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POLITICI EDUCAŢIONALE
ÎN COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE”
Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul şcolar 2019-2020, în unitatea noastră de învăţământ s-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 2018-2019 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: 9 clase/259 de elevi
Nivel gimnazial: 6 clase/164 de elevi
Nivel liceal: 36 clase/1077 de elevi
Total 51 clase = 1500 elevi

RESURSE UMANE – I - CADRE DIDACTICE
Norme didactice cadre didactice: 80,33
Personal didactic auxiliar: 18 norme
Personal nedidactic: 19 norme
În anul şcolar 2019/2020 personalul şcolii este format din 83 cadre didactice.
Total cadre didactice
83

Deb
2

Cadre didactice – nr.
Def
Gr II
Gr I
9
6
66 (dintre
care 4 cu
titlul de
doctor)

Deb
2,41

Cadre didactice - %
Def
Gr II
Gr I
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;
 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
2019-2020. Metodiștii din liceul nostru sunt:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Disciplina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prof. Airinei Ana -Maria
prof. Bocăneț Daniela
prof. inv. primar Borș Humulescu Elena Iulia
prof. Cucoș - Grigore Adina
prof. Filip Daniela
prof. Grigore Irinel
prof. Ichim Ana - Alina

Informatică
Limba și literatura engleză
Învățători
Istorie
Religie
Religie
Limba și literatura engleză

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

prof. Ioniță Elena
prof. Ioniță Elena
prof. Iosub Maria
prof. Margine Adina - Raluca
prof. Matei Anca - Ramona
prof. înv. primar Pipirigeanu Rodica
prof. Preda Ramona - Daniela
prof. Tarhon Bianca - Gabriela
prof. Tolocan Agneta

Religia
Consiliere și orientare
Matematică
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română
Învățători
Matematică
Limba și literatura engleză
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;
 Participarea la diverse workshop-uri și cursuri desfășurate on-line.
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
 1 cadru didactic (prof. Simona Mihai) a susținut și promovat examenul pentru gradul II.
În semestrul al II-lea, datorită desfășurării procesului instructiv educativ în sistem on-line, fiecare cadru didactic a participat la cursuri online care au contribuit la eficientizarea procesului didactic.

RESURSE UMANE – II - ELEVI

Dinamica resurselor umane. Elevi

NIVELUL

Înscriși la
începutul anului
școlar
2019-2020

Număr de elevi
rămași la
sfârșitul anului
școlar
2019-2020

Număr elevi
veniți în timpul
anului școlar
2019-2020

Număr elevi
plecați în
timpul anului
școlar
2019-2020

Număr elevi
promovați la
sfârșitul anului
școlar
2019-2020

Număr elevi cu
corigenți la
sfârșitul anului
școlar
2019-2020

Primar

234

234

0

0

234

0

Număr elevi cu
medii scăzute la
purtare la
sfârșitul anului
școlar
2019-2020
0

Gimnazial
Liceu

182
1075

184
1073

3
0

1
2

184
1073

0
1

0
7

Total

1491

1491

3

3

1491

1

7

STAREA DISCIPLINARĂ. ABSENTEISMUL, I
Ciclul primar
Clasa

Total absențe

Motivate

Diriginte

2019-2020

2019-2020

Preg. A

149

149

Ciobanu Dorel

Preg. B

-

-

Apostol Laura

Cls.I A

45

45

Borș-Humulescu Iulia

Cls. II A

1

1

Onu Gheorghe

Cls. II B

21

17

Tătaru Adina-Elena

Cls. III A

274

274

Pipirigeanu Rodica

Cls. III B

-

-

Rusu Mina

Cls. IV A

-

-

Vrîncianu Aurelia

TOTAL
PRIMAR

490

486

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat la același nivel 264
de absențe, din care 264 motivate.

Ciclul gimnazial
Total absențe

Motivate

2019-2020

2019-2020

VA

191

159

Asiminei Mădălin

VB

23

20

Airinei Ana-Maria

VI

62

57

Bălțătescu Cătălin

VII A

93

73

Olariu Georgiana

VII B

148

111

Olariu Mihaela

VIII A

213

148

Irina Cecilia

VIII B

591

264

Cușmir Stejărel

TOTAL GIMNAZIU

1321

832

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat
la același nivel 875 de absențe, din care 537 motivate.

Clasa

Diriginte

Ciclul liceal IX/X
Clasa

Total absențe

Motivate

Diriginte

2019-2020

2019-2020

IX RA

192

146

Căpitanu Carmen

IX RB

232

173

Avadanei Angela

IX RC

126

106

Croitoriu Cristina

IX RD

0

0

Achirei Marian

IX RE

137

133

Preda Ramona

IX RF

132

132

Carp Octavian

IX UA

448

359

Afloari Mihai

IX UB

514

439

Borș-Humulescu Ciprian

IX UC

328

281

Manole Luminița

TOTAL IX

2109

1769

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat la același
nivel 2427 de absențe, din care 1537 motivate.

X RA

Total absențe
2019-2020
150

Motivate
2019-2020
111

Apostoae Camelia

X RB

124

122

Nuțu Mirela

X RC

152

109

Tarhon Bianca

X RD

293

222

Filioreanu Nicoleta

X RE

83

53

Băicănescu Cristinel

X RF

0

0

Achirei Veronica

X UA

300

178

Cucoș-Grigore Adina

X UB

315

161

Luca Roxana

X UC

810

650

Bompa Loredana

Total X

2227

1606

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat la același
nivel 3630 de absențe, din care 2788 motivate.

Clasa

Diriginte

Ciclul liceal XI/XII
Total absențe

Motivate

2019-2020

2019-2020

XI RA

422

383

Iosub Maria

XI RB

405

311

Oancea Constantin

XI RC

401

296

Pupazan Gheorghe

XI RD

202

120

Luchian Izabela

XI RE

526

526

Mosneagu Virginia

XI RF

236

199

Tolocan Agneta

XI UA

231

148

Matei Ramona

XI UB

423

299

Manoliu Catalina

XI UC

447

337

Corduneanu Anca

TOTAL XI

3293

2619

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat la același
nivel 3784 de absențe, din care 2190 motivate.

Clasa

Diriginte

Total absențe

Motivate

2019-2020

2019-2020

XII RA

1181

953

Moroșanu Dorin

XII RB

268

183

Beca Mihaela

XII RC

769

712

Bîrliba Gigel

XII RD

362

268

David Ion

XIIRE

1450

1396

Afloari Mihai

XII RF

645

447

Trofin Manuela

XII UA

1048

811

Ioniță Elena

XII UB

812

450

Drăgănescu Mihaela

XII UC

830

501

Puiu Dumitru

TOTAL XII

10658

5721

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat la același
nivel 6279 de absențe, din care 4059 motivate.

TOTAL
LICEU

14673

11715

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat în total la
nivel de liceu 16120 de absențe, din care 10574 motivate.

TOTAL
UNITATE

16485

13033

OBSERVAȚIE: În anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat în total la
nivel de unitate 17259 de absențe, din care 11375 motivate.

Clasa

Diriginte

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.
Comunicarea cu elevii despre motivele pentru care ei aleg să absenteze, precum:
1. supraîncărcarea orarului şcolar în detrimentul timpului liber
2. suprasolicitarea informaţională (programe şcolare încărcate)
3. lipsa de motivaţie (dezinteres) pentru disciplina respectivă
4. sistemul paralel de meditaţii particulare
5. probleme familiale (conflicte, situaţie materială precară etc.)
6. neîncrederea în perspectivele socio-profesionale oferite de diploma de absolvire
7. neasigurarea unei baze materiale şcolare viabile (mobilier, căldură, material didactic, aparatură de specialitate etc.)
8. teama de corigenţă
9. stilul permisiv al profesorului (neconsemnarea absenţelor în catalog, acordarea cu uşurinţă a mediilor de trecere)
10. probleme de sănătate
11. "inapetenţa" şcolară datorată problemelor de natură sentimentală
12. Anturajul
13. Colegii de clasă
14. atitudinea profesorului (relaţia profesor-elev, stilul de predare, personalitatea profesorului)

Lista premiilor și mențiunilor obținute în anul școlar 2019-2020
Nr.
Crt.
1.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Premiul obtinut

Tip Concurs

Profesor coordonator

Aanei Mara Dana

IX UC

I – calificare la Nationala

Olimpiada Județeană Istorie

Manole Luminita

2.

Chistol Ecaterina Casiana

XII UC

I

Olimpiada Județeană Istorie

Manole Luminita

3.

Alucai Ana-Maria

XI

I

Teodorescu Valentin

4.

Lecusescu Magda

IX

I

5.

Vartic Ivona

X RA

I

6.

Anusca Andrei

X RE

7.

Turluianu Ștefan

XII RC

I – calificare la Etapa
Nationala
I - CROS

8.

Echipa de handbal -băieți

IX-XII

I

9.

Trifan Alexandra Isabela

IX

II

10.

Rusu Diana Andreea

XI UC

II

Olimpiada Județeană de
Lb. Franceza
Olimpiada Județeană de
Lb. Franceza
Olimpiada Județeană de
Lb. Engleza
Olimpiada Județeană
de Lb. Latina
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană
Olimpiada Județeană
de Lb. Franceza
Olimpiada Județeană de Istorie

11.

Bălănescu Elena-Georgiana

XII UC

II

Olimpiada Județeană de Istorie

Manole Luminita

12.

Tarhon Mara

IX RA

II

Tarhon Bianca

13.

Vasilca Maria-Miruna

XII UA

II

Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimpiada Județeană de Istorie

Mihai Simona
Bocanet Daniela
Draganescu Mihaela
Radu Anca
Afloari Mihai
Teodorescu Valentin
Manole Luminita

Cucos-Grigore Adina

14.

Iocoboaia Ciprian

XII UB

II - CROS

15.

Echipa de handbal - fete

IX-XII

II

16.

Buhna Cristiana

XI

II -Calificare Faza Nationala

17.

Dolceanu Cristiana

IX

III

18.

Balanici Andrei

XII RB

III

19.

Anusca Andrei

X UC

III

20.

Dumitroae Teodora

XI UC

III

21.

Lariu-Rusu-Movi la Stefania

XI UC

III

22.

Bordianu Ana- Maria

XII UC

23.

Simion Maria Andreea

24.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană
Olimpiada de Lectura ca
Abilitate de Viața
Olimpiada Județeană
de Lb. Franceza
Olimpiada Județeană de
Informatica
Olimpiada de Lectura ca
Abilitate de Viața
Olimpiada Județeană de Istorie

Radu Anca
Radu Anca
Olariu Mihaela
Mihai Simona
Radu Dragos Neculai
Filioreanu Nicoleta
Manole Luminita
Cucos-Grigore Adina

Mentiune

Olimpiada Judeațeană de
Istorie
Olimpiada Județeană Istorie

XII UC

Mentiune

Olimpiada Judeteană Istorie

Manole Luminita

Popa Ruxandra

XI UC

Mentiune

Olimpiada Județeană Istorie

Manole Luminita

25.

Ciolac Delia-Elena

XI

Mentiune

Tanasa Ana-Maria

26.

Balan Ecaterina

VII

Mentiune

27.

Urzica Silvia-Elena

VII

Mentiune

28.

Mantea Izabela

X RD

Mentiune

Olimpiada Județeană
de Lb. Franceza
Olimpiada Județeană
de Lb. Franceza
Olimpiada de Județeană
de Lb. Franceza
Olimpiada de Lectura ca
Abilitate de Viața

Manole Luminita

Mihai Simona
Mihai Simona
Filioreanu Nicoleta

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tanasa Matei
Trifan Alexandra
Prună Ana-Maria
Tătaru Robert
Isache Miruna
Popa Ruxandra
Bordianu Ana-Maria
Simion Maria-Andreea
Harpa George

IX RA
IX RA
X RC
IX RE
IX RE
XI
XII
XII
IX RC

Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune

38.

Iliescu Claudiu

X RE

Mentiune

39.

Ghidoarca Mihail

XII RA

Mentiune

40.

Lupu Teodora

IX RB

Mentiune

41.

Anușca Andrei

X UC

Mentiune

42.
43.
44.

Pirtea T. Elena-Codrina
Armanu Adina-Elena
Cozma Gabriela

XI RF
XII UB
XII

Mentiune
Mentiune
Mentiune

45.

Cosofret Octavian

46.

Atodiresei Delia

X UC

Mentiune

47.

Echipa de handbal -băieți

V-VIII

Mentiune

Mentiune

Olimpiada Județeană de Fizica
Olimpiada Județeană de Fizica
Olimpiada Județeană de Fizica
Olimpiada Județeană de Fizica
Olimpiada Județeană de Fizica
Olimpiada Județeană Istorie
Olimpiada Județeană Istorie
Olimpiada Județeană Istorie
Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimpiada Județeană
de Lb. Engleza
Olimp. Jud. Biologie
Olimpiada Județeană Istorie
Olimpiada de Lectura ca
Abilitate de Viata
Olimpiada Județeană
de Informatica
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar – etapa
județeană

Baicanescu Cristi
Baicanescu Cristi
Bălțătescu Cătălin
Croitoriu Cristina
Croitoru Cristina
Manole Luminita
Manole Luminita
Manole Luminita
Tarhon Bianca
Tarhon Bianca
Tarhon Bianca
Bocanet Daniela
Sarghi Silviu
Tolocan Agneta
Cucos-Grigore Adina
Olariu Mihaela
Achirei Marian
Radu Anca
Asiminei Mădălin

Analiza comparativă a rezultatelor școlare ale elevilor promoția 2016-2020

Profilul

Media la admitere

Matematicăinformatică

8,34 – 9,94

Științele naturii

Filologie

Științe sociale

7,92 – 9,92

7,47 – 9,76

7,90– 9,29

Media de
absolvire
a clasei a XII-a
7(5 elevi)
8(22 de elevi)
9(74 de elevi)
10(elevi)
7(1 elev)
9(50 de elevi)
10(5 elevi)
7(1 elev)
8(15 elevi)
9(46 de elevi)
10 (3 elevi)
8 (5 elevi)
9 (28 de elevi)
10 (1 elev)

Media la bacalaureat
/procentul de promovabilitate
9,88 – 6,01
91%
(109 elevi înscriși, din care 100 promovați)
9,76 – 6,50
94%
(54 de elevi înscriși, din care 51 promovați)
9,60 - 6,00
93%
(65 de elevi înscriși, din care 61 promovați)
9,76 – 7,05
100%
(38 de elevi înscriși, 38 promovați)

Analiza comparativă a mediilor de admitere în ultimii cinci ani
Note admitere pe profile
Anul

Matematica Informatica

Științe ale
Naturii

Filologie

Ştiințe Sociale

2016

9,92-8,34

9,92-7,92

9,46-7,47

9,29-7,90

2017

9,96-8,43

9,83-8,79

9,84-7,54

9,48-8,18

2018

10-7,55

9,82 – 7,61

8,23-7,15

9,64-7,92

2019

9,95-7,84

9,88 – 7,69

9,82 – 7,31

9,93 – 7,96

2020

10-8,21

10-8,39

9,19-8,04

9,59-9,76

STAREA DE SĂNĂTATE A ELEVILOR DIN COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE”
AN SCOLAR 2018-2019
ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI CURATIVA
Cabinetul medical scolar asigura elevilor inscrisi in unitatea de invatamant asistenta medicala profilactica,de urgenta si curativa. La inceputul
anului scolar 2019-2020,la Colegiul National “Stefan cel Mare”erau inscrisi un numar total de 1501 de elevi,422 elevi in clasele pregatitoare-a
VIII-a si 1079 elevi in clasele IX-XII.
Personalul medical care deserveste cabinetul medical este:
Medic:
1.Dr.Platon Maria Mihaela -medic medicina generala/medicina de familie
Asistenti medicali:
1.Bordianu Elena
-asistent medical principal
2. Huma Mihaela
-asistent medical principal
In anul scolar 2019-2020 s-au inregistrat 4619- prezentari la cabinetul medical al liceului, dupa cum urmeaza:
- 3409 prezentari pentru afectiuni acute intercurente(afectiuni respiratorii,afectiuni digestive,crize de tetanie,alergii,boli ale ochiului sau
urechii,boli ale aparatului circulator,afectiuni renale si ginecologice,boli ale cavitatii bucale,sindroame somatogene generate de inadaptabilitatea
scolara,distonii neurovegetative ,boli ale pielii,cefalee,etc);
- 860 de prezentari pentru tratamente si interventii de prim ajutor
(accidente,traumatisme,plagi,tratamente conform Rp);
- 350 de prezentari la consultatie medicala pentru competitii sportive,olimpiade scolare, excursii.

