 

Skills for WebDevelopers, după întoarcerea acestora din mobilitate. 

▪  Activități în cadrul Proiectului educational  interjudetean ,,Scoala pentru toți...fii cel mai 

bun!’’ înregistrat CAEJ – 10 aprilie 2017: 

 -  Concursul sportiv ,,Cupa Temerarul’’ – în memoria profesorului Gheorghe Cobrea 

 - Concursul de eseuri pe teme sportive -10 aprilie 2017; 

▪  Activitatea Proiectului educațional în parteneriat cu CSEI Tg. Neamt – Strategie pentru 

Acțiuni Comunitare - ,,Pași de dans pe ritmul sufletului’’, coord. prof. Anca Radu 

▪ Activitatea  Proiectului de parteneriat educațional cu Grădinița nr. 1 PP – ,,Prietenia – cheia 

succesului; 

▪ Activitatea  Proiectului în parteneriat educațional  cu CSEI Tg. Neamț, coord. prof. director 

Adina Margine,  prof. Anca Raduradu, prof. Loredana Bompa, Ioana Mihăilă;  

▪Mai - Iunie 2017 

•  Vizita în Franța a unui grup de profesori și elevi din școală, în cadrul  Proiectului educațional de schimb 

internațional de experiență școlară ,,Friends without Frontiers’’ FwF – 16-23 mai; 

▪  Derularea activității ,,Românii universali’’ din cadrul proiectului ,,Identitate și spiritualitate 

românească”, având drept coordonatori,prof. Anca Corduneanu,  Elena Ioniță  și Mihaela Olariu 

– Casa Culturii ,,Ion Creangă’’ Tg. Neamț, în data de 22 mai 2017; 

▪ Realizarea filmului ,,Impresii din mobilitate’’ cu elevii  din grupul țintă al proiectului Key 

Skills for WebDevelopers; 

▪ Validarea celor 24 de website-uri realizate de către participanții la mobilitate în cadrul 

proiectului Key Skills for WebDevelopers;  

▪ Activitatea Proiectului educational prin parteneriat local ,,Prieteni fără vârstă’’ cu Gradinița 

PT nr. 2 Tg. Neamț, coord.prof. Anca Radu; 

▪ Activitatea Proiectului în parteneriat cu televiziunea Kanal D – emisiunea ,,Se strigă darul’’- 9 

iunie - Școala de dans ,,Domnița Ruxandra’’, coord. Prof. Anca Radu; 



 

 
 

 

 

▪August 2017 

▪  Activități  în cadrul  proiectului județean,,Școala de vară”- organizatori: prof. Adina Cucoș,   

prof. director Alina Ichim  prof. Anca Radu,  în perioada 7-11 august; 

2. Produse rezultate în urma acestor activități: 

O parte din produsele finale se află la Dosarul Comisiei pentru implementarea proiectelor și a 

programelor educative sau la dosarul de proiect realizat de către coordonatorii proiectelor vizate: 

- portofoliile proiectelor; 

- afișe, banner, roll up-uri; film apărut la TVN;  

- film apărut pe site-ul școliiwww.cnsm.roîn cadrul Târgului de ofertă educațională, 11 

aprilie 2017;  film apărut la emisiunea de pe Kanal D- 11 august; 

- diplome; contract de parteneriat televiziunea   KANAL D; adeverințe, acorduri de 

parteneriat;  

- procese-verbale, fotografii, diplome, jurnal de proiect, site-ul proiectului www.kswd.eu   

unde  se pot viziona site-urile realizate de cei 24 de participanți la stagiul de practică din 

Nottingham (UK), din cadrul proiectului KeySkills for Web Developers. 

  

Responsabil Comisie, 

                                                                                                           Prof. Mihaela Olariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnsm.ro/
http://www.kswd.eu/


 

 
 

 

 

V. COMISIA DE MONITORIZARE A NOTĂRII RITMICE 

1.ANALIZA SWOT  A  COMISIEI 

PUNCTE TARI 

- proiectarea activității de predare –învățare-

evaluare în conformitate cu programele 

școlare și structura anului școlar; 

-  comunicarea eficientă   între profesori și 

elevi/părinți; 

- pregatirea continuă a elevilor pentru lecții și 

concursuri școlare; 

- perfecționarea continuă a cadrelor didactice 

pentru procesul de predare-învățare-evaluare: 

- organizarea eficientă a timpului de predare-

învățare-evaluare și proiectarea evaluării pe 

bază de itemi și bareme de evaluare; 

. 

