
1 
 

 

                                                ROMÂNIA 

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

  COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU NEAMŢ 

  B-dul “Ştefan cel Mare” Nr. 67 

Tel./Fax.: 0233-790932; 0233-790851 

E-mail: colegiulstefantgnt@yahoo.com  

TÎRGU NEAMŢ, JUD.  NEAMŢ 

 

RAPORTUL COMISIILOR METODICE  

SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII 

COMISIEI METODICE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

 I. Activitatea științifică și metodică a catedrei 

 1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare 

Simpozioane 

• Participare la activitățile Simpozionului Regional Ars Oeconomica, secțiunea Ars Litterae, 2 

noiembrie 2019, prof. Nuțu Elena-Mirela 

Articole publicate 

• Cuvânt înainte – Tradiție și modernitate – articol publicat în revista Foaie literară, nr.9, 2019, 

prof. Olariu Mihaela 

• Problema alegorizării morții în poezia populară – articol publicat în revista Foaie literară, 

nr.9, 2019, prof. Nuțu Elena-Mirela 

Formare continuă 

• Participare la activitățile Cercului Pedagogic de Limba și literatura română 

 2.Alte activități 

Proiecte educaționale 

Activități extracurriculare 

• Activitate desfășurată la Centrul Județean de Excelență – prof. Margine Adina-Raluca, prof. 

Manoliu Ioana-Cătălina, prof. Nuțu Elena-Mirela, prof. Olariu Mihaela, prof. Matei Anca-

Ramona, prof. Filioreanu Nicoleta și prof. Drăgănescu Mihaela 

• Elaborarea revistei catedrei  Foaie literară, nr. 7, apărut la Editura Ars Libri în decembrie 2018 

– coordonat de prof. Matei Anca-Ramona și prof. Drăgănescu Mihaela 
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• Proiectul Educațional „Cartea – bilet spre educație”, organizat de Ziua Internațională a 

Educației, 4 octombrie, 2019, prof. coord. Ioniță Anamaria 

• Activitatea cu titlul "Pericolele TIC şi ale reţelelor de socializare pe internet", organizată cu 

elevii clasei a XI-a UA, in cadrul Campaniei "19 zile de acţiuni împotriva violenţei şi a 

abuzurilor", în parteneriat cu FICE, România, noiembrie 2019 – prof. Matei Anca-Ramona 

• Junior Achivement România –  prof. Manoliu Ioana-Cătălina, clasa a XI-a UB 

• Balul Bobocilor – Bal în Versuri, desfășurat la Casa Culturii „Ion Creangă”,  – coordonat de  

prof. Nuțu Elena-Mirela și prof. Drăgănescu Mihaela  

• Parteneriat educațional cu CCD Neamț – Ziua Internațională a Bibliotecilor Școlare – 22 

octombrie –  prof. Olariu Mihaela; 

• Proiect Educațional „Engleza pentru comunitate” – prof.  Manoliu Ioana-Cătălina 

•  Participare la Târgul de oferta educaționala RIUF, Iași 2019-clasa a XIUB – prof.  Manoliu 

Ioana-Cătălina 

 II. Performanţe în activitatea cu elevii 

Rezultate obținute la concursuri 

• Premiul al III-lea – eleva Lipan Alexandra, clasa a XI-a RB, „Concursul Naţional de 

caligrafie”, ediţia a III-a, oct. 2019, Bucureşti, organizat de Asociaţia "Liber la Educaţie, Cultură 

şi Sport" – prof. coord. Matei Anca-Ramona 

• Premiul al II-lea – elevul Ichim Bogdan-Ioan, clasa a  X-a UC, Concursul Literar cu tema 

„Cuvântul”, organizat online de @artadepatrudimineata, noiembrie 2019, prof. coord. Filioreanu 

Nicoleta 

• Premiul special obținut de elevele Posmoșanu Andreea de la clasa a XI-a RA și Dominte 

Raluca de la clasa a XII-a RF, la Concursul Național de Caligrafie (ed. a III-a) organizat de 

Asociația ,,Liber la Educație, Cultură și Sport’’, septembrie-octombrie 2019 – prof. coord. Olariu 

Mihaela 

• Premiul special – eleva Lisnic Cătălina, clasa a X-a UB, „Concursul Naţional de caligrafie”, 

ediţia a III-a, oct. 2019, Bucureşti, organizat de Asociaţia "Liber la Educaţie, Cultură şi Sport" – 

prof. coord. Balica Ionela 

• Premiul special – elevul Panga Dimitrie, clasa a X-a UB, „Concursul Naţional de caligrafie”, 

ediţia a III-a, oct. 2019, Bucureşti, organizat de Asociaţia "Liber la Educaţie, Cultură şi Sport" – 

prof. coord. Balica Ionela 

• Mențiune – -Bălănescu Georgiana, clasa a XII-a UC - menţiune la Concursul cu participare 

internaţională "Ion Barbu - Dan Barbilian", oct. 2019, Călăraşi – prof. coord. Matei Anca-

Ramona 

• Mențiune – eleva Manolache Larisa Elena, clasa a XI-a UC – secțiunea Multimedia la 

Simpozionul regional ,,Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană’’ 

(26-28 noiembrie 2019, Deva) – prof. coord. Olariu Mihaela 

• Mențiune – elevul Obreja Andrei, clasa a XI-a UC – secțiunea Afișe la Simpozionul regional 

,,Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană’’ (26-28 noiembrie 2019, 

Deva) – prof. coord. Olariu Mihaela  
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 III. 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 programe de formare continuă; 

• 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; 

• buna colaborare a membrilor catedrei. 

  IV. 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); 

• slaba comunicare cu părinţii în legătură cu problemele elevilor; 

• preocupare scăzută pentru iniţierea unor proiecte educative. 

          VII. 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 
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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII 

COMISIEI METODICE DE LIMBA ENGLEZĂ 

 

 

I. Activitatea metodica și științifică a catedrei 

     In cadrul catedrei de limba engleza au fost organizate: 

a) Dezbateri 

1. Modalități de aplicare a programelor școlare 

2. Analiza rezultatelor obținute la probele de evaluare inițiala 

3. Dezbatere pe marginea subiectelor de bacalaureat și admitere în învățamantul superior 

(toți membrii catedrei) 

4. Dezbaterea raportului de activitate al catedrei de limba engleza an scolar 2018-2019 

5. Folosirea filmelor în învățarea limbii engleze. 

b) Referate 

1.Dificultați în predarea limbii engleze la clasa pregătitoare.(21.09.2019)-Ichim Alina 

2.Influența limbii engleze in limba româna actuala.(24.10.2019)-Tarhon Bianca 

3.JOCUL-metoda interactiva de predare.(13.11.2019)-Olaru Georgiana 

4.Mijloace  moderne in predarea limbii engleze.(06.12.2019)- Bocanet Daniela 

5.Dificultatii in predarea limbii engleze.(13.12.2019)-Morariu Raluca 

 

c) Activitate demonstrativa 

             1.Reported Speech-clasa a XI-a UB,prof.Tarhon Bianca (25.10. 2019) 

2.Bac Subjects-clasa a XI-a UA,prof.Ichim Alina (04 .11. 2019) 

              3.Testing Conditionals-clasa a XII-a RC,prof.Tarhon Bianca(12. 12. 2019) 

 

II. Performanțe cu elevii 

 1. Concurs Național ,,Public Speaking”-13.12.2019-faza locala 

Elevi promovați  pentru faza județeană : 

            Dumitroaea Teodora,clasa a XI-aUC- –Prof.coordonator,Tarhon Bianca 

Dudanu Nicola,clasa a XI-a UC-, 

Rusu Diana Andreea, clasa a XI-a UC 

Iliescu Claudia, clasa a XI-a UC 

Tarhon Mara Ecaterina,clasa a IX-aRA 

Vartic Ivona ,clasa a X-a RA  -Prof.coordonator Bocanet Daniela 

Cosofret Octavian, clasa a X-a RB 

Florea Razvan ,clasa a IX-a UC 

Diaconu Stefan ,clasa a IX-a UC 

            Lupu Teodora ,clasa a IX-a UC 
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III. Activități extracuriculare/extrașcolare 

       

 1.Ziua Internațională a Limbilor Străine – 26 septembrie 2019 

        La activitate au luat parte un numar de 142 de elevi ai Colegiului Național ,,Ștefan cel Mare”,TG. 