ACTIVITATEA MEDICALA PROFILACTICA
a.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC –Se face dupa fiecare vacanta scolara sau in focar de boli transmisibile(depistare si izolare a cazurilor si
indicatii de tratament-pediculoza,scabie,viroze respiratorii,gripe,angine,micoze,varicela,hepatite,etc)sau in context epidemiologic special.
1. Triaj epidemiologic la inceput de an scolar-1428 elevi prezenti la clase,efectuat in perioada 09.09.2019-13.09.2019.
Cazuri depistate,izolate la domiciliu si rezolvate:
-pediculoza capilara
- 7 cazuri
-angine
- 4 cazuri
-IACRS
- 5 cazuri
-alte afectiuni dermatologice - 5 cazuri
2. Triaj epidemiologic dupa vacanta din noiembrie-237 elevi prezenti la clasele pregatitoare pana la a IV-a,efectuat in perioada
28.10.2019-01-11.2019
Cazuri depistate,izolate la domiciliu si rezolvate:
-pediculoza capilara
- 5 cazuri
- angine
- 2 cazuri
-viroze respiratorii
- 2 cazuri
-herpes simplex
- 1 caz
3. Triaj epidemiologic dupa vacanta de iarna- 1515 elevi prezenti la clase,efectuat in perioada 13.01.2020-17.01.2020
Cazuri depistate,izolate la domiciliu si rezolvate:
-angine
- 7 cazuri
-viroze respiratorii
- 6 cazuri
-micoze
- 3 cazuri
-alte afectiuni dermatologice - 3 cazuri
4.Triaj epidemiologic in focar de boli infectioase:
-triaj in caz de varicela
- 96 elevi - 0 cazuri depistate
-triaj in caz de rujeola
-595 elevi - 3 cazuri depistate
-triaj in caz de parotidita epidemica - 31 elevi
- 0 cazuri depistate
5.Depistarea precoce a Diabetului Zaharat prin testarea glicemiei la persoanele doritoare:
- 56 persoane testate-elevi si adulti - 0 cazuri depistate
6.Triajul epidemiologic observational in contextul pandemiei de Covid-19
-triaj zilnic al persoanelor ce au intrat in unitate(elevi,personal didactic,personal auxiliar,parinti,muncitori,etc)in perioada 02.06.202031.08.2020.

Masuri specifice de limitare a transmiterii in colectivitate a bolilor infectioase
1. Actiuni specifice de prevenire a rujeolei :
In anul scolar 2019-2020,s-au inregistrat 31 cazuri de rujeola in 14 clase.S-a supravegheat colectivitatea pe toata perioada aparitiei
cazurilor,27.09.2019-31.01.2020 si inca doua saptamani de la ultimul caz aparut.
Actiuni specifice de prevenire a rujeolei :
-catagrafierea contactilor de clasa si raportarea antecedentelor vaccinale de ROR si vaccin antirujeolic la DSP Neamt;
-examenul medical al contactilor de clasa la aparitia fiecarui caz,in total-1383 elevi;
-bilete de trimitere catre medicii de familie pentru vaccinarea cu doza a doua de vaccin impotriva rujeolei-la cei cu vaccinare
incompleta conform varstei,in total-65 BT;
-educatie sanitara la clase;
-supravegherea dezinfectiei colectivitatii in caz de boli infectioase.
2. Masurile specifice de limitare a transmiterii in colectivitate a virusului SARS-coV2
-triaj epidemiologic la intrarea in unitate cu termometrizare;
-interzicerea intrarii persoanelor in unitate, fara masca sanitara de protectie ,cu masti neconforme sau puse incorect;
-interzicerea intrarii in unitate a persoanelor ce prezinta simptomatologie respiratorie(tuse,stranut,rinoree,congestie nazofaringiana,disfagie),simptomatologie digestiva(greturi,varsaturi,colici abdominal,diaree)si temperature corporal ace depaseste 37,3 grade
Celsius;
-dezinfectia mainilor la intrare;
-montarea de recipiente cu substante dezinfectante la fiecare usa de intrare si in fiecare sala de clasa;
-covorase dezinfectante la fiecare usa de intrare;
-pastrarea distantarii sociale atat in clase cat si in curtea scolii;
-limitarea numarului de elevi din sali la Examenele Nationale(Evaluarea Nationala si Examenul de Bacalaureat);
-respectarea circuitelor de circulatie a persoanelor in scoala,astfel incat persoanele sa nu se intalneasca fata in fata;
-aerisirea corecta si frecventa a spatiilor;
-intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie cu dublarea concentratiei substantei clorigene;
Nici o persoana nu a intrat in unitate, in perioada 02.06.2020-31.08.2020, fara masca sanitara de protectie, fara dezinfectia corecta a
mainilor,cu simptomatologie respiratorie sau digestiva sau cu temperatura corporala mai mare de 37,3 grade Celsius.

b.EDUCATIE PENTRU SANATATE
Pe parcursul anului scolar 2019-2020,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 sau la clase, au fost organizate impreuna cu responsabila comisiei de
educatie sanitara,prof.Irina Cecilia sau cu profesorii diriginti/profesorii/invatatorii.
Mentionam ca la majoritatea activitatilor de educatie sanitara s-au impartit materiale informative primite de la D.S.P Neamt.
Educatie pentru sanatate s-a efectuat si cu ocazia fiecarui triaj epidemiologic cand am vorbit elevilor despre bolile
transmisibile,masurile de prevenire a pediculozei capilare,varicelei,hepatitei,gripei si virozelor respiratorii,in functie de contextul
epidemiologic,despre importanta igienei personale si colective sau despre importanta unei alimentatii sanatoase.
Luna septembrie 2019:
-“Mergi cu noi!Saptamana Europeana a Mobilitatii
- Ziua Mondiala pentru siguranta pacientului 2019
- Ziua Mondiala a Contraceptiei-“Dreptul tau este responsabilitatea ta”
- Contraceptia –“ Dreptul tau este responsabilitatea
- Bolile sezonului rece
- Rujeola–simptomatologie ,preventie si tratament
- Alimentatia sanatoasa a scolarului
Luna octombrie 2019:
-Impreuna impotriva depresiei.Ziua Europeana Antidepresie
-Rujeola–simptomatologie ,preventie si tratament
-Virozele respiratorii-preventie si tratament
-“Opriti risipa alimentara!Impreuna sa pastram planeta verde!”
- Activitatea fizica a scolarului
Luna noiembrie 2019
- Gripa si virozele respitatorii
- Ziua Internationala a radiologiei-imagistica medicala
-“Generatia fast-food”-Ziua mondiala a diabetului
- Z.E.I.A -2019-Ziua Europeana de informare despre antibiotice
- Comportamente cu risc-fumatul
- “ Alege sa fii sanatos!Alege sa nu fumezi!”
- Rujeola–simptomatologie,preventie si tratament

- Alimentatia sanatoasa a scolarului
- Activitatea fizica a scolarului
Luna decembrie 2019
- Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA“Comunitatile fac diferenta”
- Gripa si virozele respitatorii
- Rujeola–simptomatologie ,preventie si tratament
- Alimentatia sanatoasa a scolarului
Luna ianuarie 2020
-Campania –Sanatatea mintala-Autismul
- Sanatatea mintala-Maladia Alzheimer
- Sanatatea mintala-Depresia
-Primul ajutor in urgentele majore
- Alimentatia sanatoasa a scolarului
Luna februarie 2020
-“Gripa-o boala de sezon”
- Sanatatea reproducerii- “Dreptul si responsabilitatea ta!”
- Igiena mainilor
-“Protejeaza-ti sanatatea!”Sanatatea reproducerii.
BTS-Bolile cu transmitere sexuala
-Bolile sezonului rece-Gripa si virozele respiratorii
-Activitatea fizica a scolarului
c. CURATENIA SI DEZINFECTIA
La inceputul semestrelor s-a facut instructajul personalului de ingrijire
privind normele de igiena in unitati de ocrotire,educatie si instruire a copiilor si tinerilor,conform legislatiei in vigoare,sedinta incheindu-se cu
intocmirea de procese verbale si luare de semnaturi.
Instructajul s-a facut de asemenea si la reluarea activitatii in scoli ,la data de 02.06.2020,in contextul pandemiei de Covid-19.
Personalul de ingrijire a fost instruit cu privire la masurile de igiena ce s-au impus a fi luate in scoala (curatenie si dezinfectie)masurile de
protectie personala,s-au intensificat masurile de dezinfectie zilnica a tuturor spatiilor cu dublarea concentratiei de solutie clorigena.De asemenea
s-a facut dezinfectie cu firma specializata,in afara programului de dezinfectie stabilit pentru anul scolar in curs.
Modul de efectuare a curateniei si dezinfectiei in spatiile scolii a fost urmarit periodic de catre cadrele medicale, iar neregulile depistate
au fost semnalate verbal si remediate impreuna cu personalul de ingrijire implicat si administratorul unitatii.

Numarul de controale privind respectarea conditiilor de igiena:
-35 de controale efectuate in spatiile de invatamant;
-35 de controale efectuate in spatiile de cazare;
-35 de controale la punctele de desfacere a produselor alimentare
-175 de controale efectuate la grupurile sanitare.
d. EXAMENELE MEDICALE DE BILANT
Conform Ordinului Comun al MECTS/MS nr.5298/1668 din 2011, efectuam anual in colectivitatile de elevi,examenul medical al starii
de sanatate, la elevii claselor I ,a IV-a,a VIII-a si a XII-a ,in vederea cunoasterii nivelului de dezvoltare a sanatatii si in vederea depistarii
precoce a unor afectiuni sau deficiente si se fac masuratori somatometrice celorlalte grupe de varsta.
Elevii depistati cu probleme de sanatate sunt trimisi la medicii specialisti pentru investigatii ,apoi sunt luati in evidenta pe baza
documentelor medicale(certificate medicale,bilete de externare din spital,investigatii de laborator si EKG,EEG,ecografii)atasate fiselor medicale
individuale ale elevilor.
Obiectivele examenului medical de bilant sunt: depistarea tulburarilor în dezvoltarea somatica, a viciilor de postura, a tulburarilor
senzoriale (vaz, auz), a intarzierilor în dezvoltarea neuropsihica, a tulburarilor de comportament şi de adaptare şcolară, a eventualelor abateri în
funcţionarea diferitelor aparate şi sisteme ale organismului, depistarea deficienţelor si/sau a bolilor specifice vârstei, cu accent pe următoarele
afecţiuni: boli poststreptococice, hipertensiune arterială juvenila, tulburări de pubertate,etc.
In anul scolar 2019-2020 au fost examinati, dupa cum urmeaza:
-25 de elevi de clasa I;
-26 de elevi de clasa a IV-a;
-40 de elevi de clasa a-VIII-a;
-202 de elevi de clasa a-XII-a.
S-au facut masuratori somatometrice(inaltime si greutate)la un numar de 856 de elevi si masuratori fiziometrice (tensiune arteriala si
puls)la 242 de elevi din clasele a VIII-a si a XII-a.
De asemenea s-a calculat indicele de masa corporala ,stabilindu-se unde se incadreaza elevul, după cum urmează: subponderal,
normoponderal , supraponderal sau obez si daca a fost cazul , au fost consiliati privind alimentatia.
ELIBERAREA/VIZAREA DOCUMENTELOR MEDICALE
Un numar de 526 de elevi s-au prezentat la cabinetul medical pentru a li se viza/elibera adeverinte medicale pentru scutire de ore.
Elevilor aflati la evidenta speciala,li s-a stabilit tipul de efort fizic permis la ora de educatie fizica si sport ,in baza baremului din
Monitorul Oficial,iar 72 dintre ei au primit scutire totala de educatie fizica si sport pentru anul 2018-2019, pe baza documentelor de la medicii
specialisti.

Elevilor inscrisi in clasele pregatitoare a V-a si a IX-a li s-au intocmit fise medicale.
Un numar de 350 de elevi s-au prezentat la consultatie medicala pentru viza de participare la competitii sportive,pentru aviz epidemiologic
de intrare in colectivitate la olimpiade scolare,pentru viza medicala de plecare in excursii scolare.
EVIDENTA BOLILOR CRONICE:
Elevii cu boli cronice au fost luati in evidenta pe baza documentelor medicale eliberate in urma investigatiilor din ambulatorii de
specialitate sau centre de diagnostic si tratament,odata cu inscrierea in clasele pregatitoare,a V-a si a IX-a sau au fost depistate cu ocazia
examenului medical de bilant,efectuat de medicul scolar.
In functie de diagnostic,elevii sunt trimisi periodic la control,reevaluare de diagnostic,stabilire a schemelor de tratament sau recuperare
medicala. Dintr-un numar aproximativ de 1501 de elevi din clasele pregatitoare pana la a XII a, avem inregistrate la evidenta speciala, la
sfarsitul anului scolar 2019-2020, 564 de cazuri de boli cronice, structurate pe grupe de varsta, numeric, conform tabelului de mai jos.

NR
CR
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EVIDENTA SPECIALA
AFECTIUNI CRONICE

TOTAL

NR.CAZURI
CL.PREG-IV

Astm bronsic
Alte afectiuni cronice ale aparatului respirator
Reumatism articular acut
Afectiuni cronice reumatismale
Hipertensiunea arteriala
Boli cardiace congenitale si dobandite
Diabet zaharat
Hepatita cronica
Ulcer gastric si duodenal
Alte boli ale aparatului digestiv
Litiaza renala
Alte boli cronice ale aparatului urinar
Boli cronice genitale feminine
Epilepsie
Alte boli ale sistemului nervos

54
18
8
25
54
1
23
5
6
17
3
60

4
6
1
28

NR.CAZUR
I
V-VIII
5
2
2
1
2
17

NR.CAZURI
IX-XII
45
10
8
23
54
1
23
5
4
17
1
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tulburari psihice
Afectiuni ale aparatului locomotor si ale coloanei
vertebrale
Tulburari de auz (hipoacuzie)
Tulburari de vedere
Obezitate
Tumori maligne
Gusa tiroidiana
Anemie carentiala
Tumori benigne
Spasmofilie
Boli de sange
Leucemie
Endocrinopatii cronice
Total

5
51

1

1
6

4
44

3
124
34
13
4
39
1
16
564

16
4
1
61

3
23
6
8
76

85
24
12
4
31
1
16
427
Medic scolar,
Dr.Platon Maria Mihaela

RAPORTUL COMISIILOR METODICE
CATEDRA 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 ElenaMirela
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 AncaRamona, Olariu Mihaela și prof. Drăgănescu Mihaela
• 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
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• 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
▪ Concursul de caligrafie și arte vizuale Carte și film în perioada postbelică românească – prof. Olariu Mihaela
II. Performanţe în activitatea cu elevii
Rezultate obținute la examenele naționale
Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020
Eliminaţi

Note
5-5,99
6-6,99
sub 5
4
4
8
Bacalaureat - sesiunea iunie 2020

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

10

12

14

1

53

Eliminaţi

Note
5-5,99
sub 5
21
Matematică-informatică

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

39

55

91

64

2

272

Eliminaţi

Note
sub 5
Științele naturii

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

9

16

15

33

39

2

114

Eliminaţi

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

1

6

15

21

12

-

55

-

Note
sub 5
-

2

Filologie
Eliminaţi

Note
sub 5
Științe sociale

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

10

15

19

17

3

-

64

Eliminaţi

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Total

6

22

10

-

39

-

Note
sub 5
-

1

Rezultate obținute la concursuri
▪ Premiul I (Calificare la etapa națională) la Olimpiada de Limba latină -- Anușca Andrei, clasa a X-a UC, prof. coord. Drăgănescu
Mihaela
▪ Mențiune la Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață - eleva Cozma Gabriela, de la clasa a XII-a RF , prof. coord. Olariu
Mihaela
▪ Premiul al II-lea la Concursul Național ,,Calistrat Hogaș’’ ediția a XI-a – Buhnă Cristiana, clasa a XI-a UC, prof. coord. Olariu
Mihaela
▪ Premiul al II-lea la Concursul Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, secțiunea Eseu, Alba-Iulia – Miron
Vasile, clasa a IX-a, 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
• 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
• 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
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• 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 – 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
• Mențiune la Concursul Literar Interjudețean „Dreptul la timp”, Ploiești – eleva Trifan Elena-Iuliana, prof. coord. Matei AncaRamona
• Premiul special la Concursului de caligrafie și arte vizuale Carte și film în perioada postbelică românească -- Nicuța Andreea și
Dascălu Alexandra, prof. coord. Manoliu Ioana-Cătălina
• Premiul al III-lea la Concursul de Creație Literară „Zilele Creangă” – Popescu Andrada, clasa a VIII-a, prof. coord. Nuțu ElenaMirela
• Premiul special la Concursul de Creație Literară „Zilele Creangă” – Sauciuc Daria-Ecaterina, clasa a VIII-a, prof. coord. Nuțu
Elena-Mirela
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;
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• 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.
V. 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

Resposabil de comisie,
Prof. Nuțu Mirela
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CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA

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
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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
Concurs National ,, Public Speaking “ –faza judeteana
Premiul I –Tarhon Mara ,clasa a IX-a A ,profesor coordonator Tarhon Bianca
Premiul III –Dudanu Nicola ,clasa a XI –a UC , profesor coordonator Tarhon Bianca
Premiul III – Dumitroaie Teodora , clasa a XI –a UC, profesor coordonator Tarhon Bianca
Mentiune – Iliescu Claudia ,clasa a X-a RF, profesor coordonator Tarhon Bianca
Concurs National ,, Public Speaking “ – faza regională
Mentiune – Tarhon Mara , clasa a IX a RA , profesor coordonator Tarhon Bianca
Concurs National ,,Public Speaking “ –faza nationala
Premiul III National Semifinals –Tarhon Mara ,clasa a IX – a RA , profesor coordonator Tarhon Bianca
Olimpiada judeteana
Premiul I – Vartic Ivona, clasa a X –a RA, profesor coordonator Bocanet Daniela
Premiul II – Tarhon Mara, clasa a IX – a RA, profesor coordonator Tarhon Bianca
Mentiune – Harpa George, clasa a IX –a RC, profesor coordonator Tarhon Bianca
Mentiune - Iliescu Claudia, clasa a X –a RE, profesor coordonator Tarhon Bianca
Mentiune – Ghidoarca Mihail, clasa a XI –a RE, profesor coordonator Tarhon Bianca
Mentiune – Lupu Teodora, clasa a IX-a RB, profesor coordonator Bocanet Daniela
Mentiune - Anușca Andrei, clasa a X-a UC, profesor coordonator Sârghi Silviu
III) Activități extracuriculare/extrașcolare
1.Ziua Internațională a Limbilor Străine – 26 septembrie 2019
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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 , Sarghi Silviu
2.Concurs de desene pe asfalt, organizat cu ocazia Zilei Educației,5 otombrie 2019- profesor organizator Olaru Georgiana
3.Activitate dedicată sărbătorii tradiționale engleze-,,Halloween Fun” –profesori organizatori Olaru Georgiana ,Ichim Alina ,Morariu Raluca
4. Activitate săptămânală de remediere și recuperare a elevilor clasei a IX-a RF –profesor coordonator 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,,- profesori .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
7. ,, Caragiale mereu la brat cu timpul actual “ – punerea in scena a piesei de teatru ,,Five O`Clock “
cu elevii clasei a IX – a UB , profesor coordonator Morariu Raluca , ianuarie 2020
8. Realizarea unei alte activitati in cadrul proiectului ,,Traditie si interculturalitate in spatiile romanesc , anglo – saxon si francofon “- tema
activitatii ,,14th February / 14eme Fevrier / 24 februarie – St. Valentine` s Day / La Saint Valentin / Dragobete” – profesori coordonatori
Morariu Raluca , Olaru Georgiana , Tanase Ana Maria, februarie 2020
9.Infiintarea Clubului de robotica ,,Blizzard Eye “ prin castigarea unui grant de 5000 euro oferit de Asociatia Natie Prin Educatie in cadrul
programului BRD First Tech Challenge Romania – profesor Tarhon Bianca
ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE
1. Participarea la activitatile lunare de formare profesionala oferite de British Council si Romanian- American Foundation in cadrul
proiectului ,,English for the Community”- profesori participanti Tarhon Bianca, Ichim Alina ,Olaru Georgiana
2. Participarea la sesiunea de formare ca facilitator British Council in cadrul proiectului ,,English for the Community” organizată de British
Council si Romanian – American Foundation la Rasnov ,12-14.09.2019, - profesor Tarhon Bianca
3. Participarea 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 - profesor Olaru Georgiana
4. Participarea la webinar ,,Conferința Internațională MoodleMoot Romania 2019 ”-22.11.2019 si 21.08.2020 –profesor Olaru Georgiana
5. Participare la cercul pedagogic al catedrei-toți membrii catedrei
6. Participare la Webminar ,,Inovatie in educatie prin dezvoltarea RED in CRED” - 26.08.2020- profesor Olaru Georgiana
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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)

Interasistente conform unui grafic

Educarea elevilor in vederea formarii bunului simt si a capacitatii de autoevaluare
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZA

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, 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. In plus, in cel de-al doilea semestru, in contextul impus de pandemie, membrii catedrei s-au
implicat in perfectionarea si formarea continua pe latura de predare/ invatare prin mijloace online in vederea asigurarii perpetuitatii
procesului de invatare.
I.
Activitatea metodică şi ştiinţifică a catedrei
1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare
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 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.
 Webinarii « Te invatam sa continui lectiile : o reteta de lucru la distanta cu copii », organizator OlimpNet, 11 apr. 2020,
« Enseigner la Francophonie aujourd’hui », org. OIF, BRECO/ CREFECO prin Institut Français de Roumanie, 22 apr. 2020
« Evaluer les apprentisages à distance », prin OIF, CREFECO, 15 mai 2020, prof. Tanasa Ana-Maria.
 Participare certificata la Webinarul organizat in parteneriat cu Institutul Francez prin platforma IFProfs « Exploiter la BD en
classe de français avec l’application gratuite BDnF (martie 2020, prof. Luca Roxana).
 Utilizarea Platformei educationale Classroom cu aplicatiile ZOOM, MEET, Kahoot! etc., in vederea demersului educational
(predare, invatare, evaluare).
 Observator in Comisia de Evaluare la concursul de certificare a Competentelor lingvistice de tip DELF, 15-16 febr. 2020 (Prof.
Luca Roxana).
 Proiectarea si raportarea saptamanala realizata individual a activitatilor catedrei pe platform educational Classroom in perioada
de pandemie.
 Curs de formare: “Metode si mijloace de literatie”, 2 sesiuni, febr. 2020 (Prof. Luca Roxana) ;
2. Alte activităţi
 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.
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 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.
 Organizarea si evaluarea Olimpiadei de Limba franceza - faza locala (toti membrii catedrei).
 Corector la Olimpiada Judeteana de Limba Franceza (Prof. Luca Roxana)
II.
Performanţe cu elevii
 Desfăşurarea unor şedinţe de pregătire în vederea obţinerii certificatelor de competenţă lingvistică DELF, coord. Insp.
Teodorescu Valentin.
 Participare la concursul Olympiades de la Francophonie, desfasurat prin Colegiul National Petru Rares, Piatra Neamt, eleva
Dumitrascu Catrinel, clasa a X a UB.
 Participare la proiectul Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari « Together – Ensemble – Impreuna : culorile
diversitatii», ed. a III a CAEJ, pozitia 118 cu elevii Armanu Adina, clasa a XII a UB, sectiunea Creatiii literare, Eseistica si
Acatrinei Ionut, sectiunea Creatii Plastice, clasa a XII a UB.
 Participare la Concursul de Traduceri literare si de Specialitate al Univ. « 1 Decembrie 1918 », Alba Iulia, 15-16 mai 2020,
prof coord. Tanasa Ana-Maria.
 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.
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 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)
 Obtinerea de rezultate bune si foarte bune la nivel de catedra la Olimpiada de Limba Franceza, etapa Judeteana, dupa cum
urmeaza :
- Premiul I, Alucai Ana-Maria , clasa a XI a RB, coord. Insp. Prof. Teodorescu Valentin ;
- Premiul I, Lecusescu Magda, cls. a IX a RE, coord. prof. Mihai Simona
- Premiul II, Trifan Alexandra Isabela, cls. a IX a, coord. Insp. Prof. Teodorescu Valentin
- Premiul III, Dolceanu Cristiana, cls. aIX a RB, coord. Prof. Mihai Simona
- Mentiune, Ciolac Delia-Elena, cls. a IX a, coord. Tanasa Ana-Maria
- Mentiune, Balan Ecaterina, cls. a VII a, coord. Prof. Mihai Simona
- Mentiune, Urzica Silvia, cls a VII a, coord. Prof. Mihai Simona.
III.
Analiza SWOT
1. Puncte tari
 Efortul reusit membrilor catedrei de a sensibiliza elevii cu privire la importanţa cunoaşterii limbii franceze ceea ce se reflecta
in rezultatele foarte bune obtinute la olimpiade si concursuri.
 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.
 Integrarea profesorilor in grupul de evaluatori DELF.
 Formarea continua pe canale online de comunicare in vedere performarii activitatii de invatare.
 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
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3.






 Perioada de pandemie a creat dificultati si goluri uneori in procesul de asimilare a limbilor straine, in ciuda eforturilor
cadrelor didactice de a compensa prezenta fizica prin aplicatii ale platformelor, sugestii, link-uri, etc.
Măsuri ameliorative
Multiplicarea activitatilor de tip intelegere a textului oral in clasa.
Integrarea tematicii fragilizate in perioada de pandemie in noua tematica de la clasa ce urmeaza a fi studiata.
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
 Continuitatea activitatilor online in paralel cu ceea ce se face la clasa in vederea consolidarii acestei metode de lucru si
exploatarii laturii pragmatice a invatarii limbii franceze.
 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.
Responsabil Comisie Metodică,
prof. Luca Roxana
CATEDRA DE MATEMATICA

I.Activitatea metodica si stiintifica a catedrei
1. In anul scolar 2019-2020 cadrele didactice din catedra de matematica au desfasurat urmatoarele activitati, privind perfectionarea
stiintifica si metodica:
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Studiu individual şi discutarea în catedră a noutăţilor ştiinţifice de specialitate, a planificărilor calendaristice anuale şi
semestriale.
 Îmbunătăţirea metodelor de evaluare şi diversificarea lor prin elaborarea de teste de evaluare iniţială şi sumativă, analiza
rezultatelor obţinute în cadrul catedrei.
 Participarea la Cercul Pedagogic din primul semestru al acestui an scolar;
 Elaborarea subiectelor pentru Olimpiada Locala de Matematica, si pentru Concursul de matematică aplicată “Adolf
Haimovici” faza locala
 Participarea online la cursul Evaluarea formativa(didactic.ro) mai 2020-prof.Preda Ramona
 Participare la Simpozionul regional Ars Oeconomica 1 noiembrie 2019 sectiunea ,,Inovatie si creativitate,, Premiul II
Nastaselu Alexandra Maria, clasa a XRE, prof. Iosub Maria
 Participarea la cursuri de perfectionare, sustinute de CCD Neamt:
-Resurse umane in managementul educational, prof. Preda Ramona
- Scoala pentru parinti, prof. Preda Ramona
-Strategii didactice privind solutionarea conflictelor intra si intergrupale, prof. Preda Ramona
-Programul de formare continua ,,MODERNIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE
CENTRAT PE FORMARE DE COMPETENTE “, program parcurs de catre toti membrii catedrei.
- Participarea la Simpozionul Judetean Didactica Matematicii-Ioan Zenembisi, prof. Preda Ramona si prof .Gabor
Elisabeta
2. Alte activitati la care au participat membrii catedrei
 Implicarea in buna desfasurare a programelor prilejuite de Ziua Mondiala a Educatiei – 5 octombrie 2019
 Participarea la proiectul educational ,,Suflet pentru suflet,” prof. Iosub Maria
 Participarea la evenimentul ,,Foloseste manualele 3D si instrumentele interactive pentru a sustine lectii la
distanta”,26.05.2020, organizat de Editura Didactica si Pedagogica, Edu Magic si Mozaik Education- prof.Iosub Maria,
prof.Preda Ramona
 Participarea la proiectul educational ,,CARTEA BILET SPRE EDUCATIE”-prof.Preda Ramona
 Coordonarea la nivel local a Campaniei Internationale 19 Zile de activism impotriva abuzului si violentei fata de copii si tineriprof.Preda Ramona, noiembrie 2019.
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II.Performante in activitate cu elevii
In anul scolar trecut din cauza intrarii in perioada starii de urgenta toate concursurile au fost suspendate, deci si Olimpiada de
Matematica-faza judeteana, Concursul de Matematica Aplicata ,,Adolf Haimovici” si Concursul Interjudetean Mathesis.
Elevii calificati la faza judeteana a O.L.M. si Concursul de Matematica A.Haimovici sunt in anexa 1.
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 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 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 ( 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.
Toţi membrii catedrei sunt implicaţi în derularea unor activităţi educative.

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.
 Profesorii de matematica nu au parcurs programe de perfectionare care sa ii sprijine in demersul blended learning.
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V. Masuri ameliorative
 Deoarece parcurgerea programei şcolare este obligatorie şi propunerile de descongestionare făcute nu au fost niciodată
luate în considerare de forurile superioare, rămâne ca la nivel local să stabilim în cadrul Catedrei pentru fiecare an
şcolar şi la nivelul ficărei discipline matematice care sunt conţinuturile şi competenţele fundamentale ce trebuiesc
formate la elevi pentru a realiza o pregătire eficientă şi de calitate a acestora.
 Ne propunem elaborarea în cadrul Catedrei a unor teste de evaluare finală în vederea pregătirii examenelor de
bacalaureat şi admitere în ciclul superior, precum şi pentru evaluarea naţională la clasa a VIII-a.
Responsabil catedra,
Preda Ramona Daniela
COMISIA METODICE DE FIZICĂ ȘI CHIMIE
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ
1. La nivel de unitate:
Septembrie 2019- 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
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- 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
b. Participarea la Concursul ˶Academician Cristofor Simionescu˝ organizat de Fac. de Inginere și Protecție a Mediului Iași,
16 noiembrie 2019
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.
Ianuarie 2020
 Întocmirea şi prezentarea planificărilor calendaristice pentru semestrul al II-lea
 Propunerea de opţionale pentru anul şcolar 2020-2021
 Prezentarea raportului de activitate al comisiei metodice pentru semestrul I
 Organizarea etapelor la nivel local pentru olimpiadele de fizică clasele VI- XII și chimie clasele VIII-XII
Februarie 2020- toți membrii comisiei
 Pregătirea elevilor pentru olimpiada județean de fizica si chimie
 Participarea în calitate de profesor corector și în comisia de organizare la fazele județene ale olimpiadelor județene de
fizică;
 Desfășurea inspecției frontale de îndrumare și control al ISJ Neamț.
Martie, aprilie, mai, iunie 2020
 Plasarea activității didactice în mediul online prin reproiectarea și adaptarea procesului instructiv la noile cerințe.
 Participarea la webinarii, instruiri și alte forme de perfecționare a cadrelor didactice online.
17



Pregătirea elevilor pentru bacalaureat online și onside.

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Octombrie 2019
a. Demararea proiectelor extracurriculare
˶Lumea magică a chimiei˝, ‟, ediția a VIII-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.
1
2
3

Numeși prenume
Trifan Alexandra Maria
Maftei Maria Mihaela
Tarhon Mara Ecaterina

Disciplina

Clasa

Chimie
Chimie
Chimie

a IX-a
a IX-a
a IX-a
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Rezultat
Premiul II
Mențiune
Mențiune

Profesor
Luchian isabela
Achirei Veronica
Luchian Isabela

4
5
6
7
8

Negru Ana Maria
Dascălu Alexandra
Manolache Flavian
Humă Dragoș
Avăcăriței Patricia Elena

Chimie
Chimie
Chimie
Chimie
Chimie

a IX-a
a X- a
a XI-a
a XI-a
a XI-a

Mențiune
Mențiune
Premiul II
Premiul III
Mențiune

Luchian Isabela
Scurtu Nicoleta
Achirei Veronica
Achirei Veronica
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.

Rezultatele elevilor participanți la olimpiada de fizică, etapa județeană:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Numeși prenume

Disciplina

Clasa

Rezultat

Isache Miruna Maria
Fizică
a IX-a
mențiune
Tătaru Robert Leonardo Fizică
a IX-a
mențiune
Trifan AlexandraFizică
a IX-a
mențiune
Isabela
4.
Tănase Matei
Fizică
a IX-a
mențiune
Puncte tari:
 dezvoltarea creativității elevilor;
 tratarea diferențiată a elevilor;
 pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a XII-a pentru Bacalaureat
 folosirea de materiale auxiliare in cadrul activității didactice;
 folosirea metodelor interactive pentru stimularea elevilor în cadrul orelor;
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Profesor
Croitoriu Cristina
Croitoriu Cristina
Băicănescu Cristian
Băicănescu Cristian

 adaptarea promptă a activității didactice la noile cerințe, online.
Puncte slabe:
 insuficient timp pentru rezolvarea de probleme și exerciții din cauza materiei stufoase;
 bază materială modestă;
 utilizarea laboratoarelor de fizică și chimie ca săli de clasă;
Oportunitati:
 Participari la proiecte ,parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;
 Promovarea imaginii școlii în reviste și massmedia;
 Folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă și creșterea performanței;
Amenintari:
 Precaritatea manualelor școlare care nu sunt conforme cu programa școlară,
 Elaborarea itemilor pentru concursuri, olimpiade și admitere în învățământul superior din noțiuni din afara programelor
școlare.
Responsabil, prof. Luchian Isabela
COMISIA DE BIOLOGIE-GEOGRAFIE
I.