PUNCTE SLABE 

 -fragmentarea semestrului prin vacanțe și 

recuperări, simularea din martie în timpul căreia 

programul a fost modificat; toate acestea au afectat 

notarea și evaluarea periodică; 

-numărul mare de absențe s-a reflectat negativ și în 

numărul de note; 

  -Caietele de evaluare întocmite de unii profesori 

au întârziat uneori trecerea la timp a notelor în 

documentul oficial al clasei; 

-încă se mai trec date fără note în catalog; - nu se 

cunosc sau nu se aplică în totalitate articolele din 

ROFUIP despre evaluarea rezultatelor școlare ( 

Cap III, art. 112-138); 

 

 

OPORTUNITATI 

     -existența unor indicatori și itemi în procesul de 

evaluare; 

- analiza periodică a rezultatelor școlare și a 

ritmicității notării la clase; 

- raportarea semestrială la clase a ritmicității 

evaluarii și a sitațiilor speciale; 

- existența comisiei de monitorizare a ritmicității  și 

a unei echipe manageriale implicate în rezolvarea 

tuturor problemelor din unitate; 

 

 

 

AMENINTARI 

   -programele supraîncărcate diminuează alocarea 

de timp pentru evaluarea, aprecierea și analiza 

rezultatelor; 

-cadre didactice ocupate cu responsabilităţi 

multiple, care lucrează în mai multe instituții în 

completarea catedrei sau numărul mare de ore 

suplimentare aduce uneori o  întârziere în  notarea 

ritmică la clase; 

 -număr redus de ore la unele discipline și numărul 

mare de elevi la clase; 

- număr mare de elevi, peste limita admisă, în 

special la clasele cu profil uman; 

 

   



 

 
 

      În semestrul II, an școlar 2016-2017, raportul a fost întocmit după verificarea 

cataloagelor de toți membrii comisiei: 

1) Înv. Laura Apostol– învățământ primar: 

 Comisia pentru notare ritmica a reţinut faptul că la disciplinele cu două sau mai multe ore 

săptămânal, notarea ritmică impune existența a cel puțin unui calificativ la fiecare 5 

săptămâni. Cel puțin o notă se acordă prin evaluare orală. La disciplinele cu o oră 

săptamânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unui calificativ până la 

jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe 

scrise.  

 Verificarea corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice; 

În urma analizei cataloagelor școlare s-au constatat următoarele: 

 la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce 

înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare, o componentă importantă a procesului de 

învățământ, este efectuată conform programei școlare; 

 numărul de calificative la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore 

alocat conform planului de învățământ; 

 calificativele erau corect completate în cataloagele şcolare. Cadrele didactice au folosit 

numai cerneala albastră sau pix cu pastă albastră. Nu existau ştersături sau corecturi. 

2)  prof. Adina Cucoș-Grigore-  verificarea ritmicității notării la clasele a V-a și A XI-a:  

 - în urma controlului din mai 2017 s-a observant că la clasa a VB erau încă elevi fără note la 

engleză și sport, iar la VA , 23 de elevi nu aveau trecute notele în catalog la engleză și TIC; 

La clasele de liceu din a XI-a s-a constat că la XI RD erau 25 de elevi fără note la fizică, 16 elevi 

la chimie; la clasa a XI-a RB erau 25 elevi fără note la biologie, 29 la geografie, 27 la 

informatică și TIC; 20 la chimie; 19 la religie; la clasa  XI-a RE erau 18 elevi fără note la istorie; 

27 la sport; 22 la TIC; 14 la religie; 

3)  prof. Nicoleta Filioreanu: 

  Conform situațiilor statistice privind ritmicitatea notării,  completate de către diriginții claselor 

a VII-a și a X-a s-au constatat următoarele: 

-în general, sunt note suficiente la disciplinele cu mai multe ore pe săptămână.Excepție fac 

disciplinele cu o singură oră pe săptămână, precum educație antreprenorială, unde elevii nu au 

nicio notă. La clasa a X-a RA, elevii nu au nicio notă la limba engleză și limba franceză. 



 

 
 

- la clasa a VII-a A, elevii nu au nicio notă la Ed. Tehnologică și opțional TIC. 

4)  prof. Izabela Luchian  

  În urma verificării cataloagelor claselor a XII-a și a VI-a  cu privire la numărul de note 

acordate elevilor  în semestrul II (controlul a fost efectuat în  mai 2017), vă aduc la cunoștință 

următoarele: 

o Majoritatea elevilor claselor a XII-a au înscrise în catalog 2-3 note la limba română și 

matematică; 

o Elevii claselor a XII-a au înscise în catalog 1-2 la celelalte discipline;  

o Nu există elevi care să nu aibă note la vreo disciplină. 

o Majoritatea elevilor clasei a VI-a au înscrise în catalog 2-3 note la română și matematică; 

o Elevii claselor a VI-a au înscrise în catalog 1-2 note  la celelalte discipline;  

o Nu există elevi care să nu aibă note la vreo disciplină. 

5)  prof. Mihaela Drăgănescu  

   În data de 06.04.2015, în cadrul Comisiei pentru notare ritmică, s-au verificat cataloagele 

claselor a VIII-a și a IX-a și s-au constatat următoarele: 

În urma verificării cataloagelor la clasele a VIII-a, s-a constatat faptul că sunt puține note 

la Cultură civică, Geografie, Educație tehnologică, Biologie, Religie, Educație muzicală, 

Educație fizică. 

În urma verificării cataloagelor claselor a IX-a, s-a constatat că sunt putine note la 

disciplinele Religie, Tic, Geografie, Educație muzicală, Educație plastică.  

Există și elevi care nu au nicio notă la obiectele menționate anterior. 

Măsuri ameliorative notă de control: profesorii au fost consiliați să respecte programul 

pentru o evaluare ritmică, continuă și obiectivă: iar situațiile în care notele din catalogul 

profesorului nu sunt trecute în timp util în catalog să fie evitate. 