Neamț   -profesori organizatori Ichim Alina.Tarhon Bianca,Olaru Georgiana .Morariu Raluca ,Bocanet 

Daniela 

2.Concurs de desene pe asfalt, organizat cu ocazia Zilei Educației,5 otombrie 2019- Olaru Georgiana) 

3.Activitate dedicată sărbătorii tradiționale engleze-,,Halloween Fun” –Prof organizator  Olaru Georgiana 

,Ichim Alina ,Morariu Raluca 

4. Activitate săptămânală de remediere și recuperare a elevilor clasei a IX-a RF –prof Ichim Alina 

5.Activitați realizate cu  elevii claselor de gimnaziu pentru a marca sarbătoarea  Sfântului Andrei-

,,St.Andrew s Day,, in cadrul proiectului educațional ,,Tradiție și interculturalitate in spațiile 

românesc,anglo-saxon si francofon,,- prf .coordonatori Olaru Georgiana,Ichim Alina,Morariu Raluca 

,Tanase Ana Maria 

6..Activități realizate cu elevii claselor de gimnaziu pentru a marca sărbătorile de iarna in cadrul proiectului 

educațional ,,Tradiție și interculturalitate in spațiile românesc ,anglo-saxon si francofon,, -prof .organizatori 

Morariu Raluca ,Olaru Georgiana,Tanase Ana -Maria 

  

ACTIVITĂȚI  DE PERFECȚIONARE 

     1.Participare la cursuri oferite de British Council in cadrul proiectului ,,English for the Community”-

Tarhon Bianca, Ichim Alina, Olaru Georgiana 

    2.Participare la training pentru Facilitator in cadrul proiectului ,,English for the Community” organizată 

de British Council la Rasnov ,12-14.09.2019, -  Tarhon Bianca 

   3.Participare la proiectul Erasmus Youth Exchange ,,Save Nature ” care a avut loc în Turcia în perioada 

21-30.09.2019 în colaborare cu Fundația Puzzle OptimEast Tg.Neamț 

   4.Participare la webinar ,,Conferința Internațională MoodleMoot Romania 2019”-22.11.2019 

   5.Participare la cercul pedagogic al catedrei-toți membrii catedrei  

    

IV. Puncte tari 

 Pregătirea și desfășurarea orelor de curs 

 Continua formare si perfecționare prin participare la programe de formare județene și naționale 

 Interes ridicat pentru pregătirea elevilor în vederea obținerii certificatelor Cambridge. 

 Rezultate bune la concursuri școlare 

V. Puncte slabe 

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

 Pregătirea elevilor cu nivel scăzut de cunoștințe în școală 

 Dorința elevilor de a obține note mari, neacoperite de cunoștințe. 

VI. Măsuri ameliorative 

 Ore de pregătire suplimentară cu elevii (pentru elevii care doresc să și consolideze și îmbunătățească 

cunoștințele) 
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 Interasistente conform unui grafic 

 Educarea elevilor in vederea formarii bunului simt si a capacitatii de autoevaluare 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE LIMBA FRANCEZĂ 

 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, semestrul I, catedra de limba franceză a Colegiului 

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

întocmite în vederea respectării tematicii obligatorii a disciplinei. Profesorii incearca prin 

activitatile propuse o motivare a elevilor pentru studiul limbii franceze şi pentru obţinerea 

certificatelor de competenţă lingvistică, tip DELF, nivel B1 şi B2. 

I. Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei 

1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare 

 Organizarea si participarea activa la Conferinta Internationala ISJ sustinuta de prof. 

Richard Lescure (insp. prof. Teodorescu Valentin) 

 Activitate de Metodist (insp. prof. Teodorescu Valentin) 

 Participarea la Şedinţele Consiliului Consultativ pentru limba franceză, ISJ Neamt – Insp. 

Teodorescu Valentin 

 Curs de perfectionare, participant prof. Simon Raluca desfasurat la CNSM, Tg. Neamt : 

Curriculum centrat pe competente. Competente XXI.  (dec. 2019) 

 Participarea activă la cercului pedagogic al profesorilor de limba franceza desfasurat la 

Scoala Gimnaziala Irimia Ierimescu,  Brusturi (toţi membrii catedrei). 

 Coordonarea elevilor participanti în cadrul simpozionului regional ARS 

OECONOMICA, CAERI 2018/ 1942, organizat anual de Liceul Vasile  Conta, Târgu-

Neamţ (prof. Luca Roxana) 

 Curs de formare a profesorilor de limbi straine English for the community, lunar 

începând din mai 2018, cu o durată de 3 semestre. Participare 10 sesiuni – prof. Luca 

Roxana 

 

2. Alte activităţi 
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 Activităţi specifice pentru Ziua Internaţională a Limbilor Străine (sept. 2019) – 

importanţa şi simbolistica zilei, concurs organizat în parteneriat cu catedra de 

limba engleză (toţi membrii catedrei au participat şi îndrumat grupuri de elevi). 

 Proiect de schimb scolar international – clasa a VII a A, grup coordonat de prof. 

Tanasa Ana-Maria cu Collège Anne Franck, Saint-Just-Saint-Rambert ; elevi si 

adulti insotitori au format delegatia straina care a luat parte la un concurs de dans 

intitulat Magia dansului, desfasurat la Casa Culturii I. Creanga, Targu Neamt.  

 Ziua Sf. Andrei – ocrotitorul Romaniei, al Scotiei si Lumii Francophone (prof. 

Tanasa Ana-Maria, prof. Mihai Simona, prof. Mihaila Ioana) – oct. 2019 

 « 110 ani de la nasterea marelui dramaturg francez de origine romana, Eugène 

Ionesco », coord. prof. Mihaila Ioana, Mihai Simona. 

 Atelier de lucru « Traditie si interculturalitate in spatiul romanesc,anglo-saxon si 

francofon ». (coord. prof. Mihai Simona, prof. Tanasa Ana-Maria, prof. Mihaila 

Ioana) – dec. 2019. 

 Întâlniri lunare cu membrii catedrei 

 Îmbogăţirea portofoliilor personale cu materiale auxiliare 

 Încurajarea şi coordonarea elevilor pentru a participa cu creaţii proprii la 

redactarea numarului 2 al revistei catedrelor de limbi străine ProSignatures. 

II. Performanţe cu elevii 

 Desfăşurarea unor şedinţe de pregătire în vederea obţinerii certificatelor de competenţă 

lingvistică DELF, coord. Insp. Teodorescu Valentin. 

 Desfasurarea concursurilor de limba franceza « Protégez la nature », « Cangurul 

Lingvist » si « Noel dans le monde francophone »,  coord. prof. Mihai Simona. 

 Desfasurarea activitatii Festivalul Toamnei, corp B, Mihail Kogalniceanu, clase de 

gimnaziu, coord. prof. Mihai Simona, prof. Tanasa Ana-Maria, prof. Mihaila Ioana. 

 Desfăşurarea unor şedinţe de pregătire cu tematica de dezvoltare a performanţelor pentru 

elevii selectaţi in vederea participarii la olimpiada. 

 Desfasurarea unor sedinte de pregatire suplimentara cu elevii clasei a Va B, in vederea 

cresterii interesului pentru studiul limbii franceze cu scopul de a participa incepand cu 

clasa a VII a la olimpiade si concursuri. (coord. prof. Luca Roxana) 

III. Analiza SWOT 
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1. Puncte tari 

 Efortul membrilor catedrei de a sensibiliza elevii cu privire la importanţa cunoaşterii 

limbii franceze. 

 Înscrierea pe platforma IF PROFS, unde cadrele didactice comunică, aplică ori utilizează 

metode şi fişe de lucru noi în vederea diversificării activităţilor.  

 Preocuparea profesorilor de a transmite informaţii practice cu caracter aplicativ imediat 

în realitatea culturii şi civilizaţiei franceze respectând totodata criteriile de evaluare a 

nivelelor de competenta lingvistica stabilite de CECR 

 Abordarea integrată a celor 4 aptitudini evaluate, creându-se astfel premisele unei reale 

performanţe educative. 

 Înregistrarea progresului în cadrul procesului de învăţare cu ajutorul materialelor 

auxiliare: cataloage personale, fişe de interpretare a testelor predictive, formative si sumative,  

2. Puncte slabe 

 Evaluare insuficientă a competentelor specifice de producere şi interacţiuni de 

comunicare orala  

3. Măsuri ameliorative 

 Multiplicarea activitatilor de tip intelegere a textului oral in clasa. 

 Exploatarea textelor scrise se va face în aşa fel încât cerinţele manualului să fie 

reformulate şi să stimuleze capacitatea de conversaţie, dezbatere ori problematizare. 

 Abordarea subtilă a elementelor de gramatica, plecând întotdeauna de la situaţii concrete 

de comunicare şi arătând latura pragmatică a acesteia. (Ex: La ce foloseşte articolul 

partitiv/ subjonctivul ?) 

 Antrenarea elevilor in activitati extracurriculare (ex. piese de teatru) avand limba 

franceza drept mijloc de exprimare. 

4. Oportunităţi 

 Posibilitatea de a face parte dintr-un grup care participă la schimburi de experienţă cu 

colegiile şi liceele partenere din Franţa. Acest lucru va atrage prietenii în străinătate, si va 

impune participanţilor-elevi comunicarea în limba franceza. 

 Obţinerea Certificatului Internaţional Lingvistic recunoscut şi în străinătate, de tipul 

DELF B1, B2. 
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Responsabil Comisie Metodică, 

 prof. Luca Roxana 

                                                                                    

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE MATEMATICĂ 

 

 

 

I. Activitate ştiinţifică şi metodică a catedrei    

In primul semestru al anului scolar 2019-2020, membrii catedrei de matematica 

au  realizat  obiectivele  propuse  prin  planul  de  activitate  anuntat.  

