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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” TECUCI 

STR.COSTACHE RACOVIŢĂ NR.20 

TELEFON 0040236820010 FAX.0040236816915 

E-mail  lchogas@yahoo.com 
 

 Aprobat in CP din data  07.03.2019            . 

Nr.840/06.03.2019  Validat in CA din data   06.03.2019            . 

 
 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV- 

EDUCATIVE PENTRU SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 

Prezentul raport prezintă activitatea instructiv-educativă desfășurată în cadrul 

Colegiului Național ”Calistrat Hogaș”, Tecuci ,în primul semestru al anului școlar 2018-2019 

pe baza datelor statistice furnizate de departamentul secretariat și pe baza rapoartelor 

comisiilor metodice și de lucru de la nivelul colegiului.  

I. INFORMAŢII  GENERALE 

 

1.1 DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”  

Adresa: str. COSTACHE RACOVIŢĂ , Nr. 20, TECUCI – GALAŢI 

Telefon: 0236/820010, Fax: 0236/816915 

E-mail: lchogas@yahoo.com 

Site: www.cnchogastecuci.ro 

  
1.2. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE ANUL ȘCOLAR  

2017 – 2018 

  
Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost realizat în totalitate: 

- 1 clasa a Va  informatică 

- 6 clase a IX-a zi din care 4 clase profil real și 2 clase profil uman;  

- 1 clasă matematică-informatică intensiv; 

- 1 clasă matematică-informatică;  

- 2 clase științe ale naturii; 

- 1 clasă filologie jurnalism 

- 1 clasă filologie limbi moderne;  

Situaţia claselor şi a efectivelor de elevi la sfârșitul semestrului I al anului şcolar 2018-2019 a 

fost următoarea: 

➢ GIMNAZIU  :  
 

mailto:lchogas@yahoo.com
mailto:lchogas@yahoo.com
http://www.cnchogastecuci.ro/
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- 1clasă a V-a – 30 elevi  

- 1 clasă a VI-a – 31 elevi  

- 1 clasă a VII-a – 31 elevi  
- 1 clasă a VIII-a – 33 elevi  

 
 Total clase gimnaziu zi- 4 clase- 125 elevi 

 

➢ LICEU ZI profil REAL:  
 

- 4 clase a IX-a – 114 elevi  

- 4 clase a X-a – 121 elevi  

- 4 clase a XI-a – 113 elevi  

- 4 clase a XII-a – 119 elevi  

➢ LICEU ZI profil UMAN:  
 

- 2 clase a IX-a – 60 elevi  

- 2 clase a X-a – 61 elevi  

- 2 clase a XI-a – 60 elevi  

- 3 clase a XII-a – 91 elevi  
  

Total clase liceu zi: 25 clase – 739 elevi 

 

Total elevi înscriși la sfârșitul semestrului I : 864 elevi 

 

1.3. SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI LA SFÂR ȘITUL SEMESTRULUI I 

                             

... 
Elevi înscrişi 
la început de 

an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului 

Numar elevi 
promovaţi 

Total 
prom
ovaţi 

Din care: 
Promovaţi pe 

medii: 

Corigen
ţi la: 

 
Cu situatia 

şcolara 
neîncheiată 

... 
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(1.1) 

din 
care 

femini
n 

(1.2): 

Tota
l 

(2.1) 

din 
care 

femini
n 

(2.2): 

Total 
(3.1) 

din 
care 
femi
nin 

(3.2): 

% (4) 
5-

6.99 
(5.1) 

7-8.99 
(5.2) 

9-10 
(5.3) 

1 
ob
. 

(6.
1) 

2 
ob. 
(6.2

) 

4 
ob. 

 
Tota

l 
(7.1) 

din care 
feminin 

(7.2): 

Gimnazial 
total cls 
V-VIII 

125 68 125 68 123 67 
98,40

% 
  19 104  2   

 
 0   

Liceal ZI 
cls IX-XII 744 426 739 423 735 445 

98.81
% 5 366 359 6  

 
  3 2 

                 
 

1.4. NUMĂR ELEVI VENIŢI/PLECATI   

SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2018-2019 

• VENIȚI-1 

• PLECAȚI-6 

 

CLS. PROFILUL VENITI PLECATI 

V.A INFORMATICĂ   

VI.A INFORMATICĂ   
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VII.A INFORMATICĂ   

VIII.A INFORMATICĂ   

IX.A 
MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 
  

IX.B 
MATEMATICĂ – INFO.  

INTENSIV 
  

IX.C ŞTIINŢE ALE NATURII 
LUPAN P. DOINA – elev REP. 

MOLDOVA - aprobare 

I.S.J.10997/02.10.2018 
 

IX.D ŞTIINŢE ALE NATURII   

IX.E FILOLOGIE - JURNALISM   

IX.F 
FILOLOGIE - LIMBI 

MODERNE 
  

X.A 
MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 
  

X.B 
MATEMATICĂ – INFO.  

INTENSIV 
  

X.C ŞTIINŢE ALE NATURII   

X.D ŞTIINŢE ALE NATURII  

SĂNDULACHE F. 

ALEXANDRA ELENA (rrom) 

– C.5495/27.11.2018- 

RETRASA, PLECATĂ ÎN 

ANGLIA,C.A.27.11.2018 
X.E FILOLOGIE - JURNALISM   

X.F FILOLOGIE - JURNALISM   

XI.A 
MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 
  

XI.B 
MATEMATICĂ – INFO.  

INTENSIV 
  

XI.C ŞTIINŢE ALE NATURII   

XI.D ŞTIINŢE ALE NATURII  

AVĂDANEI V. ANDREEA 

(rrom) – C.4749/02.10.2018 - 

RETRASA, PLECATĂ ÎN 

ANGLIA,C.A.11.10.2018 

XI.E FILOLOGIE - JURNALISM   

XI.F FILOLOGIE - JURNALISM   

XI.G 
FILOLOGIE - LIMBI 

MODERNE 
  

XII.A 
MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 
  

XII.B 
MATEMATICĂ – INFO.  

INTENSIV 
 

IORDACHE N. IONEL 

IULIAN - C.5637/11.12.2018 - 

RETRAS, PLECAT ÎN 

ANGLIA,C.A.13.12.2018 

ENACHE L. ANDREI 

CRISTIAN – C.114/15.01.2019 

- RETRAS, PLECAT ÎN 

ANGLIA,C.A.30.01.2019 
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XII.C ŞTIINŢE ALE NATURII  

SCRIPCARU C. REBECA 

DANIELA (rrom) – 

C.5529/03.12.2018 - RETRASA, 

C.A.13.12.2018 

XII.D ŞTIINŢE ALE NATURII   

XII.E FILOLOGIE - JURNALISM  

LUPU A.S. FLORENTINA 

MĂDĂLINA  – 

C.5522/29.11.2018 - RETRASA, 

PLECATĂ ÎN ITALIA, 

C.A.13.12.2018 
XII.F FILOLOGIE - JURNALISM   

XII G 
FILOLOGIE - LIMBI 

MODERNE 
  

 TOTAL 1 6 

 

1.5. BENEFICIARI DE AJUTOARE FINANCIARE SEMESTRUL I 2016-2017 

a) Rechizite        0  

b) Bani de liceu        86 

c) Burse sociale   0 

d) Burse medicale    0 

e) Burse de merit          0 

f) Burse de performanţă   0 

g) Burse de studiu    0 

h) EURO 200                       0  

 

RESURSE FINANCIARE  

 

AN SCOLAR 2018-2019 

SEMESTRUL I 

01.09.2018 – 31.01.2019 

 

I. VENITURI DE LA BUGETUL DE STAT  PRIN INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN GALAŢI 

- lei - 

 

INDICATORI 

 

 

SUMA 

 

Titlul I. Salarii  1.463.634 

Titlul IX. Transport elevi  57.427 

Titlul X. Alte cheltuieli 

- Bani de liceu 

- Fd pt neangajarea pers cu handicap 

- Dobanda legala 

109.483 

58.475 

47.953 

3.055 

Titlul XI. Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila – 

PROIECT ROSE 
89.045 

TOTAL 1.719.589 
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In perioada 01.09.2018 – 31.01.2019 s-au efectuat plati in cadrul proiectului in valoare de 

89.045 lei, dupa cum urmeaza: 

- Salarii 52.072 lei; 

- Mijloace fixe (copiator = 4.521 lei , multifunctionala = 4.552 lei)  9.073 lei; 

- Obiecte de inventar 4.229 lei; 

- Recuzita club teatru 4.948 lei; 

- Consumabile 9.210; 

- Servicii 9.513 lei. 

 

II. VENITURI DE LA CONSILIUL LOCAL TECUCI 

lei 

 

INDICATORI 

 

 

SUMA 

Titlul II. Bunuri materiale şi servicii, din care: 258.921 

II.1 Art.20.01 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie din 

care: 
224.027 

a) furnituri de birou – 20.01.01 4.842 

b) materiale pentru curăţenie – 20.01.02 8.763 

c) încălzit, iluminat şi forţă motrică – 20.01.03 42.984 

d) apă, canal, salubritate – 20.01.04 2.449 

e) poştă, telefon, radio, tv – 20.01.08 6.072 

f) naveta profesori  – 20.01.07 1.800 

g) materiale de laborator- 20.01.09 9.000 

h) alte materiale şi prestări servicii – 20.01.30 148.117 

II.2 Art. 20.02 Reparatii curente 31.930 

II.3 Art. 20.06 Deplasari 2.614 

II.4 Art. 20.11 Carti, publicatii si mat documentare 200 

II.5 Art. 20.13 Pregatire profesionala 150 

Titlul IX.  Asistenta sociala - CES  

 
2.133 

Titlul XI.  BURSE  

 
4.000 

TOTAL 265.054 

 

 Din bugetul cost per elev primit prin bugetul local, s-au realizat urmatoarele: 

1. utilitati (gaz, energie electrica, apa, telefon, etc)  

2. furnituri de birou si materiale de curatenie  

3. servicii de mentenanta, intretinere centrala   

4. servicii de paza  

5. servicii de reparatii alei, gard, cosuri baschet, porti  

6. montat sonerie  

7. alte bunuri si servicii specifice domeniului de activitate (abonament lex navigator, 

mentenanta program contabilitate, licente biblioteca, licente diplome, reparatii imprimante, 
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calculatoare, panouri lambriu, materiale de intretinere, componente IT, material didactic, 

servicii de consultanta, reparatii efectuate la banci, birouri, dulapuri, etc)  

8. bunuri de natura obiectelor de inventar, de stricta necesitate, potrivit solicitarilor aprobate 

in CA, dupa cum urmeaza: 

- 1 dulap scolar 

- 1 masa de lucru sala 14 

- Mocheta sala de sport 

In perioada 01.09.2018 – 31.01.2019, din finantarea complementara de la bugetul local, s-

au efectuat urmatoarele cheltuieli: 

- lucrari de reparatii la sistemul de iluminat; 

- lucrari de reparatii la alei; 

- naveta cadrelor; 

- deplasari; 

- burse de performanta. 

 

 III. VENITURI EXTRABUGETARE 

 

CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 

Din veniturile proprii incasate  s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: 

 

INDICATORI 

 

 

SUMA 

Titlul II. Bunuri materiale şi servicii, din care: 2115 

alte materiale şi prestări servicii – 20.01.30 

 
372 

Art.20.05.30 Obiecte de inventar 

- Dulap depozitare salita 14 = 1666 lei 

- Stampila conform cu originalul = 77 lei 

1743 

TOTAL 2115 

 

 In perioada 01.09.2018 – 31.01.2019 s-au inregistrat donatii si sponsorizari, in baza unor 

contracte de sponsorizare, reprezentand carti si o imprimanta, in suma de 747 lei. 

 

                                                   CONTABIL SEF, 

                                              GEORGESCU CLEMANSA 
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II. INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE ÎN SEMESTRUL I- ANUL ŞCOLAR 

2017 – 2018 

 

Elevii Colegiului Național ”Calistrat Hogaș”, Tecuci  au fost îndrumaţi în activitatea lor de 

un colectiv didactic alcătuit din 51 cadre didactice, din care 33 profesori titulari. Alături de 

colectivul didactic, în unitatea noastră şcolară şi-au desfăşurat activitatea 7 persoane 

reprezentând personalul didactic auxiliar (1 secretar şef, 1 secretar, 1 laborant, 1 bibliotecar, 1 

informatician, 1 contabil șef  şi 1 administrator financiar) şi 8,5 persoane reprezentând 

personalul nedidactic (2,5 paznici, 4 îngrijitori, 1 mecanic de întreținere, 1 fochist). 
 

 

Cadre 

didactice 

Doctor Masterand Master Grad  

I 

Grad  

II 

Def. Debutant Necalificat 

TOTAL 2 1 13 28 6 13 2 - 

 

2.1. PERFORMANŢE PROFESIONALE ALE COLECTIVULUI DE CADRE 

DIDACTICE 

1. Profesori metodişti: 

               -   Limba română               - Olaru Corina 

- Matematică     - Glod Nelu 

- Informatică     - Ciocănel Adriana 

- Lb Engleză                        -Marin Oana Maria 

- Profesor psiholog             - Vechiu Luiza 

2. Profesori membri în Consiliul Consultativ al ISJ 

- Istorie                   - Popa Monica 

- Fizică                                               -Tiron Viorica 

- Matematică                                   - Drăgan Oliwer 

3. Conducători de cerc pedagogic: 

- Informatică  - Ciocănel Adriana 

- Matematică  - Drăgan Oliwer 

4. Profesori autori de: 

- mijloace de învăţământ: - Tiron Viorica 

- Tudor Gabriela 

- Ioniţă Doina 

- Dobrin Valentina 

        5. Formatori : 

         -  Tiron Viorica-fizică 

        - Ciocănel Adriana- informatică 

         - Ioniță Doina-ECDL 

         - Drăgan Oliwer-ECDL 

         - Panait Elena-INSAM 
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         - Negru Andreea-germană 

         - Marin Oana-lb. engleză 

         - Olaru Corina-lb. română 

         - Ifrim Mariana- chimie 

              -DobrinValentina-biologie 

   -Drăguțu Persida-lb. română 

   -Goia Iuliana-geografie 

-Vechiu Luiza-psiholog școlar 

-Vrabie Felicia-chimie 

-Tudor Gabriela-fizică 

-Pătrășcanu Beatrice-socio-umane 

-Angheluță Carmen-matematică 

-Rădulescu Venera-laborant 

-Preda Ștefănache-inginer de sistem 

8.     Reconversie profesională 

- Angheluţă Carmen        - informatică 

- Ciocănel Adriana - informatică 

- Ioniţă Doina  - informatică 

- Popa Monica  - geografie 

- Tudor Gabriela            - lb. engleză 

9.    Profesor mentori 

- Ciocănel Adriana - informatică  

10.    Membri ai Corpului Naţional de Experţi în management organizaţional 

Tiron Viorica - fizică 

Ciocănel Adriana - informatică 

Drăgan Oliwer - matematică 

Branişte Dorina - limba şi literatura română 

Olaru Corina - limba şi literatura română 

Ifrim Marian            -chimie 

Marin Oana              -lb. engleză 

Ioniță Doina              -informatică 

Angheluță Carmen   -matematică 

Filimon Cătălin          -educație fizică 

Precupanu Monica    -istorie 

  

2.2. SITUATIA PRIVIND GRADAŢIA DE MERIT 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Perioada 

1.  Tudor Gabriela Profesor 2014-2019 

2.  Onica Monica Iuliana Profesor 2014-2019 
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3.  Chirilă Daniela Secretar 2015-2020 

4.  Preda Ştefanache Informatician 2015-2020 

5.  Ciocănel Adriana Profesor 2016-2021 

6.  Ardeleanu Cornelia Profesor 2015-2020 

7.  Călianu Marcela  Profesor 2015-2020 

8.  Precupanu Monica Profesor 2017-2022 

9.  Nistor Ștefan Profesor 2015-2020 

10.  Marin Oana Profesor 2016-2021 

11.  Angheluță Carmen  Profesor 2015-2020 

12.  Olaru Corina profesor 2015-2020 

13.  Maxim Odorica Bibliotecar 2015-2020 

14.  Ioniță Doina profesor 2014-2019 

 

III. DIMENSIUNI CALITATIVE  ALE PROCESULUI 

INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 

3.1. SITUAȚIA LA PURTARE ȘI FRECVENȚA ELEVILOR ÎN SEMESTRUL I 

 

A. SITUAŢIA DISCIPLINARĂ 

        

 

 

 

 

 

 

    

NIVEL MEDII LA PURTARE 

sub 7 9,99-7 10 

GIMNAZIU - - 125 

LICEU - 40 699 

TOTAL 

ŞCOALĂ 

- 40 824 
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                  B.  SITUAȚIA ABSENȚELOR PE CLASE  

   SEM. I, AN ȘCOLAR 2018 - 2019   

          

  Cls Nr.elevi Nr.fete 

Total 

abs. Fete 

Abs. 

mot. Fete 

Abs. 

nem. Fete 

1 5 30 14 151 71 129 62 22 9 

2 6 31 20 127 103 86 76 41 27 

3 7 31 17 135 43 97 32 38 15 

4 8 33 17 170 103 114 77 56 28 

  125 68 583 320 426 247 157 79 

5 9A 28 10 284 128 174 82 110 46 

6 9B 28 9 143 45 63 21 80 24 

7 9C 29 16 347 100 266 64 81 36 

8 9D 30 9 481 119 343 80 138 39 

9 9E 30 22 159 83 97 44 62 39 

10 9F 30 16 140 74 79 42 61 33 

  175 82 1554 549 1022 333 532 217 

11 10A 30 8 383 74 205 44 148 30 

12 10B 30 12 496 148 287 80 209 68 

13 10C 32 25 267 151 219 114 48 37 

14 10D 29 17 411 183 180 97 232 86 

15 10E 30 21 277 241 198 181 79 60 

16 10F 31 22 608 553 133 104 475 439 

  182 105 2442 1350 1222 620 1191 720 

17 11A 28 10 344 110 220 73 124 37 

18 11B 25 12 500 166 334 108 166 56 

19 11C 31 25 321 276 158 126 163 144 

20 11D 29 22 795 545 695 487 100 58 

21 11E 29 23 438 366 237 216 201 150 

22 11F 31 23 459 382 290 249 169 133 

  173 115 2857 1845 1934 1259 923 578 

23 12A 28 12 419 164 290 106 129 58 

24 12B 27 6 251 70 84 21 167 31 

25 12C 31 18 587 306 479 251 108 55 

26 12D 32 23 421 309 267 202 154 107 

27 12E 30 22 616 364 497 284 119 80 

28 12F 30 20 387 261 190 133 197 128 

29 12G 31 20 685 486 398 281 272 191 

  209 121 3366 1960 2205 1278 1146 650 
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 GIMN 125 68 583 320 426 247 157 79 

 LICEU 739 423 10219 5704 6383 3490 2601 2165 

   864 491 10802 6024 6809 3737 2758 2244 

 abs./ elev 12.50 12,26 7,88 7,61 3.19 4,57 

    

Total 

abs. Fete 

Abs. 

mot. Fete 

Abs. 

nem. Fete 

 

ABSENȚE ELEVI RROMI 

SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

NR. 

CRT. 
NUMELE ȘI PRENUMELE CLS. 

ABSENȚE 

TOTAL NEMOT. MOTIV. 

1.  COBZARU R. ALEXANDRU IX.D 48 9 39 

2.  MACOVEI  D. DIANA  ALEXANDRA IX.D 20 5 15 

3.  BALTĂ S. EVA ELENA IX.E 5 3 2 

4.  PROCA C. ALEXANDRA MIRIAM IX.E 3 3 0 

5.  PLEȘCAN M. DANA MĂDĂLINA IX.F 9 2 7 

6.  PRISTAVU I. IULIAN CORNEL IX.F 0 0 0 

7.  DĂNĂILĂ N. IONUȚ MĂDĂLIN X.A 8 8 0 

8.  ROLEA S.R. MIHAI ALEXANDRU X.A 13 8 5 

9.  MIHAI S. SORIN  DANIEL X.B 10 8 2 

10.  RĂDUCAN V. ROMEO  NECULA X.B 34 18 16 

11.  FILIMON M.G. TABITA  DANIELA X.C 3 3 0 

12.  CĂRĂMIDARU S.G. SORIN  GIM X.D 5 5 0 

13.  
SĂNDULACHE F. ALEXANDRA ELENA 

X.D Retrasă crr.5495/29.11.2018,  CA 

13.12.2018 

14.  IOAN F. ANI ALEXANDRA X.E 14 1 13 

15.  MIRICA M. CLAUDIA NICOLETA X.E 8 1 7 
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16.  DROSU R. MARICICA MĂDĂLINA X.F 369 369 0 

17.  GĂITAN V. GIULIA FLORENTINA X.F 12 12 0 

18.  ROMAN F. COSTEL MARCEL XI.C 11 9 2 

19.  
AVĂDANEI V. ANDREEA 

XI.D Retrasă crr.4769/2.10.2018, CA 

11.10.2018 

20.  FIERARU J. VALERICA IONELA XI.D 2 0 2 

21.  GOLODIN L. VICTORIȚA XI.E 46 9 37 

22.  IORDACHE D. DENISA GEORGIANA XI.E 13 5 8 

23.  DOBRA S.M. RODICA VERONICA XI.F 19 0 19 

24.  DUMITRU I. IACOV XI.F 3 3 0 

25.  DUMITRU I. IOSIF XI.F 2 1 1 

26.  CĂLIN S.FLORENTIN CIPRIAN XII.B 10 5 5 

27.  ILINCA V. MARICEL GABRIEL XII.C 16 3 13 

28.  
SCRIPCARU C. REBECA DANIELA 

XII.C Retrasă crr.5529/3.12.2018,  CA 

13.12.2018 

29.  BULGARU R.C. MARICELA RAMONA  XII.D 15 6 9 

30.  FILIMON M.G. REBECA XII.D 1 1 0 

31.  CHELMU G.G.ADRIAN MARIAN XII.E 8 1 7 

32.  DUȚU G.I. MĂDĂLINA XII.E 0 0 0 

33.  BURLACU F. MARIANA MIHAELA XII.F 24 21 3 

34.  SĂNDULACHE D.ALEXANDRU VALENTIN XII.F 9 9 0 

35.  MIHAI  S. ALEX JAN  XII.G 41 26 15 

36.  ROMANOV  M.IULIA XII.G 4 4 0 

 TOTAL  785 558 227 

 NR. ABS./ ELEV (36 – 3= 33 elevi)  23,79 16,91 6,88 
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3.2 . REZULTATE LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I 

 

A. PROMOVABILITATE- TOTAL PE ȘCOALĂ- 98,72% 

 

       GIMANZIU - procent de promovabilitate- 98,40% 

                     LICEU - procent de promovabilitate-98,81 % 

 

B. DISTRIBUŢIA ELEVILOR ÎN FUNCŢIE DE MEDII 

 

 Promovaţi 5 - 6,99 7 - 8,99 9 - 10 

GIMNAZIU 123 - 19 104 

CLS. IX 174 - 98 76 

CLS. X 181 - 125 56 

CLS. XI 171 5 72 94 

CLS. XII 204 - 71 133 

TOTAL 

LICEU 
730 5 366 359 

TOTAL 

ŞCOALĂ 
853 5 385 463 

TOTAL 

ȘCOALĂ 

% 

 0,58 % 45,13% 54,27% 

 

C. ELEVI CORIGENŢI ŞI CU SITUAŢIE NEÎNCHEIATĂ   

LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI  I – AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLS 

ELEVI 

CORIGENTI 

ELEVI 

CU SITUAŢIE 

NEÎNCHEIATĂ 

1.  ALBU  COSTACHE ANTONIO VI.A MATEMATICĂ  

2.  MIRON  IOANA RIHANNA VI.A FIZICĂ  

3.  BĂLAN MARIA DELIA IX.A LB. ENGLEZĂ  

4.  DROSU R. MARICICA MĂDĂLINA X.F  TOATE OBIECTELE 

5.  CONSTANDACHE ANDREI XI.A LB. ROMÂNĂ  

6.  CAPOTĂ  REBECA XI.D  TOATE OBIECTELE 

7.  FILIP TEODOR CONSTANTIN XII.A MATEMATICĂ  

8.  CIOCOIU FLORIN XII.A  TOATE OBIECTELE 

9.  MĂSTĂCAN BOGDAN CRISTIAN XII.B MATEMATICĂ  
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10.  MOISEI ANIȘOARA XII.G GEOGRAFIE  

11.  UDRESCU ELLA CRISTINA XII.G GEOGRAFIE  

 TOTAL  8 3 

 

REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE PÂNĂ LA 01.02.2019 

AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

Nr 

crt 

Numele şi 

prenumeleelevului 

Clas

a 
 Concursul Premiul Profesor 

CONC. LOCALE 

1 CĂLIN DELIA VI C. LOCAL DE MATEMATICĂ 

”EMILIAN TROFIN” ED. I 

I ANGHELUȚĂ 

CARMEN 2 COSTIN THEODORA VI III 

3 BOBU ALEXIA VI M 

4 TOTOLICI CRISTINA XII

G 

C. LOCAL ”CÂND VIOARELE 

TĂCURĂ.../ POEZIA LUI 

RĂSUNĂ...” 