  În controlul din 12.VI. 2017 nu s-au semnalat situații deosebite, situația școlară fiind 

încheiată corespunzător.Coringenții și situațiile neîncheiate au fost consemnate în procesul-

verbal din consiliul clasei și consiliul profesoral. 

 

            Responsabil Comisie, 

Prof. Adina Cucoș-Grigore 

 



 

 
 

 

VI. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei a faptelor de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

         Activitatea comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenţei a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii a vizat o cunoaştere în 

profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, cadrele didactice 

sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă ceea ce este o condiţie 

esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. S-a urmărit crearea unui mediu 

favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii, a unor comportamente paşnice printr-un 

management eficient al conflictelor şi implicarea părinţilor în construirea unor contexte de 

învăţare sănătoase pentru comportamentul copiilor. 

       Activităţile realizate în semestrul al II-lea din anul şcolar 2016-2017 au vizatelaborarea 

unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii,adaptată contextului specific 

în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.De asemenea, s-a dorit realizarea unui parteneriat cu 

CJAP, pentru acordarea asistenţei specializate şiprezenţa unui psiholog şcolar la activităţile din 

cadrul proiectului şi realizarea unui parteneriat cu poliţia comunitară locală prin derularea unor 

activităţi comune de combatere a violenţei în şcoală şi a delincvenţei juvenile. 

I. GRUPUL ŢINTĂ 

Direct: 

 Elevi ai şcolii: nivel primar si  nivel gimnazial. 

 Echipa comisiei de combatere a violenţei şcolare 

 Cadrele didactice din şcoală 

Indirect: 

 Părinţii elevilor 

 Reprezentanţii instituţiilor partenere 

II. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

Activitatea nr.1 

Titlul activităţii: “Nu te lăsa intimidat!” 

Tipul activităţii:seminar de informare/dezbatere 

Data/perioada de desfăşurare:februarie – martie 2017 



 

 
 

Locul desfăşurării:Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ 

Număr de participanţi:comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii 

şcolii, consilier psiholog . 

Responsabili:membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

Mijloace:calculatoarele din laboratorul de informatică, 

Modalităţi de evaluare: 

 Pliante referitoare la intimidare şi violenţă 

 Eseuri, compuneri 

 Bannere, postere, prezentări power point 

 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

            Pe parcursul acestei activităţi elevii au fost fi încurajaţi să-şi exprime liber părerile 

referitoare la violenţa şcolară şi factorii implicaţi în violenţa şcolară, au dezbătut mai multe 

cazuri de violenţă si victimizare şcolară, au oferit soluţii de rezolvare a acestor cazuri fiind 

îndrumaţi de consilierul psiholog şi membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei în 

şcoală.  

 

Activitatea nr.2 

Titlul activităţii:”Săptămâna anti-violenţă” 

Tipul activităţii:sesiune de dezbatere şi exerciţii 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ 

Număr de participanţi:comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii 

şcolii, părinţii elevilor, membrii ai comunităţii 

Responsabili:membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

Mijloace:calculatoarele din laboratorul de informatică, 

Modalităţi de evaluare: 

 desene 

planşe 

eseuri 

fotografii 



 

 
 

prezentări power point 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

          Această activitate a avut ca scop mobilizarea şi a celorlalte şcoli din Tîrgu Neamţ 

şi antrenarea acestora în concusul organizat de Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu 

Neamţ, concurs ce are ca scop reducerea violenţei şcolare. Acest concurs a constat în prezentarea 

unor scenete, realizarea de eseuri si prezentări power point având ca tematică problematica 

violenţei.  

Activitatea nr.3 

Titlul activităţii:Comunicarea eficientă - modalitate de combatere a   violenţei şcolare. Să 

învăţăm  să comunicăm! 

Tipul activităţii:dezbatere-exerciţii 

Data/perioada de desfăşurare:luna mai 2017 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ 

Număr de participanţi: comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii 

şcolii, reprezentant al poliţiei comunitare 

Responsabili: membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

Mijloace:calculatoare, videoproiector, materiale informative 

Modalităţi de evaluare: 

prezentări 

studii de caz propuse spre dezbatere 

 broşură- pliant: “Rolul comunicării cadru didactic-elev, cadru didactic-părinte in 

combaterea violenţei şcolare” 

Descrierea pe scurt a activităţii 

          Activitatea a urmărit ameliorarea comunicării profesor-elev –profesor prin crearea unui 

climat şi a unor relaţii pozitive cu clasele de elevi şi de asemenea stabilirea de comun acord a 

unor măsuri de mediere a conflictelor (elevi-elevi, elevi-profesori, profesori elevi, profesori-

părinţi, părinţi-elevi).  