Activitate ştiinţifică şi metodică a catedrei
1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare
În anul școlar 2019-2020, 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;
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La testul inițial la biologie rezultatele unor clase au fost următoarele:
Clasa a IX-a R A
Media clasei 6.08
Nota
Nr. de
note

12

2-3

3-4

4-5

5-6

-

-

2

6

5

12

2-3

3-4

4-5

5-6

-

-

1

11

6

12

2-3

3-4

4-5

5-6

-

-

-

7

6

6-7 7-8

8-9

9-10

3

3

1

6-7 7-8

8-9

9-10

4

1

-

6-7 7-8

8-9

9-10

4

1

9

Clasa a IX-a R B
Media clasei 5,65
Nota
Nr. de
note

7

Clasa a IX-a R E
Media clasei 6.19
Nota
Nr. de
note



12

2

profesorii de biologie au participat la cercul pedagogic desfășurat în luna noiembrie la Răucești.
Pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru bacalaureat. Atât la biologie cât și la geografie s-au utilizat testele de antrenament
publicate de minister.
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II.


Majoritatea membrilor comisiei s-au înscris la cursul de formare inițiat de școală.
Participarea la examenul de bacalaureat în calitate de profesori asistenți- Tolocan Agneta, Afloari Mihai, Praiu Daniela
Curs de formare „Competențe informatice în învățământ”-prof. Praiu Daniela
Toți membrii comisiei au desfășurat activități online pe Classroom
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.
Campania „Suflet pentru suflet”-prof. Carp Octavian împreună cu elevii clasei a IX-a RF
Activitate de ecologizare a orașului –prof. Carp Octavian împreună cu elevii clasei a IX-a RF
Cursul festiv clasa a XII-a RF, prof. Trofin Manuela, în calitate de profesor diriginte.
Performanţe în activitatea cu elevii
Profesorii de biologie și geografie au identificat elevii capabili de performanță în vederea participării la olimpiadele școlare pe
discipline.
Rezultatele cele mai notabile sunt următoarele:

BIOLOGIE-FAZA JUDEȚEANĂ
NR.
NUMELE ȘI
CRT.
PRENUMELE
1.
Pirtea T. Elena Codrina

CLASA PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
XI RF
TOLOCAN
AGNETA

GEOGRAFIE-FAZA NAȚIONALĂ (ONLINE)
NR.
NUMELE ȘI
CLASA PROFESOR
CRT.
PRENUMELE
ÎNDRUMĂTOR
1.
CĂLUGĂRU ANDREI IX RE
AFLOARI MIHAI
ELIAS
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PREMIUL
OBȚINUT
MENȚIUNE

PREMIUL
OBȚINUT
PREMIUL I-proba
practică
MENȚIUNE- proba
teoretică

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.
Dificultatea utilizării mijloacelor online pentru unii profesori și elevi
Evaluarea mai dificilă a elevilor în mediul online.

V.
Măsuri ameliorative
-Implicarea tuturor membrilor comisiei în activitățile desfășurate.
-Creșterea interesului elevilor pentru participarea la concursuri școlare.
-Participarea la cursuri de formare pentru dezvoltarea abilităților de utilizare a platformelor educaționale.
Responsabil comisie,
Prof. Trofin Manuela
Catedra de Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
I.

Activitatea metodică şi ştinţifică a catedrei
1. Simpozioane, articole publicate, cursuri de formare
● program de formare continuă „Modernizarea procesului de predare, învățare, evaluare centrat pe formare de competențe
(Competențe XXI)” (prof. Ana Maria AIRINEI, prof. Marian ACHIREI, prof. Maria COJOC)
● cursul online „Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu” (prof. Ana Maria AIRINEI)
● cursul „Profesor în online” (prof. Ana Maria AIRINEI)
● Simpozionul Regional " IMAGINAȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN DEMERSUL INSTRUCTIV-EDUCATIV", Ediția a VIII-a,
desfășurat la Școala Profesională Oglinzi, cu lucrarea IMAGINAȚIA CREATOARE. Elevii: Domnica Marta (clasa a V-a A),
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Adiaconiței Tudor, Zaharia Enrico (clasa a V-a B),Cucoș Alexandra, Găucă Elena (clasa a VII- a A ), Berariu Leonard, Toma
Ana-Maria (clasa a VII-a B) au obținut premii la secțiunea ARTĂ și CREATIVITATE
2. Alte activităţi
● organizarea etapelor locale ale Olimpiadei de Informatică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informației (toți membrii catedrei)
● organizarea etapei locale a Olimpiadei de educație tehnologică și aplicații practice (prof. Maria COJOC)
● participarea, în calitate de mebri în comisie sau evaluatori, la etapa judeţeană a Olimpiadei de Informatică (prof. Marian
ACHIREI, prof. Ioan CRACANĂ)
● profesor evaluator la Olimpiada de Educație Tehnologică, faza județeană - proba teoretică și cea practică (prof. Maria COJOC)
● prof. Maria COJOC a participat la, Simpozionul regional "Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ",
● participare la activitățile din cadrul Cercului pedagogic organizat la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din
cadrul Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava (22.11.2019) (prof. Ana Maria AIRINEI, prof. Marian ACHIREI, prof. Ioan
CRACANĂ, prof. Constantin OANCEA)
● îndrumarea elevilor în vederea participării la concursul NextLab Tech, organizat de Facultatea de Cibernetică, ASE București
(prof. Marian ACHIREI)
II.
Performanţe în activitatea cu elevii
1. Bacalaureat:
● 17 candidați, promovabilitate 100%
2. Olimpiada de TIC:
● faza locală - 85 participanțila faza locală
● faza județeană - nu s-a susținut
● faza națională – nu s-a susținut
3. Olimpiada de Informatică
● 15 participanți la faza locală
● 7 participanți la faza județeană
- loc. III: Bălănici Andrei-Daniel, cls. a XII-a B prof. Radu Dragoș Neculai
- mențiune: Coșofreț Octavian-Ștefan, cls. a X-a B, prof. Marian ACHIREI
4. Olimpiada de Educație tehnologică, faza județeană
- prof. Maria COJOC
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5. La Ediția a VIII-a Simpozionului regional "Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ", desfășurat la Școala
Profesională Oglinzi, elevii: Domnica Marta (clasa a V-a A), Adiaconiței Tudor, Zaharia Enrico (clasa a V-a B),Cucoș
Alexandra, Găucă Elena (clasa a VII- a A ), Berariu Leonard, Toma Ana-Maria (clasa a VII-a B) au obținut premii la
secțiunea ARTĂ și CREATIVITATE (prof. coordonator Maria COJOC)
6. Atestare profesională
● 102 elevi s-au înscris la examenul de certificare a competențelor profesionale; toți au obținut Certificatul de Calificare
Profesională
III.
Puncte tari
1. Existența Centrului de Excelență, prof. Marian Achirei, prof. Ioan Cracană
2. Disponibilitatea elevilor de a parcticipa la cursurile Centrul de Excelență TIC
3. Existența a 3+1 laboratoare de informatică (unul este mic și permite numai accesul claselor cu număr redus de elevi (max. 2425)
4. Creșterea numărul de elevi care au ales disciplina Informatică pentru proba D a Examenului de Bacalaureat
5. Membrii catedrei dispun de mijloacele necesare pentru susținerea activităților online
6. Aplicarea testelor inițiale, la toate clasele de liceul și gimnaziu de către fiecare profesor
7. Prelucrarea normelor de sănătate și securitate în muncă cu toate clasele de liceu și gimnaziu (toți profesorii)
8. Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri (toți profesorii)
9. Angajarea informaticianului a eliberat profesorii de grija administrării calculatoarelor și a rețelei de calculatoare din școală
IV.
Puncte slabe
1. Puține ore de tip Google Meet. Au fost preferate activitățile de încărcare a materialelor și verificarea acestora
2. Implicarea insuficientă a membrilor catedrei în acțiunea de digitalizare a școlii
3. Rapoartele de activitate, care însoțesc fișa de autoevaluare, nu conțin documente justificative
4. Doar o singură oră de Informatică la clasa a IX-a și impunerea unui opțional de tip Disciplină Nouă, în condițiile în care elevii
nu au mai studiat disciplina
5. Colectiv numeros. Unele clase depășesc capacitatea laboratoarelor astfel că este foarte greu de lucrat și foarte cald
6. Împărțirea claselor pe laboratoare se face după finalizarea orarului general ceea ce duce la suprapunerea unor clase
7. Lipsa interesului pentru certificărea ECDL
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V.
Măsuri ameliorative
1. Organizarea unor activități de instruire, la nivel de școală, privind completarea raportului care însțește fișa de autoevaluare
Responsabil al catedrei,
Prof. Marian ACHIREI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU COMISIA DE ȘTIINȚE SOCIALE
I . ACTIVITATEA METODICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A CATEDREI
PUBLICAȚII/ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ/CERCURI:
- Participarea la volumul colectiv de cercetare istorică realizat de profesori și elevi ,,Neamțul, ținutul tezaur”, Editura Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamț, 2019:
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.
- Publicarea la Editura Sf. Nicolae a două volume: ,,Cred în educație” și ,,Istoria românilor” (auxiliar didactic), prof. CucoșGrigore Adina;
-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)
-Cercului de istorie ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” pentru clasa a XII-a și desfășurarea unui proiect de activități remediale în vederea
examenului de bacalaureat (octombrie 2019-iunie 2020), prof. coord. Cucoș-Grigore Adina;
- 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.
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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 în proiectul ”CUNOAȘTE-ȚI ȚARA!” și în cadrul Asociației ”Acțiunea 2012”,
 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);
 ,,ISTORIA ROMÂNILOR, O ISTORIE A BRAVILOR”, Sala de Festivități CNSM, 14 februarie 2020 (organizatori:
prof. Corduneanu Anca și Bîrliba Gigel);
-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).
 Organizator Olimpiada de istorie, etapa locală, februarie 2020.
-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 ( Organizatori:
prof. Elena Preda, prof. Cucoș Adina, prof. Manole Luminiţa);
 Activitatea dedicată- ,,MARII UNIRI- 1 Decembrie 1918”- organizată în noiembrie 2019.
 coordonarea proiectului național ,,19 ZILE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ȘI ABUZURILOR”- organizat de FICE –Românianoiembrie 2019
 - organizarea simpozionului inerjudeţean ,,UNIREA, NAŢIUNEA A FĂCUT-O!,,-activitate din cadrul proiectului
interjudeţean ,,TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!,,-luna ianuarie 2020.
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-prof. consilier Turluianu Ina
 Activitate de dezvoltare personală ,,CHEIA SPRE SUCCES”, clasa a X-a F (10 octombrie 2019, activitate metodică).
-

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALE:
 ,,Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare centrat pe formarea de competențe ˂ Competențe XXI˃”,
februarie 2020, 20 de credite, membrii comisiei;
 ,,Profesor în ONLINE”, aprilie 2020, 30 de ore, prof. Cucoș-Grigore Adina;
 ,,CRED – Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”, august 2020, 30 de credite,; ,,Dezvoltare personală.
Consiliere și orientare în carieră”, 24 ore, iunie 2020, prin CCD Neamț, profesor Cucoș-Grigore Adina și Manole
Luminița.

II. PERFORMANȚE ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII:
Olimpiada Județeană de Istorie, martie 2020:
PREMIUL I la clasa a IX-a, eleva Aanei Mara Dana (clasa a IX-a UC), coord. prof. Manole Luminița;
PREMIUL I- clasa a XII- a, eleva Chistol Ecaterina-Casiana (clasa a XII a UC), coord. prof. Manole Luminița;
PREMIUL AL II-lea -clasa a XII-a, eleva Vasîlca Maria-Miruna (clasa a XII-a U.A.), prof. coord. Cucoș-Grigore Adina;
PREMIUL al II lea- clasa a XII-a, eleva Bălănescu Elena- Georgiana (clasa a XII a UC), coord. prof. Manole Luminița;
PREMIUL al II lea-clasa a XI-a, eleva Rusu Diana-Andreea (clasa a XI a UC), coord. prof. Manole Luminița;
PREMIUL AL III-LEA - clasa a X-a- eleva Lariu-Rusu-Movilă Ștefania (clasa a X-a U.C.); prof. coord. Cucoș-Grigore Adina;
PREMIUL al III lea- clasa a XI-a- eleva Dumitroae Teodora (clasa a XI a UC), coord. prof. Manole Luminița;
MENȚIUNI:- eleva Armanu Adina-Elena (clasa a XII-a U.B.); prof. coord. Cucoș-Grigore Adina;
-eleva Bordianu Ana-Maria ( clasa a XII- a UC), coord. prof. Manole Luminița;
- eleva Simion Maria- Andreea (clasa a XII -a UC), coord. prof. Manole Luminița;
- eleva Popa Ruxandra (clasa a XI a UC), coord. prof. Manole Luminița;
ALTE CONCURSURI:
 Premiul I obținut de elevul Laurențiu Crețu, Proiect teoretic și digital în cadrul Zilelor ,,Ion Creangă”, coord. prof. Bîrliba Gigel;
 Premiul al II-lea, pentru eleva Buhnă Cristiana, clasa a XI-a UC; prof. coord. Corduneanu Anca, la Concursul Național de Eseuri
,,Vârstele filosofiei”, organizat de Universitatea ,,Al.I. Cuza”, Iași;
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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.
MENȚIUNE- eleva Aanei Mara Dana, clasa a IX a UC, la Festivalul –Concurs Național de eseuri literare ,,Respect față de
Patrie,, , ediția a II-a, organizat de Muzeul Memorial ,,Nicolae Bălcescu,, Râmnicu Vâlcea - decembrie 2019, coordonator prof.
Manole Luminița

III. PUNCTE TARI:
-diversitatea activităților educative propuse;
-pregătirea științifică și psihopedagocică;
-informarea din surse variate;
-interrelaționarea pozitivă prin comunicare;
-ieșirea din ,,tiparul curricular”;
- rezultatele elevilor în cadrul concursurilor școlare/examenului de bacalaureat.
IV. PUNCTE SLABE:
-timp insuficient;
-programul în schimburi; orarul obositor din Semestrul I și cursurile online din Semestrul al II-lea;
-planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toți;
V. MĂSURI AMELIORATIVE :
-participarea la cursuri de formare și la activitățile instituției;
-dotarea fiecărei săli de clasă cu aparatură performantă pentru activitatea didactică și evitarea supraaglomerării claselor;
-realizarea unor parteneriate.
Responsabil comisie,
Prof. Cucoș-Grigore Adina
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CATEDRA DE RELIGIE ŞI ARTE

În anul 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:
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;
- în luna februarie 2020, toate cadrele didactice au fost inspectate de domnul inspector școlar Mihai Giosan în cadrul inspecției
generale a Inspectoratului Școlar Județean Neamț.
B. Performanţe cu elevii:
 Pregătirea elevilor din Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ pentru participarea la Olimpiada locală de religie
2020, unde s-au clasat pentru Olimpiada județeană 31 de elevi, însă din cauza stării de alertă din timpul pandemiei Sars Cov-19
 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;
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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;
 Prof. Grădinaru Oana a coordonat Concursul de creaţie plastică şi benzi desenate – noiembrie 2019.
În anul 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 anul şcolar 2019-2020 ca fiind foarte bună, realizânduse toate obiectivele propuse pe baza modelului activităţii metodico-ştiinţifice.
Responsabil comisie,
Prof. Ioniţă Elena
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CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI 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 cls. XII RC prof. Radu Anca-Livia
- 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
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- locul I echipa de handbal băieți gimnaziu prof. Asiminei Mădălin Dan
- locul II echipa de handbal fete gimnaziu prof. Asiminei Mădălin Dan
- locul I echipa de handbal fete liceu prof. Radu Anca-Livia
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
- locul mentiune echipa de handbal băieți gimnaziu prof. Asiminei Mădălin Dan
- locul I echipa de handbal băieți liceu prof. Afloarei Mihai
- locul II echipa de handbal fete liceu 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.
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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.
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
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

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;
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 ,, 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.
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;
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 ,, 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;
 ,, 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;
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 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;
 Târgul Meșterilor Populari - Tataru Adina – Elena;
 Târgul Meșterilor Populari - Onu Gheorghe;
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 Târgul Meșterilor Populari - Pipirigeanu Rodica;
 Vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie – Tîrgu Neamț - Vrîncianu Aurelia.
Managementul clasei
 Învăţătorii claselor pregatitoare au completat fişele psihopedagogice ale elevilor;
 Toţi învăţătorii au prezentat Regulamentul Şcolar şi Regulamentul de Ordine Internă;
 S-a asigurat consilierea permanentă şi tratarea diferenţiată a elevilor;
 S-au respectat particularităţile elevilor: de vârstă, caracter, temperament, cunoaştere, condiţii sociale;
 Elevii au fost implicaţi în activităţi de bună practică şi au fost responsabilizaţi cu ocazia organizării diferitelor activităţi;
 În şedinţele cu părinţii s-au ales comitetele de părinţi ale claselor, formate din preşedinte, secretar şi membru;
 S-au afişat în sălile de clasă structura anului şcolar, orarul claselor, regulile claselor şi responsabilităţile elevilor.
Dezvoltare profesională, activitate metodică şi ştiinţifică. Activităţi extracurriculare
Nr.
crt.
1.