II  

5 
GRECEA 

GEORGEANA 
XC M 

DRĂGUȚU 

PERSIDA 

6 CĂLIN ANDREEA XIIE C. MUNICIPAL DE ARTĂ 

PLASTICĂ ȘI ISTORIE ”ZIUA 

UNIRII PRINCIPATELOR 

ROMÂNE” 

I 
RUSU 

POLIANA 7 
MERLUȘCĂ 

PATRICIA 
VIII I 

CONC. JUDEȚENE 

1 COSTIN THEODORA VI 
C. JUDEȚEAN ”IORGU IORDAN 

NE-A ÎNVĂȚAT SĂ VORBIM 

ROMÂNEȘTE” ED. I 

I POSTELNICU 

ELENA 2 BOBU ALEXIA VI I 

3 CĂLIN DELIA VI III 

4 OANCĂ 

ALEXANDRU 

VII I DRĂGUȚU 

PERSIDA 5 DRĂGAN BOGDAN VII I 

6 ENACHE MARIA VII II 

CONC. INTERJUDEȚENE 

1 PĂDURE RAREȘ VI C. INTERJUDEȚEAN DE 

MATEMATICĂ ”CRISTIAN S. 

CALUDE” 

M ANGHELUȚĂ 

CARMEN 

2 BĂRARU ALEX XII

A 
ROVER RUCKUS DEMO 

ROBOTICS 

Eveniment în cadrul IT& 

SCIENCE ROOTS VER 1.1  

CERTIF. 

PART. 
CIOCĂNEL 

ADRIANA 

DRĂGAN 

OLIWER 

3 CIOLACU COSMIN XII

A 

CERTIF. 

PART. 4 SPĂSENIE VIORICA XII

A 

CERTIF. 

PART. 5 LUPU ALEXANDRU XII

A 

CERTIF. 

PART. 6 COSTEA BOGDAN XIB CERTIF. 

PART. 7 DIMITRIU ILIE XIB CERTIF. 

PART. 8 ȘERBAN IULIAN XIB CERTIF. 

PART. 
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9  XIB 
(Roboți și programare) 

FOCȘANI, 25.01.2019 

CERTIF. 

PART. 

CONC. NAȚIONALE 

1 ENACHE BOGDAN 

ANDREI 

XIIF C. NAȚIONAL 

INTERDISCIPLINAR PE ECHIPE 

”LUMEA PE CARE O 

DESCOPERI” 

CERTIF. 

PART. 

CORPACI 

PARASCHIV

A 

2 RADU MĂDĂLINA 

PAULA 

XIIF 

3 CHISCOP LUIS XIIE 

4 NECHIFOR 

ALEXANDRU 

XIIF 

5 BLĂNAR ELENA XIIE 

6 MIHALACHE 

ALEXANDRU 

XID 

7 BĂRARU ALEX XII

A 

C. NAȚIONAL DE FIZICĂ 

APLICATĂ ”UNIVERSUL 

EINSTEIN” 

SECȚ. FIZICĂ APLICATĂ 

I 

TUDOR 

GABRIELA 

CIOCĂNEL 

ADRIANA 

8 CIOLACU COSMIN XII

A 9 DRĂGUȚU RAREȘ XII

A 10 NIȚU MĂDĂLINA XII

A 11 CHICOȘ VERONICA 

ELIZA 

XII

A 

C. NAȚIONAL DE FIZICĂ 

APLICATĂ ”UNIVERSUL 

EINSTEIN” 

SECȚ. 

INTERDISCIPLINARITATE 

III 

TUDOR 

GABRIELA 

 

12 BĂRARU ALEX XII

A 13 CIOLACU COSMIN XII

A 14 DRĂGUȚU RAREȘ XII

A 
15 

PODARU FLORINA 

COSMINA 
XIIC 

C. NAȚIONAL 

,,RECUNOȘTINȚĂ 

FĂURITORILOR MARII UNIRI” 

SECȚ. CREAȚIE LITERARĂ 

II 
PRECUPANU 

MONICA 

CONC. INTERNAȚIONALE 

1 CERNICA ADELINA  FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 

DE POEZIE ȘI EPIGRAMĂ 

”ROMEO ȘI JULIETA LA 

MIZIL” 

D. PART. 

OLARU 

CORINA 

2 RADU DIANA  D. PART. 

3 ENE RALUCA  D. PART. 
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IV. ACTIVITATEA COMISIILOR ȘCOLARE 

 

4.1. ARIA CURRICULARĂ - LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

ANALIZA ACTIVITǍŢILOR COMISIEI DE LIMBA ROMANA PE SEMESTRUL I 

 

In semestrul I din anul scolar 2018-2019, activitatea desfasurata de catre profesorii de limba 

romana a avut drept  principal scop asigurarea unui act educational de calitate.  

Intreaga activitate a fost conceputa,  incat sa permita atingerea obiectivelor stabilite la 

inceputul anului scolar: 

- Proiectarea activitatilor didactice si conceperea strategiilor adecvate in concordanta cu 

particularitatile fiecarui colectiv de elevi. 

- Stimularea interesului elevilor pentru disciplina limba romana(cu accent pe caracterul practic - 

aplicativ in procesul de  

predare-invatare). 

- Proiectarea si realizarea eficienta a tuturor activitatilor de pregatire a elevilor in vederea participarii 

la concursurile scolare si la Examenul de Bacalaureat. 

Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice de limba romana a cuprins :  

1. Activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă; 

2. Activitatea de perfectionare metodico-stiintifica ; 

3. Activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare ;  

4. Analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor ; activitati de pregatire 

suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de pregatire pentru 

participarea la concursurile scolare. 

1) Activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă 

 În cadrul activităţii de proiectare a demersului didactic menţionez: 

o Întocmirea la termen a planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare de către toţi 

membrii comisiei. 

o Consultarea listelor de manuale avizate de MEN şi achiziţionarea acestor manuale pentru elevii 

claselor XI-XII într-un procent semnificativ. 

o Achizitionarea de manuale prin biblioteca scolii pentru clasele XI-XII;. 

o Aplicarea testarii initiale si a testelor de revenire; 

o Realizarea portofoliului ca profesor, coordonarea realizarii portofollilor elevilor; 

o Intocmirea fiselor de lucru, a bateriilor de teste, precum si a soft-urilor educationale. 

o Utilizarea si intretinerea materialului didactic aflat in dotarea laboratoarelor, precum si 

sustinerea unor lectii in laboratorul AEL. 

o Pregatire cu elevii capabili de performanta; 

o Activitatea didactică propriu-zisă s-a concretizat în ore de calitate, atrăgând elevii spre aceste 

discipline, la care se îmbină activitatea teoretică cu activitatea practică. Membrii catedrei au 

desfasurat ore cu un inalt grad de interactivitate, iar elevii au participat activ la descoperirea si 

dobandirea cunostintelor.  Profesorii de limba romana au conceput orele intr-o astfel de maniera, 

incat acestea sa constituie un real suport educativ pentru elevi, in ceea ce priveste atitudinile 
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pozitive in raport cu cunoasterea stiintifica, dezvoltarea capacitatilor intelectuale de nivel inalt, 

cultivarea curiozitatii stiintifice si a spiritului de investigatie.  

2) Activitatea de perfecționare metodico-științifică  

 Referitor la activitatea de perfectionare metodico-stiintifica, profesorii de limba romana au 

participat la toate activităţile organizate la nivelul Comisiei, implicându-se în activităţile acesteia 

prin susţinere de ore demonstative, prezentari de referate cu teme deosebite, informari de 

specialitate, intocmirea unor proiecte de lectii si teste cu diferite tipuri de itemi. 

Activitatile metodico-stiintifice desfasurate in semestrul I din anul scolar 2018-2019 au 

cuprins: 

Referate metodice: 

• Referat metodic: “ Importanta evaluarii initiale-metode si tehnici”-prof. Trofin Veronica 

• Referat metodic:   “ Adaptarea stilurilor de predare la stilurile de invatare ale elevilor ” - 

noiembrie 2018, sustinut de  prof. Olaru Corina. 

Participarea la Cercul metodic pe oras la disciplina limba romana la C.N.A.E.  Tecuci, cu 

tema: .  „Identitate romaneasca- redescoperirea radacinilor culturale’’ 

Alte activitati realizate in cadrul comisiei metodice: 

 

• Informare privind activitatea comisiei metodice in anul scolar 2018-2019; 

• Analiza rezultatelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2019; 

• Planificarea activitatilor comisiei pe semestrul I si aprobarea planului managerial al comisiei; 

• Prezentarea tematicii si a graficului de pregatire pentru examenul de Bacalaureat; 

• Informare privind rezultatele testarilor initiale - discutii pe aceasta tema, propuneri de optimizare 

a rezultatelor elevilor (octombrie 2018); 

• Prezentarea unor modele de proiecte de lectie, modele de teste utilizate la discipina limba romana 

(noi. 2019); 

• Informare privind rezultatele testelor de revenire - discutii, analiza comparativa si propuneri de 

optimizare a rezultatelor elevilor (decembrie 2018) 

Privitor la activitatea de formare profesională continuă, mentionez ca membrii Comisiei 

manifesta o preocupare de perfectionare continua. 

✓  Membrii comisiei sunt implicaţi si în activitatea altor Comisii la nivelul Colegiului, dupa cum 

urmeaza : 

 

Numele si prenumele 

profesorului 

Comisii la nivelul scolii 

Olaru Corina - Membru in Consiliul de Administratie-reprezentant primar; 

- Responsabil Comisia de Limba si Comunicare; 

-  Comisia penru Curriculum; 

- Comisia de monitorizarea parcurgerii ritmice a planificarilor 

calendaristice; 

 

-Comisia de verificare a ritmicitatii notarii 

-Comisia de consiliere si orientare scolara; 

-Comisia pentru promocarea imaginii scolii; 

-Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare; 

Comisia pentru perfectionare si formare continua; 
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Postelnicu Elena - Comisia pentru programe si proiecte europene; 

-Echipa de implementare a proiectului „Rose”; 

 

 

 

  

Braniste Dorina Echipa de implementare a proiectului” Rose”; 

-Secretar CA; 

-Comisia de evaluare a calitatii educatiei; 

-Comisia pentru consiliere si orientare; 

Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 

dezvoltarii sistemului de control intern|managerial 

 

Dragutu Persida - Responsabil lectorate cu parintii cls.V-VIII; 

- Comisia de  lapte si corn 

-Comisia de revizuire a regulamentului de organizare si functionare; 

-Echipa de implementare a proiectului „ROSE”; 

 

 

 

 

Trofin Veronica  

 

  - Echipa de implementare a proiectului „ROSE” 

- Comisia de verificare a cataloagelor si a documentelor scolare; 

 

 

 

 

3) Activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare  

4) Profesor-Braniste Dorina 

5) Participare la concursul stiintific » Competent la limba Romana » 

6) Participare cu elevii la concursul de proza originala-Amintiri dintr-o calatorie » 

7) Mentiune cu elevul Susan George la concursul de fotografie in parteneriat cu Casa de 

Cultura Tecuci ; 

Participare la activitatea interdisciplinara” Poezia intre stinta si credinta” noiembrie 2018; 

8) Participare cu elevi la cenaclul literar » Hyperion » desfasurat in doua sedinte –noiembrie si 

decembrie 2018 

9)  Profesor coordonator al revistei literare „Hyperion” 

Participare la activitatea de omagiere al liceului prin evocarea personalitatii primului 

director al Colegiului Stefan Codreanu-noiembrie 2018 

 

Profesor: OLARU CORINA 

 -Participare cu elevii la Festivalul National de Poezie » Costache Conachi » octombrie-2018 

 -Diplome de participare  finalizate cu o carte de aforisme si desene la activitatile realizate la 

C.N.C.H. in cadrul Festivalului International al Aforismului ; 
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        Diploma de participare cu trei eleve la Concursul International de Creatie » Romeo si 

Julieta « de la Mizil –ianuarie 2018 ;-eleva-Cernica Adelina-cls. a X a E ; Radu Diana-cls.a 

XI a D ; Potarniche Raluca-cls a IX a D ; 

  -Prof. coordonator al Cenaclului literar « Hyperion » ; 

  -Prof. coordonator al  a revistei Cenaclului « Hyperion » ; 

Participare la lansare de carte a prof. universitar G Dinga-20 nov. 2018; 

Participare la lansare de carte a  prof. Vasile Ghica „Ecaterina Vogoride –Ioana D`ARC a 

Romaniei” 

Obtinerea de premii  cu elevii –premiul I si premii II  la concursul » Amintiri dintr-o 

calatorie » 

-Participare la Simpozionul Stiintific « Competent la limba romana » ; 

Activitate Omagiala dedicata poetului national Mihai Eminescu – voievodul culturii 

romanesti ianuarie-2019 

-Pregatire cu elevii pentru Olimpiada de limba si literatura romana » George Calinescu « - 

-Activitati dedicate zilelor Colegiului 

     - : « Elevii la catedra-profesorii in banci » 

      « -Internetul- o provocare  

Articole publicate in revista „Din culisele bibliotecii scolare; 

-     Profesor redactor la revista” Din culisele bibliotecii scolare” care a obtinut premiul 

I la Festivalul National Anelisse de la Iasi 2018 ; 

 

     Dragutu Persida 

➢ Implicarea în programul Rose, ca profesor pentru activități remediale pentru elevii 

claselor a XII 

➢ Profesor coordonator al elevei Grecea Georgiana cls aX a C care a obtinut mentiune 

la concursul organizat de Biblioteca Municipala Stefan Petica”-Cand viorile tacura.. 

Poezia lui rasuna”, sectiunea Creatie literara; 

➢ Profesor coordonator al elevei Grecea Georgiana-X C care a obtinut premiul I la 

concursul local de creatie literara Amintiri dintr-o calatorie”; 

➢ Profesor coordonator al elevilor din clasa a VIIa ,Dragan Bogdan-premiul I;Oanca 

Alexandru-premiul I; Enache Maria –premiul al IIlea la concursul judetean” Iorgu 

Iordan ne-a invatat sa vorbim romaneste” 

➢ Activitate in cadrul catedrei 

➢  Profesor coordonator al activitatii organizate in memoria scriitorului Ion Creanga” 

Din povestile lui Creanga”,sustinuta la C.D.I. de catre elevii claselor  aVa ;a VII a; IX 

C; IX D; 

➢ Participare la activitatea literara” Poezia intre credinta si stiinta”; 

➢ Participare la activitatea de prezentare a presonalitatilor Colegiului, evocarea 

personalitatii lui Stefan Codreanu de catre nepoata sa; 

➢ Profesor coordonator al realizarii filmului si catalogului deprezentare a colegiului cu 

ocazia sarbatoririi a 140 de ani de la infiintare; 

➢ Pregatire suplimentara cu elevii clasei a XII a A pt Bacalaureat; 

➢ Pregatire suplimentara cu elevii calificati pentru olimpiada de Limba romana –faza 

judeteana; 

➢  

Balan Manuela Elena 
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Participare la concurs  „Iorgu Iordan ne-a invatat sa vorbim romaneste” 

Membru al juriului in concursul literar” Amintiri dintr-o calatorie” 

Activitate” Lumea povestilor lui Creanga”-decembrie 2018; 

Activitate omagiala dedicata poetului national Mihai Eminescu Dor de Eminescu” -15 

ian. 2019; 

Participare la concurs Comper-faza locala 18-01-2019 cu elevii claselor a Va; a VIIIa; 

aIXa; a X a; 

Participare la activitatea cenaclului literar; 

Progam PEPS-ROSE- saptamanal; 

Pregatire suplimentare clasa a VIIIa; 

Participare la activitatea cu invitati – „Poezia intre stiinta si credinta”; 

Prezentare C. D. I. elevilor de clasa aVa; 

Aplicarea simularii Evaluarii Nationale la clasa a VIIIa lunar; 

 

Profesor Postelnicu Elena 

 

Colaborator al activitatii’ Astazi s-a nascut Hristos”; 

Participare la activitatea „Eminescu prin ochi de copil”-15 ianuarie CDI ; 

Participare la lansare de carte a prof. Ghica Vasile Ecaterina Vogoride- Ioana D`Arc 

a Romaniei” desfasurata la Biblioteca Municipala Tecuci; 

Participare cu elevii la concursul  „Iorgu Iordan ne-a invatat sa vorbim romaneste” 

finalizat  cu 2 premii I si un premiu II; 

Membru al juriului in concursul literar” Amintiri dintr-o calatorie”; 

Implicarea in organizarea OLLR –faza pe scoala si selectia elevilor pentru faza 

judeteana; 

Participare la concursul Comper faza locala -18 -01-2019; 

Program PEPS-ROSE-saptamanal; 

Participare cu elevii la activitatea literara” Poezia intre stiinta si credinta” 

Participare cu elevii la cenaclul literar HYPERION finalizat cu lansare de revista 

 

       Profesor; Postelnicu Elena 

 

- Participare la Simpozionul Stiintific “Competent la limba romana” 

- Profesor evaluator la Concursul de proza memorialistica” Amintiri dintr-o calatorie” 

–premii si mentiuni; 

- Participare cu elevii la Cenaclul literar “Hyperion”; 

- Profesor colaborator la revista” Din culisele bibliotecii scolare” 

- Activitati desfasurate in cadrul Cercului de lectura-clasa a Va; 

- Activitate Omagiala de ziua lui Mihai Eminescu- “Steaua cardinala a 

  culturii romane”; 

- Profesor mentor la Concursul National’ COMPER”; 

Profesor evaluator la concursul de creatie Cand vioarele tacura” 

-promovabilitate la examenul de Bacalaureat 98% 

 

     -Activitati desfasurate in saptamana “Scoala Altfel” “-Sa ne cunastem scriitorii” 
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PROTOCOL DE COLABORARE stabilit cu: 

 

➢ Casa de Cultura a Municipiului-profesor Olaru Corina ;Braniste Dorina; 

➢ Asociatia Cultural -Stiintifica „ Pleiades” – prof. Olaru Corina; Trofin Veronica; 

➢ Biblioteca Municipala” Stefan Petica”- profesorii- Dragutu Persida, Trofin Veronica, Nistor 

Sandita;Postelnicu Elena; 

➢ Fundatia Culturala „Pelin’ -profesor- Olaru Corina; 

➢ Muzeul Teodor Cincu- Prof. Olaru Corina; 

 

PROIECTE NATIONALE: 

Proiectul National pentru success in educatie “Rose”-profesorii; Braniste Dorina, Postelnicu 

Elena, Balan Elena,Trofin Veronica; 

ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT 

➢ Proiectul „ Saptamana legumelor si fructelor” – predarea de fructe si legume la Cantina de 

ajutor social –profesorii catedrei;  

➢ Saptamana fructelor – activitate de voluntariat – cl. a VII-a – oferit fructe pentru Centrul 

copiilor cu disabilitati si Scoala Speciala Tecuci (21.11.2014);-Profesorii catedrei 

➢ Proiectul SNAC – Activitati relizate la Centrul copiilor cu dizabilitati neoromotorii cu ocazia lui 

Mos Nicolae – prof. Olaru Corina;Braniste Dorina, Dragutu Persida; 

 

10) Analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor claselor a IX-a ; activitati de 

pregatire suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de 

pregatire pentru prezentarea la concursurile scolare  

In luna septembrie a anului scolar 2018 s-au aplicat teste initiale la clasele de inceput de ciclu 

scolar , la disciplina limba romana, pentru a constata nivelul pregatirii elevilor. 