Activitatea nr.4 

Titlul activităţii:Bilanţul activităţii 

Tipul activităţii: activitate practică/atelier de lucru 

Data/perioada de desfăşurare: luna iunie 2017 



 

 
 

Număr de participanţi:comisia de prevenire şi combatere a violenţei 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ 

Responsabili:membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 

Mijloace:calculatoare, videoproiector, materiale informative 

Modalităţi de evaluare: 

portofoliu 

raport final de activitate 

album tematic 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

 Activitate de lucru în cadrul căreia elevii din grupul ţintă asistaţi de cadrele didactice 

coordonatoare au  realizta albumul tematic referitor la combaterea violenţei în şcoală. De 

asemenea s-a realizat o prezentare computerizată în care s-au  afişat momentele semnificative 

derulate pe perioada implementării proiectului. 

 

                                                                          Coordonator program,  

                                                                                 prof. Manole Luminiţa 

 

VII.COMISIA DE EDUCAŢIE SANITARĂ ŞI CRUCEA ROŞIE 

 Comisia de educaţie sanitara si  Crucea Roşie a funcţionat în anul şcolar 2016-

2017, având următoarea componenţă : 

 Profesor Trofin Manuela 

 Profesor Tolocan Agneta ; 

 Profesor Carp Octavian ; 

 Profesor Irina Cecilia-responsabil ; 

 Medic şcolar Platon Maria. 

                Atribuţiile comisiei au fost următoarele : colaborarea cu asociaţiile guvernamentale si 

nonguvernamentale în combaterea şi prevenirea bolilor ; monitorizarea elevilor cu afecţiuni 

cronice; procurarea unor truse de prim ajutor pentru elevi ; organizarea unor programe de 

educaţie sanitară cu elevii; pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare pe teme medicale; 

prevenirea izbucnirii unor focare de infecţie în comunitatea de elevi prin măsuri luate în timp 

util. 



 

 
 

               Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform graficului propus:  

          1.  ,,Tuberculoza –o boală care se vindecă” 

Ziua Mondială aTBC-24.03.2017”, activitate desfăşurată cu elevii claselor aXa, prof. Octavian 

Carp ,dr. Platon Maria 

               2. ,,Ziua Mondială a Sănătăţii’’-tema propusă de D.S.P. ,, Obezitatea o problemă 

globală “, activitate desfasurată cu clasele aXIa, prof. Manuela Trofin 

3. ,,Primul ajutor, în caz de..”  26.05.2017 sala de sport, clasele V/VI, prof. Cecilia Irina, 

prof. Mădălin Asiminei, invitat dr. Florin Apostoae 

4. ,,Minte sănătoasă,în corp sănătos!,,  9.06.2017, sala de festivităţi,elevii claselor VI-IX, 

pof.  Cecilia Irina, medic  Maria Platon  

Menţionăm reuşită d/nei prof. Manuela Trofin ,care cu echipajul ,,Sanitarii pricepuţi,, a 

obţinut locul III, la faza judeteana. 

Printr-o strânsă colaborare între cadrele didactice şi cabinetul medical şcolar s-a reuşit 

monitorizarea elevilor cu afecţiuni cronice . 

     Membrii comisiei de educaţie sanitară au desfăşurat o activitate continuă de consiliere 

a elevilor cu probleme de sănătate si in cadrul orelor de educaţie pentru sănătate, disciplina 

opţionala pe care o solicita foarte mulţi elevi. 

Puncte tari: 

 Interesul mare manifestat de elevi pentru activităţile comisiei. 

 Interesul sporit pentru activităţile de voluntariat. 

Puncte slabe: 

 Slabă dotare cu truse de prim ajutor. 

Responsabil comisie, 

Prof. Cecilia Irina 

 

VIII. COMISIA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI 

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală și-a desfășurat activitatea 

conform graficului, violența în Colegiul National ”Stefan cel Mare”, Targu-Neamt fiind la un 

nivel scăzut, dovedind astfel eficiența activităților desfasurate in vederea prevenție si 



 

 
 

suprimarii  oricărei forme de violență. Activităţile de prevenire şi reducere a fenomenului 

violenţei şcolare desfășurate pe parcursul sem. II, an școlar 2016-2017 sunt: 

Nr.Crt. 

Activitati de prevenire si 

combatere a violentei 

organizate de unitatea 

scolara 

Responsabil 
Grup tinta/nr. 

participanti 
Parteneri 

1. Campania: Scoala fara 

violenta in vederea unei 

societati fara violenta 

Concurs de fotografie, desene, 

scenete si actiuni voluntare 

Reprez. ai 

Consiliului 

Elevilor 

Cls. A IX a 

Cls. V-VIII 

Comisia 

Dirigintilor; 

Consilierul 

Educativ 

2. Atelier dezbatere avand tema 

“Forme de manifestare a 

violentei in scoala noastra”. 

Activitate cu elevii la nivelul 

claselor gimnaziale si primare 

Inv. Huma 

Georgeta 

100 elevi – 

inv. primar 

Comisia 

dirigintilor si 

a 

Invatatorilor 

3. Lectorat cu parintii – consiliere 

privind disciplinarea pozitiva a 

copiilor materializate in urma 

discutiilor cu chestionare si 

interpretari 

Membrii 

Comisiei 

Parintii 

Comisia 

Dirigintilor  

Psihologul 

Scolii 

Parintii 

 Elevii claselor 

de gimnaziu, 

in special 

Comisia 

Dirigintilor 

 

Consilierul 

Educativ 

4. Raport de activitate al comisiei 

pentru anul scolar ce se 

incheie. Sinteza activitatilor. 