 Au fost intocmite documentele de proiectare, organizare, evaluare, evidenta si sinteza a 

activitatilor, precum  si   asigurarea   resurselor informationale, umane, materiale 

necesare functionarii. 

 Au fost  discutate în catedră  noutăţile ştiinţifice si metodice in specialitate, s-au realizat 
planificările   calendaristice  anuale şi semestriale. 

 Au fost elaborate teste iniţiale, însoţite de competenţele de evaluat şi de matricele de 
specificaţii. 

 S-au analizat testele iniţiale în cadrul catedrei si s-au realizat/ intocmit  situaţii statistice 
pe competenţe şi conţinuturi, urmate de elaborarea unui plan de măsuri remediale în urma 

testării iniţiale. 

 Pentru portofoliul catedrei de matematica, toti membrii catedrei si-au adus contributia in 

realizarea urmatoarelor materiale: planuri de lectie ca modele de buna practica, modele 

de teste de evaluare si de teze, fise cu criterii de evaluare si notare a elevilor, care sa 

poata fi folosite  la clasa dar si pentru  informarea  parintilor. 

 

 Membrii catedrei au participat la Cercul Pedagogic, organizat la Liceul Economic 
,,Vasile Conta’’Tg. Neamt . Activitatea de cerc referitoare la noile programe scolare in 

relatie cu profilul de formare al absolventului a fost coordonata de doamna profesoara 

Ramona Preda. Ceilalti membri ai catedrei au prezentat  aspecte metodice si stiintifice in 

predarea capitolului de ,,Ecuatii si sisteme de ecuatii liniare’’ conform noii programe 

scolare . 

 Participarea la Simpozionul Judetean de Didactica matematicii ,,Ioan Zenembisi’’cu 
lucrari stiintifice si metodice, a fost asigurata de catre prof. Preda Ramona si prof. Gabor 

Elisabeta. 

 Au fost elaborate subiectele pentru Olimpiada Locala de Matematica si Concursul 

National Adolf Haimovici, dupa cum urmeaza: 

            - Clasa a IX-a matematică-informatică : profesor Capitanu Carmen 

  - Clasa a IX stiinte ale naturii : profesor Preda Ramona 

                        - Clasa a X-a matematică-informatică, profesor Apostoae Camelia 
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-Clasa a X-a ştiinţele naturii : profesor Preda Ramona                                                                                                                                                                                           

  -Clasa a XI-a matematică –informatică : profesor Capitanu Carmen 

- Clasa a XI-a stiinte ale naturii: profesor Iosub Maria 

- Clasa a XII-a ştiinţele naturii : profesor Cusmir Stejarel 

-Clasa a XII-a matematica informatica: profesor Morosanu Dorin 

 

 Participare la Simpozionul Regional Ars Oeconomica, Sectiunea  „Inovatie si creativitate 
pedagogica”   profesor Iosub Maria, 4 noiembrie 2019 

 

 

II. Performanţe în activitatea cu elevii 

Pentru atingerea unor standarde corespunzătoare de calitate în cadrul actului instructiv-

educativ, în cadrul catedrei de matematică , pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2019-

2020: 

 S-a stabilit programul de recuperare a ramanerilor in urma , dupa testarea initiala,  in 

prima luna de scoala. 

 Au fost efectuate ore de pregatire suplimentara , pentru Bacalaureat, pentru Testarea 
Nationala 

 - a XII-a RB, aXII-a RC,  profesor Mihaela Beca,  

 -a XII-a RF,  profesor Capitanu Carmen 

 -  a VII-a B,  profesor Ramona Preda 

 -a VIII a A,  profesor Camelia Apostoae, 

           -aVIII –a B, profesor Cusmir Stejarel 

 S-a realizat  pregătirea pentru performanta a elevilor talentaţi în vederea participării la 
Olimpiada de Matematica , Concursul National de Matematica Aplicata ”Adolf 

Haimovici” sau a altor concursuri şcolare, cu activităţi desfăşurate săptămânal în baza 

unor programe  elaborate de profesorii organizatori  

 Toti membrii catedrei au participat la activitatile desfasurate in scoala cu ocazia Zilei 
Mondiale a Educatiei 2019. 

 S-a organizat si desfasurat  Olimpiada de Matematica si Concursul de Matematica ,,Adolf 

Haimovici’’ faza locala in 13 decembrie 2019. Toti membrii catedrei au participat la 

evaluarea lucrarilor. 

 

 

 

III. Puncte tari                

 Elevii obţin constant rezultate  bune la examenele finale (evaluarea naţională 
clasa a VIII-a, Bacalaureat) şi admitere în învăţământul superior la disciplina 

matematică.   

 Studenţii care provin de la Colegiul National ,,Stefan cel Mare’’ se adapteaza cu 
uşurinţă rigorilor  învăţământului  superior atât din ţară cât şi din străinatate şi 
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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 multe alte concursuri de matematică judeţene , interjudeţene şi naţionale, 

Catedra de matematică este foarte bine cotată 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 preocupaţi de perfecţionarea continuă şi participă 
constant la cursuri şi programe de perfecţionare, simpozioane şi colaborări pentru 

elaborarea unor lucrări de specialitate. 

 Programa cursurilor optionale din anul scolar viitor va fi structurata si pe baza 
continuturilor inter si transdisciplinare. 

 Toţi profesorii din catedră sunt implicaţi în derularea unor proiecte educative 

scolare si extrascolare. 

 

IV. Puncte slabe 

 Din cauza programei şcolare supraîncărcate există dificultăţi în parcurgerea 
eficientă a tuturor conţinuturilor şi în formarea de competenţe în mod deosebit la 

clasele a IX-a şi a XI-a, dar şi în realizarea unei recapitulări sistematice la clasa a 

XII-a. 

 Suprapunerea orelor din orar a profesorilor de matematică nu au permis 
efectuarea de interasistenţe. 

 Orarul incarcat al elevilor nu permite desfasurarea regulata a orelor de consultatii 

pentru recuperarea ramanerilor in urma cu acestia; aceste ore de recuperare se pot 

face doar in vacante sau sambata. 

 Numar mic de activitati extrascolare proiectate, organizate  si derulate de catre 
membrii catedrei de matematica. 

 

V. Măsuri ameliorative 

 Centrarea evaluarii pe competente care sa ofere un real feed-back elevului sis a 
constituie baza reala pentru realizarea planurilor individuale de invatare. 

 Este necesara achizitionarea unor table inteligente. 

 Membrii catedrei de matematica trebuie implicati intr-un program de formare 

pentru folosirea in demersul didactic a tablelor inteligente. 

 

                                                                                  Responsabil catedră,  

                                                                             Prof. Preda Ramona-Daniela 
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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

BIOLOGIE – GEOGRAFIE 

 

 

I. Activitate ştiinţifică şi metodică a catedrei 

 

1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare 

În semestru I, membrii comisiei metodice de biologie-geografie au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 participarea la Consfătuirile cadrelor didactice - septembrie 2019; 

 întocmirea planului managerial al comisiei de către responsabilul comisiei, prof. 

Manuela Trofin; 

 întocmirea planificărilor şi proiectarea unităţilor de învăţare conform programelor 

şcolare în vigoare de către toţi membrii comisiei; 

 elaborarea testelor iniţiale la disciplinele biologie şi geografie, pentru clasele a V-a si a 

IX-a; 

 analiza rezultatelor evaluării iniţiale şi stabilirea modalităţilor de remediere a 

deficienţelor identificate; 

La testul inițial la biologie rezultatele unor clase au fost următoarele: 

Clasa a IX-a R A 

Media clasei 6.08 

 

 

 

 

 

Clasa a IX-a R B 

Media clasei 5,65 

 

 

 

 

 

Clasa a IX-a R E 

Media clasei 6.19 

Nota  1-

2 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Nr. de 

note 

- - 2 6 5 9 3 3 1 

Nota  1-

2 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Nr. de 

note 

- - 1 11 6 7 4 1 - 
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 profesorii de biologie au participat la cercul pedagogic desfășurat în luna noiembrie la 

Răucești. 

 Pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru bacalaureat. 

 Majoritatea membrilor comisiei s-au înscris la cursul de formare inițiat de școală. 

 

2. Alte activități 

 

 „Ești ceea ce mănânci” activitate realizată de doamna profesoară Cecilia Irina cu elevii 

claselor a VII-a A și a VIII-a A. 

 „Pubertatea” activitate realizată de doamna profesoară Cecilia Irina cu elevii claselor a 

V-a A și a V-a B. 

 Participare la RIUF Iași - prof. Manuela Trofin împreună cu elevii clasei a XII-a RF. 

 

II. Performanţe în activitatea cu elevii 

 

 Profesorii de biologie și geografie au identificat elevii capabili de performanță în vederea 

participării la olimpiadele școlare pe discipline. 