Se constata un progres inregistrat in pregatirea elevilor la cele trei discipline, in urma aplicarii 

testelor de progres la sfarsitul semestrului I, in luna decembrie 2018 ;.  

Comparativ cu testarea initiala din luna septembrie, se constata o crestere a mediei pe clasa,  

numarul notelor bune fiind in crestere. Un procent mare din totalul elevilor testati au reusit sa-si 

insuseasca notiunile teoretice de baza, dar se semnaleaza deficiente in rezolvarea itemilor cu grad 

crescut de dificultate.  

Masuri de ameliorare propuse: 

- Stabilirea in continuare a sarcinilor de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor. 

- Utilizarea unui ansamblu de metode activ-participative si a mijloacelor de invatamant adecvate , 

care sa favorizeze stimularea interesului pentru studiul limbii romane;. 

- Aplicarea metodelor alternative de evaluare.; 

- Acordarea unei atentii deosebite in formularea sarcinilor de lucru , cresterea timpului de lucru 

planificat pentru rezolvarea problemelor la disciplina limba romana;. 

- Orientarea studiului individual catre notiunile mai putin intelese de catre elevi. 

- Sistematizarea cunostintelor si reactualizarea in permanenta a notiunilor assimilate. 

- Urmarirea in continuare a progresului scolar la fizica pentru fiecare elev in parte.  

Profesorii care au avut ore la clasele a XII-a au organizat ore de pregatire suplimentara cu 

elevii care au optat pentru disciplina limba romana la Examenul de Bacalaureat, pe parcursul 

semestrului I, conform planificarilor, inca din luna octombrie.   
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Propunem urmatoarele masuri pentru imbunatatirea rezultatelor pentru sesiunea iunie 2018 

a examenului de bacalaureat: evaluarea continua a elevilor prin testari saptamanale, stabilirea unei 

legaturi stranse cu familia elevului, pentru a le comunica parintilor evolutia elevului, cresterea 

exigentei, participarea elevilor la toate orele de pregatire suplimentara efectuate in scoala, 

antrenarea elevilor in Simularea Examenului de Bacalaureat ce se va desfasura in luna martie 2018. 

O deosebită atenţie s-a acordat pregătirii lotului olimpic .  

Ca o concluzie finala, activitatea comisiei in semestrul I din anul scolar 2018-2019 s-a 

desfasurat in conditii bune, membrii comisiei fiind preocupati de cresterea calitatii si eficientei 

procesului de predare-invatare la disciplinele de specialitate.  

                                                            

ANALIZĂ SWOT 

PUNCTE TARI 

-Implicarea profesorilor si a elevilor in proiecte educationale- :”Rose” 

- Foarte buna pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice. 

- Implicarea responsabilă şi competentă a cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ. 

- Aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării. 

- Relaţia afectivă profesori-elevi. 

- Implicarea unor elevi în activităţi diverse: simpozioane, mese rotunde, spectacole, concursuri pe 

diverse teme, creaţii proprii etc. 

- Aplicarea celor mai moderne modalităţi de receptare a textului literar: lectura orizontală, lectura 

verticală, relaţia intentio auctoris – intentio operis – intentio lectoris, lector inocent – lector 

eficient – lector competent etc. 

- Realizarea activităţilor de evaluare a elevilor pe tot parcursul orelor. 

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi ale profilului: proiecte, simpozioane, olimpiade, 

concursuri, publicaţii etc. 

- Formarea continuă a cadrelor didactice. 

- Organizarea unor activităţi de excepţie cu prilejul diverselor evenimente: sărbătorile de 

Craciun,ziua lui Eminescu,ziua Unirii ,Zilele Colegiului 

 

PUNCTE SLABE: 

- Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii 

permanente a calculatorului. 

- Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să le 

permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori 

insuficienţa vocabularului. 

- Absenteismul repetat al unor elevi la orele de pregatire suplimentara pentru B.A. C.; 

- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare. 

- Lipsa lecturii suplimentare. 

- Scăderea interesului pentru actul învatarii. 

 

AMENINŢĂRI: 

- Scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii. 

- Lipsa de interes a elevilor pentru studiul literaturii române şi a literaturii universale. 

- Constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a 

lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării; 
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- Imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, dicţionare etc. 

indispensabile procesului instructiv-educativ 

- Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură parcurgerea 

conţinuturilor învăţării. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbă română .. 

- Asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă.  

- Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

- Asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor. 

- Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare. 

- Dotarea  cabinetului de limba romana. 

- Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri ale profilului respectiv. 

- Implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea 

inteligenţelor multiple ale elevilor. 

 

PLAN REMEDIAL-ARIA CURRICULARA LIMBA SI COMUNICARE 

-Recuperarea laturilor disfunctionale. 

-Structurarea unor comportamente dezirabile. 

-Dezvoltarea atitudinii pozitive de relationare in grup. 

-Dezvoltarea motricitatii generale si a finei motricitati. 

- Încercarea de a atrage cât mai mulţi elevi spre studiul aprofundat al literaturii române şi al 

limbilor moderne. 

- Stimularea gustului pentru lectură. 

- Implicarea elevilor în activităţi atractive care să le îmbogăţească cunoştinţele şi să le dezvolte 

vocabularul. 

- Folosirea mijloacelor audio-vizuale în învăţatea limbilor moderne şi în cunoaşterea subiectelor 

unor opere literare. 

- Reducerea absenteismului prin folosirea unor modalităţi persuasive referitoare la importanţa 

parcurgerii cursurilor liceale. 

- Dotarea suplimentară a cabinetului cu CD/DVD-uri care să conţină materiale / opere ale literaturii 

române si literaturii universale. 

- Realizarea unor activităţi interdisciplinare. 

- Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenul de Bacalaureat. 

-Imbunatatirea frecventei elevilor . 

-Perfectionarea metodelor utilizate de profesori la clasa. 

-Insusirea temeinica a notiunilor teoretice si formarea unor abilitati practice.                                      

-Pregatirea psihologica a elevilor care sustin examenul de Bacalaureat. 

 

                                

 

                                                                                             Responsabil Comisie metodica , 

 

 

 

                                                           Prof.   Olaru Corina 
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CATEDRA DE LIMBI STRĂINE 

 

COMPONENȚA COMISIEI METODICE 

Prof. Marin Oana Maria – limba engleză- limba franceză 

Prof.Panait Elena – limba engleză 

Prof. Dumitrache Cristina Maria- limba engleză 

Prof. Stancu George- limba engleză 

Prof. Petrea Maria- limba franceză 

Prof. Druţă Alina- limba franceză 

Prof. Negru Andreea – limba germană 

RESPONSABILITǍȚI ALE MEMBRILOR COMISIEI LA NIVELUL ȘCOLII 

Prof. Marin Oana Maria 

✓ DIRECTOR ADJUNCT 

✓ MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE   

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU CURRICULUM 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE MONITORIZARE PURTARE, ÎNSEMNE 

DISTINCTIVE UNITATE 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PREVENIREA  ŞI  COMBATEREA  

VIOLENŢEI ÎN MEDIU ŞCOLAR 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, RECHIZITELOR 

ŞCOLARE,BANI DE LICEU ŞI EURO 200 

✓ MEMBRU ÎN COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

✓ PREȘEDINTE COMISIA DE  RECEPŢIE, INVENTARIERE, CASARE A 

ELEMENTELOR DE PATRIMONIU ŞI DE CLASARE ŞI VALORIFICARE  

A MATERIALELOR REZULTATE 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI  ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ȘI 

ÎNSCRIERII ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA  ORARULUI  ŞI 

ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU CONSILIERE, ORIENTARE ŞI ACTIVITĂŢI 

EXTRAŞCOLARE ȘI ELABORAREA OFERTEI COLEGIULUI 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL SUPERIOR AL 

LICEULUI PENTRU ELEVII DIN CLASA A X-A 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA RESPONSABILĂ CU  PROMOVAREA IMAGINII 

ŞCOLII  

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE SALARIZARE SI VERIFICARE A ÎNCADRĂRII  

✓ COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A DOCUMENTELOR 

ŞCOLARE 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE 

CONTINUĂ 
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✓ PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ŞI 

ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE 

CONTROL INTERN/MANAGERIAL  

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU ALEGEREA NIVELULUI CLASEI ÎN CARE 

VA FI ÎNSCRIS ELEVUL, ÎN CAZUL ELEVILOR AUDIENŢI 

✓ PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE A ELEVILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ, SIGURANȚA 

CIVICĂ  

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE CONSULTARE A SITE-ULUI MEN/ISJ, A EMAIL-

ULUI UNITĂȚII, A FORUMULUI DIRECTORILOR ȘI DE GESTIONARE A 

SISTEMULUI INFORMATIC DIN UNITATE ȘI A PAGINII DE FACEBOOK 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE/ 

COMPETIȚII SPORTIVE  

✓ COORDONATOR DE GRANT, PREȘEDINTE COMISIA  DE SELECȚIE A 

CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE 

”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES” 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA PARITARĂ DE LA NIVELUL COLEGIULUI 

✓ MEMBRU ÎN ECHIPA DE COORDONARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL 

”ȘCOALA ALTFEL” 

✓ COMISIA DE REVIZUIRE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE 

 

Prof. Dumitrache Cristina Maria 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE P.S.I. ȘI SITUAȚII DE URGENȚǍ 

✓ COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ȊN CLASA  A IX-A 

✓ COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII 

 

Prof. Stancu George 

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

 

Prof. Petrea Maria 

✓ MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A 

DOCUMENTELOR ȘCOLARE 

✓ COMISIA DE MONITORIZARE PURTARE,ȊNSEMNE DISTINCTIVE 

UNITATE 

 

Prof. Druţă Alina 

✓ MEMBRU ÎN COMISIA DE SELECȚIONARE A ARHIVEI COLEGIULUI 

✓ COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII 

✓ MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A 

DOCUMENTELOR ȘCOLARE 

 

Prof. Negru Andreea  

✓ RESPONSABIL COMISIE METODICǍ 

✓ COMISIA  PENTRU CURRICULUM 
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✓ COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITǍȚII NOTǍRII 

✓ MEMBRU ȊN COMISIA PRIVIND ADMITEREA ȊN LICEU PENTRU ELEVII 

DIN CLASA A X-A 

✓ MEMBRU ȊN COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR ŞI A 

DOCUMENTELOR ȘCOLARE 

✓ COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE/COMPETIȚII 

SPORTIVE 

 

ACTIVITǍȚI  PLANIFICATE -  ACTIVITǍȚI  REALIZATE 

La începutul anului școlar cadrele didactice au realizat proiectarea activității didactice pe 

unități, capitole și lecții, cu inserarea unor metode moderne, exploatând la maxim lucrul în perechi 

și pe grupe, pentru realizarea obiectivelor și stabilirea unui sistem de evaluare eficientă ce urmează 

a se realiza pe parcursul demersului didactic. 

Încă din luna septembrie, profesorii s-au aliniat la noile orientări ale reformei în vederea 

parcurgerii materiei, au ales manualele conform unor criterii stabilite, au comandat manualele 

necesare lucrului acolo unde a fost cazul sau materialele auxiliare pentru toate clasele, analizând 

posibilitățile disciplinelor opționale de a se integra în curriculum-ul la dispoziția școlii. În acest fel 

se poate spune că au fost abordate limbile străine din perspectiva interdisciplinară, urmând să se 

susțină simulări pentru proba C a examenului de bacalaureat-2019 la limba engleză și limba 

franceză în cursul lunii martie. 

• 26 septembrie 2018  Ziua europeană a limbilor străine – activitate coordonată de prof. 

Druţă Alina în colaborare cu prof. Drăguţu Persida şi prof. Negru Andreea 

• 5 octombrie Ziua Mondială a educaţiei – realizarea unui calendar  cu elevii clasei a X-a E, 

tehnoredactat de elevul Drăguţu Rareş coordonaţi de prof.  Negru Andreea  

În cadrul primei ședințe a comisiei, din 30 octombrie 2018, după prezentarea Raportului 

asupra activității catedrei din anul școlar 2017-2018 ,responsabilul comisiei,  profesor Negru 

Andreea a prezentat Planul managerial anual și pe semestrul I al anului școlar 2018-2019. S-au 

făcut propuneri de tematici de către membrii comisiei, s-a discutat fișa de evaluare a activității 

cadrelor didactice pe anul școlar trecut, s-au discutat calificativele pentru anul școlar 2017-2018, s-

a făcut analiza rezultatelor obținute la bacalaureat, s-a dat citire raportului de analiză a rezultatelor 

la testele inițiale și s-au predat toate documentele programatice ale activității didactice pe anul în 

curs pentru a fi înregistrate și depuse la dosarul comisiei. 

Toți profesorii au fost evaluați conform criteriilor de performanță cuprinse în fișa de 

autoevaluare la care au atașat și Raportul de autoevaluare, calificativele obținute de cadrele 

didactice fiind foarte bune. 

Au fost aprobate programele de opțional și fiecare membru a aflat apartenența la una sau mai 

multe din comisiile formate la nivelul colegiului precum și responsabilitățile ce le revin în anul 

școlar la care ne referim. 

S-a făcut  analiza rezultatelor obținute de elevii colegiului în urma desfășurării probei C a 

examenului de bacalaureat-2018, în urma evaluării competențelor lingvistice într-o limbă de 

circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal s-a constatat o creștere a 

procentului de calificative de B2 la limba engleză. Nu același lucru se poate spune despre 

rezultatele de la proba de producere de mesaje scrise, unde s-a înregistrat un procent de doar 45% a 

calificativelor de B2.  
La limba franceză rezultatele obținute denotă că elevii au dificultăți în producerea de mesaje 

scrise în limba franceză. 
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În vederea remedierii acestor deficiențe profesorii catedrei și-au propus intensificarea pregătirii 

suplimentare pentru bacalaureat, pregătire ce se desfășoară conform graficelor și programelor 

stabilite încă din luna octombrie. 

Anul acesta școlar 2018-2019, administrarea testelor predictive/inițiale s-a aplicat la clasele 

a IX a și a V a, fiind precedate de două săptămâni de recapitulare a materiei. Până la sfârșitul lunii 

octombrie s-a realizat evaluarea lor, s-au stabilit măsurile ce se impun, testele de progres urmând a 

fi administrate în luna decembrie, constituind preocuparea principală a tuturor cadrelor din 

comisie. Rezultatele obținute au fost analizate în cadrul comisiei metodice și în cadrul Consiliului 

Profesoral, întocmindu-se rapoarte pentru fiecare clasă, profesor și obiect în parte. 

         De asemenea a avut loc o activitate de Halloween, intitulată Mister şi feerie de Halloween- 

Halloween Parade-o  prezentare de costume şi o expoziție de desene, felicitări și bostănei – 

realizate de clasele  XI-XII- prof. îndrumător: prof. Panait Elena  

În luna noiembrie  a avut loc sustinerea referatului Méthodes de lecture de către prof. 

Alina Druţă. Metodele de lectură se definesc ca fiind orientări teoretice pe baza cărora se realizează 

lectura şi scrierea; deşi ele sunt multiple şi diferite toate au un singur obiectiv şi anume să permită 

învăţarea cititului şi să facă din fiecare copil un viitor cititor expert. 

Tot în luna noiembrie s-au stabilit loturile olimpice, realizându-se și un curriculum 

complementar în vederea pregătirii pentru performanță a elevilor. Elevii participanți la olimpiada 

de limba engleză și franceză au beneficiat de un program susținut de pregătire. 

Cu ocazia Zilelor Colegiului care au avut loc anul acesta în săptămâna „Să ştii mai multe 

să fii mai bun”  5-9 noiembrie, membrii catedrei s-au implicat activ realizând următoarele 

activități: 

• SPELLING BEE- concurs de rostire a cuvintelor pe litere prof. Marin Oana şi Panait Elena- 

limba engleză; Druţă Alina şi Petrea Maria –limba franceză  şi Negru Andreea –limba germană 

REZULTATE CONCURS “SPELLING BEE” 

SECȚIUNEA ENGLEZĂ 

➢ Cls IX -X 

Premiul I- PANAITIU ROBERT- cls IX C 

Premiul II- CLOPOTARU COSMIN ELEODOR- cls IX D 

Premiul III- BORȘ ALEXANDRU – cls IX A 

➢ Cls XI-XII 

Premiul I- ANTOHI ALEXANDRU- cls XI A 

•Revista Multilingua- prof. coordonator Marin Oana Maria cu articole, scrisori şi poezii în cele 

trei limbi studiate în cadrul Colegiului- revistă aniversară. 

REALIZARE REVISTA ”MULTILINGUA”-  D. de participare 

 Aevoae Bianca, XII C 

Andra Bostan( XIe D) 

Andreea Ramona Costea  (XIe F) 

Balan Andrada, XII E 

Barbieru Vlad, XII E 

Berescu Andreea-Loredana , XII D 

Bucur Georgiana  ,VI 
Cășeru Ioana, IX C 

Cătălina Angheluță,  XII- E 

Cătăuță Irène ,  XII E 

Chiscop Luis, XII E 
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Cosmin Florentin Andriu, IX A 

Danaila Nicoleta, XI F 

Diaconu Ana, XII G 

Diana Resmeriṭã, IX A 

Donici Florentin Codrut, IX A 

Donici Florentin Codrut, IX A 

Filip Beatrice, XII C  

Foca Alexandra, XII E 

Ghimici Erica, XII C 

Marin Alisa Ruth, XII C 

Melinte Cosmin, IX A 

Mihalache Alexandru, XI  D 

Mircea Carabulea (XIe D) 

Miron Alexandra (XI e D) 
Miron Alexandra , XI-D 

Neagu Alex, XII C 

Onica Alexandru, XII E 

Pătrășcanu Andrada, XII C 

Petrişor Cătălina Sorina, XII è E 

Popa Adriana Diana, IX C 

Popovici Ana Andreea, XII G 

Sărăcuțu Cătălina,  XII E 

Stegaru Valentina, XI F. 

Sterian Lăcrămioara Ionela, XII E 

Violeta Boșcu (XIe F)  

•  Concurs de desene dedicat Zilelor Colegiului-prof coordonator Marin Oana Maria și Panait 

Elena 

• CONCURSUL ”LA MULȚI ANI, HOGAȘ!”- SECȚIUNEA DESENE  

• Lazăr Sandra,  IXC- premiul I 

• Popa Roxana Violeta, XI C- premiul II 

• Buzdugan Andreea, Clasa XI A- premiul III 

• Mocanu Daniel, XI A- Premiul pentru originalitate 

• Bolohan Iasmina, XI F- D. de participare 

• Pătrășcan Oana, XIC- D. de participare  

• Meran Andreea, XI F- D. de participare 

• Chirițoiu Anca, XI C- D. de participare 

• Radu Alexandru, IX A-  D. de participare 

• Rotaru Tatiana, IX D- D. de participare 

• Botez Marius, IX D- D. de participare 

• Sankt Martin-prezentare Power Point despre tradiţiile germane, realizare de lampioane, Ich gehe 

mit meiner Laterne-cântec şi concurs de cultură generală –activitate realizată cu elevii clasei a V-a 

coordonator prof. Negru Andreea 

• Săptămâna educaţiei Globale 19-25 noiembrie  a fost marcată prin două evenimente 

Străinătatea şi singurătatea copiilor prof Panait Elena PPT şi dezbatere pe tema propusă cu clasa 
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a XI-a A şi  Puterea Cuvintelor prof. Negru Andreea  realizarea de mesaje motivaţionale şi 

împărţirea lor în cadrul Colegiului  cu clasa a X-a E 

• 29.11. 2019 Thanksgiving Day –sărbătorirea Zilei Recunoştinţei în stil american- expoziţie, 

postere, rebusuri, glume, ghicitori – membrii catedrei de limba engleză 

            S-a realizat monitorizarea internă CEAC care a surprins buna pregătire metodico-

științifică a cadrelor din cadrul comisiei și utilizarea de către acestea a metodelor moderne de 

predare-învățare-evaluare pentru motivarea activă a elevilor 

            În luna decembrie  s-au administrat testele de revenire şi s-a realizat fişele de progres cu 

interpretarea aferentă şi stabiliea  măsurilor în vederea realizării progresului. 

• Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor 1- 

19.12.2018- expoziţie de desene şi postere  coordonator Prof. Panait Elena 

•Târgul de Crăciun – expoziţie cu vânzare de felicitari şi ornamente pentru bran în scop caritabil 

proponător prof. Negru Andreea 

           Ȋn luna ianuarie  prof. Andreea Negru a prezentat referatul cu tema  „Școala şi educaţia, 

între învăţământul tradiţional şi învăţământul modern”- dacă învăţământul tradiţional era privit 

ca un proces de transmitere de informaţii, în cadrul căruia profesorii reprezentau poziţia 

dominantă, învăţământul modern primeşte alte trăsături. Cadrul didactic nu mai este transmiţător, 

ci facilitator de cunoştinţe, folosind dialogul şi cooperarea în relaţia cu elevii. Acest profesor va şti 

să coordoneze procesul educativ, astfel încât toţi elevii să atingă obiectivele stabilite şi va fi 

capabil, de asemenea, să-l ajute pe elev să-şi formeze capacităţi de muncă individuală şi să 

folosească ceea ce a dobândit.   

          La nivelul catedrei de limbi moderne există atât un club de lectură în limba engleză, 

”Reading Club” coordonat de prof. Panait Elena unde elevii citesc în fiecare lună o carte ,după 

care au loc dezbateri referitoare la cărțile citite, cât şi un club de limba germană „Deutsch am 

Wochenende” unde elevii vizioneaza filmuleţe , ascultă muzică şi învaţă prin joc limba germană 

          Elevii claselor a XII a au beneficiat de un program suplimentar de recapitulare și 

revizuire a materiei, care s-a desfășurat pe parcursul orelor de curs sau conform unui program 

suplimentar afișat. Tot mai mulți dintre elevii noștri, din nefericire, consideră că se pot descurca 

singuri și de aceea prezența lor la orele de pregătire suplimentară este de multe ori slabă sau 

lipsește cu desăvârșire. De aceea mulți dintre profesori au ținut o evidență clară a prezenței 

acestora la orele de pregătire. 

          Problema relației profesor elev nu poate fi optimizată fără empatie și dialog reciproc. Noi , 

profesorii de limbi moderne vedem în elevi reali parteneri în învățare, predare, evaluare, metodele 

alese, tehnicile și mijloacele de învățământ fiind modalitatea de a garanta succesul       activității 

noastre. 