2.

Tema activităţii metodice
 Reorganizarea comisiei
metodice pentru anul şcolar
2019-2020
 Prezentarea Raportului comisiei
metodice pentru anul şcolar
2018-2019

Tipul activităţii

Data

Participanţi

Propunător

Perfecţionarea
permanentă a
învăţătorilor

septembrie
2019

Toţi învăţătorii

Responsabilul
comisiei

Întocmirea şi
prezentarea
informării
privind

octombrie
2019

Toţi învăţătorii

Responsabilul
comisiei
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 Prezentarea Planului
managerial al comisiei pentru
anul şcolar 2019-2020

activitatea
Comisiei
metodice a
învăţătorilor în
anul şcolar
2018-2019
Proiectarea
activităţii
Comisiei
metodice a
învăţătorilor, an
şcolar 209-2020

3.

4.

 Planificarea calendaristică a
acţiunilor comisiei metodice
(pentru realizarea obiectivelor
propuse în planul managerial al
comisiei metodice)
 Cerc pedagogic - Şcoala
Oglinzi – Răucești
 Activitate demostrativă – Clasa
I
 ,, De ce citim? ” Referat –
Valenţele formative ale lecturii
individuale la elevul mic


Perfecţionarea
permanentă a
învăţătorilor

noiembrie
2019

Toţi învăţătorii

Responsabilul
comisiei
ISJ Neamţ

Limba şi
literatura
română

decembrie
2019
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Toţi învăţătorii
Elevii clasei I

Prof. înv.
primar - Borș Humulescu
Elena – Iulia;

5.

6

 Reguli igienico-sanitare, de
circulaţie şi norme de
protecţie a persoanei

Perfecţionarea
permanentă a
învăţătorilor

 Învăţarea diferenţiată

Referat

Toţi învăţătorii

înv.

Elevii clasei a II - a A

Gheorghe Onu

Toţi învăţătorii

Prof. înv.
primar - Tataru
Adina - Elena

ianuarie 2020

februarie
2020

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.
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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
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RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIILOR DE LUCRU
COMISIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI
I. OBIECTIVE PROPUSE
I.1. Obiectivul general - crearea unui mediu favorabil dezvoltării in 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.
I.2. Obiective specifice
 Cunoaşterea şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le generează prin aplicarea instrumentelor
specifice (chestionare, ghiduri de interviu, anchete de familie);
 Elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii, adaptată contextului specific în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea ( 50% din populaţia şcolară face parte din familii dezorganizate ).
 Realizarea unei comunicări eficiente in cadrul şcolii între cadre didactice, elevi si parinţii copiilor cu privire la problematica
violenţei prin organizarea de dezbateri, evenimente şi activităţi comune.
 Accesul elevilor şi părinţilor la informaţiile legate de problematica violenţei şcolare/violenţei în societate prin realizarea unui blog
/revistă electronică de informare privind violenţa şcolară.
 Realizarea unui parteneriat cu CJAP, pentru acordarea asistenţei specializate şi prezenţa unui psiholog şcolar la activităţile din
cadrul proiectului.
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 Realizarea unui parteneriat cu poliţia comunitară locală prin derularea unor activităţi comune de combatere a violenţei in şcoală şi a
delincvenţei juvenile.
Activitatea nr.1
Titlul activităţii: Analiza fenomenelor de violenţă din şcoală
Tipul activităţii: Colectarea de informaţii relevante privind violenţa în şcoală
Data/perioada de desfăşurare:luna septembrie 2019
Locul desfăşurării: Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ
Număr de participanţi: profesori, diriginţi, elevi ai Colegiului
Responsabil: Manole Luminiţa
Mijloace: suport electronic si grafic, material informativ, calculatoare.
Modalităţi de evaluare:
 Chestionar aplicat elevilor (vezi anexa 1)
 Interviuri aplicate elevilor pe baza unor liste de întrebări
Descrierea pe scurt a activităţii
La nivelul şcolii s-a constituit o comisie de prevenire şi combatere a violenţei şcolare compusă din directorul şcolii, patru cadre
didactice , doi elevi care vor prezenta proiectul şi materialele informative.
S-au distribuit chestionarele şi listele de întrebări ce vor fi aplicate elevilor.
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Activitatea nr.2
Titlul activităţii: Informarea şi formarea părinţilor elevilor din şcoală cu privire la
fenomenele de violenţă şcolară
Tipul activităţii: de informare
Data/perioada de desfăşurare:lunile octombrie- noiembrie 2019
Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ
Număr de participanţi:comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, părinţii
elevilor, consilier psiholog din partea CJAP.
Responsabili:membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare
Mijloace: suport electronic si grafic, rapoartele investigărilor din prima activitate, prezentări computerizate.
Modalităţi de evaluare:
 Chestionare aplicate părinţilor
 Ghiduri de interviu
 Instrumente de autoevaluare
Descrierea pe scurt a activităţii:
Pe perioada desfăşurării acestei activităţi părinţii au fost informaţi despre fenomenele de violenţă la nivel de unitate şcolară. Membrii
comisiei au prezentat materiale informative şi au dezbătut alături de părinţi şi de consilierul psiholog problematica violenţei şcolare.
3

Părinţii au fost antrenaţi în oferirea de soluţii pentru combaterea violenţei şcolare.
Activitatea nr.3
Titlul activităţii: 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ŞI A VIOLENŢEI!
Tipul activităţii: workshop cu elevii
Data/perioada de desfăşurare: luna noiembrie 2019
Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Sala de Festivităţi
Număr de participanţi:comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii şcolii, consilier psiholog, reprezentanţi ai
părinţilor.
Responsabili: membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare
Grupul Antiviolenţă, clasa a IX UC, a IX a RE, a X a UB, a XI a UB, a XI a UA, a XI a RE, a XIa UC.
Mijloace: calculatoarele din laboratorul de informatică, suport electronic si grafic, rapoartele investigărilor din prima
activitate,prezentări computerizate
Modalităţi de evaluare:
 Fotografii
 Filme
 Desene
 Compuneri
 Eseuri
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 Broşură pliant, afişe
Descrierea pe scurt a activităţii: CAMPANIA 19 ZILE DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ȘI ABUZULUI ÎN MEDIUL
ȘCOLAR- NOIEMBRIE 2019
Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă şi audiovizuală, informează în permanenţă cu privire la
manifestări diverse ale acestui fenomen. În acest context, apariţia diferitelor forme de violenţă în mediul şcolar devine adesea un lucru
obisnuit, cu care oamenii coexistă fără măcar a se mai sesiza asupra pericolului. Chiar dacă reprezintă o problemă serioasă, cunoașterea reală
a fenomenului violenței nu se poate face dacât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de manifestare. Problema violenței in școală
poate și trebuie să devină o temă de reflecție pentru toți cei implicați în actul educațional.Cu atât mai mult cu cât școala dispune de importante
resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenței și pentru a rupe cercul vicios al violenței în mediul școlar Schimbarea trebuie să
înceapă tocmai de la atitudini si mentalităţi, de la abordarea copilului ca o persoană cu drepturi egale, cu capacitatea de a avea opinii și de a fi
exprimate. Aceasta este modalitatea cea mai sigură pentru asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a copilului.
În
prioritate,

acest
fie

sens,
că

Creșterea

este

numărului

protejarea
vorba
de

copilului

despre
cazuri,

violenţă
dar

faţă

de

fizică,
și

orice
verbală,

de

formă
sexuală,

forme

pe

de

violenţă

exploatare
care

le

și

sexuală
ia

abuz,
sau
violenţa

devine
prin

o

muncă.

înregistrată

în scoală face necesară intervenţia tuturor factorilor educativi prin acţiuni de prevenire.
Pentru a înţelege şi combate acest fenomen, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare,, a organizat, în luna noiembrie 2019, Campania 19
zile de prevenire a violenţei şi abuzului în mediul şcolar, derulată an de an, de Federația Internațională a Comunităților Educative- FICE,
secțiunea România.
Elevii au derulat activităţi în care şi-au propus să definească termini precum violenţă, abuz, bullying, malnutriție, trafic de copii,
turism sexual, dependență, răpire, justiție juvenilă, discriminare. Odată explicaţi, termenii au fost transferaţi în realitatea imediată prin
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exemple supuse dezbaterii celor prezenţi. Au fost propuse soluţii pentru prevenirea situaţiilor nedorite şi s-a militat pentru acceptarea
diferenţelor, pentru toleranţă şi acceptarea unităţii în diversitate.
Alte activităţi din cadrul aceleiaşi campanii au purtat titluri precum Implicarea copiilor în conflicte armate, Neglijarea copiilor,
Traficul de copii, Practici cotidiene dăunătoare copiilor, Copii străzii, Pericolele TIC și comunicării virtuale. Toate aceste mici proiecte au
fost realizate de elevi pentru elevi, cu scopul conştientizării pericolelor şi prevenirii violenţei și abuzului în toate formele lor.
Proiectul și-a propus să implementeze instrumente și proceduri privind combaterea violenţei, formarea și perfecţionarea personalului din
grupurile ţintă, desfăsurarea unor activităţi extracurriculare privind dezvoltarea culturii antreprenoriale și a cetăţeniei active, dezvoltarea unei
reţele si a unor parteneriate pentru îmbunătăţirea educaţiei.
Proiectul a fost coordonat de director adjunct, prof. Ichim Ana Alina și prof. Luminița Manole. Au participat elevii claselor a IX a, a X a,
a XI a, a XII a, în număr mare. Au fost 19 clase organizatoare, fiecare clasă pregătind o temă, susținută în Sala de Festivități a Colegiului
Național ,,Ștefan cel Mare,,.
Au fost implicați în proiect, ca organizatori de activități: prof. Ioniță Elena, prof. Matei Anca Ramona, prof. Grădinaru Oana, prof. Preda
Ramona, prof. Luca Roxana, prof. Manoliu Cătălina, prof. Drăgănescu Mihaela, director adjunct, prof. Bocăneț Daniela.
Activitatea nr.4
Titlul activităţii: “Dialogul Generaţiilor”, SĂRBĂTORI FERICITE ÎN FAMILIE!
Tipul activităţii: seminar de informare/dezbatere
Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019
Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ
Număr de participanţi: comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, elevii şcolii, consilier psiholog CJAP
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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 încurajaţi să-şi exprime liber părerile referitoare la violenţa şcolară şi factorii
implicaţi în violenţa şcolară, au fost supuse dezbaterii 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.
Diseminarea activităţii se va realiza prin articole publicate în blogul anti-violenţă.
Coordonator program, prof. Manole Luminiţa
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COMISIA DE EDUCAŢIE SANITARĂ ŞI CRUCEA ROŞIE
Comisia de educaţie sanitara si Crucea Roşie a funcţionat în anul şcolar 2019-2020, 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, 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, în semestrul I al acestui an școlar s-a desfăşurat conform graficului propus:
1. ,,Bolile copilăriei, boli infecțioae: rujeola, rubeola, oreionul” - activitate desfăşurată cu elevii claselor de gimnaziu
,responsabil dr. Platon Maria și prof. Irina Cecilia; activitatea a avut loc în sala de clasă aVIII a, corp Mihail Kogălniceanu.
2. ,,Alimentația sănătoasă a elevului’’ Ziua Mondială a diabetului- activitate desfașurată cu clasele a VI a, aVII a și a VIII
a,responsabili diriginții și dr.Maria Platon, activitatea a avut loc in sala de clasă a VIII a A - Corp Mihail Kogălniceanu.
Menționez faptul că datorită programului 7-19 nu s-au putut desfășura activitățile propuse la liceu.
Pe lângă activitățile propuse, lunar am desfășurat activități impuse de Direcția de Sănătate Publică Neamț, activități
desfășurate în sala de clasă, în grup restrâns.
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Printr-o strânsă colaborare între cadrele didactice şi cabinetul medical şcolar s-a reuşit monitorizarea elevilor cu afecţiuni
cronice .În acest semestru, elevii cu probleme medicale au fost asistați ori de căte ori a fost necesar.
Puncte tari:


Interesul mare manifestat de elevi pentru activităţile comisiei.



Interesul sporit pentru activităţile de voluntariat.

Puncte slabe:


Prezentarea unor teme impuse care nu sunt in concordanța cu specificul școlii,.



Imposibilitatea de a desfășura unele activități datorită suprapunerii acestora cu altele propuse de profesorii
diriginți.
Responsabil comisie, Prof. Cecilia Irina
COMISIA PENTRU RELAȚII EXTERNE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘCOLARE

1. Acțiunile realizate:
Septembrie-Octombrie 2019
▪ Responsabilul cu activitățile comisiei a elaborat următoarele documente:
-

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2019-2020;

-

Primirea deciziilor de către membrii comisiei;

-

Planul de activități al comisiei pe anul școlar în curs;

-

Graficul de activități al comisiei.
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▪Căutarea de parteneri pentru implementarea de proiecte pe platforma www.etwinning.net;
▪Prezentarea

și discutarea elementelor

de conținut din Apelul la propuneri pentru proiecte 2020 apărut

pe site-ul

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura;
▪Inițierea și înaintarea spre aprobare a următoarelor:
1) proiecte la nivelul școlii și proiecte locale:
▪Tradiție și interculturalitatea în spațiile românesc, anglo-saxon și francofon – coordonat de Ana-Maria Tănasă, Simona Mihai,
Simona Mihăilă, Raluca Morariu;
▪Suflet pentru suflet– coord. prof. Elena Ioniţă;
▪,,Memorial Gheorghe Cobrea’’ – coord. prof. Anca Radu ;
▪ Lumea magică a chimiei–prof. coord. Izabela Luchian;
▪Tinerii între tentație și autocontrol - coord.prof. Filip Daniela;
▪ ,,Pe urmele luiȘtefan’’–coord. Mirela Nuțu și Anca Ramona Matei;
▪Clubul de Robotică - coord. prof. Bianca Tarhon, Ioan Cracană, Marian Achirei;
2) județene, interjudețene/regionale:
▪ Povești călătoare – dezvoltare personală coord. Ina Turluianu
▪ Identitate şi spiritualitate românească–coord. Mihaela Olariu, Margine Adina Raluca, Elena Ioniță, Anca Corduneanu;
3)naționale și internaționale
▪ ,,Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor’’ – coord. prof. Luminița Manole și Ana Alina
Ichim;
▪ ,,Magia zoom’’- coord.consilier școlar Ina Turluianu;
▪Istorie și spiritualitate românească la est de Prut – coord. prof. GigelBîrliba
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▪Basarabia – Vatra Neamului Românesc – coord. Gigel Bîrliba;
▪Securitatea pe Internet, pe înțelesul adolescenților– coord. prof. Mihaela Beca
▪S.O.S. –GREEN GOLD–proiect international LeAF –coord.Cecilia Irina
▪Travelling across countries with mythes and legends – desfășurat pe platformaeTwinning, clasa a XI-a UC, coord. prof. Mihaela
Olariu;
▪Addvantage - în parteneriat cu British Council, prin care școala a devenit centru închis de examene Cambridge – coord. prof. Bianca
Tarhon
▪English for the Community suvenționat de British Council și Romanian-American Foundation– coord. prof. Bianca Tarhon;
▪Rendez-vous des francophones–coord. Valentin Teodorescu și Alina Ichim;
▪ Încheierea acordurilor de parteneriat cu școli sau alte instituții din localitate, din județ sau din alte județe, în cadrul proiectelor
menționate mai sus;
Noiembrie - Decembrie
▪ Desfășurarea de activități în cadrul proiectului Campania 19 zile de prevenire a violenţei şiabuzului în mediul şcolar, derulată an de
an, de Federația Internațională a Comunităților Educative- FICE, secțiunea România. Activităţile au purtat titluri precum Implicarea
copiilor în conflicte armate, Neglijarea copiilor, Traficul de copii,Practici cotidiene dăunătoare copiilor, Copii străzii, Pericolele
TIC și comunicării virtuale.
Proiectul a fost coordonat de doamnele profesoare Ichim Ana Alina și Luminița Manole. Au fost 19 clase organizatoare, participând
elevii claselor a IX-a - a XII-a. Activitățile s-au derulat în Sala de Festivități a Colegiului Național ,,Ștefan cel Mare’’.
▪ Desfășurarea de activități în cadrul proiectului Securitatea pe internet pe înțelesul adolescenților– coord. prof. Mihaela Beca, având
drept grup țintă elevii clasei a XI-a UC.
11

▪ Activitatea proiectului derulat pe platforma www.etwinning.netTravelling across countries with mythes and legends– coord. prof.
Mihaela Olariu; grup țintă - elevii clasei a XI-a UC, care au postat materiale despre o legendă/mit locală/local;
▪ Derularea de activități ale proiectului Tradiție și interculturalitatea în spațiile românesc, anglo-saxon și francofon – coordonat de
Ana-Maria Tănasă, Simona Mihai, Simona Mihăilă, Raluca Morariu; grup țintă cuprinzând elevi de la clasele a VI-a și a VII-a;
-

,,Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei - ,,30 noiembrie/30th November/30ième Novembre’’;

-

,,25 decembrie/25th December/25ième Decembre –Sărbătoarea Crăciunului/ Christmas/Le Nöel
Grup-țintăaincluseleviiclaselor a VI-a și a VII-a, care au prezentat materiale în limbile română, franceză și engleză despre
tradițiile sărbătorii Sfântul Andrei și ale Crăciunului.