 

 

III. Puncte tari 

 

 Interesul elevilor pentru biologie/geografie în vederea susținerii examenului de 

bacalaureat. 

 Calitatea activităților didactice. 

 

 

 

IV. Puncte slabe 

 

 Imposibilitatea de a utiliza laboratorul de biologie din cauza lucrărilor de reabilitare. 

 Programul de lucru în schimburi care a făcut dificilă întâlnirea membrilor comisiei și 

desfășurarea unor activități extrașcolare. 

 Desființarea olimpiadei de biologie pentru clasa a VII-a. 

 

Nota  1-

2 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Nr. de 

note 

- - - 7 6 12 2 4 1 
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 Măsuri ameliorative 

 Implicarea tuturor membrilor comisiei în activitățile desfășurate. 

 Creșterea interesului elevilor pentru participarea la concursuri școlare.  

 

Responsabil comisie,  

Prof. Trofin Manuela 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE DE FIZICĂ ȘI CHIMIE 

 

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ 

1. La nivel de unitate: 

Septembrie 2018- toți membrii comisiei 

a. Întocmirea,  prezentarea  și avizarea planificărilor calendaristice anuale și pentru 

semestrul I, de către cadrele didactice 

b. Stabilirea strategiilor de realizare a activităților practice în contextul programului 

școlar în schimburi și cu laboratoarele de fizică și chimie dezafectate; 

c. Evaluarea activității didactice a cadrelor didactice pentru anul școlar 2018-2019 

prin completarea fișelor de evaluare și a raportului propriu de activitate  

d. Prezentarea raportului de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar trecut 

e. Propuneri pentru activitatea școlară și extrașcolară a comisiei metodice în anul 

școlar 2019-2020.  

  

 Octombrie 2019 

a. Evaluarea predictivă- toți membrii comisiei  

- Analiza testelor iniţiale la clasa a IX-a și a XI-a la disciplina chimie 

- Stabilirea planului de măsuri de remediere școlară, a temelor de remediere și a 

programului de pregătire a elevilor care au nevoie de remediere 

- Pregătirea elevilor pentru Concursul ˶Academician Cristofor Simionescu˝ 

organizat de Fac. de Inginere  și Protecție a Mediului Iași, 16 noiembrie 2019 

 

 Noiembrie 2019 

a. Participarea la cercul pedagogic - toți membrii comisiei 

          Chimie- Quarcii și evoluția lor – teme inovative de interes interdiscipinar. 

Fizică-  Conferința Internațională- Redescoperă Astronomia Nemțeană -2019  
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Decembrie 2019 

a. Prezentare referat: Modele de învățare care permit orientarea învățării spre 

formarea de competențe, propunător prof. Scurtu Nicoleta  

b. Stabilirea strategiilor de pregătire a Olimpiadelor de fizică și chimie, faza locală 

c. Pregătirea elevilor pentru faza pe locală a Olimpiadei de fizică și chimie  

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

 Octombrie 2019 

a. Demararea  proiectelor extracurriculare 

 ˶Minunata lume a chimiei˝, ‟, ediția a VII-a,  coordonat de prof. Scurtu Nicoleta, prof. 

Luchian Isabela, prof. Achirei Veronica; 

b. Participarea profesorilor de fizică la organizarea Olimpiadei internaționale de fizică de la 

Piatra Neamț, perioada 18-27 octombrie 2019; 

c. Organizarea de manifestări specifice dedicate zilei de 5 octombrie, Ziua Educației, sub 

tema Contribuția educației la dezvoltarea personală (prezentare de PPT, dezbatere, 

afișe);  

d. Participarea la  Concursul Național ˶Orașul meu- mărturie a culturii europene˝, din 

cadrul proiectului  Iașul Cultural- Iașul personalităților, ediția a XII-a, înscris în CAER 

2019, poziția 1470, 18 octombrie 2019 

Noiembrie 2019 

a. Participarea la  Concursul ˶Academician Cristofor Simionescu˝, ediția a VII-a 

organizat de Fac. de Inginere  și Protecție a Mediului Iași, 16 noiembrie 2019 

 

Decembrie 2019 

a. Participarea la activitățile organizate la nivel de unitate școlară, dedicate Zilei Naționale a 

României 

PERFORMANȚE 

Rezultatele elevilor participanți la Concursul ˶Academician Cristofor Simionescu˝, ediția a 

VII-a organizat de Fac. de Inginere  și Protecție a Mediului Iași, 16 noiembrie 2019 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numeși prenume Disciplina Clasa Rezultat 

 

Profesor 

 Trifan Alexandra Maria Chimie a IX-a Premiul II Luchian isabela 

 Maftei Maria Mihaela Chimie a IX-a Mențiune Achirei Veronica 

 Tarhon Mara Ecaterina Chimie a IX-a Mențiune  Luchian Isabela 

 Negru Ana Maria Chimie a IX-a Mențiune Luchian Isabela 

 Dascălu Alexandra Chimie a X- a Mențiune  Scurtu Nicoleta 

 Manolache Flavian Chimie a XI-a Premiul II Achirei Veronica 
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 Humă Dragoș Chimie a XI-a Premiul III Luchian Isabela 

 Avăcăriței Patricia Elena Chimie a XI-a Mențiune  Luchian Isabela 

 

 

Rezultate la Concursul Național ˶Orașul meu- mărturie a culturii europene˝, din cadrul 

proiectului  Iașul Cultural- Iașul personalităților, ediția a XII-a, înscris în CAER 2019, poziția 

1470, 18 octombrie 2019 

1. Butnariu Alexandra,  premiul I, secțiunea grafică 

2. Luchian Emilian Matei, Mențiune, secțiunea pictură 

 Puncte tari: 

 dezvoltarea creativității elevilor prin implicarea acestora în activități școlare și 

extrașcolare, deopotrivă ; 

 tratarea diferențiată a elevilor prin adaptarea demersului didactic la particularitățile 
fiecăruia; 

 pregătirea suplimentară a elevilor de clasa pentru performanță; 

 folosirea de materiale auxiliare în cadrul activităților didactice; 

 folosirea metodelor interactive pentru stimularea elevilor in cadrul orelor;   

 Puncte slabe: 

 insuficient timp pentru rezolvarea de probleme si exerciții din cauza materiei stufoase; 

 bază materială modestă: 

 utilizarea laboratoarelor de fizică și chimie ca săli de clasă; 

 Oportunitati: 

 Participări la proiecte, parteneriate, concursuri, activității extrașcolare; 

 Promovarea imaginii școlii prin participarea la activități extracurriculare și comunitare; 

 Folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă;    

Amenințări: 

 Precaritatea manualelor școlare care nu sunt conforme cu programa școlară;   

 Insuficiente fonduri pentru premierea elevilor ; 

 Neconcordanța programelor școlare cu cele pentru olimpiade și concursuri. 
                                                                                           Responsabil comisie, 

 Prof. Luchian Isabela 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE DE ȘTIINȚE SOCIALE 

 

I . Activitatea metodică și științifică a catedrei: 

Publicații: 

- Participarea la volumul colectiv de cercetare istorică realizat de profesori și elevi ,,Neamțul, 

ținutul tezaur”, Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamț, 2019: 
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    1.,,Războieni – arc peste timp” , elevii: Filip Ilinca, Marcu Cristina, Ionel Bianca, Tofan 

Alexandra, Ursu Ioan din clasa a X-a UA, coordonator prof. Cucoș-Grigore Adina. 

  2. ,,Humulești –leagănul amintirilor lui Ion Creangă”, eleva Dumitroae Teodora, coordonator 

prof. Manole Luminița.  

-Cercul  de psihologie ,,Psyche”. Tema ,,Voința”, prof. coordonator Corduneanu Anca și eleva 

Larisa Manolache,clasa a XI-a U.C. (octombrie 2019) și  redactarea nr. 14 al revistei de 

psihologie ,,Psyche”- coordonator prof. Corduneanu Anca  (noiembrie 2019); 

-Cercul de sociologie ,,Dimitrie Gusti”. Tema ,,Monografia comunei Cristești, județul Iași”, prof. 

coordonator Bompa Loredana (noiembrie 2019); 

- Revista ”Oglinda Oglinzilor”, redactor prof. Bîrliba Gigel; 

- Activități în cadrul Festivalului ” Zilele Ion Creangă” – Chișinău – Iași, ediția 2019, 

prof.Bîrliba Gigel; 

- Simpozionul ”Marea Unire de la 1918” , coordonator prof. Bîrliba Gigel (invitat prof. dr. 

Dumitru Constantinov, cercetător și profesor la Universitatea Tiraspol), decembrie 2019.         