Membrii catedrei s-au implicat în proiecte și programe împreună cu elevii pe care îi coordonează. 

Prof. Marin Oana Maria este coordonator al proiect educaţional Euroscola Muzeu Tecucean – 

Unicitate, Tradiţie , Continuitate şi coordonator de grant-PEPS- Pregătim Elevi pentru Succes! 

Prof. Panait Elena  Proiect Naţional Junior Achivement-Alimentaţie sănătoasă, Sport , Nutritie 

clasa a XI-a A 

Prof. Negru Andreea Proiect Naţional  Junior Achivement –JA in a Day-Educaţie pentru orientarea 

profesională clasa a X-a E  şi Succesul profesional clasa a XI-a C   Proiect educaţional local  Viaţa 

are prioritate ! – Educaţie rutieră şi Mesajul meu antidrog 

        De asemenea membrii catedrei de limbi moderne au luat parte şi la activităţile de voluntariat 

desfăşurate în şcoală. De asemenea prof. Negru Andreea a coordonat activităţile Atelierului de 

creaţie „Regenbogen” unde s-au realizat materiale pentru Târgul de Crăciun. De asemenea prof. 
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Negru Andreea în colaborare cu psihologul şcolar Luiza Vechiu, cu  dr. Filimon Cătălin Iulian,dr. 

adj. Marin Oana Maria  au participat  la activitatea de voluntariat Darul lui Moş Nicolae şi au 

dăruit dulciuri copiilor de la Grădiniţa nr 1 din Satul Nou. 

        Toate activitățile desfășurate în semestrul întâi vor fi continuate în semestrul al II lea pentru 

asigurarea unei continuități și a eficienței în procesul didactic. 

 

Întocmit, 

Prof.Negru Andreea-responsabil comisie 

 

 

 

4.2. ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI  ȘTIINȚE 

 

 

CATEDRA DE MATEMATICĂ 

Cei ce educă şi instruiesc, împreună cu o bună parte a celor ce sunt educaţi şi instruiţi, sunt pe zi ce 

trece, tot mai profund implicaţi în reușita demersului lor, în stabilirea de noi standarde de pregătire. 

Ca și  educatori  ne bucurăm  dacă  la sfârşitul unui semestru, suntem  încununați de rezultate 

frumoase, de satisfacțiile elevilor că și-au mai adăugat noi cunoștințe, că percep mai bine realitatea 

zilelor de astăzi. 

În atenţia profesorilor de matematică a stat permanent  selectarea , pregătirea și adaptarea 

conţinuturilor şi parcurgerea programelor şcolare cu evitarea supraîncărcării, cu raportarea la clasă 

şi elevi, pentru reuşita demersului învăţării în condiţiile 

diversificării surselor de informare-documentare .  

         Activitatea catedrei de matematică a demarat prin asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea în cele mai bune condiții a activității la clase . S-au ales manualele cele mai bune din 

lista de manuale aprobate de M.E.N.  s-au studiat programele școlare și s-au întocmit planificările 

semestriale și anuale în timpul cel mai scurt posibil.                  

 S-au procurat de pe internet si s-au afisat la  avizier programele pentru examenele nationale : 

Evaluare Națională și Bacalaureat. 

 

   Obiectivele  propuse: 

 

 1.  Parcurgerea în totalitate  a programelor școlare  în vigoare. 

 2.  Desfășurarea  în parametri  optimi  a tuturor  orelor de curs. 

 3.  Perfecționarea  continuă  a procesului de predare (folosirea metodelor  și mijloacelor moderne). 

 4. Adaptarea  procesului  de evaluare  la specificul fiecărei clase. 

 5. Parcurgerea și analiza  programelor de BAC și Evaluare Națională. 

 6.  Organizarea  și desfășurarea  orelor de consultații pentru BAC și Evaluare Națională. 

 7.  Desfășurarea  lecțiilor în AEL. 

 8. Susținerea și discutarea  testelor inițiale. 

 9.  Analiza  rezultatelor elevilor la sfârșitul semestrului I. 

 

Obiectivul de bază al catedrei a fost perfectionarea activitatii didactice și pregătirea elevilor 

pentru examenele naționale și concursurile școlare. 
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          Ne-a preocupat şi ne preocupă realizarea unei integrări intra şi interdisciplinare minimale dar 

autentice cu efecte imediate în eficientizarea învăţării în şcoală . 

          Am acordat atenţia cuvenită pentru formarea concepţiei corecte despre rolul şi locul 

disciplinei de învăţământ în pregătirea adecvată a elevilor în concordanța cu nevoile curricumului 

national.  

          Preocupări deosebite am avut în proiectarea şi realizarea lecţiilor în legătură directă cu 

nevoile clasei, ale grupurilor valorice din clase, respectiv ale individului, pentru asigurarea 

ponderii învăţării în şcoală. Am asigurat actualizarea și consolidarea cunoștințelor în vederea 

evaluării inițiale prevăzute de MEN la începutul anului școlar. 

         Am acordat mai mare atenţie şi pentru satisfacerea unor interese extracurriculare ale elevilor 

prin activităţi cu caracter didactic: pregătire suplimentară pentru concursuri şcolare, bacalaureat si 

testare naţională. Astfel de activități s-au oganizat încă  din primele săptămâni de școală. 

         A fost stabilit programul pregatirii suplimentare pentru bacalaureat și   testare natională 

pentru fiecare profesor, lotul elevilor capabili de performanță și s-a început pregătirea intensă 

pentru concursuri. 

 

În luna octombrie, în cadrul ședinței de catedră a profesorilor de matematică, d-nul profesor 

Glod Nelu , a susținut referatul cu  titlul:  „Aplicații  ale  matematicii în viața cotidiană”. 

 

        Începutul lunii noiembrie : Miniolimpiada “HOGAȘ” , concurs cu traditie de cel putin 15 ani , 

a fost organizat de Colegiul nostru , cu ocazia „Zilelor Colegiului” , și la care sunt invitati 

aproximativ 100 de elevi din clasele V-VIII din municipiul Tecuci.  

Am demonstrat și aici că avem elevi foarte bine pregătiți : 

Rezultate Concurs  Miniolimpiada “HOGAȘ” 7 noiembrie  2018: 

 

Rezultate   Miniolimpiada Hogas 2018 

Nr Nume Si Prenume  Clasa  Punctaj  Premiu Scoala  Profesor  

1.  Dragan Paula 5 14 I Cnch  Dragan Oliwer 

2.  Marin Ricardo 5 14 I Cnch  Dragan Oliwer 

3.  Vrabie Anamaria 5 14 I Cnch  Dragan Oliwer 

4.  Diaconu Tudor 5 13 II Cnch  Dragan Oliwer 

5.  Dumitru Adriana  5 13 II Cnch  Dragan Oliwer 

6.  Tarziman Anamaria 5 9 III Cnch  Dragan Oliwer 

7.  Istrati Darius 5 8 III Cnch  Dragan Oliwer 

8.  Condrache Razvan 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

9.  Manea Florin 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

10.  Nedelcu Maya 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

11.  Olaru Nicoleta 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

12.  Pohrib Andrei 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

13.  Prisecaru Vlad 5 6 M Cnch  Dragan Oliwer 

14.  Caliman Stefan 5 4 P Cnch  Dragan Oliwer 

15.  Raducan Albert 5 4 P Cnch  Dragan Oliwer 

  

1.  Pădure Rareș 6 14 I Cnch  Angheluță  

Carmen 
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2.  Călin Delia 6 13 I Cnch  Angheluță  

Carmen 

3.  Costin Teodora 6 10 II Cnch  Angheluță  

Carmen 

4.  David Serafim 6 8 III Cnch  Angheluță  

Carmen 

5.  Balcanu Elena 6 7 III Cnch  Angheluță  

Carmen 

6.  Scripcaru Raul 6 6 M Cnch  Angheluță  

Carmen 

7.  Sîrghe   Laura 6 6 M Cnch  Angheluță  

Carmen 

8.  Bobu Alexia 6 5 M Cnch  Angheluță  

Carmen 

9.  Ciulei Petru 6 5 M Cnch  Angheluță  

Carmen 

10.  Balica Leonardo 6 4 P Cnch  Angheluță  

Carmen 

  

1.  Dragan Bogdan 7 17 I Cnch Dragan Oliwer 

2.   Barbieru Bianca  7 13 II Cnch Dragan Oliwer 

  

1.  Dragan Claudia 8 26 I Cnch  Glod Nelu 

2.  Dragutu Matei 8 26 I Cnch  Glod Nelu 

3.  Vîlcu Alessandra 8 15 III Cnch  Glod Nelu 

4.  Pacuraru Giulia 8 12 M Cnch  Glod Nelu 

 

 

           La Concursul interjudețean ”Cristian Calude” din luna noiembrie, elevul  Pădure Rareș din 

clasa a VI-a, coordonat de dna prof. Angheluță Carmen, obține Mențiune. 

 

 

 Tot în luna noiembrie, membrii catedrei de matematică, au participat la Cercul Metodic al 

profesorilor de  matematică- licee, organizat la Liceul Tehnologic “Elena Caragiani” Tecuci. 

 

  

În luna ianuarie  a fost redactat următorul număr al revistei de matematică  DESCOPERĂ 

MATEMATICA  de către elevii clasei a XI-A, coordonați de d-na profesoară Angheluță Carmen. 

                                        

      O prioritate a catedrei a fost perfectionarea continua a fiecarui profesor prin participarea la 

sedintele de catedra, si prin studiul revistelor de specialitate.  

     Am acordat o atentie speciala elevilor care întâmpină dificultăți în perceperea noțiunilor 

matematice, convinși fiind că modalitatea cea mai eficientă de prevenire şi lichidare a corigenţelor 

şi a repetenţiei constă în  pregătirea temeinică a fiecărui copil în ritmul său propriu, combaterea 

rămânerii în urmă la învăţătură înca din  faza incipientă. În acest scop ne-a revenit sarcina de a găsi 
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mijloacele potrivite pentru a-i ajuta pe toţi copii să-şi însuşească cunoştinţele corespunzătoare 

organizând ore suplimentare de consultatii si pregătire.  

    În acest sens am stabilit in cadrul catedrei cateva măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor 

învăţării: 

-    alocarea unor resurse de timp la fiecare oră  pentru aprofundarea unor noţiuni; 

-    tema pentru acasă sa fie dată diferențiat elevilor în functțe de nivelul de cunostințe 

-    realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului 

-   testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an  

-    realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul) 

-    familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi; 

-    realizarea de cat mai multe teste, fise de lucru care sa fie bazate pe itemi; 

-    lucrul la clasă pe grupe 

-   explicarea noţiunilor care la evaluare au fost însuşite în proporţie de  sub 50 % 

-   consultaţii în vederea recuperării materiei, în afara programului clasei;   

         Suntem apreciati și la nivel de Inspectorat Școlar, fiind nominalizati de mai mulți ani pentru 

organizarea fazei municipale a “Olimpiadei de matematica”, sarcină care ne onorează și de care ne 

ocupăm cu maximă responsabilitate. 

  

  

     Vom  continua și în semestrul al doilea cu aceeasi viziune, activitatea complexă desfasurată în 

cadrul catedrei de matematică . 

 

 

 

 

Șef  Comisie  metodică Matematică,    

         

                                         Prof. Dr. Angheluță Carmen- Florentina 
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CATEDRA DE ȘTIINȚE: FIZICĂ – CHIMIE – BIOLOGIE 

In semestrul I din anul scolar 2018-2019, activitatea desfasurata de catre profesorii de 

Fizica, Chimie si Biologie a avut drept  principal scop asigurarea unui act educational de calitate.  

Intreaga activitate a fost conceputa  incat sa permita atingerea obiectivelor stabilite la 

inceputul anului scolar: 

- Proiectarea activitatilor didactice si conceperea strategiilor adecvate in concordanta cu 

particularitatile fiecarui colectiv de elevi. 

- Stimularea interesului elevilor pentru disciplinele Fizica, Chimie, Biologie (cu accent pe 

caracterul practic - aplicativ in procesul de  

predare-invatare). 

- Proiectarea si realizarea eficienta a tuturor activitatilor de pregatire a elevilor in vederea 

participarii la concursurile scolare si la Examenul de Bacalaureat. 

Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice Fizica-Chimie-Biologie a cuprins :  

5. activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă; 

6. activitatea de perfectionare metodico-stiintifica ; 

7. activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare ;  

8. analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor ; activitati de pregatire 

suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de pregatire pentru 

participarea la concursurile scolare. 

 

3) Activităţi de proiectare a demersului didactic, activitate didactică propriu-zisă 

 În cadrul activităţii de proiectare a demersului didactic menţionez: 

o Întocmirea la termen a planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare, a planificarii 

activitatilor in AEL, de către toţi membrii comisiei. 

o Consultarea listelor de manuale si auxiliare avizate de MEN ;  

o Aplicarea testelor initiale si a testelor de revenire, corectarea si discutarea acestora, stabilirea 

masurilor de ameliorare; 

o Realizarea portofoliului ca profesor, coordonarea realizarii portofoliilor elevilor; 

o Intocmirea  testelor de lucru, a bateriilor de teste, precum si a soft-urilor educationale; 

o Utilizarea si intretinerea materialului didactic aflat in dotarea laboratoarelor, precum si 

sustinerea unor lectii in laboratorul AEL; 

o Pregatire cu elevii capabili de performanta, precum si pregatirea pentru sustinerea Examenului 

de Bacalaureat. 

o Activitatea didactică propriu-zisă s-a concretizat în ore de calitate, atrăgând elevii spre aceste 

discipline, la care se îmbină activitatea teoretică cu activitatea practică. Membrii catedrei au 

desfasurat ore cu un inalt grad de interactivitate, iar elevii au participat activ la descoperirea si 

dobandirea cunostintelor. Fiind discipline cu profund caracter aplicativ, in derularea orelor, 

profesorii au propus spre rezolvare un numar substantial de aplicatii si au efectuat la clasa 

experiente demonstrative, frontale, sau lucrari de laborator pe grupe. Profesorii de fizica, chimie si 

biologie au conceput orele intr-o astfel de maniera, incat acestea sa constituie un real suport 

educativ pentru elevi, in ceea ce priveste atitudinile pozitive in raport cu cunoasterea stiintifica, 

dezvoltarea capacitatilor intelectuale de nivel inalt, cultivarea curiozitatii stiintifice si a spiritului 

de investigatie. 
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4) Activitatea de perfectionare metodico-stiintifica  

 Referitor la activitatea de perfectionare metodico-stiintifica, profesorii de Fizica, Chimie, 

Biologie au participat la toate activităţile organizate la nivelul Comisiei, implicându-se în 

activităţile acesteia prin susţinere de ore demonstative, prezentari de referate cu teme deosebite, 

informari de specialitate, intocmirea unor proiecte de lectii si teste cu diferite tipuri de itemi. 

 

Activitatile metodico-stiintifice desfasurate in semestrul I din anul scolar 2018-2019 au 

cuprins: 

• Lectie demonstrativa - la disciplina Fizica, cu tema  “Principiile termodinamicii. 

Aplicatii” – lectie de recapitulare si consolidare a cunostintelor pentru teza,  sustinuta 

la cl. a X-a C - prof. Tudor Gabriela (decembrie 2018); 

Referate metodice: 

• Referat metodic: “ Experimentul de laborator – metoda didactica de predare- 

invatare- evaluare” - prof. IfrimMariana;                                                                          

• Referat metodic: „Metoda organizarii lucrarilor experimentale de fizica” - prof.Radu 

Lenuta; 

• Referat metodic: “ Tipuri de lectii in didactica moderna” – prof. Tudor Gabriela ; 

• Referat metodic: “Motivatia invatarii la chimie” - prof. Vrabie Felicia. 

 

Alte activitati realizate in cadrul comisiei metodice: 

 

• Prezentarea raportului privind activitatea comisiei metodice in anul scolar anterior (2017-2018); 

• Analiza rezultatelor obtinute la Examenul de Bacalaureat 2018; 

• Planificarea activitatilor comisiei pe semestrul I si aprobarea planului managerial al comisiei; 

• Prezentarea tematicii si a graficului de pregatire pentru examenul de bacalaureat 

• Informare privind rezultatele testarilor initiale - discutii, propuneri de optimizare a rezultatelor 

elevilor (octombrie 2018); 

• Prezentarea unor modele de proiecte de lectie, modele de teste utilizate la disciplinele fizica, 

chimie, biologie (noiembrie 2018); 

• Informare privind rezultatele testelor de revenire - discutii, analiza comparativa si propuneri de 

optimizare a rezultatelor elevilor (decembrie 2018); 

• Dezbatere pe tema: “Strategii didactice, metode de pregatire a elevilor in vederea sustinerii 

examenului de bacalaureat” (ian 2018). 

• Asistente efectuate la clasa - CEAC- noiembrie 2018;  

• Sesiune de comunicari stiintifice Fizica-Chimie-Biologie “ Universul cunoasterii” ( noiembrie 

2018) –   80 de elevi participanti de la C.N.C.H., C.N.S.H., Sc.5, Sc. 6., Sc.11, Scoala Adventista 

Matca, Colegiul …………………Siret – prof. organizatori: Tudor G., Tiron V., Chis R., Ifrim 

M, Vrabie F, Costea Agripina, Radu Lenuta; 

• Expozitie de material didactic “ Imaginatie, talent, creativitate” (noiembrie 2017) – elevi 

participanti de la cl. VI-XII,  profesori organizatori: Tudor G., Tiron V., Chis R., Ifrim M, 

Vrabie F; 

• Concurs „ Prietenii Chimiei” – prof. organizatori: Vrabie Felicia, Ifrim Mariana; 

• Participarea la Cercul Metodic Zonal de specialitate desfăşurat în semestrul I, a profesorilor de 

fizica, chimie, biologie ; 

• Contributii  la imbunatatirea  bazei materiale a laboratorului de biologie - prof. Chis Ramona; 
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• Contributii  la imbunatatirea  bazei materiale a laboratorului de fizica (dispozitive realizate cu 

elevii, pentru evidentierea unor fenomene fizice, planse) – prof. Tudor Gabriela, prof. Tiron 

Viorica, laborant Radulescu Venera;  

• Realizarea de reviste scolare, proiecte, portofolii și CD- uri cu elevii (membrii comisiei metodice) 

; 

• Completarea peridica a fișelor pentru ritmicitatea notării (membrii comisiei metodice). 

• Realizarea planului de interventie personalizat pt elevul cu CES (clasa a XII-a A) - prof. Tudor 

Gabriela, prof. Vrabie Felicia; prof. Chis Ramona. 

 

Privitor la activitatea de formare profesională continuă, mentionez ca membrii Comisiei 

manifesta o preocupare de perfectionare continua, ilustrata prin: 

- inscrierea prof. Chis Ramona la gradul I, inspectia urmeaza a fi sustinuta in sem. II; 

 

a) publicarea unor articole, dupa cum urmeaza: 

 

•  „AdrianBejan, romanul care a formulat o noua lege a fizicii”, articol publicat in 

revista „Liceenii – Editie aniversara” ISSN 1841-7590 – prof. Tudor Gabriela; 

• „140 de ani de lumina si carte” ”, articol publicat in revista „Liceenii – Editie 

aniversara” , ISSN 1841-7590 –  

prof. Tiron Viorica; 

• „Teste de fizica” , articol inclus in revista „ Lumea Fizicii”, nr.46 – prof. Tudor 

Gabriela; 

• „Ce tebuie sa stim despre telefonia mobila?”articol inclus in revista „ Lumea Fizicii”, 

nr.46  – prof. Chis Ramona; 

• “ Aplicatiile reactiei de diazotare”  si  “Obtinerea si importanta fenoplastelor” – la 

Simpozionul National de Chimie,  

       Editia a X-a,  “Contributii la cresterea calitatii invatamantului si cercetarii in domeniul 

Chimiei”,  ISSSN, 24.10.2018 – 

       prof.  Ifrim Mariana. 

Subliniem si activitatea intensa sustinuta de doamna laborant Radulescu Venera, care se 

implica in toate activitatile realizate la nivelul Comisiei metodice. Doamna laboranta s-a implicat 

in realizarea invitatiilor si diplomelor la Sesiunea de comunicari Stiintifice si Expozitia de material 

didactic, cu ocazia Zilelor Colegiului. Doamna Radulescu se implica in multiplele activitati 

realizate la nivelul scolii, raspunzand cu eficienta la toate sarcinile de serviciu trasate de 

conducerea scolii.  