Discutii la nivel de comisie. 

Aprecieri. Ameliorari. Analiza 

SWOT. 

Membrii 

Comisiei 

Comisia 

Dirigintilor 

Psihologul 

Scolii 

 

 



 

 
 

ANALIZA SWOTa activitatii comisiei: 

 Puncte tari: 

-existenta unei proceduri si a unui sistem de monitorizare / camere de luat vederi 

-scaderea cazurilor de violenta verbala, fizica si psihica in randul elevilor. 

-implicarea si participarea activa si benevola a elevilor in organizarea activitatilor de 

preventie a acestor tipuri de comportamente; 

-utilizarea unor exemple reale, recente si relevante de cazuri in care violenta nu a adus 

rezolvare conflictelor, ci dimpotriva le-a accentuat. Puterea exemplului. 

 

 Puncte slabe: 

-cresterea numarului de familii dezorganizate din care provin o serie de elevi. 

- slaba implicare a parintilor in remedierea unor probleme comportamentale ale copiilor. 

Prezenta sporadica a acestora la sedinte si lectorate 

-posibilitati materiale scazute pentru a inveti in mai multe seminarii si dezbateri alaturi de 

specialisti in domeniu. 

 

 

 Oportunitati: 

-deschiderea comunitatii pentru sprijinirea scolii in combaterea actelor de indisciplina : 

Politia de Proximitate / implicarea activa in cel de-al doilea semestru a agentilor 

responsabili. 

-desfasurarea multiplelor activitati de voluntariat pe aceasta tema. 

 

 Amenintari: 

-situatia economico-sociala precara in unele cazuri. 

-contextul navetei intre scoala si domiciliu care facilitateaza agresiunile, formare gastilor 

etc. 

-prezenta numeroaselor localuri de tip bar, cafenea in proximitatea scolii. 

-libera intrare si iesire pe poarta scolii in timpul orarelor de curs. 

 

 



 

 
 

 Posibile solutii de remediere: 

-permanentizarea legaturii intre toti factorii care au incidenta in acest domeniu (Consiliu 

Local, Parinti, Directiune, Diriginti, Psiholog) 

-Aplicarea sanctiunilor prevazute in R.O.I. 

-Efectuarea serviciului in scoala de catre profesori in timpul pauzelor; 

-Aplicarea riguroasa a procedurii de invoire a elevilor cf. modificarilor R.O.I. din luna 

ian 2015; 

-Notarea FARA exceptii a absentelor in catalog. 

 

 Responsabil: prof: Catalina Manoliu 

 

 

IX. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI SPRIJINIREA 

COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 Comisia pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate are ca 

scop sigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru elevii cu 

părinți plecați la muncă în străinătate, conform standardelor europene. 

La începutul anului școlar 2016-2017, în unitatea noastră școlară s-a identificat 

următoarea situație: 

 

Total elevi 

cu părinți 

plecați 

 

Cu ambii 

părinți 

plecați din 

țară 

Cu un părinte 

plecat din țară 

În Italia În alte țări 

 

132 

 

 

 

20 

 

112 

 

69 

 

63 

 



 

 
 

Pe tot parcursul anului școlar, diriginții, învățătorii și membrii comisiei au încercat să 

realizeze un sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie cu scopul de 

a sprijini copiii cu părinți plecați în străinătate. S-a încercat identificarea nevoilor, problemelor şi 

dificultăţilor acestor copii pentru a se găsi cele mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor 

nocive ale migrației: absenteism, abandon școlar, violență, delicvență etc.  

De asemenea, membrii comisiei au organizat în școală întâlniri cu elevii și au desfășurat 

diferite activități: 

- „Vine Moș Nicolae!” (decembrie) – întâlnire cu elevii claselor a IX-a în care  elevi 

voluntari din clasa a XII-a au organizat jocuri de intercunoaștere; 

- Expoziție foto „Părinții mei” (martie) – expoziție realizată de elevii claselor a XI-a; 

- „De Paște nu ești singur!” (aprilie) – masa de Paște cu elevii casei a V-a.  

- Jocuri sportive (mai) – profesorii de educație fizică au antrenat elevii în tot felul de 

întreceri sportive care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea între elevi şi care să 

constituie alternative educative de petrecere a timpului liber. 

Membrii comisiei și elevi voluntari ai colegiului nostru și-au oferit ajutorul pentru a 

acorda sprijin moral și chiar material.  