Alte activități: 

-prof.  Bîrliba Gigel 

 Organizarea și participarea la activităţile Asociaţiei „Cultul Eroilor”, 

 ”Dor de Basarabia”- 40 de cadre didactice de la Liceul Teoretic 

”Socrate” – Chișinău, octombrie 2019,  

 ”Voluntariat la Proiectul ”Cunoaște-ți Țara!” și  în cadrul Asociației 

”Acțiunea 2012”,  

 Organizarea și participarea la activităţile Asociaţiei „Cultul Eroilor”, 

 Voluntariat în cadrul Fundației ”Sfânta Teodora de la Sihla”,  

 Proiecte digitale on-line realizate împreună cu elevii:”Unitatea geto-

dacă – unitatea de neam românesc” – descoperiri arheologice – Robert 

Rudac – a XI-a RD. 

- prof. Bompa Loredana 

 ,,Sărbători de poveste”, clasa a X-a UC (decembrie 2019). 
-prof. Corduneanu Anca 

 “Revoluția Română-moment al demnității naționale ” (decembrie 2019). 
-prof. Cucoș-Grigore Adina 

 ,,Apa –resursa vieții” proiect educative interșcolar , clasa a X-a UA, 

(octombrie 2019); 

 Participarea la concursul ,,Patria mea, România”, clasa a X-a UA 
(decembrie 2019). 

-prof. Manole Luminița 

 .Activitatea ,,ARMATA ROMÂNĂ ŞI UNIREA,,-în parteneriat cu Centru 
Militar Judeţean Neamţ şi Garnizoana Piatra Neamţ, luna octombrie 2019. 

 Comemorarea victimelor Holocaustului. Vizionare de film si dezbatere. 

Casa Culturii, octombrie 2019. 

 Activitatea dedicată- MARII UNIRI- 1 Decembrie 1918- organizată în 
noiembrie 2019. 
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-prof. consilier  Turluianu Ina 

 Activitate de dezvoltare personală ,,Cheia spre succes”, clasa a X-a F 
(10 octombrie 2019). 

II. Performanțe în activitatea cu elevii: 

- Premiul al III-lea ( =300 de lei) obținut de elevii Filip Ilinca, Marcu Cristina, Ionel 

Bianca, Tofan Alexandra, Ursu Ioan din clasa a X-a UA, coordonator Cucoș-Grigore 

Adina,  pentru lucrarea de istorie publicată în volumul din cadrul proiectului județean 

implementat de APINeamț, octombrie 2019. 

- Premiul I obținut de elevul Laurențiu Crețu, Proiect teoretic și digital în cadrul  Zilelor 

,,Ion Creangă”. 

 

III.Puncte tari: 

-diversitatea activităților educative propuse; 

-pregătirea științifică și psihopedagocică; 

-informarea din surse variate; 

-interrelaționarea pozitivă prin comunicare, negociere; 

-ieșirea din ,,tiparul curricular”; 

IV. Puncte slabe: 

-timp insuficient; 

-programul în schimburi; orarul obositor; 

-planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toți; 

V. Măsuri ameliorative : 

-amenajarea spațiului pentru un singur schimb; 

-participarea la cursuri de formare și la activitățile instituției; 

-realizarea unor parteneriate. 

Responsabil comisie, 

Prof. Cucoș-Grigore Adina 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII COMISIEI 

DE INFORMATICĂ ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 

Activitatea comisiei s-a desfășurat cu mare dificultate datorită programului școlar. 

I. Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei 

 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. 
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 Stabilirea temelor pentru susținerea Examenului de Atestare profesională 2020  

II. Performanţe cu elevii 

 Faza I a Concursului internațional de informatică și gândire computațională, Bebras  

Au participat 2 elevi 

III. Activităţi extracurriculare/extraşcolare 

 D-l prof. Achirei Marian şi d-l prof. Cracană Ioan au participat, în calitate de mentori, la 

constituirea clubului de robotică 

 D-l prof. Achirei Marian împreună cu d-na prof. Beca Mihaela a colaborat cu elevii clasei 

a XI-a UC la organizarea evenimentului Siguranța pe Internet 

IV. Puncte tari 

 Întocmirea riguroasă a documentelor de proiectare didactică; 

 Toate orele de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor se desfăşoară în 

laboratoarele de informatică; 

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

 Întreţinerea laboratoarelor de informatică; 

V. Puncte slabe 

 Scăderea interesului elevilor pentru studiu individual. 

 Lipsa orientării profesionale la unii elevi astfel încât ajung la profilul matematică-

informatică fără să ştie ce îi aşteaptă; 

 Continua uzură a dispozitivelor periferice 

 

Responsabil comisie metodică, 

Prof. Marian ACHIREI 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE RELIGIE ŞI ARTE 

     În  semestrul I al anului şcolar 2019-2020, activitatea membrilor Comisiei metodice de 

Religie şi Arte 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: 
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A. 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; 

-  elaborarea ofertei de discipline opţionale pentru anul şcolar 2020-2021; 

- 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 7 noiembrie 2019, în cadrul cercului de Religie din cadrul ISJ Neamţ, prof. Daniela 

Filip a susţinut lecţie demonstrativă la clasa a XI-a RD cu tema „Familia creştină”, şi 

referatul cu tema „Etapele proiectăriii didactice. Forme de organizare a activităţii 

didactice. Portofolilul profesorului de religie” a fost susţinut de prof. Ioniţă Elena şi 

Filip Daniela; 

 

B. Performanţe cu elevii: 

 Pregătirea elevilor din Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ pentru 

participarea la Olimpiada Şcolară 2020.    

 Prof. Humulescu-Borş Ciprian-Nicolae a participat cu grupul ”Stephanos” la Festivalul 

Judeţean de Datini şi Obiceiuri „Comoara de lângă noi”, organizat la Pipirig, ediţia a VI-a;        

C. Activitatea extracurriculară 

 

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

 prof. Ioniţă Elena şi prof. Humulescu-Borş Ciprian-Nicolae au susţinut spectacol de 

colinde, în cadrul proiectului local Suflet pentru suflet, ediţia a XV-a, în parteneriat 

cu Fundaţia „Speranţa”, Fundaţia „Omenia”, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, Centrul 

de plasament „Ozana”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Şcoala Gimnazială 

Domnească din Tg. Neamţ; 

 Prof. Ioniţă Elena a organizat proiectul SNAC „Coşul cu fructe şi legume”; 

 Prof Ioniţă Elena a participat la simpozionul local ”Educaţia – trecut şi prezent”, 

ediţia a III-a, de Ziua mondială a educaţiei 

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

 Prof. Ioniţă Elena şi Humulescu-Borş Ciprian-Nicolae au susţinut spectacol cu grupul 

”Stephanos” la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ, BRD Tg. Neamţ, 

BCR Tg. Neamţ, BT Tg. Neamţ, Poşta Română-sediul Tg. Neamţ, la Primăria Tg. 

Neamţ şi Primăria Răuceşti; 

 Prof. Ioniţă Elena a îndrumat Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional 

“Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ, la derularea proiectului umanitar “Trei pentru o viaţă”; 

 Prof. Ioniţă Elena a organizat activităţi în cadrul Campaniei FICE noiembrie 2019; 
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 Prof. Grădinaru Oana a coordonat Concursul de creaţie plastică şi benzi desenate – 

noiembrie 2019. 

 

             În semestrul I al anului  şcolar 2019-2020, membrii comisiei metodice de Religie şi Arte 

au realizat activitatea ştiinţifică şi metodică de redactare a programei specifice disciplinelor 

opţionale, organizând lecţii de predare-învăţare-evaluare, dar şi activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare. 

Apreciem activitatea membrilor comisiei metodice de Religie şi Arte în semestrul I al 

anului şcolar 2019-2020 ca fiind foarte bună, realizându-se toate obiectivele propuse pe baza 

modelului activităţii metodico-ştiinţifice. 

                                                               Responsabil comisie,  

      Prof. Ioniţă Elena 

 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
   

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;  

                - participarea profesorilor catedrei la “Programul Biomotric” inițiat de MTS în colaborare cu 

MEN; 

                - 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  au avut loc  la Scoala 

Baltatesti - prof. Radu Anca-Livia, prof. Afloari Mihai, prof. Dorneanu Maria, prof. Asiminei Mădălin 

Dan . 

              

II. Performanţe cu elevii:  

    Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar/Olimpiada Gimnaziilor: 

                          Faza locală     

                      - locul I cros – Turluianu Stefan XII RC  prof. Radu Anca-Livia 
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                                 - locul I cros – Atodiresei Delia cls a X  a UC  prof. Radu Anca-Livia 

                                 - locul I cros – Covali Emanuela cls a X-a UC  prof. Radu Anca-Livia 

                                 - locul II cros – Iacoboia Ciprian cls a XII-a UB  prof. Radu Anca-Livia 

                                 - locul I cros – Pîslaru Luca cls a IX-a UA  prof. Afloarei Mihai 

                                 - locul III cros – Cerbu Gabriela  cls a XI-a RF  prof. Afloarei Mihai 

       Faza județeană     

                                  - locul I cros –  Turluianu Ștefan cls a XII-a RC  prof. Radu Anca-Livia 

                                  - locul II cros – Iacoboia Ciprian cls a XII-a UB  prof. Radu Anca-Livia 

                                  - locul mentiune cros – Atodiresei Delia cls a X  a UC  prof. Radu Anca-

Livia                                                 

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 ; 

 Buna colaborare cu profesorii de la CSS Tg. Neamţ  și LPS-urile din județ în vederea selectării 

sportivilor de performanţă. 