 

COMISII DIN CARE FAC PARTE PROFESORII DE FIZICA, CHIMIE, 

BIOLOGIE IN ANUL ŞCOLAR 

 2018 – 2019  

 

Nume si prenume 

profesor/Disciplina 

Comisii in anul scolar 2017-2018 

Tudor Gabriela 

Fizica 

1. REPREZENTANT  AL CADRELOR DIDACTICE ÎN C.A. 

2. COMISIA PENTRU CURRICULUM -  MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE   
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3. ŞEF COMISIE METODICĂ  ŞTIINŢE 

4. MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, 

RECHIZITELOR ŞCOLARE, BANI DE LICEU ŞI EURO 200 

5. RESPONSABIL LECTORATE CU PĂRINŢII CLS. X 

6. MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL 

SUPERIOR AL LICEULUI PENTRU ELEVII DIN CLASA A 

X-A 

7. MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI ȘCOLARE/ COMPETIȚII SPORTIVE 

MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND DECONTAREA BILETELOR/ 

ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI DE LA CLASELE IX 

– XII 

Tiron Viorica 

Fizica 

1. RESPONSABIL LECTORATE CU PĂRINŢII CLS. XI 

2. MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, 

RECHIZITELOR ŞCOLARE, BANI DE LICEU ŞI EURO 200 

MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND DECONTAREA BILETELOR/ 

ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI DE LA CLASELE IX 

– XII 

Ifrim Mariana 

Chimie-Fizica 

1. COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI   

ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR-  RESPONSABIL CLS. X 

2. COMISIA PENTRU CONSILIERE, ORIENTARE  ȘI 

ACTIVITĂȚI  

EXTRAŞCOLARE ȘI ELABORAREA OFERTEI COLEGIULUI 

3. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE  

4. COMISIA DE REVIZUIRE A REGULAMENTULUI DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

5. COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

PRIVIND  

EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

DIDACTIC  

ȘI DIDACTIC AUXILIAR 

6. MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND DECONTAREA 

BILETELOR/ ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI 

DE LA CLASELE IX – XII 

7. MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, 

RECHIZITELORR ŞCOLARE, BANI DE LICEU ŞI EURO 

200 

8. RESPONSABIL COMISIA DIRIGINȚILOR 

MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL 

SUPERIOR AL LICEULUI PENTRU ELEVII DIN CLASA A X- 

Vrabie Felicia 

Chimie 

1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

EDUCAŢIEI 

2. MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, 

RECHIZITELOR ŞCOLARE, BANI DE LICEU ŞI EURO 200 

3. MEMBRU ÎN COMISIA DE  RECEPŢIE, INVENTARIERE, 
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CASARE A ELEMENTELOR DE PATRIMONIU ŞI DE 

CLASARE ŞI VALORIFICARE A MATERIALELOR 

REZULTATE 

4. MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND DECONTAREA 

BILETELOR/ ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI 

DE LA CLASELE IX – XII 

5. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII ȘI 

ÎNSCRIERII 

ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A 

RESPONSABIL LECTORATE CU PĂRINŢII CLS. XII 

COSTEA 

AGRIPINA 

1. MEMBRU ÎN COMISIA DE MONITORIZAREA 

PARCURGERII RITMICE A PLANIFICĂRILOR 

CALENDARISTICE 

Chis Ramona 

Biologie 

1. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

EDUCAŢIEI 

2. MEMBRU ÎN COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR, 

RECHIZITELOR ŞCOLARE, BANI DE LICEU ŞI EURO 200 

3. MEMBRU ÎN COMISIA DE MONITORIZAREA 

PARCURGERII RITMICE A PLANIFICĂRILOR 

CALENDARISTICE 

MEMBRU ÎN COMISIA PRIVIND DECONTAREA BILETELOR/ 

ABONAMENTELOR ELEVILOR NAVETIŞTI DE LA CLASELE IX 

– XII 

RADU LENUȚA - 

 

11) Activităţi la nivelul unităţii si activităţi extraşcolare  

 

Publicatii realizate la nivelul scolii: 

 

✓ Revista „ Lumea Fizicii”- Nr.46: prof. coordonatori Tiron Viorica, Tudor Gabriela, colaborator 

– Chis Ramona; 

✓ Revista „Chymeia” – prof. coordonator Vrabie Felicia.  

 

Diplome si premii obtinute de elevi si profesorii coordonatori in cadrul diferitelor 

concursuri si manifestari scolare 

Participarea elevilor liceului la concursurile organizate la nivelul colegiului, cu acordarea 

de diplome, dovedeste preocuparea pentru performanta a membrilor comisiei. 

Sesiunea de referate ştiinţifice “ Universul cunoasterii”– 50 proiecte, cu participarea a 80 

elevi, de la clasele VI-XII de la  

CNCH, CNSH, Grup Scolar „ Elena Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Iorgu Iordan”, , 

Sc. „Adventista” Matca, Liceul  

„ Latcu Voda”  Siret - prof. organizatori: Tudor Gabriela, Tiron Viorica, Ifrim Mariana, Chis 

Ramona;Costea Agripina, Radu Lenuta;  

➢ Expozitia de material didactic „ Imaginatie, talent, creativitate – planse, portofolii, 

proiecte, experimente) cu participarea  
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elevilor claselor  VI-XII (prof. coordonatori: Tudor Gabriela, Tiron Viorica, Ifrim Mariana, 

Chis Ramona. 

➢ Concurs „ Prietenii Chimiei” – prof. organizatori - Vrabie Felicia, Ifrim Mariana;  

Diplome la nivel national:   Premii obtinute la Concursul “ Universul Einstein” 

Bistrita 2018: 

➢ Premiul I – Sectiunea Fizica Aplicata – Dragutu Rares, Ciolacu Cosmin, Bararu Alex, 

Nitu Madalina – Proiect “ Scoala Viitorului – Pagina Web Interactiva” – prof. 

coordonator Tudor Gabriela; 

➢ Premiul III – Sectiunea Interdisciplinaritate – Proiect “Fizica muzicii si muzica fizicii” – 

Dragutu Rares, Ciolacu Cosmin, Bararu Alex, Chicos Eliza – prof. coordonator 

Tudor Gabriela; 

➢ Premiul II – Revista “ Lumea Fizicii” Nr 45 – prof. coordonatori Tudor Gabriela, 

Tiron Viorica. 

Protocol de colaborare stabilit cu: 

➢ Junior Achievement Romania – prof. Vrabie Felicia. 

➢ C.N. „Spiru Haret”, Grup Scolar „ Elena Caragiani”, Sc. „ Elena Doamna”, Sc. „ Iorgu 

Iordan”, Sc. „Adventista” Matca, Colegiul „ Latcu Voda” Siret, cu ocazia desfasurarii 

activitatilor din „Saptamana Altfel”, activitati organizate de catre membrii Comisiei „ 

Stiintele Naturii” (7-8 noiembrie 2017). 

Proiecte nationale 

➢ Proiect ROSE – P.E.P.S. - prof. Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie Felicia, Chis Ramona, 

Tiron Viorica (aplicarea, evaluarea si analiza testelor initiale/ de progres). Activitate remediala 

cu grupele de elevi, - prof. Tudor G., Ifrim M., Chis R., dir. Marin O.; 

➢ Proiect International Junior Achievement – inscriere si distribuit materiale, participare la pretest 

– prof. Vrabie Felicia. 

➢ Proiectul SNAC –– prof. Tiron Viorica, Vrabie Felicia, Ifrim Mariana; Vrabie Felicia, Chis 

Ramona, Tudor Gabriela. 

➢ Proiect finantat de BRD „First Tech Challange” organizat de ONG „ Natie prin educatie” 

avand ca scop dezvoltarea copiilor prin educatia STEM – echipa THOBOR – prof. Ciocanel 

Adriana, Dragan Oliwer, Tudor Gabriela. 

 

Activitati extracurriculare: 

• Activitati remediale desfasurate de profesorii implicati in Proiectul ROSE - aplicarea 

testelor initiale si de revenire, respectiv sesiuni remediale - prof. Tudor G., Ifrim M. ,Chis 

R., Vrabie F.;Tiron V. 

•  „Fise de autocunoastere” –  dialog cu psihologul scolii - cl. a X-a A- prof. Tudor G.; prof. 

Vechiu Luiza; 

• Cum ne alegem cariera? - Completarea unor fișe de autocunoaștere pentru alegerea 

viitoarei cariere – prof. Tiron Viorica; 

• Activitati realizate in “Săptămâna Educației Globale” cu diverse teme in calitate de 

diriginti, cu colectivele de elevi – prof. Tiron V., Tudor G., Ifrim M. Vrabie F., Chis 

Ramona; 

• Activitati de voluntariat in cadrul proiectului SNAC cu ocazia sarbatorilor traditionale 

„Mos Nicolae” si „Mos Craciun” – prof. Tiron Viorica,  Tudor Gabriela,  Vrabie Felicia, 

Ifrim Mariana,  Chis Ramona; 
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• Activitate: Săptămâna educației globale: ,, Patriotismul, un sentiment desuet ?” – prof. 

Ifrim Mariana; 

• Activitate de  Ziua Colegiului ,,Oameni sub semnul metaforei”, întâlnire cu scriitoarea 

Mihaela Gudană – prof. Ifrim Mariana; 

• „Fii un bun partener de trafic” – activitate in parteneriat cu scoala Valex; 

• Activitate la Comisia diriginti – „Azi elev, maine student” – prof. Vrabie Felicia; 

• „Cititul, o pasiune pentru intrega viata” activitate realizata in partenriat cu Biblioteca 

Municipala”Stefan Petica” – prof. Tudor Gabriela (cl. a X-a A);  

• Vizite la Muzeul de Istorie „ Teodor Cincu” Tecuci – (cl. a X-a A, X C, XII C) – prof.  

Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie Felicia; 

• Participare spectacol dedicat aniversarii a 140 de ani de existenta a școlii,  in calitate de 

diriginti, impreuna cu colectivele de elevi - prof. Tudor Gabriela, Vrabie Felicia, Ifrim 

Mariana,Tiron Viorica, Chis Ramona; 

• Participare cu colectivele de elevi, in calitate de diriginti, la spectacolul de Craciun  - prof. 

Ifrim M, Vrabie F., Tudor G. ; Tiron Viorica; Chis Ramona; 

• Excursie in cadrul Proiectului Rose , la Moeciu – prof. insotitori Ifrim Mariana, Tudor 

Gabriela, Chis Ramona, dir. adj Marin Oana; 

• Concurs de educatie pentru sanatate – prof. Chis Ramona (cl. a X-a D). 

• „Fizicieni și invențiile lor”  –vizionare de film -  prof. Tiron Viorica. 

 

In calitate de diriginti, profesorii Tiron Viorica, Tudor Gabriela, Ifrim Mariana, Vrabie 

Felicia si Chis Ramona au efectuat urmatoarele activitati: 

 

• Preluarea manualelor scolare la clasa, distribuirea la elevi; 

• Ornarea clasei la inceput de an scolar ; 

• Preluarea inventarului clasei de la administratorul scolii ; 

• Completarea catalogului clasei  

• Vizarea carnetelor de elev la conducerea scolii ; 

• Stabilit tematica orelor de consiliere/lectorat cu parintii; 

• Stabilirea temelor pentru activitatile extracurriculare ; 

• Analiza SWOT a clasei la inceput de an scolar si la sfarsitul semestrului I;  

• Intocmit planificarea anuala si semestriala a orelor de dirigentie;  

• Completat fisa cu „Analiza mediului educational” ; 

• Sarbatorirea zilelor aniversare ale elevilor la nivelul clasei; 

• Completarea fișelor psihopedagogice pe baza testelor de cunoastere si autocunoastere 

aplicate colectivelor de elevi ; 

• Realizat Agenda Clasei (panou in sala de clasa); 

• Prelucrarea normelor de protectia muncii la clasa; 

• Prelucrarea Statutului elevilor; 

• Consultarea elevilor privind stabilirea temelor din „Saptamana Altfel” – noiembrie 2018; 

• Activitati de voluntariat pentru „ Saptamana legumelor si fructelor” , „Mos Nicolae” si 

„Mos Craciun” ; 

• Realizarea portofoliului ca diriginte; 

• Stabilirea stilurilor de invatare ale elevilor si afisarea acestora in catalog; 
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• Stabilirea listei de navetisti; 

• Verificarea si semnarea documentelor lunar, pentru elevii navetisti, si pentru elevii cu „ 

Bani de Liceu”. 

 

12) Analiza testarilor initiale si a celor de revenire, aplicate elevilor claselor a IX-a ; activitati de 

pregatire suplimentara a elevilor pentru examenele de iesire din sistem, precum si ore de 

pregatire pentru prezentarea la concursurile scolare  

In luna septembrie a anului scolar 2018-2019 s-au aplicat teste initiale la clasele de inceput de 

ciclu scolar , la disciplinele Fizica, Chimie, Biologie, pentru a constata nivelul pregatirii elevilor. 

Se constata un progres inregistrat in pregatirea elevilor la cele trei discipline, in urma aplicarii 

testelor de progres la sfarsitul semestrului I, in luna decembrie 2018. Comparativ cu testarea 

initiala din septembrie, se constata o crestere a mediei pe clasa,  numarul notelor bune fiind in 

crestere. Un procent mare din totalul elevilor testati au reusit sa-si insuseasca notiunile teoretice de 

baza, dar se semnaleaza deficiente in rezolvarea itemilor cu grad crescut de dificultate.  

 

Masuri de ameliorare propuse: 

- Stabilirea in continuare a sarcinilor de invatare adaptate nevoilor individuale ale elevilor. 

- Utilizarea unui ansamblu de metode activ-participative si a mijloacelor de invatamant adecvate , 

care sa favorizeze stimularea interesului pentru studiul fizicii, chimiei, biologiei. Aplicarea 

metodelor alternative de evaluare. 

- Acordarea unei atentii deosebite in formularea sarcinilor de lucru , cresterea timpului de lucru 

planificat pentru rezolvarea problemelor la disciplinele Fizica si Chimie. 

- Orientarea studiului individual catre notiunile mai putin intelese de catre elevi. 

- Sistematizarea cunostintelor si reactualizarea in permanenta a notiunilor assimilate. 

- Urmarirea in continuare a progresului scolar la fizica pentru fiecare elev in parte.  

Profesorii care predau la clasele a XII-a au organizat ore de pregatire suplimentara cu elevii 

care au optat pentru disciplinele Fizica, Chimie sau Biologie la Examenul de Bacalaureat, 

conform planificarilor, inca din luna octombrie. Din sondajele efectuate, majoritatea elevilor de la 

profilul real opteaza pentru sustinerea probei E la disciplina Biologie. Notele mai mari obtinute la 

biologie in anii precedenti ii stimuleaza pe elevi in aceasta alegere. Un numar mai mic de elevi 

opteaza pentru sustinerea Examenului de Bacalaureat la disciplina Chimie. In urma testarilor 

efectuate pana in prezent, majoritatea elevilor au un nivel satisfacator de pregatire. 

Propunem urmatoarele masuri pentru imbunatatirea rezultatelor pentru sesiunea iunie 2019 

la examenul de bacalaureat: evaluarea continua a elevilor prin testari saptamanale, stabilirea unei 

legaturi stranse cu familia elevului, pentru a le comunica parintilor evolutia elevului, cresterea 

exigentei, participarea elevilor la toate orele de pregatire suplimentara efectuate in scoala, 

antrenarea elevilor in Simularea Examenului de Bacalaureat ce se va desfasura in luna martie 2019. 

O deosebită atenţie s-a acordat pregătirii elevilor capabili de performanta, in vederea 

participarii la concursuri si olimpiade scolare. Ca o concluzie finala, activitatea comisiei in 

semestrul I din anul scolar 2018-2019 s-a desfasurat in conditii optime, membrii comisiei fiind 

preocupati de cresterea calitatii si eficientei procesului de predare-invatare la disciplinele de 

specialitate.  

Analiza SWOT a activitatii comisiei metodice Fizica-Chimie_Biologie pe sem. I - An Scolar 

2018-2019; responsabil prof. Tudor Gabriela 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 -Pregătire metodico-ştiinţifică foarte bună a  
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membrilor comisiei, colaborare fructuoasa ;  

- Proiectarea activitatilor de predare invatare 

conform cerintelor actuale, plan managerial bine 

structurat. 

- Organizarea testării iniţiale, testelor de revenire, 

elaborarea raportului de analiză a rezultatelor, 

identificarea problemelor specifice şi stabilirea 

remedierii deficienţelor prin tratarea diferenţiată a 

elevilor şi abordarea unor metode moderne de 

evaluare;   

 - Folosirea eficientă a laboratoarelor de fizică, 

chimie si biologie pentru lecţiile cu experiment 

de laborator şi a softului AEL pentru accesarea 

experimentelor virtuale.   

- Publicatii ale profesorilor de fizica si chimie in 

reviste de specialitate si la Sesiuni de comunicari 

stiintifice; - Interesul cadrelor didactice pentru 

optimizarea nivelului de pregatire a elevilor; - 

Stimularea dezvoltarii personale a elevilor prin 

strategii adecvate folosite in activitatile 

curriculare si extracurriculare; 

-Implicarea cadrelor didactice in activitatile 

desfasurate cu ocazia Zilelor Colegiului: Sesiune 

de comunicari stiintifice Fizica-Chimie-Biologie 

“ Universul cunoasterii” (50 proiecte, 80 elevi de 

la CNCH, CNSH, Sc 5, Sc 6, Sc 11, Liceul “ 

Latcu Voda” Siret,, , Sc Adventista Matca,); 

Reviste: “ Chymeia, “ Lumea Fizicii” 

- Participarea la proiecte nationale:  JA Romania 

(Vrabie F.), Proiect SNAC (Tiron V, Tudor G., 

Ifrim M., Vrabie F., Dobrin V., Chis R); 

Activitati in cadrul proiectului ROSE – PEPS – 

Excursie Moeciu; 

- Protocol de colaborare cu: JA Romania, 

Sc.5,6,10,11 Tecuci, Sc. Adventista Matca, etc. 

-Rezultate bune in urma testarii elevilor in 

pregatirea pentru Examenul de Bacalaureat; 

-Implicarea profesorilor in activitati 

extracurriculare si obtinerea de premii –  

Premiul I (oct 2017) Concurs National de Fizica “ 

Universul Einstein”-elevi Dragutu R,  Ciolacu C., 

Bararu A , Nitu M.; Premiul III - elevi Dragutu 

R,  Ciolacu C., Bararu A , Chicos E; - prof. 

coord. Tudor G.;  

Premiul II – Revista „Lumea Fizicii” Nr 46 – 

coord. Tudor Gabriela, Tiron Viorica. 

-Numar relativ mic de elevi care se implica  în 

pregătirea şi participarea la olimpiadele şcolare 

(disciplinele Fizica, Chimie, Biologie); 

-Participarea şi implicarea  elevilor la orele de 

pregătire suplimentară organizate conform graficului, 

în vederea susţinerii examenului de bacalaureat nu  

este totdeauna constantă; 

-Aplicarea insuficientă a învăţării centrate pe elev; 

-Neexploatarea la maximum a softului educaţional 

oferit de reţeaua AEL, deoarece laboratorul este 

utilizat si pentru desfasurarea orelor de informatica. 
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- Participare la Simpozionul National de Chimie, 

Editia a X-a,  “Contributii la cresterea calitatii 

invatamantului si cercetarii in domeniul 

Chimiei”- prof. Ifrim Mariana; 

-Publicare articole in revistele” „Liceenii”, 

„Lumea Fizicii” – prof. Tudor Gabriela, Chis 

Ramona, Tiron V. 

-Preocuparea profesorilor pentru imbunatatirea 

bazei materiale a laboratoarelor – realizarea de 

experimente, planse, postere, cu ajutorul elevilor. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Valorificarea bazei materiale a colegiului,  

accesul la reteaua AEL; 

-Dotarea laboratoarelor de Fizica, Chimie, 

Biologie cu calculator conectat la Internet; 

-Accesul elevilor la resursele didactice din 

laboratoare, la central CDI, biblioteca scolii; 

- Posibilitatea participarii membrilor catedrei la 

cursurile de formare organizate prin CCD; 

-Posibilitatea de optimizare a rezultatelor 

invatarii prin participarea elevilor la Proiectul 

ROSE. 

-Scaderea motivatiei pentru studiul stiintelor. 

-Insuficienta corelare interdisciplinara a programelor 

scolare;-Deplasarea interesului elevilor catre alte 

discipline in ceea ce priveste participarea la olimpiade 

si concursuri scolare. 

 

 

Intocmit,    responsabil comisie, Prof. Tudor Gabriela     
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8.3. ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE - 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII 

CATEDRELE DE ISTORIE, GEOGRAFIE, SOCIO-UMANE 

                                                                 

Componenta catedrei: 

Prof. Duvac Marga – prof. stiinte sociale    

Prof. Patrascanu Beatrice – prof. stiinte sociale  

Prof. Precupanu Monica- prof. istorie 

Prof. Stegaru Cornelia- prof. istorie 

Prof. Corpaci Paraschiva-prof. geografie 

Prof. Goia Iuliana-prof.geografie 

Prof. Nistor Stefan-prof.religie 

Prof. Codreanu Camelia-prof.religie 

Prof. Vechiu Luiza-prof. psihologie, consilier scolar 

Reponsabil Comisie metodica: Prof. Patrascanu Beatrice 

 

Responsabilitati ale membrilor comisiei la nivelul scolii 

 

Prof. Duvac Marga- Comisia pentru consiliere, orientare si activitati extrascolare 

Prof. Patrascanu Beatrice- Membru CA, responsabil SNAC, Comisia pentru curriculum, 

responsabil comisie metodica, Comisia de acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu, 

Comisia pentru frecventa, combaterea absenteismului si a abandonului scolar, Comisia pentru 

consiliere, orientare si activitati extrascolare, Comisia responsabila cu promovarea imaginii scolii, 

responsabil Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii, 

Comisia pentru alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul, in cazul elevilor audienti, 

Comisia de monitorizarea a elevilor cu cerinte educationale speciale, Comisia pentru olimpiade si 

concursuri scolare, Comisia de revizuire a regulamentului de organizare si functionare 

Prof. Precupanu Monica- Consilier educativ, Comisia lapte si corne, Comisia de elaborare a ofertei 

Colegiului, Comisia de acordare a rechizitelor scolare 

Prof. Corpaci Paraschiva- Comisia de monitorizare purtare insemne distinctive unitate, Comisia de 

acordare a burselor, rechizitelor scolare, bani de liceu, Comisia pentru frecventa, combaterea 

absenteismului si abandonului scolar, Comisia pentru organizarea admiterii si inscrierii elevilor in 

clasa a IX-a 

Prof. Goia Iuliana- Comisia pentru consiliere, orientare si activitati extrascolare, Comisia de 

verificarea a ritmicitatii notarii, Comisia pentru frecventa, combaterea absenteismului si 

abandonului scolar, Comisia lapte si corn 

Prof. Nistor Stefan- Consiliul de administratie-lider de sindicat SIP, Comisia de evaluare si 

asigurare a calitatii, Comisia de monitorizare purtare insemne distinctive unitate, Comisia pentru 

prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, Comisia de PSI si situatii de urgenta, Comisia 

responsabila cu promovarea imaginii scolii, Comisia de salarizare si verificarea incadrarii, Comisia 

de verificare a cataloagelor si a documentelor scolare, Comisia pentru prevenirea si combaterea 

discriminarii si promovarea interculturalitatii, Comisia de selectionare a arhivei Colegiului, 

Comisia pentru protectia civila, Comisia de selectie a cadrelor didactice participante in cadrul 

proietului ROSE, Comisia paritara la nivelul Colegiului, Comisia de revizuire a regulamentului de 

organizare 
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Prof. Vechiu Luiza-Comisia psihologilor scolari-Tecuci 

 

OBIECTIVE GENERALE 

• Argumentarea calitatii actualului educational 

• Parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor 

• Exersarea demersurilor si actiunilor civice democratice 

• Utilizarea eficienta a comunicarii si a limbajului de specialitate 

• Aplicarea principiilor si metodelor adecvate in abordarea surselor istorice 

• Folosirea surselor care sustin invatarea permanenta 

• Formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, de a formula si de a rezolva probleme 

• Formarea disponibilitatii de a-si asuma responsabilitati si roluri diverse 

• Asigurarea conditiilor manifestarii morale si civice autonome 

• Abordarea competentelor din perspectiva continuturilor specifice 

• Centrarea demersului didactic pe activitatea elevului 

• Disponibilitatea pentru invatarea permanenta 

• Respectecul pentru diversitatea naturala si umana 

• Atitudinea pozitiva fata de cunoastere 

 

1.  Proiectarea si organizarea activitatii 

Proiectarea didactica s-a realizat in concordanta cu recomandarile Consiliului National pentru 

Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, realizandu-se planificarea calendaristica, 

semestriala sau anuala, proiectarea unitatii de invatare si proiectarea lectiei. Competentele generale 

si cele specifice ale disciplinelor componente ariei Om-Societate ( istorie, geografie, stiinte socio-

umane si religie ) se regasesc in aceasta proiectie, observandu-se lectura personalizata a 

programelor scolare. In cadrul comisiei metodice s-au discutat si aprobat planificarile. 