▪ Derularea activităților din cadrul Proiectului internațional

de schimburi interculturale în parteneriat cu Centro Social de

Trabajadores (Madrid, Spania) –ccord. Prof. Binaca Tarhon și Maria Iosub. Grupul țintă este format din elevii clasei a XI-a RA.
2. Produse rezultate în urma acestor activități:
O parte dintre 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; videoclipuri apărute pe pagina de Facebook a liceului;

-

acorduri de parteneriat;

-

procese-verbale, fotografii, diplome;

-

prezentări Power Point, fotografii/alte documente apărute pe platforma eTwinning.
Responsabil Comisie,
Prof. Mihaela Olariu
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COMISIA PENTRU EXCURSII ȘI TABERE ȘCOLARE
Acțiuni realizate:
1. Excursie de Orientare și Consiliere Profesională- Universitatea Politehnică București dec. 2019, prof. Achirei Marian și
Achirei Veronica;
2. Excursie Madrid 29 noiembrie-3 dec.2019, clasa a XI-a RA, prof. Iosub Maria și Tarhon Bianca;
3. Excursie de Orientare și Consiliere Profesională- Universitatea Politehnică București noiembrie 2019, prof. Iosub Maria și
prof. Morariu Raluca;
4. Excursie la Universitatea Gh. Asachi Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului pt. Concursul „Cristofor
Simionescu”, noiembrie 2019, prof. Achirei Veronica și prof. Luchian Isabela;
5. Excursie Bacău, 5 octombrie 2019, Observatorul Astronomic„Victor Anestin”, clasa a VII-a B, prof. Olariu Mihaela.
Puncte tari:
-

tematică adecvată;

-

obiectivele turistice vizitate sunt de interes național și pentru orientare și consiliere școlară

Puncte slabe: puțini profesori implicați numeric
Oportunități: existența multor parteneriate din școală creează oportunitatea de a organiza excursii la partenerii colegiului;
Amenințări: scade coeziunea colectivului de elevi;
-

devine deficitară comunicarea diriginte, părinți și elevi;

-

slaba socializare duce la lipsa de omogenitate a colectivului.
Responsabil Comisie,
Prof. Filioreanu Nicoleta
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COMISIA DE MONITORIZARE A NOTĂRII RITMICE

Comisia de monitorizare a notării ritmice a desfășurat activități în anul școlar 2019-2020, Semestrul I, conform planului
managerial, în care fiecare membru al comisiei a avut responsabilități.
-

Apostol Laura -

Prin această verificare s-au urmărit:
 Monitorizarea notării ritmice a elevilor din clasele primare în semestrul I, al anului școlar 2019 – 2020;
 Comisia pentru notare ritmică 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 săptămânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unui calificativ până la jumătatea semestrului, o notă prin
evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe scrise.
 Verificarea sistematică a 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.
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- Cucoș-Grigore Adina: În urma verificării cataloagelor la clasele a IX-a s-au constatat următoarele: În data de 5.XII.2019, la clasa a
IX-a UC., la TIC 2 elevi nu aveau nicio notă, restul elevilor aveau doar o notă; nu erau note consemnate la opționalul ,,probleme
fundamentale ale istoriei”. Erau corectate și notate tezele de la logică.
La clasa a IX-a UB. (la 5.XII.2019), la TIC erau 3 elevi fără nicio notă, restul aveau doar o notă; la educație fizică 7 elevi nu
aveau nicio notă, restul doar o notă; 25 de elevi aveau o singură notă la geografie; puține note la istorie (jumătate din elevi doar o
singură notă). Tezele erau corectate doar la limbile moderne.
La clasa a IX-a RC, la 12.XII.2019, la franceză doar 8 elevi aveau 2 note, restul doar o notă; la geografie, majoritatea elevilor
aveau o notă; la opționalul ,, medii grafice de programare” toți elevii aveau o singură notă; la informatică, elevii aveau o singură notă,
dar erau tezele consemnate în catalog;
Apreciem notarea ritmică la clasa a Ix-a RB, la limba română: 24 de elevi aveau 3 note și 6 elevi mai mult de 4 note; tezele
erau corectate până la data de 4.XII.2019. Doar o notă la TIC, Informatică, educație fizică, educație plastică, educație muzicală, logică.
- Filioreanu Nicoleta - Conform situațiilor statistice din 5.XII. 2019 privind ritmicitatea notării, completate de către diriginții claselor
V-VIII 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 plastică, unde elevii nu au decât câte o notă (clasa a VIII-a și a VIII-a B).
- Apostoae Camelia – În data de 13.12.2019, la clasele a X-a, situația privind ritmicitatea notării este următoarea:
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Clasa a X-a RA
Câte o nota la istorie- 100%
Câte o nota la informatica- 100%
Câte o nota la chimie – 9,6%
Câte o nota la biologie – 45%
Clasaa X-a RB
Nicio nota la educatie fizica – 3%
Câte o nota la educatie fizica- 96,8%
Câte o nota la informatica -90,6%
Nicio nota la istorie -100%
Clasaa X- a RC
Câte o nota la istorie- 100%
Câte o nota la geografie – 96,1%
Câte 2 note la matematica – 57,6%, cate o nota la matematica – 11,5%
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Clasa a X-a RD
Câte o nota la biologie- 46,4%
Câte o nota la geografie – 96,4%
Câte o nota la informatica- 78,5%
Nicio nota la istorie- 7,15
Clasa a X-a RF
Nicio nota la biologie 42,3%
Clasa a X-a UA
Câte o nota la biologie 14,75
Clasa a X-a UB
Nicio notă la religie 29,4%
- Simon Raluca- În urma verificării ritmicităţii notării la clasele a XI-a pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020, s-au constatat
următoarele aspecte: la data de 04.12.2019 majoritatea elevilor de la clasele a XI-a aveau cel puțin câte o notă sau două, trei note
trecute în catalog, lucrările scrise semestriale susţinute, unele corectate şi trecute în catalog, altele în curs de corectare. La unele clase,
la anumite discipline opţionale, elevii nu aveau nicio notă trecută în catalog. Celelalte note şi lucrările scrise semestriale, care lipseau
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la anumiți elevi, au fost trecute în catalog până la încheierea semestrului. Toţi elevii au avut situaţia şcolară încheiată pe semestrul I.
În concluzie, notarea ritmică a fost respectată în general la clasele a XI-a.
- Balica Ionela - Elevii au fost notați ritmic la clasele a XII-a, primind pentru activitatea lor cel puțin o notă pe lună. Sunt situații în
care elevii au primit două note pe lună la obiectele cu 3-4 ore pe săptămână (limba română –XII UA, istorie – XII UA, geografie –XII
UA, matematică – XII RB etc.). Sunt situații (rare) în care elevii nu au note (la sfârșitul lunii noiembrie) la disciplinele cu o singură
oră pe săptămână; situația a fost remediată ulterior. De menționat faptul că, în majoritatea cazurilor, în această situație au fost elevii
care au absențe la disciplina respectivă. În concluzie, numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de
ore alocat prin planul de învățământ.


Măsuri ameliorative: 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.



Coringenții și situațiile speciale au fost consemnate în procesul-verbal din consiliul clasei și consiliul profesoral.

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;
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PUNCTE SLABE
- semestrul I a avut numai 15 săptămâni;
- 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;
19

Nota bene:
Comisia de monitorizare a notării ritmice verifică situația școlară în săptămâna a zecea din Semestrul I și al II-lea. Tezele vor fi
trecute în catalog în ultimele trei săptămâni de școală.
Responsabil comisie,
Prof. Adina Cucoș-Grigore
COMISIEI SNAC (STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ)

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020 comisia SNAC, cu participarea elevilor din învăţământul preuniversitar,
a vizat o diversitate de activităţi creative, cu scop şi mesaj educativ, centrate pe creşterea gradului de integrare/incluziune socială,
urmărindu-se următoarele obiective:
OBIECTIVE GENERALE
•

Cooptarea elevilor şi încurajarea implicării lor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aparţinând grupurilor

dezavantajate /familii vulnerabile din punct de vedere social, copiilor/elevilor cu CES din centrele de plasament, din comunitatea
locală, în scopul susţinerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare personală a acestora;
•

Realizarea incluziunii şi a implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un

program de activităţi educative ce promovează intens incluziunea socială;
•

Implicarea copiilor cu dificultăţi de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul unor proiecte ce vor fi

realizate împreună;
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•

Familiarizarea voluntarilor cu organizarea practică şi implementarea unui Program de Acţiune Comunitară, în scopul

sprijinirii / dezvoltării spiritului de acţiune.
OBIECTIVE SPECIFICE
•

Iniţierea de programe/activităţi de Acţiune Comunitară cu copiii/elevii voluntari, în parteneriat cu instituţii comunitare,

organizaţii nonguvernamentale, în favoarea persoanelor aflate în dificultate;
•

Activităţi centrate pe stimularea/dezvoltarea unor abilităţi ale persoanelor cu nevoi speciale utilizând strategii

terapeutice - terapii ocupaţionale: abilităţi practice, plastice, muzică, artă dramatică, mişcare, IT, loisir – activităţi în comun copii adulţi;
•

Cooptarea/exersarea copiilor/elevilor în activităţi de voluntariat - participarea lor la proiecte de Acţiune Comunitară.

•

Însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea şi munca în echipă.

Astfel, s-au desfăşurat următoarele acţiuni cu caracter comunitar:
1.

Proiectul de voluntariat „Let’s do it Romania!”
Scop: conştientizarea tinerilor pentru un mediu sănătos prin implicarea în acţiuni de ecologizare
Coordonator: prof. Ioniţă Elena şi diriginţii implicaţi
Partener: Primăria Tg. Neamţ
Perioada: 21 septembrie 2019

2. Proiectul umanitar „Trei pentru o viaţă”
Scop: conştientizarea tinerilor pentru aprecierea familiei prin implicarea în acţiuni de donare de bani pentru salvarea unui coleg
de generaţie.
Coordonator: Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ
Parteneri: Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, Seminarul Teologie Ortodox „Veniamin Costachi”, M-rea Neamţ
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Perioada: octombrie 2019
3. ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” – scop: formarea unei conduite civice, responzabilizarea faţă de problemele
comunităţii; promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice.
Coordonatori: dir. Adj. Ichim Ana-Alina, prof. Ioniţă Elena şi înv. Pipirigeanu Rodica
Voluntari: Consiliul Şcolar al Elevilor şi profesori ai colegiului
Beneficiari: Elevii cazati in internatul CNSM.
Perioada: 4-7 noiembrie 2019
4.

Proiectul caritabil „Suflet pentru suflet”
Scop: ajutorarea persoanelor defavorizate
Coordonator: prof. Ioniţă Elena şi Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae
Voluntari: elevi ai colegiului
Parteneri: Fundaţia „Speranţa”, Fundaţia „Omenia”, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, Centrul de plasament „Ozana”, Centrul

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Şcoala Gimnazială Domnească din Tg. Neamţ,
Perioada: decembrie 2019
5.

Proiect de voluntariat „Nu sunt singur!”
Scop: acordarea de sprijin pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate din colegiul nostru.
Coordonator: prof. Drăgănescu Mihaela şi toţi diriginţii
Perioada: permanent

6.

Proiect de voluntariat „Învăţăm împreună”
Scop: sprijinirea la teme a copiilor proveniţi din familii defavorizate
Coordonator: prof. Luchian Izabela, şi prof. Drăgănescu Mihaela
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Partener: Fundaţia „Omenia”, Tg. Neamţ.
Perioada: septembrie-decembrie 2019
7. Proiectul de voluntariat „Paşi de dans”
Scop: integrarea elevilor cu nevoi speciale prin paşi de dans
Coordonator: Radu Anca-Livia
Partener: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Tg. Neamţ
Perioada: permanent
8. Proiectul de voluntariat: “Incluziunea copiilor cu CES în instituţiile de învăţământ preuniversitar”
Scop: asigurarea şanselor egale pentru dezvoltarea şi integrarea socială a fiecărui copil prin sensibilizarea, informarea pregătirea comunităţii în acest scop, prin cultivarea toleranţei, nondiscriminării şi solidarităţii cu semenii ca valori ale societăţii
noastre, precum şi prin ridicarea nivelului de calitate a procesului educaţional
Coordonator: Iosub Maria
Partener: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Tg. Neamţ
Perioada: septembrie-decembrie 2019
REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR
• mulţumire, satisfacţie, formarea unei gândiri raţionale şi competitive;
• creşterea interesului pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activitatea de voluntariat;
• oferirea de beneficii materiale şi spirituale persoanelor defavorizate din comunitatea locală.
Feed-back-ul a fost unul pozitiv din perspectiva beneficiarilor, a personalului partener, dar şi a coordonatorilor.
ANALIZA SWOT:
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a. Puncte tari:
- oferirea posibilităţilor de socializare cu alţi copii din şcoli şi medii diferite
- dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare
- abordarea creativă şi interactivă a activităţilor desfăşurate
- schimb de bune practici între elevi şi cadrele didactice
- deschiderea şi implicarea elevilor spre activităţi diversificate după inteligenţele multiple
- manifestarea interesului elevilor faţă de activităţile derulate
- dezvoltarea la elevi a spiritului civic şi a spiritului de alimentaţie sănătoasă
- prezenţa elevilor foarte bună la activităţi
- lucrul în echipă.
b. Puncte slabe:
 lipsa de comunicare şi implicare a profesorilor diriginţi necesare desfăşurării unor activităţi de voluntariat
 dificultatea de a gestiona organizarea şi implicarea unui număr mare de elevi în activităţile planificate pentru o săptămână
 nu s‐au putut implica în activităţile care s‐au desfăşurat în deplasare, toţi copiii.
c. Oportunităţi:
dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite
tipuri de activităţi de voluntariat
promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică
ieşirea din tiparul curricular
aplicarea priceperilor şi deprinderilor în contexte noi
valorificarea inteligenţelor multiple
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implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
d. Ameninţări:
 slaba putere financiară a părinţilor
 descurajarea din partea unor membri ai comunităţii la dezvoltarea voluntariatului.
Coordonator şcolar SNAC, Prof. Ioniţă Elena

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DIN INTERNATUL ŞCOLII

Comisia responsabilă cu activitatea educativă din internatul colegiului nostru, constituită din prof.: Ioniţă Elena, Olariu
Mihaela, Achirei Veronica, şi-a propus şi a realizat următoarele:
1. Acţiuni realizate (conform planului operaţional propus în dosar):
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, Comisia pentru activitatea educativă din internat a realizat următoarele obiective:


buna colaborare cu personalul auxiliar (pedagog şi supraveghetor de noapte);



repartizarea elevilor pe cameră;



întocmirea programului de activităţi în internat;



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;
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realizarea de activităţi cu rol cultural-educativ şi cetăţenesc (convorbiri cu administratorul colegiului, medicul şcolar,

asistenţi medicali, psihologul colegiului);
 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 ,,Tu cui dai accept?”, “Tremur la cutremur?” etc.

 organizarea activităţii ,,Tehnici de învăţare eficientă!’’ în colaborare cu pedagogii, pentru recuperarea lacunelor elevilor
interni cu o situaţie dificilă la învăţătură.


participarea, in calitate de beneficiary, la proiectul national ”Saptamana fructelor si legumelor”
2. Produse rezultate în urma acestor activităţi (concluzii, statistici etc.)
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 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.
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S-au 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 persiste această 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;

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;
Responsabil comisie, Prof. Ioniţă Elena
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CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR
I.

Preambul

Consiliul Şcolar al Elevilor CNCM este unica structură reprezentativă a elevilor din Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg.
Neamţ, constituită şi organizată în urma Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3838/ 23.05.2016 pentru
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 429 din 08.06.2016.
Consiliul Şcolar al Elevilor CNSM îşi concentrează activitatea în jurul conceptului de reprezentativitate, apărând drepturile şi
priorităţile elevilor, dar urmărind concomitent organizarea şi promovarea unor activităţi cu caracter nonformal, care să asigure accesul
elevilor la o dezvoltare personală şi profesională completă şi eficientă.
Structura mandatului curent:
-

Biroul Executiv


Preşedinte: Adumitroae Maria-Daniela, clasa a XI-a RA



Vicepreşedinţi: - Bălăjel Alexandra, clasa a X-a RB
- Vartolomei Andrei, clasa a X-a RB
- Alistar Ecaterina, clasa a X-a RC



Secretar: Vartic Ştefania-Alexia, clasa a XI-a RA



PR: Stănică Ştefan, clasa a X-a RE



Fotografi: Cîlţa Răzvan, clasa a XI-a RE
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- Directori de departamente:
- Concursuri Şcolare şi Extraşcolare: Axinte Irina, clasa a XI-a RB
- Cultură, educaţie şi programe şcolare: Sorlescu Andra, clasa a XI-a UC, Buzdea Sofia, clasa a IX-a UC
- Mobilitate, Informare, Formare şi Consiliere: Ghiba Emilia, clasa a XI-a RB
- Sport şi Programe de Tineret: Simion Paul-Sebastian, clasa a X-a RE
- Avocatul Elevului: Zodieru Diana, clasa a IX-a RD.
- Participarea elevei Dudan Nadia-Maria, clasa a XII-a UA, ca reprezentantă a elevilor în Consiliul de Administraţie a Colegiului
Naţional “Ştefan cel Mare”, Tg. Neamţ;
- Participarea elevei Vartic Ivona-Casiana, clasa a X-a RA, ca reprezentantă a elevilor în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
în colegiul nostru.
II. Activităţi desfăşurate
1.