 

Responsabil al  Comisiei pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu părinți plecați în 

străinătate – prof. Drăgănescu Mihaela 

 

X. Comisia pentru activitatea educativă din internatul şcolii 

 

Comisia responsabilă cu activitatea educativă din internatul şcolii noastre, constituită din 

prof.: Ioniţă Elena, Olariu Mihaela, Simon Raluca-Simona, Tarhon Bianca, Năstăselu Vălu, şi-a 

propus şi a realizat în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 următoarele: 

1. Acţiuni realizate (conform planului operaţional propus în dosar): 

În acest semestru Comisia pentru internat a realizat următoarele obiective: 

 buna colaborare cu personalul auxiliar (pedagog şi supraveghetor de noapte); 

 repartizarea elevilor pe camere,  

 întocmirea programului de activităţi în internat, 



 

 
 

 dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi abilităţilor 

practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

ale demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

 asigurarea ordinii, disciplinei şi a unui ambient adecvat studiului; 

 comunicarea cu elevii din internat, cunoaşterea problemelor acestora şi rezolvarea 

lor, atunci când e posibil (dacă nu ţin de competenţa altor persoane); 

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe 

durata întregii vieţi; 

 cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător 

 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie pentru 

sănătate 

 cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului 

român 

 realizarea de activităţi cu rol cultural-educativ şi cetăţenesc (convorbiri cu medici, 

psihologi, preoţi, reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate). 

       efectuarea de controale periodice, dar şi spontane, în internat de către membrii 

comisiei pentru a monitoriza permanent activitatea educativă din internat, modul de 

utilizare a bunurilor din dotarea internatului, respectarea normelor de comportare în 

colectivităţile de elevi, igiena individuală, igiena camerelor şi a grupurilor sanitare, dar şi 

la cererea elevilor pentru rezolvarea diferitelor probleme administrative şi nu numai. 

organizarea unor activităţi împreună cu Poliţia de proximitate unde au fost promovate 

campanile: “Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării!”, ,,Tu cui dai accept?”  

organizarea activităţii ,,Tehnici de învăţare eficientă!’’ în colaborare cu pedagogii, 

pentru recuperarea lacunelor elevilor interni cu o situaţie dificilă la învăţătură. 

2. Produse rezultate în urma acestor activităţi (concluzii, statistici etc.) 

În acest semestru pedagogii şcolari au participat alături de personalul didactic din şcoală 

la formarea unui colectiv unitar de elevi şi la crearea unui climat corespunzător pentru o bună 

desfăşurare a activităţilor din internatul colegiului.  



 

 
 

Între pedagogii şcolari, personalul didactic de conducere al colegiului, consilierul 

educativ, diriginţii şi familiile elevilor a existat o bună colaborare pentru identificarea nevoilor 

elevilor şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă aceştia.  

A fost aplicată legislaţia specifică şi a fost adus la cunoştinţă elevilor Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Internatului Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ, 

prelucrându-se normele privind sănătatea şi securitatea în cămin, programul zilnic al internatului 

etc.  

S-a urmărit formarea unui comportament civilizat la elevi, respectarea de către aceştia a 

programului zilnic al internatului, participarea elevilor la programul de meditaţie, frecvenţa la 

orele de curs şi la orele de practică unde a fost cazul.  

Timpul liber al elevilor a fost bine organizat prin participarea acestora la activităţi 

extracurriculare. 

S-au luat măsuri cu elevii depistaţi ce au încălcat regulamentul de internat şi au fost 

incluşi în programe de remediere comportamentale.  

A fost întocmită evidenţa elevilor cazaţi în internat. 

A fost identificat şi solicitat necesarul de materiale consumabile pentru internatul şcolar. 

A fost creată o ambianţă plăcută în camerele de locuit, holuri 

S-a urmărit atragerea de venituri extrabugetare prin folosirea spaţiului de cazare.  

S-a urmărit respectarea termenelor impuse de predare a situaţiilor către superiorul 

ierarhic.  

Ne dorim ca pe viitor să existe o şi mai rapidă colaborare a tuturor resurselor umane 

implicate în activitatea educativă a elevilor din Internatul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare”, 

Tg. Neamţ. 

Puncte tari 

- Implicarea personalului de conducere în îmbunătăţirea condiţiilor de internat; 

- Condiţii optime de cazare; 

- Personal cu experienţă; 

- Cazarea profesorilor în cămin; 

Puncte slabe 

- Elevi proveniţi din diferite licee, cu programe diferite; 



 

 
 

- Dezinteresul unor elevi pentru respectarea Regulamentului din Internatul Colegiului 

Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ; 

- Cazarea unor elevi pe o scurtă perioadă de timp şi nu pentru un an de zile; 

- Elevi puţini în raport cu numărul de locuri; 

- Degradarea tâmplăriei. 

      Responsabil comisie, 

        Prof. Ioniţă Elena 

 

XI. ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE 

 

1. Activitatea de completare a colecţiilor şi de constituire a instrumentelor de informare a 

utilizatorilor 

 Activitatea bibliotecilor Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat în anul 

şcolar 2017-2018 în baza Programului de activitate întocmit, unde au fost propuse şi realizate 

următoarele: 

 activitate de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor asupra conţinutului 

documentelor de bibliotecă, 

 asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la totalitatea documentelor oferite de bibliotecă 

prin amenajarea şi organizarea colecţiilor conform regulilor biblioteconomice, 

 păstrarea fondului de carte existent având în vedere recuperarea cărţilor împumutate de la 

cititorii restanţieri, 

 discuţii cu cititorii în vederea unui sondaj de opinie privind conţinutul şi titlurile cărţilor 

pe care doresc să le citească, 

 consultări cu cadrele didactice în vederea achiziţionării noilor titluri în biblioteci, ţinând 

cont de programa şcolară şi având la dispoziţie şi tematica lecturilor suplimentare, 

 am asigurat prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem informatizat – actualizarea 

bazei de date achiziţionată.    