In acord cu cerintele ariei curriculare, profesorii de istorie, geografie, stiinte socio-umane si religie 

ce predau in aceasta unitate scolara, folosesc strategii, metode activ participative centrate pe elev. 

Desfasurarea lectiilor presupune activarea intregii clase de elevi, accentul fiind pus pe dezvoltarea 

gandirii critice, demonstratiei si argumentarii logice, filme didactice, lectii in AEL etc. 

In cadrul catedrei au fost desfasurate activitati metodice, dar si activitati scolare si extrascolare 

alaturi de elevi. Activitatile au avut ca obiective atat dezvoltarea personala cat si cea profesionala. 

Dintre activitatile metodice specifice catedrei mentionez: intocmirea planificarilor calendaristice 

corespunzatoare, participarea la activitatile cercurilor metodice, stabilirea sarcinilor din cadrul 

catedrei, participarea la concursurile scolare si extrascolare, pregatirea corespunzatoarea a elevilor 

pentru examenul national si bacalaureat. 

Toti membrii catedrei  „ Om-Societate”  au intocmit planificarile calendaristice in conformitate cu 

programele scolare in vigoare. Pentru clasele a XII-a , materia a fost planificata astfel incat sa 

poata fi realizata o recapitulare adecvata in vederea pregatirii examenului de bacalaureat. 

 

  2.  Activitate metodica 

• Elaborarea si interpretarea testelor initiale la istorie, geografie. 

• Elaborare subiecte olimpiada, faza pe scoala 

• Au fost studiate si aplicate cele mai eficiente si moderne metode de predare si evaluare. 

• Toti profesorii au participat la cercurile metodice organizate pe discipline. 
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• Toti membrii catedrei au participat la sedintele lunare din cadrul catedrei si au manifestat 

un interes real pentru problematica aflata in discutie, au facut propuneri si au oferit solutii 

pentru buna desfasurare a activitatii. 

• Domnul Profesor Nisto St. coordoneaza Liga Tineretului Crestin Ortodox Roman, filiala Sf. 

Mare Mucenic Gheorghe, Tecuci 

3.Optimizarea procesului de invatamant sub raport calitativ si formativ 

      Un punct important in activitatea acestei catedre a fost testarea nivelului de cunostinte al 

elevilor la inceput de an scolar, realizarea obiectivelor de referinta si a competentelor specifice 

propuse prin activitati de invatare moderne, diverse si adecvate varstei si nivelului de pregatire al 

elevilor. In acest sens a avut loc testarea initiala a elevilor pentru a stabili nivelul de pregatire al 

elevilor in vederea diferentierii activitatii in clasa. Au fost elaborate testele initiale si predictive de 

catre toti profesorii care predau la clasele a 5-a si a 9-a. Au fost discutate rezultatele in cadrul 

sedintei de catedra si s-a stabilitt un plan de masuri pentru fiecare disciplina in parte pentru 

imbunatatirea nivelului de pregatire al elevilor. ( Profesorii: Precupanu Monica, Stegaru Cornelia, 

Corpaci Paraschiva,Goia Iuliana,  Nistor Stefan, Patrascanu Beatrice, Duvac Marga ).  

Alte activitati in care au mai fost implicate cadrele didactice din aria „Om-Societate” in 

optimizarea procesului de invatamant au fost: 

• Alegerea manualelor scolare adecvate –toti profesorii ariei curriculare 

• Elaborarea planului managerial  la nivelul comisiei metodice –Prof. Patrascanu Beatrice 

• Elaborarea planificarilor anuale, semestriale si a unitatilor de invatare conform 

metodologiilor –toti profesorii ariei 

• Stabilirea graficului de interasistente la clasa si a obiectivelor urmarite –Prof. Pastrascanu 

Beatrice 

• Stabilirea baremelor minimale de notare 

• Stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a rezultatelor obtinute pe parcursul anului 

scolare in cadrul procesului instructiv-educativ – toti profesorii ariei 

 

4. Imbunatatirea demersului didactiv 

• Utilizarea metodei proiectului in procesul didactic –toti profesorii 

• Utilizarea metodelor moderne si interactive, centrate pe actiunea elevului in procesul de 

predare-invatare-evaluare –toti profesorii 

• Realizarea unui plan de masuri privind imbunatatirea rezultatelor elevilor la examenul de 

bacalaureat – Prof. Patrascanu Beatrice 

• Stabilirea activitatilor metodice la nivelul ariei –Prof. Patrascanu Beatrice 

• Realizarea interasistentelor la clasa si propunerea unor masuri de corectare si eliminare a 

neajunsurilor intalnite –Prof. Pastrascanu Beatrice 

• Stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a rezultatelor obtinute pe parcursul anului 

scolar in cadrul procesului instructiv – educativ – toti profesorii ariei  

 5. Concursuri si olimpiade scolare 

Istorie:  La Olimpiada, etapa pe scoala, s-au calificat pentru etapa judeteana urmatorii 

elevi: Albu Selena( a-VIII-a) , Geana Raluca , Matei Iulian, Susanu Felix ( a X-a), Blanar 

Elena, Enache Bogdan, Arghire Cosmin, Poenasu Andreea, Chiscop Luis, Popovici Ana, 

Sima Alina ( a XII-a) – coordonator prof. Precupanu 
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Religie: Elevii :Podaru Florina ( XII-C)  s-au calificat la etapa judeteana a Olimpiadei 

scolare – prof. Nistor St. ; Nistor Nona ( a VII-a), Tarziman Ana Maria, Prisecaru Vlad ( a 

V-a) –prof. Codreanu Camelia 

Geografie: Concurs national interdisciplinar pe echipe “Lumea pe care o descoperi”, editia 

ianuarie 2019-profesor Corpaci P. ( certificat de participare) 

       La nivelul unitatii scolare s-au organizat concursuri ocazionate de zilele Colegiului, 

sarbatorirea Zilei Nationale, Zilei Mondiale a Educatiei:  

     - Personalitati ale Marii Uniri ( XI-D), Ziua Nationala a romanilor ( V), Centenarul 

Marii Uniri ( XI-C), Mica Unire (X-D) – prof. Stegaru  

     - Romani consacrati, prof. Corpaci 

     - Omagiu pentru scoala mea ( a VI-a) prof. Patrascanu B. 

6. Participare la seminarii si simpozioane 

- Simpozionul „Comuniune si comunitate crestina in gandirea Sf. Trei Ierarhi” , Cuptor Adriana, 

Taus Nicoleta ( XI-C) , prof Nistor – organizat de Seminarul Teologic Sf. Ap. Andrei – Galati 

- Simpozionul „Teologia in contemporaneitate- contributii si marturii ale unitatii de neam si de 

credinta din eparhii reflectate in constiinta tinerilor de astazi” inclus in CAER, organizat de 

Seminarul Teologic Sf. Ap. Andrei – Galati ; au participat elevele Bostan Andra, Miron Alexandra 

( XI-D), prof  Nistor Stefan 

6.1 Cercuri metodice 

-Catedra de stiinte sociale a organizat cercul metodic cu tema „O noua paradigma in etica aplicata” 

(ianuarie 2019): lectie deschisa , realizarea unui instrument de lucru privind etica in afaceri, 

activitate interdisciplinara in colaborare cu echipa Thobor- prof.  Duvac M , Patrascanu B. 

7. Publicatii 

- Culegere de teste pentru Academia de Politie. Istorie, prof. Precupanu 

-Articol in Scoala Galateana, prof. Precupanu 

-Editarea revistelor „Liceeni”, „Sub zodia lui Clio” , prof Precupanu 

-Publicare articol in revista „Liceeni” : „Orasul din perspectica istoricului, geografului, 

economistului si sociologului” prof Guia I. 

8. Programe si proiecte scolare si extrascolare 

- Sesiune de comunicari stiintifice pe teme de istorie, geografie, socio-umane 

- Programul SNAC : „Saptamana fructelor si legumelor donate „ – au participat toti membrii 

catedrei, coordonat prof. Patrascanu B. 

-Proiectul ROSE – prof. Duvac M. , Goia I. 

- Spectacole aniversare „Joc final”,  cu ocazia zilei Colegiului organizate de prof. Duvac M. 

 - Activitati de Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Educatorului, Ziua Unirii, organizate de prof. de 

geografie, istorie, religie si stiinte sociale 

-„Istoria de la A la Z „ , „19 zile de prevenire a abuzurilor”, „Sa vorbim despre banci si finante 

„proiecte scolare coordonate de prof. Precupanu M 

-Traficul de persoane, proiect scolar, coordonator prof. Patrascanu B, IX-E 

-„O viata verde”, proiect scolar coordonat de Goia I. 

-Colectarea de maculatura, proiect scolar organizat de Goia I. ( peste 2 tone de maculatura) 

- Proiecte scolare: „Viitorul este acum”, „Autocunoasterea-cheia succesului” , „Invata cu CAP!- 

motivatia invatarii” , „Violenta nu este o solutie” , „RO PARENT- scoala parintilor „ – prof. 

Vechiu Luiza 

- Club tematic „Orientare profesionala”-prof. Patrascanu B. 

-Dezbatere : Egalitate de gen – prof. Patrascanu B. 
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- Expozitii: „Calatorie virtuala in statele UE”, „Centenarul Marii Uniri” – prof Precupanu M. 

-Expozitie „Shadow- 5 ani de existenta”, prof Duvac M. 

-Expozitie „Repere tecucene”, prof Patrascanu B. 

-Expozitie „Monumentele Marii Uniri”- prof. Stegaru 

- Referat „Dialogul intre stiinta si credinta”-prof. Codreanu Camelia 

-Zilele poeziei- lansarea unui volum dedicat Unirii- prof. Codreanu C ( cls X-E) 

-Sezatoare romaneasca la zi de sarbatoarea ( Cls V-a) , prof. Codreanu Camelia 

-Dinamica teritoriala a orasului Tecuci, prof. Goia Iuliana 

-„Fenomenul sexual – joaca sau responsabilitate?” – dezbatere, prof. Corpaci 

-Participare la slujbe religioase, pomenirea fostilor dascali ai colegiului, dezvelirea placii 

comemorative la 140 de ani de la infiintarea Colegiului- prof. Nistor Stefan, Codreanu C. , Duvac 

M. , Patrascanu B. 

- Vizite tematice la SC. AGRICULTORUL SRL – prof. Corpaci P. 

- Participare la activitati legate de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei- prof. Precupanu M. , la 

ceremonia din centrul orasului Tecuci cu ocazia Micii Uniri – Prof. Stegaru C. 

Activitati umanitare: 

- „De la inima la inima „Prof Vechiu L. in parteneriat cu CJRAE Galati 

-„Alinare de Craciun” Prof. Patrascanu B. , Scoala Gimnaziala „I. Creanga”Talpigi 

-„Program de colinde”Prof Nistor St. a organizat un grup de colindatori ce au trans suma de 4700 

LEI, donata elevului Ciocoiu Florin, bolnav de leucemie 

-„O picatura de sange poate salva o viata” – donare de sange la Centrul Regional de Tranzfuzii 

Galati – au participat elevi de la clasele a XII-a coordonati de prof Nistor St 

-Donatii de alimente , haine,rechizite , bani pentru Centrul de copii orfani „Pro Vita-Valea 

Plopului” , Prof Nistor St. , 46 elevi CNCH 

Excursii scolare:  

- Baile Tusnad, prof. Corpaci 

-Sighisoara, prof Goia ( cls a VI-a) 

-Bucuresti „Sfintirea Catedralei Nationale” – prof Codreanu 

9. Organizarea si folosirea bazei didactice materiale 

      Toti membrii catedrei au dovedit interes si preocupare in sistematizarea si ordonarea 

materialulu didactic, in reconditionarea materialelor degradate, in confectionarea si achizitionarea 

unor materiale didactice noi. Totodata a existat preocupare pentru mentinerea cabinetelor de 

istorie, geografie, stiinte socio-umane, religie si pentru imbogatirea fondului de carte din scoala. 

PLAN DE MASURI: 

• Stricta monitorizare a prezentei elevilor la scoala, in colaborare cu parintii 

• Atragerea unui numar mai mare de elevi catre activitatea de perfomanta scolara 

• Cresterea performante profesionale a cadrelor didactice astfel incat ele sa reprezinta un 

model pentru elevi 

• Monitorizarea si consilierea eficienta a cadrelor didactice 

• Cresterea numarului de interasistente in cadrul catedrei 

• Adoptarea unui plac de actiuni pentru cresterea motivatiei si interesului elevilor pentru 

scoala 

• Planificarea mai eficienta a timpului 

• Abordarea unor standarde comune in evaluarea elevilor 

                                                                  Întocmit, responsabil comisie metodică: Patrascanu 

Beatric 
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8.4. ARIA CURRICULARĂ ARTE ȘI EDUCAŢIE FIZICĂ 
 

  CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ,ȘI ARTE 

      În anul școlar 2018-2019, semestrul I, toți membrii comisiei metodice au cautat și au reușit să 

elaboreze documentele de programare și planificare a activitatilor didactice conform cerintelor 

generale si specifice ale curriculumului scolar, tinând cont de cerintele si particularitatile de vârstă 

ale elevilor, nevoilor specifice si dotarea bazei materiale a colegiului. În semestrul I toti profesorii 

au participat la consfatuirile metodice pe discipline la începutul anului școlar, unde au fost 

prelucrati cu notiunile și cerintele programei scolare, modificarile aduse acesteia, plus planificarea 

activitatilor, competitiilor, manifestarilor de profil organizate de Ministerul Educatiei Nationale. 

       Țoti membrii comisiei au raspuns cu disponobilitate maximă, solicitarilor conducerii unitatii 

școlare  implicându-se atunci cand a fost cazul, angrenand în același timp un numar mare de elevi 

ai colegiului atingandu-și obiectivele propuse. Ca șef de catedra al comisiei metodice, împreuna cu 

membrii comisiei am elaborat, discutat, analizat si dezbatut diverse teme si activitati metodice pe 

profil în fiecare luna din semestrul I. 

    Consider colaborarea si comunicarea cu echipa manageriala a școlii ca fiind una dintre cele mai 

bune, întelegere si sprijin reciproc în toate activitatile curriculare si extracurriculare demarate atat 

în școala cât și în afara ei.  

     Colaborarea între profesorii care alcătuiesc comisia metodica educatie fizică și arte este una 

foarte bună, acordându-și sprijin reciproc în activitățile derulate. 

     Totodata profesorii au realizat un climat favorabil procesului de învățare motivând elevii și 

pregătindu-i în raport cu standardele curriculare de performanta, respectand reglementările legale 

în vigoare cu privire la continutul și forma documentelor de proiectare. 

     Catedrea de educație fizică a avut o activitate extrașcolară mai redusă, în principal datorita 

lipsei unei săli de sport, care să permita elevilor și profesorilor să continue practicarea jocurilor 

sportive -fotbal, handbal, volei atât de indragite de copii și tot odata participarea echipelor 

reprezentative ale colegiului pe ramuri sportive cu alte echipe din liceele și colegiile din Tecuci.  

      Subliniez înca o data, faptul că lipsa unei săli de sport, care să ne permită continuarea jocurilor 

sportive în perioada rece a anului, face ca un numar destul de mare de elevilor să-și piardă interesul 

pentru practicarea jocurilor sportive. Și, implicit prezenta noastra a profesorilor cu echipele 

reprezentative pe diverse sporturi, să devina mai mult onorifică, prin prisma faptului ca elevii 

neavând rutina terenului de joc; intrând în sala mică de gimnastica a colegiului, pierd din 

abilitatile, pregatirea necesară pentru aceste discipline sportive și bineințeles obținerea unor 

performante notabile. Bunăoară numarul mic de ore de educație fizică reduce semnificativ șansa 

copiilor, elevilor de a depune mai mult efort fizic pentru obținerea, realizarea unei stări de sănătăte 

și dezvoltarea armonioasă a corpului acestora în parametri normali sau chiar mai ridicati. 

     Un fapt mai putin plăcut este creșterea numărului de ,,scutiri medicale” în rândul elevilor, în 

majoritate fete, multe din adeverintele medicale sunt eliberate la îndemnul elevilor sau a părinților, 

acestea fiind scoase pentru note mai mici (note de 8,9) acordate de profesori. Motivand ca la 

educatie fizica le este foarte greu sa care echipamentul sportiv, lipsa vestiarelor, a dușurilor, toate 

acestea conducând spre final la o indiferență totală față de mișcarea fizică. 

  La disciplina educație fizică pe semestrul I s-au derulat următoarele activități: 

 - Întrecere amicala fotbal  licee -  CNCH – CNAE, in luna octombrie 

  Zilele Colegiului – noiembrie 2018 : 
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  -   Spectacol de “Ziua Colegiului” luna noiembrie-implicarea tuturor membrilor  comisiei  

metodice; 

 - Campionatul de handbal- cu participarea a trei colegii:CNCH,CNSH,CNAE. 

                                            Locul III- CNCH 

  -Tenis de masa-participarea a 30 de elevi, din cele trei colegii din Tecuci si Liceul Tehnologic        

   ,,Elena Caragiani”. 

                                           Locul II- Barbuta Florin din clasa a XII-a C 

   -Campionatul de volei pe scoala, cu participarea a 8 clase- 60 de elevi. 

                                       Castigatorii: Locul I- cls. a XII-a G 

                                                           Locul II- cls. a XII-a A 

                                                          Locul III- cls. aXI-a A 

    În data de 17. 11.2018 colegiulnostru a gazduit cercul pedagogc al profesorilor de educatie fizică 

ăi sport, setul D, cu tema ,,Modalități practice de educare a elevilor privind dezvoltarea fizică 

armonioasă, prevenirea și combaterea deficiențelor de postură în cadrul lecției de educație 

fizică.” 

  Profesorul Filimon Catalin a initiat un proiect ,,SPORTUL PENTRU TOTI SI DUPA 100 DE 

ANI”, împreuna cu doua unitati scolare. În speta CSS-Tecuci- reprezentat prin profesorul Mănăilă 

Valeriu si Scoala Gimnaziala,, Elena Doamna”- reprezentata prin profesorul StanCătălin, în data de 

30.11.2018.Competitia a avut loc în doua sali de sport (CSS-Tecuci si CNSH), la doua discipline 

sportive: tenis de masa- licee si fotbal- gimnaziu. CNCH a participat cu 20 de elevi, obtinând: 

locul II -  la tenis de masa, prin elevul Barbuta Florin din clasa a XII-a C si locul V - la fotbal. 

- Turneul de jocuri FIFA- PLAYSTATION- participanti 30 de elevi, în decembrie; 

      ONSS – gimnaziu faza municipala, fotbal, în ianuarie 2019, echipa de fotbal a colegiului a 

participat și a ocupat locul III, cu participarea a IX școli; 

      ONSS- fotbal licee baieți faza municipală, locul II- ianuarie 2019, din cinci licee; 

• Spectacol de ,,Ziua Colegiului” luna noiembrie-implicarea tuturor membrilor comisiei 

metodice; 

• Întreceri între clase la disciplina volei mixt, clasele XI-XII, desfasurate pe parcursul 

Zilelor Colegiului. 

 

EDUCATIE MUZICALA - prof.Călianu Marcela 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATI SEM. I/ septembrie 2018 - ianuarie 2019 : 

 

- Octombrie 2018 -   Pregatirea elevilor din corul “Armonia” Spectacolul Omagial “  

140 de ani de existenta a CNCH” 

 

- 1 Decembrie 2018 - Spectacol Esplanada Primariei: “Unirea, Natiunea si Infaptuirea! “ 

                 - pregatirea elevilor clasa a IX-a 

                 - dansuri populare 

 

- 24 Decembrie 2018- Participarea cu solisti vocali in Spectacolul de binefacere        

“Daruind vei fi mai bun” (Sala “Ion Petrovici”- Tecuci) 

 

- 25 Decembrie 2018- Participare Spectacol “Vine,Vine,Mos Craciun” 

                   (Spectacol la Sala “Ion Petrovici - Tecuci”) 
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- 15 Ianuarie 2019 - Participare Spectacol Solisti vocali dedicat celor 169 de ani de la nasterea 

Marelui poet M.Eminescu si participare lansare carte. 

 

- 24 ianuarie 2019 -  Participare cu grup de elevi dansatori la momentul dedicat zilei de 24 ianuarie 

“Mica Unire” 

 

EDUCATIE PLASTICA, prof. Rusu Poliana,  SEM. I/ septembrie 2018 - ianuarie 2019 : 

- Octombrie 2018 - “Zi de sarbatoare 140 de ani existenta a CNCH”  

ornarea expozitiei “Theatre Shadow 2013-2018” in joc final 

                 au participat elevii claselor X-XI ai CNCH 

 

- 1 Decembrie 2018 - Expozitie - Concurs: “Centenarul Marii Uniri in suflet de copil! “ 

                 - pregatirea elevilor clasele V-XII (21 elevi premiati) 

                 - creatie artistica pe doua sectiuni (grafica si pictura) 

 

- 19 Decembrie 2018-Expozitie “Traditii si obiceiuri de Craciun”(desfasurata la C.D.I - CNCH”) 

                 - au participat elevii claselor V-VIII, CNCH 

 

- 15 Ianuarie 2019- Participare cu expozitia de grafica”Pasaje Vizuale Eminesciene” dedicata celor 

169 de ani de la nasterea Marelui poet M.Eminescu 

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

                 Au participat elevii claselor V-VIII 

 

- 24 ianuarie 2019-Participare la Expozitia -Concurs dedicata zilei de 24 ianuarie “Mica 

Unire”(desfasurata la Casa de Cultura) 

                - expozitie-concurs pe sectiunea creatie artistica cu doua premii obtinute (Merlusca 

Patricia clasa a VIII-a premiul I) 

                  (Calin Andreea clasa XII-a E premiul I) 

                 - 

    În ceea ce priveste utilizarea strategiilor didactice, membrii comisiei au utilizat și folosit acele 

metode active care pun în valoare capacitatea și inteligenta motrică, artistica a elevului în funcție 

de sarcinile și obiectivele care trebuiau rezolvate în cadrul orelor de curs, folosind totodata un 

limbaj și o ținută caracteristică momentului respectiv. S-a căutat permanent adaptarea metodelor 

didactice și folosirea lor în funcție de anumite particularități geografice, sociale, culturale etc. 