 

IV. Puncte slabe: 

 Lipsa panourilor de baschet în sala de sport- corp A si corp B; 

 Lipsa spaţiilor pentru ramura atletism; 

 Căldură insuficientă pe timpul iernii în sala de sport; 

 Teren de sport neadecvat-cu risc de accidentări –corp B. 

 

 AMENINŢĂRI:  

 Creşterea numărului de elevi cu tendinţă  spre obezitate şi cu diferite afecţiuni;  
  Scăderea interesului pentru activităţile de timp liber a elevilor; 

 

V. Măsuri ameliorative: 

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

activități sportive. 
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 Atragerea de susținători financiari necesari pentru buna organizare si desfasurare a unor proiecte 

si competiii sportive scolare. 

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

reparării terenului de sport -corp B și instalațiilor sportive, (panouri de baschet)-corp A, sportului 

şcolar şi competiţiilor sportive şcolare; 

 

                                                                                                         Responsabil de catedră,  

 Prof. Afloari Mihai 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE ÎNVĂȚĂTORI 

 

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; 
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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. 

 

 Rezultate obţinute la testele de evaluare finală, la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 

şcolar 2019-2020 

Clasele Pregătitoare  – 49 elevi 

 Fără calificative 

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

Clasa I – Total 32 elevi 

 

 

Clasele a II-a  – Total 63 elevi 

Disciplina Fb B S I 

Comunicare în limba română 50 8 5 - 

Matematică şi explorarea mediului  54 6 3 - 

 

Clasa a III-a   – Total 26 elevi 

Disciplina Fb B S I 

Limba şi literatura română 10 13 3 - 

Disciplina Fb B S I 

Comunicare în limba română 22 5 2 3 

Matematică şi explorarea mediului  22 6 2 2 
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Matematică 12 11 3 - 

 

Clasa a IV-a 33 elevi.  

Disciplina Fb B S I 

Limba şi literatura română 25 5 3 - 

Matematică 24 7 2 - 

                  

 

 

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. 
 

Activități educative școlare și extrașcolare 

 1. Proiecte educative în parteneriat: 

 ,,1 Decembrie – Ziua Națională a României” – clasele din învățământul primar, 

29.11.2019 - Ciobanu Dorel; 

 ,, Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învățare – Grup Editorial EDU – 

Apostol Veronica – Laura; 

 ,, Festivalul toamnei ” – Clasele Primare – Borș - Humulescu Elena – Iulia; 

 ,, Proiect interdisciplinar Star Kids ” , ,,Ziua internațională a bibliotecii școlare ” – CCD 

Neamț - Tataru Adina – Elena, Murariu – Rusu Mina, Vrîncianu Aurelia; 

 ,, Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învățare – Grup Editorial EDU – 

Onu Gheorghe; 

 ,, Festivalul toamnei ” – Clasele Primare – Pipirigeanu Rodica; 

 ,, Traversez corect strada ” -  Vrîncianu Aurelia. 
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2. Activități extrașcolare: 

 ,, Parcul orașului ” – observații asupra schimbărilor în anotimpul de toamnă; Teatru 

pentru copii ,, Aladin “ - Ciobanu Dorel; 

 ,, Portretul învățătoarei mele “ – Ziua Educației, ,, Mândru că sut român “ – activitate 

artistic - Apostol Veronica – Laura; 

 ,, Săptămâna fructelor și legumelor donate “- Borș - Humulescu Elena – Iulia; 

 ,, Săptămâna fructelor și legumelor donate “ - Tataru Adina – Elena; 

 ,, Săptămâna fructelor și legumelor donate “ , ,, Povești la gura sobei “ - Șezătoare literară 

- Onu Gheorghe; 

 ,, Săptămâna fructelor și legumelor donate “ , ,, Daruri pentru toți “ – Colind și daruri 

pentru copiii fără familii de la CSEI - Pipirigeanu Rodica; 

3. Activități extracurriculare: 

 ,, Compoziții aplicative cu tema ,, Toamna “ - Ciobanu Dorel; 

 ,, Festivalul toamnei “ , ,, Săptămâna fructelor și legumelor “ - Apostol Veronica – 

Laura; 

 ,, Ziua Mondială a Curățeniei “ , ,, Ziua Educației “ , ,, Mâini dibace “ , ,, 1 Decembrie – 

Ziua Națională a României “ - Borș - Humulescu Elena – Iulia; 

 ,, Ziua Educației “ , ,, Toamna, bogăție și culoare “ - Tataru Adina – Elena; 

 ,, Prietenul meu, calculatorul “, ,, Ziua Educației “ – Onu Gheorghe; 

 ,, Ziua Educației “ , ,, 1 Decembrie – Ziua Națională a României “ , Vizianarea filmului ,, 

Amintiri din copilărie “ ,  -  Pipirigeanu Rodica; 

 ,,5 Octombrie – Ziua Educației “ , ,, Toamna în clasa și în școala noastră “ , ,, Salut, deci 

respect ! “ , ,, 1 Decembrie – Ziua Națională a României “ - Murariu – Rusu Mina. 

 ,, De unde mă informez? “ – Ziua Mondială pentru dezvoltare informațională, ,,Școala 

mea în sărbătoare “ - Ziua Educației - Vrîncianu Aurelia. 

4. Spectacole și serbări școlare: 

 ,, Uite, vine Moș Crăciun ! “ - Ciobanu Dorel; 

 ,, Serbare pentru Moș Crăciun “ , Spectacol interactive – compositor Teodor Munteanu - 

Apostol Veronica – Laura; 
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 ,, Uite, vine Moș Crăciun ! “ - Borș - Humulescu Elena – Iulia; 

 Film 3D - ,, Minunata lume din adâncuri “ , ,, Să colindăm “ - Tataru Adina – Elena; 

 ,, Serbare pentru Moș Crăciun “ - Onu Gheorghe; 

 ,, Nașterea Domnului “ -  Pipirigeanu Rodica; 

 ,, Zilele Ion Creangă “, ,, Creștini, Crăciunul a sosit! “ - Murariu – Rusu Mina; 

 ,, Zilele Ion Creangă “, ,, Secret Santa “ – Fii mai bun de Crăciun - Vrîncianu Aurelia. 

5. Concursuri și competiții: 

 ,, Micii olimpici “ - Apostol Veronica – Laura; 

 Secțiunea Ars Dramatica, Concurs de interpretare – Grupul vocal ,, Prichindeii “ , 

Concurs județean ,, Comoara de lângă noi “– Grupul vocal ,, Prichindeii “ - Borș - 

Humulescu Elena – Iulia; 

 ,, Micii olimpici “ , ,, Festivalul toamnei “ - Tataru Adina – Elena; 

 ,, Festivalul toamnei “ - Pipirigeanu Rodica; 

 ,, Micii olimpici “ , ,, Festivalul toamnei “ - Murariu – Rusu Mina; 

 ,, Micii olimpici “ , ,, Festivalul toamnei “ - Vrîncianu Aurelia. 

6. Cluburi și cercuri școlare: 

 Clubul de lectură ,, Învăț să citesc ! “ - Apostol Veronica – Laura; 

 Grupul vocal ,, Prichindeii “ - Borș - Humulescu Elena – Iulia; 

 Grupul vocal-instrumental ,, Fărâmă de stea “ - Onu Gheorghe; 

 ,, Clubul de lectură “ – cititori și cumpărători ai cărților editurii ARTHUR- Pipirigeanu 

Rodica; 

 Cercul de lectură ,, Toată lumea citește “ - Murariu – Rusu Mina; 

 Cercul de lectură ,, Toată lumea citește “ - Vrîncianu Aurelia. 

7. Vizite și excursii tematice: 

 Vizită la Casa Memorială ,, Ion Creangă “ , Târgul Meșterilor Populari - Apostol 

Veronica – Laura; 

 Târgul Meșterilor Populari - Borș - Humulescu Elena – Iulia; 
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 Târgul Meșterilor Populari - Tataru Adina – Elena; 

 Târgul Meșterilor Populari - Onu Gheorghe; 

 Târgul Meșterilor Populari - Pipirigeanu Rodica; 

 Vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie – Tîrgu Neamț - Vrîncianu Aurelia. 

 

Dezvoltare profesională, activitate metodică şi ştiinţifică. Activităţi extracurriculare 

Nr. 

crt. 
Tema activităţii metodice Tipul activităţii Data Participanţi Propunător 

1. 

 Reorganizarea 

comisiei metodice 

pentru anul şcolar 

2019-2020 

Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 

septembrie 

2019 

Toţi 

învăţătorii 

Responsabilul 

comisiei 

2. 