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020

2.

Proiectul ”Let s do it Romania!” – 21 septembrie

3.

Alegeri CŞE, formarea departamentelor- octombrie-noiembrie

4.

„Tremur în caz de cutremur” – 13 octombrie Ziua Internaţională de reducere a riscului dezastrelor

5.

Ziua Armatei – 25 octombrie, prezentarea ofertei educaţionale a Forţelor Aeriene Române

6.

Campionatul de fotbal între licee – 31 octombrie

7.

Proiectul umanitar „Trei pentru o viaţă” - octombrie

8.

Concursul de creaţie plastică şi benzi desenate – 1 noiembrie

9.

Coşul cu fructe şi legume – 4-7 noiembrie
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III.

10.

Balul bobocilor - 1 noiembrie

11.

Campional fotbal între clase - octombrie-noiembrie

12.

Campionat handbal între clase – noiembrie-decembrie

13.

Proiect educaţional al CŞE- "Marea Unire"-29 noiembrie

14.

Proiectul de voluntariat „Cutia cu bucurii” - 19 noiembrie-13 decembrie

15.

Manifestări dedicate zilei României - l decembrie

16.

Proiectul Christmas Box – decembrie

17.

Jucării pentru copii – campionat de fotbal - 12 decembrie

18.

Proiectul „Să împodobim bradul la CNSM” – 9-13 decembrie

19.

Proiectul de voluntariat „Suflet pentru suflet”- decembrie

Produse rezultate în urma acestor activităţi (concluzii, statistici etc.)
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 şcolii, 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
30

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 bună a unităţii noastre de învăţământ;
- diversitatea programului de activităţi educative;
- cadre didactice cu experienţă profesională, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi
calitate;
- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevilor;
- importanţa acordată activităţilor extraşcolare şi rolul lor în dezvoltarea creativităţii şi în formarea personalităţii elevilor prin
însusirea valorilor culturale naţionale şi universale;
- finalitatea proiectelor şi programelor educative, promovarea şi mediatizarea acestora la nivel local, naţional şi internaţional;
- 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 şi activitatea extraşcolară şi extracurriculară;
- comunicare deficitară între unii profesori şi unii elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- lipsa unui dialog între unii diriginţi şi elevi;
- carenţe în domeniul colaborării între unele cadre didactice, în scopul realizării unor proiecte şi activităţi educaţionale
interdisciplinare.
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OPORTUNITĂŢI:
- 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 autorităţilor de a se implica în viaţa şcolii.
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului;
- lipsa de timp a părinţilor, din cauza 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.
Consilier educativ, Prof. Ioniţă Elena
COORDONATORII PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Un element semnificativ, demn de menţionat, este acela că prin transpunerea în practică a proiectului managerial pe
semestrul I al anului şcolar 2019-2020, 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.
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În calitate de Coordonatori pentru proiecte şi programe educative, la începutul anului şcolar 2019-2020 am
întocmit următoarele documente:
- Planul managerial
- Programul activităţilor educative şi extraşcolare/extracurriculare
- Calendarul activităţilor Consiliului elevilor.
Pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020, 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;
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- 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. Programul Internaţional Junior Achievement Romania;
2. Proiectul de ecologizare „Let’s do it Romania!”;
3. Programul „Ora de Net”, în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi copiii”, prof. coord. Prof. Olariu Mihaela şi prof. Irina
Cecilia;
4. Proiectul „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”;
5. Proiectul „Sanitarii pricepuţi”, prof. Irina Cecilia;
6. „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”, Fundaţia „Speranţa”, Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Tg. Neamţ), sensibilizarea şi educarea elevilor Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” cu privire la
implicarea în viaţa comunităţii, coord. Ioniţă Elena şi Humulescu-Borş Ciprian-Nicolae;
7. Proiectul Educaţional “Lumea magică a chimiei”, ediţia a VIII-a, înclus în CAERI 2020, prof. coord. Scurtu Nicoleta;
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8. Proiectul educativ “Micul literator”, coordonator: prof. Filioreanu Nicoleta;
9. Proiect de voluntariat „Învăţăm împreună”, în parteneriat cu Fundaţia “Omenia”, coord. Prof. Luchian Izabela şi
Drăgănescu Mihaela;
10. Proiectul local „Dăruind, vei dobândi”, prof. Achirei Veronica;
11. Proiect educativ „Micul literator”, clasele V-VIII, prof. Filioreanu Nicoleta şi Nuţu Mirela-Elena;
12. Proiectul educativ „Spune NU traficului de persoane!”, coord. Prof. Ioniţă Elena;
13. Proiect interjudeţean „File de tradiţie multiculturală în spaţiul cultural românesc”, ediţia a II-a, decembrie 2018-martie
2019, CAEJ Iaşi nr. 1490 din 5.11.2018, clasa pregătitoare, prof. înv. primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;
14. ,,Dăruind vei dobândi!”- parteneriat cu Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tg.Neamţ, clasa a III-a, prof.înv.primar Vrîncianu
Aurelia;
15. ,,Cartea, prieten credincios!” parteneriat cu biblioteca,clasa a III-a, prof.înv.primar Vrîncianu Aurelia;
16. „Reguli de prim ajutor”(parteneriat cu Clubul Copiilor Tg. Neamţ, prof. Grosu Cristina), clasa a IV-a B, prof.înv.primar
Apostol Veronica-Laura;
17. Realizarea revistei şcolare „Micii Kogălniceni” a Corpului B „Mihail Kogălniceanu” - creaţii literare ale elevilor şi articole
personale ale cadrelor didactice, învăţători şi profesori;
18. Proiectul umanitar „Trei pentru o viaţă”, coord. Prof.: Margine Adina-Raluca şi Ioniţă Elena;
19. Proiectului educaţional ,,În lumea lui … Ion Creangă’’ (27 februarie-4 martie) coordonat de prof. Matei Anca-Ramona,
prof. Olariu Mihaela;
20. Proiectul de voluntariat: “Incluziunea copiilor cu CES în instituţiile de învăţământ preuniversitar”, prof. Iosub Maria;
21. Proiect educaţional în parteneriat cu CCD Neamţ, „Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare”, 22 octombrie 2019, clasele
pregătitoare – a VIII-a, bibliotecar Vintia Monica, învăţătorii şi profesorii de limba română;
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22. Proiect de parteneriat „Târgul Meşterilor Populari”, octombrie 2019, clasele primare, gimnaziale ale Colegiului Naţional
„Ştefan cel Mare” Tîrgu-Neamţ;
23. Proiect educaţional local „Festivalul toamnei”, noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi gimnazial, învăţătorii şi
profesorii diriginţi;
24. Proiectul interdisciplinar „Micii Olimpici” – parteneriat cu Ed. Star Kids, noiembrie 2019, claselepregătitoare, a II-a B, a
III-a B, a IV-a, prof.înv.primar Apostol Laura, Tataru Adina, Murariu-Rusu Mina şi Vrîncianu Aurelia;
25. Proiectul educaţional „Tradiţie şi interculturalitate în spaţiile românesc, anglo-saxon şi francofon”, clasele a VI-a – a VII-a,
noiembrie-decembrie 2019, profesori Morariu Raluca, Tanasă Ana-Maria, Olaru Georgiana, Mihai Simona, Mihăilă Ioana;
26. Parteneriate pentru educaţie cu Asociaţia EDUCRATES, clasele din învăţământul primar;
27. Proiectul de parteneriat pentru educaţie „Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare”, Grupul
editorial EDU, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Apostol Laura;
28. Parteneriat cu Poliţia Oraşului Tîrgu-Neamţ – „Traversez corect strada”, clasa a IV-a, prof. înv. Primar Vrîncianu Aurelia;
29. Proiectul educaţional „Cartea – bilet spre educaţie”, coord. prof. Ioniţă Anamaria;
2. Activităţi extraşcolare:
1. activităţile din cadrul SĂPTĂMÂNII LIMBILOR MODERNE (septembrie), organizate de catedrele de limbă franceză şi limbă
engleză;
2. „Ziua Europeană a limbilor străine”, 26 septembrie 2019, clasa a VII-a A, prof. Mihăilă Ioana
3. „Ziua Mondială a Educaţiei”- 5 octombrie, toţi învăţătorii şi profesorii
4. Simpozionul local „Educaţia. Trecut şi Prezent” (ediţia a III-a), de Ziua Mondială a Educaţiei
5. Expoziție grafică și eseuri pe tema „9 Octombrie - Ziua Comemorării Holocaustului în România”, prof. Adina Cucoş-Grigore
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6. Prezentare oferte educaţionale
7.

“1 Decembrie -Ziua Naţională a României“- la nivelul oraşului Tg. Neamţ, prof. Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae şi
Ioniţă Elena

8.
9.

„1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, 29 noiembrie 2019, învăţătorii şi profesorii diriginţi,
„Suflet pentru suflet”- activităţi în cadrul proiectului umanitar, coord. prof. Ioniţă Elena şi Borş-Humulescu CiprianNicolae;

10. Simpozion - ”Memorialul demnităţii româneşti”, Conf. Valentin Constantinov, şeful catedrei de Ştiinţe Sociale de la
Universitatea de Stat din Tiraspol, noiembrie 2019, coordonator prof. Gigel Bîrliba,
11. Organizarea de întreceri sportive: Baschet Fete şi Băieţi, Handbal Fete şi Băieţi, Fotbal Băieţi, Cros, catedra de Educaţie fizică
şi Sport;
12. Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, 14.11.2019, coord. dr. Platon Maria Mihaela;
13. „110 ani de la naşterea marelui dramaturg francez de origine română Eugen Ionescu”, coord. prof.: Mihăilă Ioana şi Mihai
Simona;
14.

„Mişcare şi sănătate”- întreceri sportive, Stadionul Cetatea Tg. Neamţ, mai 2019, clasa I B, prof. înv. primar Tataru AdinaElena, prof. Dorneanu Maria;

15. Activităţi din cadrul SNAC „Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, noiembrie 2019, coord. SNAC, responsabili învăţătorii
şi profesorii diriginţi;
16. Ziua Sfântului Andrei, catedrele de engleză şi franceză;
17. ,,Ziua mondială a curăţeniei”, educaţie ecologică, septembrie 2019, clasa I, prof. înv. primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;
18. „Parada fructelor”, activitate practică, clasa a II-a A, prof. înv. primar Onu Gheorghe;
19. „Poveşti la gura sobei”, şezătoare literară, clasa a II-a A, prof. înv. primar Onu Gheorghe;
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20. „Daruri pentru toţi”, colinde şi daruri pentru copiii fără familii de la CSEI Tîrgu-Neamţ, 20 decembrie 2019, clasa a III-a A,
prof. înv. Primar Pipirigeanu Rodica;
3. Activităţi extracurriculare:
1.

Comemorarea victimelor Holocaustului, octombrie 2019 „SOUAH...” Catedra de istorie şi socio –umane

2.
3.

Activităţi de „Ziua Internaţională a Educaţiei”- 5 octombrie;
„Festivalul Toamnei”, octombrie 2019, prof. Borş-Humulescu Iulia-Elena şi Olaru Georgiana;

4. „Balul bobocilor - 2019”- sărbătoarea elevilor de clasa a IX-a, organizat de clasele a XII-a, coord. Prof.: Nuţu Mirela, Drăgănescu
Mihaela;
5. Organizarea întrecerilor sportive. Jocuri sportive Baschet Fete şi Băieţi, Handbal Fete şi Băieţi, Fotbal Băieţi, Cros, catedra de
educaţie fizică şi sport;
6.

activităţile din cadrul Programului naţional PREVENIREA Şl COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL

ŞCOLAR, responsabil prof. Manole Luminiţa
7.

Întâlniri tematice cu elevii internatului- în colaborare cu Poliţia de Proximitate Tg. Neamţ, prof. Ioniţă Elena, Olariu Mihaela,

Achirei Veronica;
8.

„Moş Nicolae”, întâlnire cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, Prof. Drăgănescu Mihaela;

9.

Parteneriat cu CSEI- trupa de dans modern –voluntari SNAC, coord. Prof. Radu Anca-Livia;

10.

Activităţi de voluntariat cu elevii colegiului la centrele din oraş şi zonă, prof. Ioniţă Elena şi Radu Anca-Livia

11.

„Tremur în caz de cutremur” – 13 octombrie Ziua Internaţională de reducere a riscului dezastrelor, prof. Afloari Mihai

12.

Ziua Armatei Române – 25 octombrie
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13.

„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 din clasele IX-XII;
14.

“Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, coordonată de FICE, prof. coord. la

nivelul colegiului, Manole Luminiţa;
15.

activităţi din cadrul SNAC “Săptămâna de fructe şi legume donate” (noiembrie 2018), coord. dir. adj. prof. Ichim Ana-Alina

şi coord. SNAC prof. Ioniţă Elena, responsabili învăţătorii şi profesorii diriginţi;
16.

Dezbaterea pe tema patrimoniului Cetăţii Neamţ, 28 octombrie 2019;

17.

Micul pieton – „Atenţie la neatenţie”, noiembrie 2019, clasa a IV-a, prof. înv. primar Vrîncianu Aurelia;

18.

„Salut, deci respect” – Ziua Mondială a Salutului, clasa a III-a B, prof. înv. primar Rusu Mina;

19.

„Ziua Mondială a curăţeniei”, septembrie 2019, clasa a VII-a A, prof. Olaru Ana-Georgiana;

20.

„Ziua Mondială a Educaţiei”,4 octombrie, clasele pregătitoare, I, a II-a B, a III-a A, a III-a B, a VI-a şi a VII-a A,

prof.înv.primar Apostol Laura, Borş-Humulescu Elena-Iulia, Tataru Adina, Murariu-Rusu Mina, Pipirigeanu Rodica şi prof.
Bălţătescu Cătălin, Olaru Ana-Georgiana;
21.

Primirea vizitei unei delegaţii de francezi, program artistic, 25 octombrie 2019, clasa a VII-a A, profesor Tanasă Ana-Maria;

22.

Diseminare proiect „Save Nature” Turcia, 8 octombrie 2019, clasa a VII-a A, prof. Olaru Ana-Georgiana;

23.

„Toamna”, compoziţii aplicative, octombrie 2019, clasa pregătitoare A, prof.înv.primar Ciobanu Dorel;

24.

„Mâini dibace”, ateliere de lucru, noiembrie 2019, clasa I, prof.înv.primarBorş-Humulescu Elena-Iulia;

25.

„Prietenul meu calculatorul”, activitate practică, clasa a II-a A, prof.înv.primar Onu Gheorghe;

26.

„Toamna în clasa şi în şcoala noastră”, activitate tehnico-aplicativă, clasa a III-a B, prof.înv.primar Murariu-Rusu Mina;

27.

„Salut, deci respect” – Ziua Mondială a Salutului, clasa a III-a B, prof.înv.primar Murariu-Rusu Mina;
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28.

„De unde mă informez?” – Ziua Mondială pentru dezvoltarea informaţională, noiembrie 2019, clasa a IV-a, prof.înv.primar

Vrîncianu Aurelia;
29.

”Sf. Andrei Cel Intai Chemat, ocrotitorul Romaniei si Europei” – activitate a catedrelor de limba engleza si limba franceza;

30.

„1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, 2 decembrie 2019, clasele pregătitoare – a VII-a, învăţătorii şi profesorii

diriginţi;
31.