 

   2.  Activitatea de valorificare a colecţiilor bibliotecilor : 

 popularizarea documentelor de bibliotecă prin mici expoziţii de carte şi rafturi tematice în 

funcţie de spaţiul disponibil, 

 vizite ale grupurilor de elevi, însoţite de cadrele didactice, privind instruirea potenţialilor 

cititori asupra programului bibliotecilor, a modului de împrumut şi de utilizare, păstrare şi 

restituire a cărţilor, 

 acţiuni de dezbatere, informare şi recitaluri din opere cu prilejul zilelor omagiale de 

naştere sau comemorative a diferitelor personalităţi culturale, 

 prezentări cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria 

poporului român şi a zilelor omagiale ale diferitelor personalităţi sau scriitori 

3. Calitatea şi eficienţa activităţilor de animaţie culturală: 

 Începutul anului şcolar a fost un bun prilej pentru familiarizarea elevilor privind utilizarea 

eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, normelor de împrumut şi de 

consultare a publicaţiilor, îndrumarea în folosirea cataloagelor şi a lucrărilor de referinţă, 



 

 
 

în selectarea lucrărilor care le sunt necesare, fişarea şi sistematizarea materialului selectat 

etc. 

 Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activităţi şi-au propus creşterea calităţii 

serviciului şi atragerea unui număr mai mare de cititori prin constituirea propriului sistem 

de informare bibliografică şi documentară cu ajutorul căruia beneficiarul va putea fi atras 

către lectură. 

  

Pe parcursul anului şcolar am desfăşurat o serie de activităţi  în colaborare cu cadrele didactice, 

după cum urmează: 

 „Gânduri la început de an” ; 

 5 octombrie – „Ziua Mondială a Educaţiei”,  

 „Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare” – 22 octombrie; 

 „Copilul şi drepturile sale”, participarea elevilor de la gimnaziu şi de la liceu,  

 „Cartea sărbătorilor de iarnă” – tradiţii şi obiceiuri de iarnă,  

 15 Ianuarie, evocarea marelui Mihai Eminescu şi sărbătorirea „Zilei Culturii Naţionale”.  

 24 Ianuarie – „Unire-n cuget şi-n simţiri”; 

 Scriitori nemţeni: Otilia Cazimir, expoziţii tematice; 

 „Ziua Internaţională a Poeziei”, 21 martie; 

 „Ziua Internaţională a cărţii pentru copii şi tineret”, luna aprilie; 

 9 mai – tripla semnificaţie; 

 „Ziua Internaţională a Muzeelor şi a Culturii”, 

 1 Iunie – „Ziua Copilului”. 

 

În paralel cu activităţile desfăşurate cu prilejul unor momente importante, asigurăm curăţenia în 

bibliotecă, aspectul ordonat al cărţilor, recondiţionarea permanentă a acestora, recuperarea la zi a 

cărţilor împrumutate, completarea caietelor de evidenţă a cititorilor şi a publicaţiilor consultate 

sau împrumutate, evidenţe statistice. De asemenea, asigurăm evidenţa manualelor împrumutate 

la elevi şi cadre didactice şi realizăm comanda de manuale în timp util.  

 

În luna octombrie, la corp B se analizează împreună cu comisia desemnată, dosarele de rechizite 

şcolare şi asigurăm distribuirea lor. 

 

Pe data de 8.09.2017, am participat la Consfătuiri, desfăşurate la C.C.D. Piatra Neamţ.  

 

 

Bibliotecari, 

Vartolomei Elena 

Vintia Monica-Epifania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XII. ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR  

 

Activitatea Consiliului Elevilor s-a concretizat în întâlniri de lucru bilunare ale şefilor de clasă 

sau ori de câte ori a fost nevoie, în care s-au discutat propunerile elevilor în legătură cu 

următoarele aspecte: 

 

1. Acţiuni realizate (conform planului operaţional propus în dosar): 

-    în 14 octombrie 2016 a avut loc alegerea biroului consultativ: preşedinte – elevul Ţucă 

Andrei, clasa a XI-a UC, primvicepreşedinte – elevul Blaga Ştefan-Iustin, clasa a XI-a RB, 

vicepreşedinte – eleva Murariu Diana, clasa a X-a RC, vicepreşedinte – elevul Botez Emanuel, 

clasa a X-a RF, secretar – eleva Rîpanu Iustina, clasa a X-a RB, precum şi a departamentelor 

corespunzătoare CŞE; 

-      prelucrarea Regulamentului Elevilor din Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ;  

-      discutarea Statutului Elevului; 

-      propuneri de activităţi pentru îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor existente în şcoală; 

-      alegerea directorilor de departamente: 

  -  Concursuri Şcolare şi Extraşcolare: Cotfasă Lavinia, clasa a X-a RD  

  -  Cultură, educaţie şi programe şcolare: Botez Emi, clasa a X-a RF 

  -  Mobilitate, Informare, Formare şi Consiliere: Sandu Diana, clasa a XI-a RC  

  -  Sport şi Programe de Tineret: Oanea Cosmin, clasa a XI-a RE 

  -  Avocatul Elevului: Nitu-Enăceanu Doru-Constantin, clasa a XI-a RB. 