 Prezentarea 

Raportului comisiei 

metodice pentru 

anul şcolar 2018-

2019 

 Prezentarea 

Planului managerial 

al comisiei pentru 

anul şcolar 2019-

2020 

Întocmirea şi 

prezentarea 

informării 

privind 

activitatea 

Comisiei 

metodice a 

învăţătorilor în 

anul şcolar 2018-

2019 

Proiectarea 

activităţii 

Comisiei 

metodice a 

învăţătorilor, an 

şcolar 209-2020 

octombrie 

2019 

Toţi 

învăţătorii 

Responsabilul 

comisiei 

3. 

 Planificarea 

calendaristică a 

acţiunilor comisiei 

metodice (pentru 

realizarea 

obiectivelor 

propuse în planul 

managerial al 

comisiei metodice) 

 Cerc pedagogic  - 

Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 

 noiembrie 

2019 

Toţi 

învăţătorii 

Responsabilul 

comisiei 

ISJ Neamţ 
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Şcoala Oglinzi – 

Răucești 

 

4. 

 Activitate 

demostrativă – 

Clasa  I     

 ,, De ce citim? ” 

Referat – Valenţele 

formative ale 

lecturii individuale 

la elevul mic 

          Limba şi 

literatura română 
 decembrie 

2019 

Toţi 

învăţătorii 

Elevii clasei  

I  

Prof. înv. 

primar - Borș - 

Humulescu 

Elena – Iulia; 

 

5.  

 Reguli  igienico-

sanitare, de 

circulaţie  şi  norme  

de  protecţie  a  

persoanei 

Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 

ianuarie 

2020 

Toţi 

învăţătorii 

Elevii clasei  

a II - a A 

 

  înv.  

Gheorghe Onu 

6 
 Învăţarea 

diferenţiată 
           Referat 

februarie 

2020 

Toţi 

învăţătorii 

 

   Prof. înv. 

primar - Tataru 

Adina - Elena 

7. 

 Planificarea 

calendaristică a 

acţiunilor comisiei 

metodice (pentru 

realizarea 

obiectivelor 

propuse în planul 

managerial al 

comisiei metodice) 

 Cerc pedagogic 

Colegiul Național 

,,Ștefan cel Mare” 

Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 

 martie 

2020 

Toţi 

învăţătorii 

Responsabilul 

comisiei 

ISJ Neamţ 

8. 

 Activitate 

demostrativă – 

Clasa a II – a B  

 Referat – Rolul şi 

importanţa 

mediului curat 

           MEM 
aprilie 

2020 

Toţi 

învăţătorii 
 

9. 

 Activitate 

demostrativă – 

Clasa a IV- a  

          MEM  mai 2020 

Toţi 

învăţătorii 

    Prof. înv. 

primar - 

Vrîncianu 
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II.      Participare la cercuri: 

Toţi învăţătorii au participat la: 

 Cercul Pedagogic  desfăşurat în semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020, la Şcoala 
Oglinzi – Răucești.  

 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. 

        

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. 
 

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 

 Referat – 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevului faţă de 

învăţare  

Elevii Clasei  

a IV - a 

Aurelia 

10. 

 Evaluarea finală la 

clasele I-IV şi 

Clasele pregătitoare 

Stabilirea 

modelelor de 

teste finale 

pentru clasele I-

IV. 

 

iunie 2020 
Toţi 

învăţătorii 

Responsabilul 

comisiei 
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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 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE 

 

 

La începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii 

educative: Planul managerial, Graficul de activități, Planificarea şedinţelor cu părinţii, Graficul 

privind orele de consiliere individuală a părinților. În elaborarea acestora s-a avut în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 

claselor de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare şi valorificarea acestora 

din punct de vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

prin stabilirea intervalului orar al activităților de consiliere a părinților. 

Activitatea comisiei diriginților s-a desfășurat după graficul întocmit la propunerile 

membrilor comisiei, în accord cu prioritățile și obiectivele urmărite la nivelul unității școlare. De 

asemenea fiecare profesor diriginte și-a proiectat și respectat activitatea educativă conform cu 

programa aprobată de M.E.N. după cum urmează:  

- întocmirea planului muncii educative al fiecărei clase; 

- întocmirea tematicii orelor de dirigenţie pe fiecare semestru; 

- întocmirea proiectelor didactice. 

Fiecare profesor diriginte a planificat atât activitățile orelor săptămânale de dirigenție cât 

și activitățile extracurriculare corespunzătoare semestrului I. 

 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe ivite ulterior. Profesorii diriginți au 

organizat activitatea educativă centrată pe:  

- ore de specialitate şi educative care să asigure manifestarea plenară a personalităţii 

elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, muncă diferenţiată; 

- susţinerea unor lecţii demonstrative de către cadre didactice cu experienţă în domeniu; 
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- colaborarea cu părinţii prin lectorate, consultaţii şi şedinţe pentru cunoaşterea mai bună a 

copiilor şi valorificarea optimă a potenţialului acestora pe toate planurile. 

În acest context s-au realizat următoarele activități: 

- aplicarea de chestionare în cadrul orelor de dirigenție pentru identificarea necesităților în 

educație, intereselor, valorilor și aptitudinilor elevilor; 

- lecția deschisă din luna noiembrie la clasa a X-a  ( prof. Turluianu Ina) va fi reprogamată 

la începutul semestrului al II-lea din cauza renovării corpului principal al școlii. 

 

S-au organizat activităţi extraşcolare de către fiecare diriginte pentru marcarea unor zile, 

evenimente, sărbători naţionale sau religioase prin programe artistice, întruniri, concursuri sau 

alte forme adecvate, conform programelor pe clase sau la nivel de unitate școlară. În funcție de 

natura activității, aceasta s-a realizat în cadrul fiecărui colectiv de elevi sau prin concursul mai 

multor clase de elevi, dintre care se pot enumera: 

- Let's Do It Romania, activitate de ecologizare în zona Tg. Neamț (septembrie); 

- Educația. Trecut și prezent, activitate realizată la Casa Culturii de Ziua 

Internațională a Educației (octombrie); 

- Ziua Armatei României, prezentarea ofertei educaționale Forțelor Aeriene Române, 

activitate desfășurată la Casa Culturii „Ion Creangă” (octombrie); 

- Balul Bobocilor, spectacol realizat la Casa Culturii „Ion Creangă” (noiembrie); 

- Coșul de fructe si legume, activitate desfășurată în Săptămâna fructelor și legumelor 

donate (noiembrie); 

- 1 Decembrie – Ziua Națională a României, activitate desfășurată la Sala de 

festivități (decembrie); 

- Spectacol de Crăciun, serbare realizată la Sala de festivități (decembrie). 

 

Starea disciplinară a elevilor este evaluată continuu și cuantificată periodic în cadrul 

ședintelor Consiliului clasei și cu ocazia ședințelor cu părinții. Elevii beneficiază de îndrumare și 

consiliere lunar și ori de câte ori este nevoie prin întâlniri cu personalul poliției (domnul ofițer 

Marian Ioan). Pentru menținerea stării disciplinare în termeni de normalitate și pentru 

îmbunătățirea acesteia s-au realizat următoarele:  

- prelucrarea regulamentului de ordine interioară la fiecare clasă; 

- dezbaterea măsurilor de sancţionare a actelor de indisciplină; 

- planificarea și organizarea de activități care promovează toleranța, diversitatea și 

nonviolența de către Comisia Antiviolență; 

- propunerea şi susţinerea de teme legate de actele de indisciplină, educaţie moral-

civică, convenţii sociale etc.; 

 

Fiecare profesor diriginte a oferit consultații şi consiliere individuală părinților prin 

activități cu părinții conform graficului proiectat la începutul anului școlar și ori de câte ori a fost 

nevoie. S-au desfățurat periodic lectorate cu părinții, atât la nivelul clasei cât și la nivelul unității 



33 
 

școlare la care s-au abordat teme variate cu scopul de a optimiza relația  școală- familie- 

comunitate. Pentru optimizarea relației dintre școală și familie s-au realizat: 

- stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru părinţi 

în vederea desfăşurării activităţilor  de suport educaţional, consiliere pentru părinţi; 

- organizarea lectoratelor cu părinţii semestrial; 

- organizarea şi defăşurarea şedinţelor cu părinţii, cel puțin o dată pe semestru. 

 

În planificarea activităților de dirigenție s-a urmărit acordarea unui număr de ore 

suficient, în creștere de la clasa a cincea spre clasa a opta, care are drept scop o orientarea școlară 

și profesională eficientă, centrată pe elev.  

 

 Responsabil comisie,  

 prof. Drăgănescu Mihaela 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI 

PERFECŢIONARE 

În anul şcolar 2019/2020 personalul şcolii este format din 83 cadre didactice. 

 

Total cadre didactice Cadre didactice – nr. Cadre didactice - % 

83 
Deb Def Gr II Gr I Deb Def Gr II Gr I 

2 9 6 66 2,41 10,85 7,22 79,52 

 

În unitatea noastră şcolară 100% din personalul este calificat. De asemenea se remarcă faptul că 

79,52% din cadrele didactice au gradul didactic I. 

  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; 
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• prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN); 

• prin implicarea directa în proiecte europene luand parte la diferite seminarii,conferinte, 

etc. 

  Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și 

social proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție 

managerială de reglare- autoreglare continuă a procesului de învățământ , la toate nivelurile de 

referință.  

  În semestrul I al anului anul şcolar 2019/2020, la nivelul comisiei s-au desfăşurat 

următoarele  activităţi: 

• Prezentarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale transferabile. 

• Participarea la activităţile Comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a formelor 

de organizare a formării continue - analizarea dosarelor personalului didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea creditelor transferabile: 

~ d-na prof. Tanasă Ana Maria  – echivalarea cu 90 CPT – Conversie profesională, 

~ dl prof. Teodorescu Valentin – echivalarea cu 90 CPT – master Științele educației, 

• completarea fişei individuale de dezvoltare profesională, formare continuă şi 

perfecţionare periodică a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar şi nedidactic din 

unitatea şcolară. 

• informarea cadrelor didactice în legătură cu metodologia de înscriere şi susţinere a 

gradelor didactice. 

• informarea cadrelor didactice în legătură cu oferta CCD Neamț privind cursurile de 

formare 

• întocmirea planului managerial şi a planului operaţional al comisiei. 

• întocmirea calendarului activităţilor comisiei pe sem. I şi sem. II. 

• întocmirea situaţiei creditelor profesionale acumulate  şi planificarea în vederea 

acumulării celor 90 CPT obligatorii la intervale succesive de 5 ani. 

• participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă. 

 În octombrie 2019 au fost depuse si aprobate 16 dosare in vederea menținerii în corpul de 

metodiști ai ISJ Neamț pentru anul școlar 2018-2019. Metodiștii din liceul nostru sunt: 
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Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Disciplina 

1. prof. Airinei Ana -Maria Informatică 

2. prof. Bocăneț Daniela Limba și literatura engleză 

3. prof. inv. primar Borș Humulescu Elena Iulia Învățători 

4. prof. Cucoș - Grigore Adina Istorie 

5. prof. Filip Daniela Religie 

6. prof. Grigore Irinel Religie 

7. prof. Ichim Ana - Alina Limba și literatura engleză 

8. prof. Ioniță Elena  Religia 

9. prof. Ioniță Elena Consiliere și orientare 

10. prof. Iosub Maria Matematică 

11. prof. Margine Adina - Raluca Limba şi literatura română 

12. prof. Matei Anca - Ramona Limba şi literatura română 

13. prof. înv. primar Pipirigeanu Rodica Învățători 

14. prof. Preda Ramona - Daniela Matematică 

15. prof. Tarhon Bianca - Gabriela Limba și literatura engleză 

16. prof. Tolocan Agneta Biologie 

 

Programe de formare: 

• ” Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin formarea de competențe”- 

83 ore, 20 credite- în desfșurare- 58 cadre didactice; 

• CRED - prof. Bălțătescu Cătălin 

• Master –în desfășurare- prof. Achirei Veronica. 



36 
 

 Evoluţia în carieră – înscriere la grade didactice 

• 1 cadru didactic (prof. Asiminei Mădălin) este înscris la gradul didactic I - sesiunea 2020-

2022 

• 3 cadre didactice (prof. Balica Ionela, prof. Praiu Daniela, prof. Olaru Georgiana) sunt 

înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2019-2021. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI ( S. ) PUNCTE SLABE (W. ) 

 În şcoala noastră personalul didactic este format din cadre 

didactice calificate, majoritatea titulare sau cu completare 

de catedră 

 79,52% din cadrele didactice au gradul didactic I, 7,22 % 
au au gradul didactic II, 10,85 % au definitivatul 

 Număr mare de cadre didactice cu studii postuniversitare, 
de master, de reconversie profesională 

 Număr mare de cadre didactice - membri ai Corpului 

Naţional de experţi în management educaţional şi ai 

Corpului Naţional de Mentori 

 cadre didactice - metodişti ai ISJ Neamț, membri în 
Comisia naţională de specialitate sau inspectori școlari 

 cadre didactice - responsabili de cercuri pedagogice 

 autori SPP şi curriculum şi auxiliare curriculare 

 Număr mare de cadre didactice – formatori şi mentori 

 Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi 
formare continuă prin înscrierea la grade didactice 

 Majoritatea cadrelor didactice lucrează pe calculator, un 
număr mare participând la cursurile AEL sau au permis 

ECDL 

 Au loc acţiuni de modernizare a infrastructurii şcolii, de 

dotare cu echipamente, mijloace didactice necesare 

desfăşurării procesului instructiv-educative 

 Insuficienta colaborare dintre 

comisii 

 Numărul insuficient de acţiuni 
prin care să se urmărească 

înlăturarea barierelor de 

comunicare, cooperarea 

cadrelor didactice. 

 Reticenţa unor cadre didactice 
pentru dezvoltarea 

profesională 

 Dezinteres parţial faţă de 

materialele informative 

afişate. 

OPORTUNITĂŢI (O.) AMENINŢĂRI ( T.) 

 Oferta variată de programe a CCD Neamț si a altor 
furnizori de formare 

 Oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii 

posuniversitare a universităţilor 

 Oferta stagiilor de formare în străinatate (Comenius, 
Grundvig, etc) 

 Parteneriatele cu alte şcoli, cu unităţi economice şi 
culturale. 

 Lipsa motivării financiare; 

 Taxa percepută pentru cursuri. 

 Tendința de centrare exclusiv 
pe acumularea de credite 

transferabile și minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare. 
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Responsabil, 

Prof. Nicoleta Scurtu 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE CONCURSURI ȘCOLARE ȘI DE PERFORMANȚĂ 

 

1. Actiuni realizate (conform graficului de activitati propus): 

- Activitati organizatorice la nivel de comisie; stabilirea responsabilitatilor membrilor. 

Intrunirea comisiei. Transmiterea si analiza activitatilor comisiei pentru anul 

precedent. (octombrie 2019). 

- Intrunirea comisiei. Completarea listei elevilor performanti din anul scolar 2018-

2019. Activitate de documentare. Studiul si difuzarea calendarului concursurilor si 

olimpiadelor scolare in anul 2019-2020. Intrunirea comisiei (noiembrie 2019). 

- Monitorizarea activitatilor de selectie a elevilor capabili de performante. Debutul 

organizarii olimpiadelor locale. Transmiterea catre Consiuliul Local Tg. Neamt a 

listei elevilor cu premii din anul scolar 2018-2019 in vederea stabilirii beneficiarilor 

de burse. Completarea dosarului de comisie cu copiile diplomelor elevilor 

performanti. (decembrie 2019).  

- Colectarea datelor prin intermediul rapoartelor comisiilor metodice si anumitor 

comisii de lucru din scoala. Trasmitere catre Consiliul Local pentru intocmirea unei 

baze de date la nivel de municipalitate (ianuarie 2020) 

- 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. 

- In anul scolar 2019-2020, un numar de 31 de elevi s-a remarcat la competitii si 

olimpiade scolare judetene, intrunind doar premii, la care se adauga un numar de 8 

premii aduse de elevi participanti la ONSS (Olimpiadele Sportului Scolar) si 42 de 

mentiuni. Adaugam de asemenea, la Olimpiadele Nationale 1 premiul I, 1 premiu III, 

si 4 mentiuni, dar si 4 participari cu rezultate care ne onoreaza. Trebuie sa mentionam 

ca la toate acestea se adauga un numar impresionant de premii si mentiuni obtinute la 

nivel de arii curriculare in cadrul concursurilor extrascolare la care elevi coordonati 

de cadre didactice participa in mod consecvent.  

- Colectarea premiilor si diplomelor obtinute este posibila doar avand o stransa 

colaborare cu cadrele didactice, Consilierul Educativ si Consiliul Elevilor. 
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- Promovarea rezultatelor obtinute folosind diverse canale de difuzare a informatiei: 

avizierul scolii, revista scolii, presa locala, retele de socializare, pagina de facebook 

CNSM  etc. 

- Promovarea concursurilor in ordinea aparitiei si desfasurarii de indata ce sunt 

anuntate de ISJ, MEN si alte organizatii. 

 

3. Puncte tari 

- Cea mai mare parte a elevilor implicati in competitii aduc rezultate bune si foarte 

bune, ceea ce reflecta profesionalismul cadrelor didactice si interesul elevilor. 

- Experienta pe care o aduce participarea la un concurs, creeaza ulterior o atitudine de 

curaj si incredere in forte proprii.  

 

4. Puncte slabe 

- Scaderea treptata a numarului de elevi/ cadre didactice care doresc sa se implice in 

activitati competitive; 

- Dezinformarea sau slaba promovare a activitatilor si concursurilor propuse la nivel 

international, national ori judetean; 

-  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. 

- Intocmirea unei evidente care sa includa si rezultatele catedrelor la concursurile si 

activitatile extracurriculare in vederea promovarii acestora la nivel institutional/ local/ 

judetean. 

                                                                                                Responsabil comisie,   

                                                                                         Prof. Luca Roxana-Mihaela 