  Consider colaborarea şi comunicarea cu echipa managerială a şcolii ca fiind dintre cele mai bune, 

înţelegeri şi sprijin reciproc în toate activităţile curriculare şi extracurriculare demarate atât în 

şcoală cât şi în afara ei. 

      Toţi membrii comisiei au răspuns solicitărilor conducerii unităţii şcolare implicându-se atunci 

când a fost cazul foarte bine, angrenând în acelaşi timp şi un număr suficient de mare de elevi ai 

colegiului. 

 

Responsabil comisie metodică, 

         Prof. Taciu Aurel 
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8.5. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 
 

 

CATEDRA DE  INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII 

 

       În cursul semestrului I, activitatea catedrei s-a desfăşurat conform planului de activitate 

adoptat, pentru atingerea obiectivele stabilite fiind implicaţi toţi membrii catedrei. 

 

       În  anul școlar 2018-2019, semestrul I, catedra de informatica a avut ca obiective:  

• Aplicarea noilor metodologii în procesul de predare- învăţare la toate clasele 

de liceu.  

• Optimizarea procesului de învăţământ prin utilizarea unor tehnici variate de 

evaluare conform noilor standarde.  

• Îmbunătăţirea bazei materiale pentru cabinetele de informatică.  

• Perfecţionarea cadrelor didactice prin acţiuni interdisciplinare sau activităţi 

la nivel de școală/oraș.  

• Pregătirea elevilor pentru obţinerea atestatului profesional, a competenţelor 

digitale și a probei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat. 

 

        Nucleul activităţii catedrei de informatică este clădit pe eficienţa orelor predate la discipline 

desprinse din domeniul IT. Există trei ramuri principale:  

a) disciplina informatică, întâlnită la profilul real, specializările matematică-informatică, 

matematică-informatică intensiv informatică şi stiinţe ale naturii - numărul de ore şi modul de 

predare diferă de la o specializare la alta; 

 b) T.I.C. (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării) se predă în clasele a IX-a şi a X-a, XI-a, XII-a, 

indiferent de profil sau specializare;  

c) discipline opţionale, alese în funcţie de preferinţele elevilor şi evoluţia IT la nivel naţional şi 

global. În acest sens, există opţionalele: Aplicaţii dinamice web-clasele XI-a, Pachete de 

aplicatii.TIC, clasele a XII-a. 

       

 Componenţa catedrei: 

 

Nr.c

rt 

Nume Grad 

didactic 

Specialitatea 

1. Ionita Doina I Informatica 

2. Ciocanel Adriana I Informatica 

3. Ionescu Gabriela I Informatica 

4. Topa Robert II Informatica 

5. Diaconu Mioara II Informatica 

6. Rusu Cristi Definitivat Informatica 

7. Preda Stefan Adm. retea - 

8.  Gheorghiu Dorina I Ed. tehnologica 

 

1. Organizarea activităţii - asigurarea unor condiţii optime pentru desfășurarea activităţii la 
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clase: 

o Întocmirea planificărilor în conformitate cu noile programe în vigoare și instrucţiunile ISJ; 

o Consultarea programelor disciplinelor de specialitate conform noului plan cadru 

o Stabilirea manualelor potrivite cu nivelul de pregatire al elevilor, în conformitate cu profilul 

urmat, după consultarea lor. 

o Discutarea la catedră a modalităţilor în care se va proiecta demersul didactic la clasa a XII-

a.  

       Membrii catedrei au fost interesaţi de asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea 

activităţii la clasă. Astfel, planificările calendaristice au fost întocmite după o atentă consultare a 

manualelor avizate de M.E.C.T.S. şi în conformitate cu programele şcolare, ţinându-se cont de 

modificările intervenite.  

        

2. Perfecţionarea activităţii didactice; pregătirea examenului de bacalaureat și a atestatului 

profesional; pregătirea pentru concursuri școlare: 

o Popularizarea programei de bacalaureat, a programei de competenţe digitale și 

atestatului profesional 2019 

o Alcătuirea graficului de pregătire pentru bacalaureat la informatică  

o Alcătuirea lotului olimpic 

o Pregătirea continuă a elevilor pentru olimpiade/concursuri școlare. 

 

     Pentru clasele a XII-a, materia a fost planificată astfel încât să poată fi realizată o 

recapitulare a materiei pentru examenul de Competenţe digitale (la toate clasele, indiferent de 

profil) şi o pregătire minuţioasă a examenului de bacalaureat și de atestat profesional (pentru 

clasele cu specializarea matematică-informatică si intensive informatică). S-au stabilit temele 

pentru atestat. 

Elevii claselor a  XII-a  beneficiaza de un program suplimentar de recapitulare și fixare a 

materiei,  care se desfășoara prin ore de pregătire conform unui grafic (care exista la dosarul 

catedrei si la conducerea scolii-prof. Topa R, Ciocănel A) 

Analizând  participarea si pregătirea elevilor la aceste ore s-au propus măsuri în vederea 

îmbunătăţirii rezultatelor la examene: 

-se vor stimula elevii  pentru învăţarea continuă; 

-se va insista pe noţiunile teoretice de baza și însușirea acestora pentru rezolvarea corectă a 

problemelor; 

-se vor prezenta/analiza exemple diverse care vizează formarea și dezvoltarea gândirii 

logice și algoritmice; 

-se vor lucra aplicaţii diverse după modelul celor de la bacalaureat; 

-se va lucra contra cronometru pentru ca elevii să se obișnuiască să gândească și să lucreze 

într-un ritm alert, pentru a putea trata toate subiectele; 

  

       S-a acordat o atenţie deosebită selectarii și pregătirii elevilor pentru olimpiade și concursuri 

școlare. Acestea indiferent de etapă - locală, judeţeană, interjudeteana  sau naţională - sunt forme 

obiective de evaluare. Timpul petrecut în clasa este doar uşa care se deschide către alte orizonturi 

şi percepţii. Un premiu obţinut de elev la  olimpiadă sau concurs ascunde totdeauna multe ore de 

colaborare elev-profesor, în forme dintre cele mai variate.  

Rezultate obtinute: 

1.Ioniţă Doina 
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- BEBRAS-Concurs international de programare si gandire computationala-Câcu Răzvan, 

Iotu Cosmina, Lupu Cristian, Negru Aurelian, clasa X B-diplome de participare 

- Concurs interjudeţean My space- CAERI poz. 1854-/sectiunea grafică pe calculator-Oancă 

Alexandru-pr. I, Pătrăşcanu Elina-pr. III, Nistor Nona, Drăgan Bogdan-menţiune-clasa VII 

- Concurs/simpozion CLICK pe informaţie-Iacomi Ionuţ, Slabu Cosmin, Păduraru 

Alexandru-pr. I, clasa XII D. 

2.Ciocanel Adriana 

- BEBRAS – concurs international de informatica si gandire computational: Drăgan Claudia 

Maria, Drăguțu Matei, Popescu Robert, Cristea Radu, Hanga Mihail, Bors Alexandru, 

Rares Dragutu, Pintilie George, Boeru Alin, Hahui Marian-Ionuț, Lupu Alexandru, Bararu 

Alex, Rarinca Madalina,(clasele VIII-XII) -diplome de participare 

- Concurs „MY Space” – CAERI poz. 1854-Lucaci Maria-pr.II, Nastase Rares- mentiune, 

Pacuraru Giulia-mentiune-clasa VIII 

- Concurs National Universul Einstein – premiul I – Bararu Alex, Draguru Rares, Cosmin 

Ciolacu, Nitu Alexandra – XIIa A, impreuna cu dna. prof. Tudor Gabriela 

     3.Ionescu Gabriela 

- BEBRAS – concurs international de informatica si gandire computational: Manea Ionut, 

Tinjala Tibi, Voicu Toni, Doca Delia, Antohi Stefan, Contescu Andrei, Iacob Maria, Oprea 

Madalin, Ilie Bogdan-clasa IX B-diplome de participare 

- Concurs/simpozion CLICK pe informaţie-Manea Ionut-diploma participare, clasa IX B. 

 

3. Perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor comisiei metodice 

o Participarea la cercurile pedagogice ale disciplinei 

o Participarea la sedinţele de catedră a membrilor comisiei 

o Referate și lecţii deschise  

 

Referitor la activitatea de perfecţionare metodico-știinţifică, profesorii de informatică au 

participat la toate activităţile organizate la nivelul Comisiei, implicându-se în activităţile acesteia 

prin susţinere de ore demonstative, intocmirea unor proiecte de lecţii, prezentari de referate cu 

teme, informări de specialitate.  

o Prof. Ionita Doina-referat metodic cu tema   Blokcly-mediu de programare vizual 

pentru web (octombrie 2018) 

o Prof. Ionescu Gabriela-lectie demonstrativa  Algoritmi pentru determinare 

maxim/minim, clasa IX B.(noiembrie 2018) 

o Prof. Rusu Cristi-referat metodic  Inteligenta artificiala(decembrie 2018) 

o Prof. Ciocănel Adriana-lectie demonstrativa  Aplicatia Paint, clasa V(ianuarie 2019) 

Profesorii  de informatică din cadrul catedrei au participat la Cercul metodic informatica-

zona Tecuci, care s-a desfăşurat la Liceul Hortensia Papadat Bengescu Iveşti. 

            Au participat la cursuri de formare: Program de formare privind dezvoltarea competenţelor 

de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul dedefinitivat şi concursul naţional pentru 

ocuparea posturilor vacante PFDT – CCD Galati, 30 de credite (prof. Ciocanel A). 
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Publicatii, articole, referate, lucrari publicate, etc. 

1.Ioniţă Doina 

- Revista Liceenii 

- Simpozion CLICK pe informatie 

2.Ciocanel Adriana 

- Revista Liceenii 

- Revista Din culisele bibliotecii 

3.Ionescu Gabriela 

- Simpozion CLICK pe informatie 

 

       

4. Proiecte, activităţi extrașcolare, extracurriculare 

       Pofesorii catedrei sunt implicaţi în diferite proiecte şi programe, la nivel local, judeţean sau 

naţional. Astfel: 

1.Ionita Doina 

- Proiectul international „HOUR OF CODE” – participare cu elevii claselor a VI-a, VII, IX 

D, IX E, X D, XI E, XII D, XII E. 

- Proiectul educational internaţional ``Junior Achievement`` Romania-programul  Succesul 

profesional, clasa XII D 

- Proiectul Ora de NET- siguranţa în mediul on-line, proiect derulat de  Organizaţia “Salvaţi 

Copiii” cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Siguranţei pe Internet.-clasa VI, VII, XII D. 

- Proiectul  SNAC-clasa XII D 

- Proiectul  voluntariat ``De la inimă la inimă``-clasa XII D 

2.Ciocanel Adriana 

- Proiectul national de educatie STEM si robotica „BRD FIRST Tech Challenge Romania” 

Pe semestrul I, in urma selectiei nationale,  se inscrie echipa de robotica a colegiului, „THOBOR”, 

sustinuta de ONG-ul „Natie prin Educatie”, avand drept scop formarea viitorilor specialisti in 

tehnologie avansata. Echipa, avand ca mentor – prof. Adriana Ciocanel si co-mentori: prof. Dragan 

Oliwer, Panaite Danut - student, are urmatorii membri, elevi clasele IX A,X A, XI B, XII A: Lupu 

Alexandru, Bararu Alex, Ciolacu Cosmin, Spasenie Viorica, Radu  Catalina, Elisa Chicos, Costea 

Bogdan, Serban Iulian, Ilie Dimitriu, Radu Cristea, Hanga Mihail, Anghel Adrian, Constantin 

Patricia Maria, Chiscop Robert Adrian. 

Voluntari: Dragan Claudia, Dimitriu Monica, Popescu Robert, Bors Alexandru (clasa VIII, IX A, 

IX C). S-a lucrat in fiecare duminica si aproproape in fiecare zi din cele doua vacante. Echipa a 

reusit sa participe la doua mari activitati: demonstrativ Iasi ( obligatoriu) – 5 ianuarie 2019 si 

demonstrativ Focsani – 25 ianuarie 2019 

Sponsorizari pentru echipa de robotica a colegiului – aproximativ 14 000 lei. 

- Proiectul international „HOUR OF CODE” – participare cu elevii claselor a V-a, VIII, XA, 

XIB, XI D, XIIA. 

3.Ionescu Gabriela 

- Proiectul international „HOUR OF CODE” – participare cu elevii claselor IX B, IX C, X B,  

X F. 

- Proiectul  SNAC-clasa IX B 
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Parteneriate, acorduri de colaborare. 

1.Ionita Doina 

- Acord parteneriat JARomania, în cadrul proiectului ``Junior Achievement`` Romania 

- Acord parteneriat Simpozion/concurs Click pe informaţie 

 

2.Ciocanel Adriana 

- Acord nr. 122/ 17.01.2018 cu Fundatia Pelin – Educatie fara frontiere crestin-europeana – 

valabil si in acest an scolar 

 

 

        Membrii catedrei de informatica s-au implicat in organizarea si participarea la activitati 

extracurriculare la nivelul scolii care contribuie direct la atingerea obiectielor curriculare, ale 

dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, care asigura participarea grupurilor ţintă şi 

realizarea activităţilor pe baza planificării stabilite si predate responsabililor:  

-activităţi cu ocazia Zilei Educatiei, Ziua liceului,  Scoala altfel, Săptămâna fructelor si legumelor, 

Săptămâna educati globale (materiale predate responsabilului  Comisiei activitati 

extrascolare/extracurriculare). 

-pregatirea echipei de robotica pentru participarea la competitia BRD FIRST TECH 

Challenge,organizare conferinta de orientare in cariera – Cum sa-mi aleg cariera profesionala? De 

ce am devenit programator? – cu participarea lui Robert Ojoc, software development engineer 

Amazon, 60 de elevi participanti din clasele IX-XII, realizare expozitie de robotica, demonstrativ 

in cadrul Zilelor Colegiului cu echipa de robotica;  pregatirea echipei de robotica pentru 

demonstratie in cadrul cercului metodic de socio-umane (Ciocanel A). 

-au prezentat referate in cadrul lectoratelor cu parintii: tema Violenţa în mediul şcolar-Ioniţă 

Doina;  tema Părinte- profesia din care nu iesim la pensie-responsabilități și satisfacții-Ciocanel A; 

-au desfasurat activitati în cadrul Comisiei diriginti-Azi elev, mâine student-alegerea carierei-

invitat dr. Dinu C.-prof. Ioniţa Doina, clasa XII D, diriginti clasa a XII-a. 

-desfăşoara activitati de pregatire remediala in cadrul proiectului ROSE-Pregatim elevii pentru 

succes (Ionescu G-clasa IX, Ionita D-clasa X) 

 

      Profesorii catedrei s-au implicat în  organizarea și desfășurarea unor activităţi cu ocazia Zilelor 

Liceului: 

1. Centenarul Marii Uniri - concurs desene Paint, clasele V-VIII. 

Profesori coordonatori: Prof. Ioniţă D, Ciocănel A. 

2. Marea unire – concurs prezentări PowerPoint, clasele IX-X. 

Profesori coordonatori: Ciocănel A, Ioniţă D, Ionescu G. 

3. Sesiune de referate și comunicări știinţifice, clasele XI-XII. 

Profesori coordonatori: Ciocănel A, Ioniţă D, Ionescu G. 

4. Lansare număr nou revista de informatică INFO++, clasa XII D. 

Profesor coordonator: Ioniţă D. 

        În urma participării la aceste activităţi, elevii au primit diplome. Activităţile desfăşurate s-au 

dovedit a fi bine alese şi au fost apreciate de elevi.  
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   Membrii catedrei sunt implicaţi în activitatea unor Comisii la nivelul colegiului. 

Responsabilitati ale membrilor comisiei la nivelul scolii. 

 

1. Ioniţă Doina 

o Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei – dec.nr.106/6.09.2018 

o Comisia pentru curriculum - dec.nr.107/6.09.2018 

o Şefi comisie metodica-informatica si tehnologii dec.nr.108/6.09.2018 

o Responsabil comisia pentru programe şi proiecte europene dec.nr.127/6.09.2018 

o Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă dec.nr.128/6.09.2018 

o Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare/ competiții sportive - dec.nr.140/6.09.2018 

o Comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea anuală a activității personalului 

didactic  și didactic auxiliar- dec.nr.145/26.09.2018 

 

2. Ciocănel Adriana 

o Realizarea ofertei cds in calitate de responsabil al comisiei pentru curriculum 

o Membru CA 

o Coordonator cerc metodic –  zona Tecuci 

o Metodist 

 

3. Ionescu Gabriela 

o Comisia de evaluare si asigurare a calitatii,comisia de  monitorizare a elevilor cu ces 

o Comisia de acordare a burselor, rechizitelor şcolare,bani de liceu şi euro 200 - 

dec.nr.111/6.09.2018 

o Comisia de  recepţie, inventariere, casare a elementelor de patrimoniu şi de clasare şi 

valorificare a materialelor rezultate - dec.nr.114/6.09.2018 

o Responsabili lectoratele cu părinţii - dec.nr.121/6.09.2018 

o Comisia de  PSI si  situaţii de urgenţă - dec.nr.122/6.09.2018 

 

        

       Cadrele didactice din  catedra și-au desfășurat activitatea în mod corespunzător, îndeplinindu-

și sarcinile care le-au fost repartizate, reuşitele catedrei de informatică fiind rezultatul împletirii 

dintre dăruirea profesorilor şi interesul, seriozitatea şi capacitatea elevilor. 

 

 

                                                       

 

Întocmit, responsabil comisie metodică, 

prof. Ioniță Doina 
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COMISIA PROIECTE SI PROGRAME EUROPENE 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Anul şcolar 2018 – 2019 

Semestrul I 

 
      Comisia a avut ca obiective informarea cadrelor didactice în domeniul proiectelor europene,   

încurajarea acestora să participe la mobilităţi, seminarii şi vizite de studiu în spațiul european – 

prin înscrierea la cursuri, realizarea  unor conturi pe platforma europeană eTwinning, implicarea 

unităţii şcolare în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european,  promovarea şi 

valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie,  focalizarea demersurilor educaționale pe 

formarea competențelor cheie și a competențelor transversale la elevi. 

     Principalele activităţi desfăşurate au fost: 

1.Proiectul privind învăţământul secundar–ROSE / ROMANIAN SECONDARY 

EDUCATION PROJECT 

Coordonator grant-prof. Marin Oana. Programul este in derulare. 

Se desfasoara activitaţi remediale la disciplinele de examen la bacalaureat, conform 

planului remedial stabilit de profesori. 

In cadrul activitatilor extrascolare s-a desfasurat  o excursie cu elevii implicati in proiect. 

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut 

(Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 

234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015. 

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice(MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). 

           Obiectivele și rezultatele așteptate 

           Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al 

României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de 

competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, 

acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în 

învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul 

vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. Aceste 

eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene 

aprobate pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 

învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate 

în cadrul proiectului. 

Rezultatele așteptate ale ROSE sunt: 

1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în 

proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%; 
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2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de 

abandon peste 7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;  

3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de 

referință de 86,9% la ținta finală de 93%; 

4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele 

sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%; 

5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în 

proiect, de la valoarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%. 

 

2.Proiectul EUROSCOLA-coordonatori prof. Marin Oana si prof. Onica Monica  

 

            Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a XI -a (2018-2019) „Europa 

pentru noi”. 

Având în vedere oportunităţile importante de care beneficiază statele membre ale Uniunii 

Europene în ceea ce priveşte alocarea de fonduri pentru dezvoltare şi pentru recuperarea 

decalajului dintre regiuni, Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale a lansat concursul Euroscola cu tema „Europa pentru noi”. 

În cadrul competiţiei naţionale, elevii sunt invitaţi să organizeze o campanie de promovare 

a unui proiect finanţat cu fonduri europene desfăşurat în comunitatea de care aparţin, evidenţiind, 

astfel, rolul pe care îl au instituţiile europene în sprijinirea unor asemenea programe comunitare, 

menite a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii. Deşi ne aflăm într-o perioadă în care accesul 

la informaţie este destul de facil, modul în care politicile europene influenţează viaţa de zi cu zi a 

cetăţenilor rămâne destul de vag conturat. 

Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. 

Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale 

creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în 

muzee, biblioteci și arhive. 

Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile 

europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. Principalele obiective ale 

inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; 

sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la 

dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale 

Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii 

elementelor distruse ale patrimoniului cultural.  

În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru 

cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici 

impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și 

traficul ilicit cu bunuri culturale. 

Elevii sunt invitați: 

1. a) să organizeze o campanie de promovare a unui proiect finanţat cu fonduri 

europene desfăşurat în comunitatea de care aparţin, să identifice un obiectiv/ obiect/ 

element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de patrimoniu”) din localitatea sau 

din județul în care locuiesc și să facă o prezentare cu evidențierea valorii sale de patrimoniu 

în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.). 

2. b) să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și 

conștientizare a publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de 
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patrimoniu respectiv și cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru 

protejarea/conservarea și promovarea acestuia. 

Proiectul va avea următoarele obiective: 

- o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană; 

-conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul 

local/regional/național, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la 

conservarea lui pentru generațiile următoare; 

- informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a 

locului lui în patrimoniul cultural european; 

- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; 

- realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de 

reședință despre obiectul de patrimoniu ales. 

 

3.Proiectul Junior Achievement România- JA Romania.  