Ziua Mondială Anticorupţie, 9 decembrie 2019;

4. Spectacole şi serbări şcolare:
1. Program artistic cu grupul vocal-instrumental ,,Fărâmă de stea” – 1 Decembrie 2019 – la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel
Mare”- înv. Onu Gheorghe;
2. Semnificaţia zilei de 1 Decembrie pentru poporul român – poezii, cântece, desene - învăţătorii;
3. „Hallowen is fun”, 30 octombrie 2019, clasa a VII-a A, prof. Olaru Ana-Georgiana;
4. Serbare de Crăciun, 21 decembrie 2019 – professor pentru înv. Primar Apostol Laura;
5. Serbare de Crăciun – „Uite, vine Moş Crăciun” - prof. înv. primar Ciobanu Dorel;
6. Serbare de Crăciun – „Uite, vine Moş Crăciun”, 19 decembrie 2019 - prof. înv.primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;
7. Serbare de Crăciun– înv. Onu Gheorghe;
8. Serbare de Crăciun– „Să colindăm!” –prof. înv. primar Tătaru Adina;
9. Serbare de Crăciun- ,,Naşterea Domnului”, 19 decembrie 2019 - prof. înv. primar Pipirigeanu Rodica;
10. Serbare de Crăciun- „Creştini, Crăciunul a sosit!” –prof. înv. primar Murariu-Rusu Mina;
11. Serbare de Crăciun – ,,Secret Santa” – Fiimai bun de Crăciun” - prof. înv. Primar Vrîncianu Aurelia;
12. „Secret Santa”, 17 decembrie 2019, clasa a VII-a A, prof. Olaru Ana-Georgiana;
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13. Spectacol interactiv – Compozitor Teodor Munteanu, Casa Culturii ,,Ion Creangă” Tîrgu Neamţ, clasa pregătitoare, prof. înv.
Primar Apostol Laura;
14.

Vizionarea filmului „Amintiri din copilărie” şi întâlnire cu actorii principali, în cadrul Zilelor Creangă, la Casa Culturii Ion
Creangă Tîrgu-Neamţ, elevii claselor primare şi învăţătorii;

15. Serbare de Crăciun – “Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”– înv. Onu Gheorghe;
16. Spectacol de colinde „Suflet pentru suflet” – prof. Tanasă Ana-Maria, Mihai Simona, Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae, Ioniţă
Elena;
17. Spectacol de colinde la Primăria Tg. Neamţ, Primăria Răuceşti, BRD Tg. Neamţ, BCR Tg. Neamţ, BT TG. Neamţ şi la alte
instituţii din Tg. Neamţ, Prof. Margine Adina-Raluca, Ioniţă Elena, Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae;
18. Spectacol caritabil „Ajută-l pe Laurenţiu!”, prof. Ioniţă Elena, Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae şi partenerii;
19. „Hai la teatru!”- participarea claselor din învăţământul primar la spectacolele de teatru organizate la Casa Culturii ,,Ion
Creangă”, Tîrgu Neamţ.
5. Concursuri şi competiţii:
1. Crosul de toamnă etapa pe școală, participarea pe localitate (stadion) şi apoi la etapa judeţeană (Roman), septembrie 2019,
clasele primare, profesor Dorneanu Maria;
2. Simpozionul Regional „ArsEconomica” secţiunea ArsDramatica, noiembrie 2019, Grupul Vocal Prichindeii şi solista Apetrei
Carina Elenne, clasa I, prof. înv. Primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;
3. Concurs interdisciplinar „Micii Olimpici”, 14-15 noiembrie 2019, clasele pregătitoare, a II-a B, a III-a B, a IV-a, prof. înv.
Primar Apostol Laura, Tataru Adina, Murariu-Rusu Mina, Vrîncianu Aurelia;
4. Concurs „Cangurul lingvist”, clasa a VI-a, prof. Mihăilă Ioana;
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5. Concurs de şah, decembrie 2019, clasele primare, professor Dorneanu Maria;
6. Festival-concurs judeţean „Comoara de lângănoi”, Pipirig, CAEJ 2019, 19decembrie 2019, Grupul vocal Prichindeii şi solistele
Apetrei Carina Elennne şi Răcheru Alexandra, clasa I, prof. înv. primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;
7. Festival-concurs judeţean „Comoara de lângă noi”, Pipirig, CAEJ 2019, 19 decembrie 2019, grupul vocal “STEPHANOS”,
prof. Borş-Humulescu Ciprian-Nicolae;
8. Campionat interclase la minifotbal-minihandbal cls. I-IV “Cel mai bun câștigă” prof. Maria Dorneanu;
9. Cupa 1 decembrie tenis de masă şi şah, prof. Radu Anca- Livia, Afloari Mihai, Asiminei Mădălin şi Dorneanu Maria;
10. Campionat interclase la handbal cls V-VIII și IX-XII prof. Afloari Mihai, Asiminei Mădălin, Radu Anca-Livia;
11. Campionat interclase la fotbal cls V-VIII și IX-XII prof. Asiminei Mădălin, Radu Anca Livia; Afloari Mihai.
6. Cluburi şi cercuri şcolare:
1.

Club de lectură – „Învăţ să citesc”, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Apostol Laura;

2.

Clubul de robotică, coord. Prof.: Tarhon Bianca-Gabriela, Cracană Ioan, Achirei Marian;

3.

Club de lectură, clasa I B, prof. înv. primar Tătaru Adina;

4.

Club de lectură , clasa a II-a A, prof. înv. primar Pipirigeanu Rodica;

5.

Club de lectură, clasa a IV-a B, prof. înv. primar Apostol Laura;

6.

Cercul de muzică vocal-instrumentală „Fărâmă de stea”, clasa a II-a A, înv. Onu Gheorghe;

7.

Cercul de muzică vocală al clasei I – Grupul vocal Prichindeii, prof. înv. primar Borş-Humulescu Elena-Iulia;

8.

Clubul de lectură – Cititori şi cumpărători ai cărţilor editurii ARTHUR, clasa a III-a A, prof. înv. primar Pipirigeanu Rodica;

9.

Cercul de lectură „Toată lumea citeşte”, clasele a III-a B, a IV-a, prof. înv. primar Murariu-Rusu Mina şi Vrîncianu Aurelia;

10. Cercul de muzică vocală al clasei pregătitoare, Grupul vocal Prichindeii, prof. înv. primar Borş-Humulescu Elena-Iulia.
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11. Cercul de lectură „Cuvinte potrivite”, coordonator: prof. Filioreanu Nicoleta şi Nuţu Mirela;
12. Cercul dramatic „Creanga de aur”, coordonator: prof. Manoliu Cătălina;
13. Cercul de astronomie „Galileo”, coordonator: prof. Beca Mihaela;
14. Cercul de istorie ,,Ștefan cel Mare și Sfânt”, prof. Cucoş-Grigore Adina;
15. Cercul ”Cultul Eroilor” Regina Maria, prof. coordonator Bîrliba Gigel;
16. Cercul de psihologie „PSYCHE”. coordonator: prof. Corduneanu Anca;
17. Cercul de economie, coordonator: prof. Moşneagu Virginia;
18. Cercul de sociologie „Dimitrie Gusti”, coordonator: prof. Bompa Loredana;
19. Cercul de religie ..ÎNŢELEPCIUNE ŞI CREDINŢĂ”, coordonator: prof. Ioniţă Elena;
20. Cercul de religie „Muguri de lumină”, coordonator: pr. prof. Grigore Irinel;
21. Cercul de activităţi sportive, coordonator: prof. Radu Anca-Livia.
7. Vizite şi excursii tematice: conform graficului si raportului comisiei pentru tabere si excursii. Mentionam aici:
1. Vizitarea standurilor din cadrul Târgului Meşterilor Populari, octombrie 2019, clasele primare şi gimnaziale, învăţătorii,
profesorii diriginţi;
2. Vizită la Casa Memorială Ion Creangă, clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Apostol Laura;
3. Vizită la Muzeul de Istorie şi Etnografie Tg. Neamţ, clasa a IV-a, prof. înv. primar Vrîncianu Aurelia;
4. Excursie la Suceava, prof. Puiu Dumitru;
5. Excursie la Iaşi, octombrie 2019, prof. Achirei Veronica şi Achirei Marian;
6. Excursie tematică la Bucureşti, prof. Achirei Veronica şi Achirei Marian;
7. Excursie la Madrid, Spania, prof. Tarhon Bianca şi Iosub Maria;
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8. Excursie la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” şi la Vivariu Bacău, prof. Olariu Mihaela.
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.
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PUNCTE SLABE :
minimalizarea activităţii educative extraşcolare şi extracurriculare de către unii părinţi şi unii elevi;
carenţe în domeniul colaborării între unele cadre didactice, în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare.
slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor;
implicarea minimalistă a colectivului de cadre didactice în iniţierea şi derularea unor proiecte educaţionale de parteneriat cu
alte instituţii;
lipsa unor modalităţi de recompensare a elevilor pentru participarea la activităţile extraşcolare şi extracurriculare.
OPORTUNITĂŢI:
varietatea cursurilor de perfectionare şi formare continuă oferite de I.S.J. Neamţ, C.C.D. Neamţ şi de universităţi;
iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
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;
deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri.
AMENINŢĂRI:
sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare;
lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului;
programele şcolare încărcate;
45

Programul şcolar încărcat al profesorilor şi al elevilor conduce la diminuarea resursei temporale pentru pregătirea şi derularea
activităţilor educative dorite;
Elevi cu probleme de comportament;
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.
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.
Coordonatori pentru proiecte şi programe educative extraşcolare şi extracurriculare,
Prof. Elena Ioniţă
Prof. Elena-Iulia Borş-Humulescu
COMISIA PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ARTISTICE SI CULTURALE

I. OBIECTIVE PROPUSE:
-realizarea unei activitati lunare
- implicarea unui numar de cel putin 3 clase/activitate si cel putin 3 profesori
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- obtinerea de sponsorizari
- realizarea de 2 activitati in aer liber
II.ACTIVITATI REALIZATE:
 Activitati organizatorice
 Constituirea comisiei
 Deschiderea anului scolar 2019- 2020 In luna decembrie s-au organizat activitati caritabile in cadrul proiectului Suflet pentru
suflet.
 In luna decembrie s-au organizat activitati caritabile in cadrul proiectului Suflet pentru suflet.


In luna noiembrie s-a desfasurat Proiectul educational Balul bobocilor, editia 2019, cu tema Bal in versuri.

 In luna octombrie la nivelul CNSM s-au desfasurat activitati dedicate Zilei Educatiei(Proiectul educativ-Cartea ,bilet spre
educatie)
 25 octombrie -activitati dedicate Zilei Armatei Romane


1 decembrie – Ziua Uniri
Responsabilul comisiei,
Prof. Catalina Manoliu

47

COMISIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI SPRIJINIREA COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN
STRĂINĂTATE
Plecarea unui număr considerabil de persoane peste hotare, fie în căutarea unui loc de muncă propriu-zis, fie în căutarea unui
loc de muncă mai bine plătit, a lăsat în urmă un număr foarte mare de copii lipsiţi de prezenţa părinţilor în procesul de creştere,
educare şi dezvoltare. Numărul acestor copii este din ce în ce mai mare.
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 2018-2019, în unitatea noastră școlară s-a identificat un număr de 183 de copii cu părinți plecați în
străinătate. Îngrijorător este faptul ca acest număr este în creștere!!! (168 anul trecut școlar)
Pe tot parcursul semestrului I, 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, delincvență etc.
De asemenea, membrii comisiei au organizat în școală întâlniri cu elevii și au desfășurat urmatoare activități:
-

19 zile de prevenire a abuzurilor și a violenței, bullying, trafic de copii, copiii străzii, neglijarea copiilor, malnutriția,
activități desfășurate de Grupul Antiviolență (noiembrie);

-

Dialogul generațiilor. Sărbători fericite în familie! (decembrie).
Membrii comisiei și elevi voluntari ai colegiului nostru și-au oferit ajutorul pentru a acorda sprijin moral.
Responsabil al Comisiei pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate,
prof. Drăgănescu Mihaela
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COMISIA PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII,
SEGREGARII SI FAPTELOR DE CORUPTIE
Scoala are misiunea de a permite fiecărui copil să-şi dezvolte spiritul si corpul deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea, să
permită copiilor sa inveţe să traiască impreună, unii cu alţii, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poata deveni cetăţeni
activi.
Misiunea Comisiei pentru prevenirea, combaterea discriminarii, segregarii si faptelor de coruptie este de a informa si
forma elevii, cadrele didactice, parinţii în vederea prevenirii si eliminarii oricărei forme de discriminare, în vederea asigurării unui
climat general de incredere, respect, solidaritate, definitoriu pentru o societate democratică şi europeană.
Cazurile de discriminare semnalate în cadrul scolii sunt într-un număr extrem de scăzut, iar actiunile de combatere a acesteia
precum şi cele de promovare a valorilor culturale ale altor comunităţi se desfăşoara în mod frecvent.
Activităţi de prevenire şi reducere a discriminării şcolare precum si de promovare a interculturalităţii desfășurate pe
parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020:
 Organizarea comisiei si intocmirea documentelor primare ale acesteia (septembrie)- toti membrii comisiei
 Oameni diferiti, sanse egale- corelarea pregatirii cadrelor didactice cu nevoile si interesele elevilor, constientizarea faptului ca
discriminarea este o consecinta a stereotipurilor, prezentarea conceptului de egalitate de sanse (noiembrie)-dirigintii claselor a
X-a RA, RB, RC, RD .


„Traditie si interculturalitate in spatiile romanesc, anglo-saxon si francofon”, activitate desfasurata de elevii claselor a
VI- a, si a VII- a, gandita ca un atelier de lucru, in cadrul careia elevii au confectionat decoratiuni pentru impodobirea bradului
si au prezentat traditii si obiceiuri din cele trei spatii culturale- prof. prof. Mihai Simona (decembrie).
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ANALIZA SWOT a activitaţii comisiei:
 Puncte tari:
-monitorizarea persoanelor straine care intră in institutie;
-existenta unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare / camere de luat vederi;
- implicarea părinţilor in remedierea unor probleme comportamentale;
-implicarea şi participarea activă si benevolă a membrilor catedrelor de limbi străine,
a Consiliului Elevilor şi a consilierului educativ al scolii.
 Puncte slabe:
-lipsa unui sistem de comunicare eficientă între posibilii discriminaţi şi responsabilul Comisiei de combatere a discriminării;
 Oportunitati:
-propunerea unor activităţi specifice care sa contribuie la valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;
-deschiderea comunitatii pentru sprijinirea şcolii in combaterea actelor de discriminare: Poliţia de Proximitate, Serviciul de
Asistenta Sociala al CL, DGASPC Piatra Neamt etc.
-desfaşurarea de activităţi de voluntariat.
 Amenintari:
-situatia economico-socială precară in unele cazuri.
-contextul navetei intre şcoală şi domiciliu care facilitatează agresiunile de orice tip.
-prezenta numeroaselor localuri de tip bar, cafenea in proximitatea şcolii.
 Solutii posibile de remediere:
-popularizarea oportunităţii de a iniţia activităţi de combatere a discriminării si promovare a interculturalităţii;
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-permanentizarea legaturii intre toti factorii care au incidentă în acest domeniu (Consiliu Local, Parinti, Directiune, Diriginti,
Psiholog)
-Aplicarea sancţiunilor prevazute in R.O.I.
-Supravegherea mai atentă în timpul pauzelor.
Responsabil: prof: Apostoae Camelia

ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE

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 semestrul I al anului şcolar 2019-2020 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.

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,
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-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.
Pe parcursul anului şcolar am desfăşurat o serie de activităţi în colaborare cu cadrele didactice, după cum urmează:
-

Cercul de lectură , clasele a VI-a şi a VII-a;

-

„Gânduri la început de an” ;

-

„Biblioteca – templul spiritului uman” , Parteneriat Educaţional cu Seminarul „Veniamin Costachi”,

-

5 octombrie – „Ziua Mondială a Educaţiei”;

-

„Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare” – 22 octombrie, Parteneriat Educaţional cu CCD Neamţ,

-

„Sadoveniana”;

-

„Copilul şi drepturile sale”, participarea elevilor de la gimnaziu şi de la liceu;

-

1 Decembrie, Ziua Naţională a României;

-

„Cartea sărbătorilor de iarnă” – tradiţii şi obiceiuri de iarnă;

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
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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.
Am participat la cercul pedagogic al bibliotecarilor, desfăşurat la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ.
Bibliotecari,
Vartolomei Elena
Vintia Monica-Epifania
CONCLUZIE:
In semestrul I al anului scolar 2019-2020, desi mai scurt, elevii si profesorii Colegiului National ”Stefan cel Mare” Tg. Neamt
au fost implicati intr-un numar semnificativ de activitati curriculare, extracurriculare, proiecte scolare, excursii, spectacole si serbari,
astfel:
-

25 activitati curriculare;

-

23 proiecte scolare (internationale, nationale si judetene, de anvergura);

-

10 excursii, atat la nivelurile primar si gimmnazial, cat si liceal, 8 in tara si 2 in strainatate (republica Moldova si Spania)

-

31 activitati extracurriculare (8 SNAC, 19 CȘE, 4 activitati la primar)

-

19 spectacole si serbari scolare (primar-gimnaziu-liceu).

In concluzie, activitatile desfasurate au fost primite cu entuziasm de elevi si parinti intrucat au oferit o alternativa interesanta,
formativa la activitatile clasice, in sala de clasa, asigurand o implicare extinsa si vizibila in comunitate.
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