- participarea elevului Ţucă Andrei, clasa a XI-a UC, ca reprezentant al elevilor din Colegiul 

Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ, la activităţile Consiliului Judeţean al Elevilor din Neamţ. 

 

Produse rezultate în urma acestor activităţi (concluzii, statistici etc.) 

În acest semestru Consiliul Elevilor a iniţiat şi s-a implicat în derularea următoarelor activităţi la 

nivelul colegiului nostru: 

 

Septembrie: 

Campania de ecologizare 24 septembrie 2016 din Proiectul Naţional „Let’s do it, Romania!”  

 

Octombrie: 

Campionat de fotbal   

Activităţi de prevenire a consumului de droguri, organizate de medicul şcolar şi Asociaţia 

„AQUILA” Piatra Neamţ; 

EYP (European Youth Parliament), responsabil fiind elevul Blaga Ştefan-Iustin, clasa a XI-a RB; 

 

Noiembrie: 

Campionat de handbal  

Concurs de fotografie: Premiul I: Şpiţ Adelina, clasa a XI-a RA,  

                                     Premiul al II-lea: Zabulică Sebastian, clasa a X-a RD 

                                     Premiul al III-lea: Cojocariu Luciana, clasa a X-a RE 

 

Decembrie: 

Marşul Solidarităţii de 1 Decembrie, în parteneriat cu Casa Culturii „Ion Creangă” şi Primăria 

Tg. Neamţ 



 

 
 

Concurs de eseuri cu tema „Trăiască România Dodoloaţă!” 

Concursul Clasa lui Moş Crăciun, câştigătoare clasa a IX-a RE, 

Secret Santa, Proiect organizat de CJE Neamţ,  

Proiectul Local „Suflet pentru Suflet”. 

 

Ianuarie: 

Eminesciana 

24 IANUARIE 

 

Februarie 

 Love box 

 DRAGOBETE te invită la BAL 

 

Martie 

 Campionat de fotbal 

 Marşul pentru viaţă 

 

Aprilie 

 Ştefan are talent 

 

Mai 

 Elevii nemţeni au talent 

 Ziua Eroilor 

 

Iunie 

 Alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al CNSM 

 

             Consiliul Şcolar al Elevilor este implicat în viaţa şcolii, prin mai multe activităţi/ acţiuni, 

dezbateri pe diverse teme, cum ar fi: absenteismul, fumatul în cadrul școlii, violenţa şi efectele ei 

negative, drepturile omului, pericolul utilizării petardelor în incinta şcolii, obiceiuri şi tradiţii de 

Crăciun etc. Organizarea acţiunilor şi activităţilor extraşcolare au avut rolul să dezvolte 

comportamentul activ, atitudinea culturală, educativă, sportivă, recreativă, civică, 

nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă etc., dar şi să întărească parteneriatul 

şcoală-comunitate-familie. 

 

PUNCTE TARI:  

- reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare 

internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul 

unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile 

organizaţionale ale elevilor şi părinţilor  - la nivelul unităţii şcolare; 

-  bază materială didactică relativ bună a unităţii noastre de învăţământ;  

-  diversitatea programului de activităţi educative;  

-  cadre didactice cu experiență profesională, deschise la nou si pregătite pentru centrarea actului 

educațional pe competențe și calitate;  

-   relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor si elevilor;  



 

 
 

-  importanța acordată activităților extrașcolare și rolul lor în dezvoltarea creativităţii şi în 

formarea personalităţii elevilor prin însusirea valorilor culturale naționale și universale;  

-  finalitatea proiectelor şi programelor educative, promovarea și mediatizarea acestora la nivel 

local, naţional și internațional; 

- experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi integrarea socială a copiilor; 

- modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului 

şcolar; 

- existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale, 

în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional etc. 

 

PUNCTE SLABE:  

- dezinteresul unor elevi pentru programul și activitatea școlară şi extrașcolară;  

- comunicare deficitară între profesori şi unii elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;  

- lipsa unui dialog între diriginte şi unii părinţi;  

- fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,  

- carenţe în domeniul colaborării între unele cadre didactice, în scopul realizării unor proiecte  şi 

activităţi educaţionale interdisciplinare. 

 

OPORTUNITAŢI:  

- deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;  

- valorificarea parteneriatului educaţional cu scopul formării profesionale;  

- valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;  

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse;  

- disponibilitatea autorităților de a se implica în viața școlii.  

 

AMENINŢĂRI:  

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;  

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinatate sau părinți decedați;  

- lipsa de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- numărul mare de elevi cu probleme psiho-sociale;  

- dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative.  

 

 NEVOI IDENTIFICATE: 

 promovarea unor programe pentru „educarea” părinţilor, în scopul unei participări 

active/conştiente la viaţa şcolii; 

 sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţa, precum şi a elevilor cu nevoi 

speciale; 

 împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale 

care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 

 

 

Consilier educativ, Prof. Ioniţă Elena 



 

 
 

Președinte, Țucă Andrei 