     Misiunea JA România este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în carieră 

și viață prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe esenţiale 

pentru viaţa personală şi profesională. În cadrul acestui proiect, s-a  realizat inscrierea si s-a 

intocmit acord de parteneriat, s-au primit manuale pentru programul ales. Elevii claselor inscrise au 

realizat on-line pre-testele. Temele alese de profesorii coordonatori-prof. Ionita Doina, prof. Vrabie 

Felicia, prof. Panait Elena-oferă elevilor posibilitatea formării abilităților necesare dezvoltării 

personale și profesionale. Proiectul este în derulare.  

 

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

comunicare pe teme europene. 

 

 

                         Responsabil Comisie Proiecte si programe europene 

prof. Ioniţă Doina 
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COMISIA EDUCATIVĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR: 2018-2019 

SEMESTRUL I 

Domenii de 

activitate 

Denumirea și 

tipul activității 

Data 

desfășurării 

Profesor/Clasa Loc de 

desfășurare 

Proiect 

educațional 

local/region

al/ 

național 

Proiectul de 

granturi PEPS în 

cadrul 

proiectului 

național ROSE 

Activitate 

remedială 

săptămânală 

 

Coordonator: 

Marin Oana 

Profesori 

participanți: 

Braniște 

Dorina 

Postelnicu 

Elena 

Drăguțu 

Persida 

Olaru Corina 

Angheluță 

Carmen 

Tudor Gabriela 

Ifrim Mariana 

Chiș 

Ramona 

Precupan

u 

Monica 

Syegaru 

Cornelia 

Corpaci 

Paraschi

va 

Goia 

Iuliana 

Duvac 

Marga 

Pătrășca

nu 

Beatrice 

CNCH 

Proiectul 

”Euroscola” 

Iunie-octombrie 

2018 

Marin Oana 

Onica Monica 

 

 

CDI 

Muzeul 

”T.Cincu” 

Proiectul 

național Junior 

Achievement 

(JARomania) 

Septembrie 

2018- Mai 2019 

Panait Elena 

Vrabie Felicia 

Clasele: a XI-a A, a XII-a 

C 

Sală de clasă 

Proiectul local 

”Traficul de 

persoane” 

Activități 

bisemestriale 

Precupanu Monica 

Nistor Ștefan 

CDI 

ITO- Sibiu 2018  

Întâlnirea 

Internațională a 

Tinerilor 

Ortodocși 

 

3-6.09.2018 Nistor Ștefan 

Elevi: Hanga Mihail( a IX-

a A), Vasile Ciprian( a XI-

a A), Drăguțu Rareș ( a 

XII-a A), Podaru Florina 

(a XII-a C) 

Colaborator:  Protoieria 

Tecuci 

Sibiu- 

Mitropolia 

Ardealului 

”Hour of Code”- 

național 

Decembrie 

2018 

Ciocănel Adriana CNCH 

BRD FIRST Martie- Aprilie Ciocănel Adriana București 
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TECH 

Challenge – 

Proiect 

educațional de 

robotică și 

educație STEM 

2019 Colaborator: ONG-ul 

„Nație prin educație” 

ECO 

FOTOGRAFIA  

2018-2019 Profesori: Rusu Poliana, 

Călianu Marcela 

Clasele: IX-XII 

Colaborator: ECO 

DECESFERA 

Editura 

Decesfera 

București 

Proiect Național 

„Copiii de azi, 

viitorul de 

mâine” 

2018-2019 Profesor: Călianu Marcela 

Colaboratori: Casa de 

Cultură, CNSH Tecuci 

Casa de 

Cultură 

Sala studio 

Concurs 

„Miniolimpiada 

Hogaș” 

5-9.11.2018 Elevii claselor V-VIII din 

Municipiul Tecuci 

Profesor: Angheluță 

Carmen Florentina 

CNCH 

Talentul meu Activitate 

bisemestriala 

Profesor Precupanu 

Monica 

CDI 

Istoria de la A-Z Activitate 

bisemestriala 

Profesor Precupanu 

Monica  

CDI 

Vine Moș 

Crăciun 

Dec. 2018 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

Școala 

Specială 

De Paște îi 

ajutăm pe cei în 

nevoie 

Aprilie 2019 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

Spitalul de 

copii Tecuci 

Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate- 

voluntariat 

Săptămâna 

educației 

globale- 

prezentări Power 

Point 

Noiembrie 

2018 

Profesori: Pătrașșcanu 

Beatrice, Taciu Aurel 

Elevii clasei a IX-a E 

Colaboratori: Centrul de 

Asistență Socială, părinți 

Centrul de 

Asistență 

Socială 

CNCH 

SNAC Oct. 2018-Mai 

2019 

 

Nov.2018 

Dec.2018 

Aprilie 2019 

Profesori: Vechiu Luiza, 

Tiron Veronica 

Clasa a XI-a D 

 

Profesor Taciu Aurel 

Școala 

Specială 

Tecuci 

Școala 

Gimnazială „C. 

Păunescu” 

 

Cantina de 
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ajutor social 

Proiect 

„SansaT” 

Săptămânal Olaru Corina 

Elevi selectați ai CNCH 

Colaborator: Școala Nr.5 

Sala de clasă 

Cerc/club 

tematic 

Cercul de lectură 

”Hyperion” 

Întâlniri lunare Drăguțu Persida 

Olaru Corina 

Nistor Săndița 

Trofin Veronica 

Postelnicu Elena 

 CDI 

Cerc de robotică 

THOBOR 

Permanent Profesori: Ciocănel 

Adriana, Drăgan Oliwer 

Elevi selectați ai CNCH 

Laboratorul de 

fizică 

Autoexplorare, 

cunoaștere și 

descoperirea 

propriei 

persoane 

Nov. 2018- 

Apr. 2019 

Profesor Vechiu Luiza 

Colaborator CJRAE Galați 

Cabinetul de 

psihologie 

Grup de dansuri 

populare  

Săptămânală Profesor Călianu Marcela 

Clasele IX-X 

Sala „Ioan 

Petrovici” 

Clubul de 

pictură   

Permanent Profesor Rusu Poliana 

Clasele V-VIII 

CDI 

Club de teatru în 

cadrul PEPS și 

Teatrul 

”Shadow” 

Permanent Marga Duvac 

Marin Oana 

Sala de sport 

”Reading Club” Nov. 2018- Mai 

2019 

Panait Elena 

Elevii clasei a IX-a D și E 

Colaborator Marin Oana 

CDI/ 

Laboratorul de 

biologie 

”Știință și 

religie- 

interferențe” 

15.03.2019 Nistor Ștefan 

Diacon Conf. Univ. Dr. 

Sorin Mihalache 

Colaboratori Fac.de 

Teologie Ortodoxa „D-tru 

Stăniloae” Iași 

Sala ”Ion 

Petrovici”- 

Tecuci 

”Orientarea 

profesională” 

Sept. 2018- 

Feb.2019 

Pătrășcanu Beatrice 

Clasele X-XII 

CNCH 

Talentul meu 

literar – 

activitate în 

cadrul cercului 

„Visătorii’ 

Octombrie, 

Noiembrie, 

Februarie, Mai 

Drăguțu Persida CDI 

Revistă 

școlară 

”Sub zodia lui 

Clio” 

semestrial Precupanu Monica – 

clasele VI-VII,  

X - XII 

CNCH 
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Revista 

cenaclului 

„Hyperion” 

semestrial Olaru Corina 

Elevi ai CNCH 

Cabinet de 

limba si 

literatura 

română CCD 

”Liceeni” semestrial Precupanu Monica – 

clasele IX - XI 

CNCH 

”Lumea Fizicii” semestrial Tudor Gabriela - clasele 

IX-XII 

 

Laborator 

Fizică 

EIDOS- revistă 

de argumentare 

și filosofie 

Nov. 2018 Duvac Marga- clasele a 

XII-a E,A 

CNCH 

”Chymeia” 

 

anual Vrabie Felicia- clasele IX-

XII 

CNCH 

Calendar ECO 

2019 

 Tiron Viorica 

Clasele IX-XII 

CNCH 

Alte 

activități 

(simpozion, 

debate, 

expoziții, 

etc) 

 

 

 

Simpozion de 

Chimie la 

Craiova 

”Contribuții la 

creșterea calității 

si cercetării în 

domeniul 

chimiei” 

Nov. 2018 

 

Ifrim Mariana 

Colaborator-  Facultatea 

de Chimie a Universității 

din Craiova 

Facultatea de 

Chimie a 

Universității 

din Craiova 

Debate „Unirea, 

esențială pentru 

România?” 

Dec. 2018 Marga Duvac 

Clasele a IX-a C, A 

CDI 

Simpozion local 

„Istoria – punte 

între trecut și 

viitor” 

Octombrie 

2018 

Precupanu Monica 

 

 

Ziua Mondială a 

Educației- 

dezbatere 

05.10.2018 Ioniță Doina 

Clasa a XII-a D 

Sala de clasă 

Conferința 

internațională 

„Educația 

matematică în 

contextul 

european 

actual”- Brașov 

Decembrie 

2018 

Angheluță Carmen 

Elevii claselor: a XI-a A, a 

XII- a A 

Brașov 

Asociația „V. 

Pogor” Iași 

22.10.2018 Rusu Poliana 

Clasele V-XII 

Asociația „V. 

Pogor’- Iași 
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Simpozion 

Internațional 

”Tinerii și 

provocările 

lumiii  

contemporane” 

 

 Ifrim Mariana 

 

 

 

Parteneriate Teatrul ”V.I. 

Popa” Bârlad 

Anual Braniște Dorina 

 

 

Club Sportiv 

Școlar Tecuci 

Școlile 

Gimnaziale din 

Tecuci 

 Taciu Aurel  

Colegiul 

Național de 

Informatică ” 

Silva” Petroșani 

An școlar 2018-

2019 

Ifrim Mariana Colegiul 

Național de 

Informatică 

”Carmen 

Silva” 

Petroșani 

Parteneriate cu 

unități de 

învățământ din 

Constanța, 

Mangalia, Iași 

Asociația Pelin 

Asociația 

Pleiadis 

 Ciocănel Adriana  

Teatrul din 

Bârlad 

 Duvac Marga 

 

 

 

Protoieria 

Tecuci 

 

Asociația ”Pro-

Vita”- Valea 

Plopului, jud. 

Prahova 

Editura 

Evdokimos- 

București 

25 Septembrie 

2018  

 Septembrie 

2018- Ianuarie 

2019 

Ștefan Nistor Mânăstirea 

Măxineni-

jud.Brăila 

 

CDI 

Sala Protoieriei 

Sediul 

Asociației Pro-

Vita 

JaRomânia  Vrabie Felicia 

Panait Elena 

Tiron Viorica 
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Școala 

Gimnazială „Ion 

Creangă” 

Tălpigi 

Asociația Bunul 

Samaritean 

Nicorești 

Centrul de 

Asistență 

Socială Tecuci 

 Pătrășcanu Beatrice  

Asociația 

culturală „Vasile 

Pogor” Iași  

Colegiul „Elie 

Radu” Ploiești 

Colegiul Tehnic 

„Ioan 

C.Ștefănescu” 

Iași 

 Tudor Gabriela  

Școlile din 

Tecuci 

Clubul sportiv 

Tecuci 

permanent Taciu Aurel  

 

Biblioteca 

„Ștefan Petică” 

Tecuci 

Editura 

Decesfera  

București 

20.09.2018 Rusu Poliana 

Clasele V-VIII 

Prof. Coordonator Bebea 

Ioniță  

 

Biblioteca 

„Ștefan Petică” 

Tecuci 

Editura 

Decesfera  

București 

Casa de Cultură permanent Duvac Marga 

Călianu Marcela 

Precupanu Monica 

Casa de Cultră 

Clubul Copiilor permanent Rusu Poliana 

Călianu Marcela 

 

Club Art permanent Călianu Marcela  

Muzeul de 

istorie „Teodor 

Cincu” 

Permanent 

 

 

Lunar 

Marga Duvac 

Precupanu Monica 

Tudor Gabriela 

Olaru Corina 

 

 

 

 

Activități 

cultural-

artistice 

„Am o clasă ca o 

floare” 

Sept. 2018 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

CNCH 

O carte pentru 

fiecare 

Sept. 2018 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Biblioteca 

Municipală 

Despre noi și 29.09.2018 Ioniță Doina, clasa a XII-a Sala de clasă 
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clasa noastră D 

Alnum de 

toamnă tecucean 

01.10.2018 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Parcul Central 

CNCH 

Rolul 

cinematografiei 

în educație 

03.10.2018 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

Colaborator Codreanu 

Camelia 

 

Olaru Corina, clasa a XI-a 

F 

CDI 

 

 

Sala de clasă 

Ziua Mondială a 

Educației 

04.10.2018 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a  

Sala de clasă 

Ziua Educației 05.10.2018 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

 

Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

Colaborator Petrea Maria 

 

Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Colaborator- bibliotecar 

Maxim Odorica 

Sala 1 

 

CDI 

Ziua Mondială a 

Educației- să 

descoperim 

orașul de 

altădată 

Oct. 2018 Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

Municipiul 

Tecuci 

Ziua Mondială a 

Educației 

05.10.2018 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

CDI 

 

Muzeul de 

istorie 

Natura ne 

aseamănă, 

educația ne 

deosebește 

Oct. 2018 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a  

CDI 

Învățământul 

românesc între 

tradiție și 

05.10.2018 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

Colaborator Rusu Poliana 

Sala de clasă 
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modernism 

Ziua Mondială a 

Educației- Mens 

sana in corpore 

sano 

08.10.2018 Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

Teren de sport 

Spectacol 

aniversar- Țara 

lui Papură-Vodă 

08.10.2018 Marga Duvac 

Elevi și foști elevi CNCH 

Sala I.Petrovici 

Cititul- o 

pasiune pentru 

întreaga viață 

12.10.2018 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Biblioteca 

Municipală 

Tecuci 

Toamna în 

sufletul meu 

24.10.2018 Poliana Rusu 

Clasele V-IX 

CDI 

Ziua Armatei 

Române  

25.10.2018 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

Monumentul 

Eroilor Tecuci 

Halloween 31.10.2018 Poliana Rusu 

Clasele V-IX 

CDI 

Toamna 

moldova 

Oct. 2018 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

CDI 

Vizitarea unei 

expoziții 

Oct. 2018 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Muzeul de 

istorie 

Icoane și pian Noiembrie 

2018 

Duvac Marga, clasa a X-a 

F  

Profesori colaboratori: 

Manolache, Bebea 

Clubul 

Copiilor 

Revistă de 

matematică 

Noiembrie 

2018 

Olaru Corina, clasa XI-a F Sala de clasă 

Pelerinaj tematic 3-4.11.2018 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

Mausoleul 

Mărășești 

Personalități ale 

culturii tecucene 

05.11.2018 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

CNCH 

Concurs pe teme 

geografice 

„România în 

lume” 

06.11.2018 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

Sala de clasă 

Concurs –Pe 

calea sfinților 

06.11.2018 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Sala de clasă 

Personalităță de 

marcă în 

România 

5-9.11.2018 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

Colaborator 

Prof.Psih.Fainarea Alina 

Sala de clasă 

140 de ani de 

existență a 

08.11.2018 Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

CDI/Sala de 

clasă 
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CNCH- 

manifestări 

omagiale 

Ziua liceului 08.11.2018 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

CDI 

    

Expoziția” 

Călătorie 

virtuală în statele 

Uniunii 

Europene” 

Nov. 2018 Precupanu Monica  

Pagini de jurnal Nov. 2018 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Job Shadow 

Day- Biblioteca 

Central 

Universitară din 

Iași 

09.11.2018 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

Iași 

Ziua 

Recunoștiinței 

29.11.2018 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

Sala 1/ CDI 

Centenarul Marii 

Uniri: Ziua 

Națională a 

României 

Decembrie. 

2018 

Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

Colaborator Prof. Stegaru 

Cornelia 

Sala de clasă 

1 decembrie- 

Ziua Națională a 

României 

Dec. 2018 Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

Zona centrală a 

Municipiului 

Tecuci 

Lecție despre 

Unire 

01.12.2018 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Colaborator Precupanu 

Monica 

CDI 

1 Decembrie- 

activități 

„Cercetașii 

României” 

01.12.2018 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

CNCH 

1 Decembrie- 

Centenar  

01.12.2018 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

Muzeul 

„Teodor 

Cincu” Tecuci 

1 Decembrie 

„Unirea în cuget 

și în simțire” 

03.12.2018 Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

CDI 

Crăciunul, 

sărbătoarea 

familiei creștine 

Decembrie 

2018 

Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

CNCH 
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În spirit 

duhovnicesc 

Dec.2018 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Catedrala Sf. 

Gheorghe 

Tradițiile 

românilor 

Dec. 2018 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Sala 13 

Poveste de iarnă 17.12.2018 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Parc Central 

E vremea 

colindelor 

18.12.2018 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Lab. de 

informatică 

Magia 

Crăciunului 

18.12.2018 Poliana Rusu 

Clasele V-IX 

CDI 

Iată vin 

colindători! 

19-20.12.2018 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Cancelarie 

Instituții din 

Tecuci 

Sala de clasă 

 

Sala de clasă 

Datini și 

obiceiuri de 

iarnă 

21.12.2018 Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

CDI 

Sala de clasă 

Adventzeit- 

Magia 

sărbătorilor de 

Crăciun 

Decembrie. 

2018 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

CNCH 

Montaj literar 

dedicat lui Mihai 

Eminescu  

Ian.2019 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Sala 13 

Mereu cu gândul 

la Eminescu 

15.01.2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

CDI 

Eminescu, poet 

nepereche 

15.01.2019 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

CDI 

„Eminescu, 

veșnic tânăr” 

15.01.2019 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

CNCH 
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Să-l cinstim pe 

Eminescu 

15.01.2019 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

CDI 

Eminescu- cel 

mai mare poet al 

românilor 

15.01.2019 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

CDI 

Un poet al 

românilor ce 

dăinuie peste 

veacuri- Mihai 

Eminescu 

15.01.2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

Colaborator Olaru Corina 

Sala de clasă 

Eminescu la ceas 

aniversar 

15.01.2019 Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Bibliotecar Maxim 

Odorica 

CDI 

 

Eminescu și 

Shakespear 

17.01.2019 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

Sala 1/ CDI 

Semnificația 

zilei de 24 

ianuarie 

18.01.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Lab. de fizica 

Bucuria de a fi 

român 

24.01.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Parc Central 

Ziua Unirii  24.01.2019 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

 

Hai sa dăm 

mână cu mână 

24.01.2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

 

 

 

Primăria 

orașului Tecuci 

Ziua Unirii 

Principatelor 

Române 

24.01.2019 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

Parcul Central 

Tecuci 

Iubirea de țară e 

un zid...al 

plângerii? 

25.01.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

CDI 

„Moșul Ion 

Roată și Unirea” 

Ianuarie 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Scena CNCH 

Prezentare de 

carte 

15.02.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Biblioteca 

municipală 

Tecuci 
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Să cunoaștem 

valorile 

19.02.2019 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Sala de clasă 

Pagini muzicale 25.02.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Sala de clasă 

Tradiții 

românești 

04.03.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Sala de clasă 

Vizită la muzeu 15.03.2019 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

Muzeu 

Ziua Pământului 04.04.2019 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala 1/ CDI 

 

Sala de clasă 

 

Sala de clasă 

Paștele la români Aprilie 2019 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

 

Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Cantină Școala 

Specială 

 

CNCH 

Tradiții pascale Aprilie 2019 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

CDI 

Semnificația 

sărbătorilor 

pascale 

11.04.2019 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

Sala de clasă 

Cine mai crede 

în Hristos? 

17.04.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

CDI 

Sărbătorile 

pascale- prilej de 

introspecție 

17.04.2019 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Sala de clasă 

„Flori de tei 

deasupra 

noastră” 

Mai 2019 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Parcul central 

9 mai Ziua 

Europei 

09.05.2019 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

Sala de clasă 

Ziua Europei 09.05.2019 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

Sala 1/ CDI 

9-10 mai, Ziua 

Europei în 

istoria românilor 

și în istoria 

Europei 

Mai 2019 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

CNCH 

 

 

Cimitirul 

Eroilor 
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E 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

9mai- Ziua 

Europei 

10.05.2019 

 

07.05.2019 

Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

 

Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Laboratorul de 

informatică/ 

Sala de clasă 

Ziua Europei 

Ziua tineretului 

10.05.2019 Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Sala de clasă 

Activități 

ecologice și 

de protecția 

mediului 

Ziua Pământului  04.04.2019 Panait Elena 

Profesori, elevi și invitați 

Sala 1/CDI 

Ziua Pământului 10.04.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

Barajul de pe 

Siret- Movileni 

Pro-natura 15.04.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Curtea CNCH 

Ziua 

Internațională a 

Pământului 

19.04.2019 Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

 

Ziua Pământului 22.04. 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

 

CNCH 

 

Parcuri și zone 

verzi 

Suntem PRO 

natura! 

Aprilie 2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Curtea CNCH 

Ziua mondială a 

mediului 

Mai 2019 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

 

Cum ne păstrăm 

orașul curat? 

Mai 2019 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Parcul Central 

Pământul nu este 

al nostru  

31.05.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

CNCH 

Activități de 

educație 

civică și 

voluntariat 

 

 

Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate 

12.11.2018 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Părinți, elevi, parteneri 

educaționali 

Centrul de 

Asistență 

Socială 

CNCH 

Suflet pentru 

suflet 

02.12.2018 Drăguțu Persida 

„Școala Specială 

Constantin Păunescu” 

CDI 
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Moș Crăciun 

împarte daruri 

Dec. 2018 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Comunitatea 

locală 

Alinare de 

Crăciun 

Dec. 2018 Pătrășcanu Beatrice  

Elevi CNCH, părinți 

Școala Gimnazială „Ion 

Creangă” Tălpigi 

Școala 

Gimnazială 

„Ion Creangă” 

Tălpigi 

Voluntariat- 

cadouri oferite 

copiilor de la 

Spitalul de copii 

20.12.2018 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Alte clase implicate in 

activitatea SNAC 

Spitalul de 

copii 

Mai aproape de 

aproapele  

19-21.12.2018 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

Locuințele 

celor în nevoie 

Iepuraș pentru o 

zi 

17.04.2019 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

 

    

Activități 

sportive 

Ziua Mondială a 

mersului pe jos  

Oct.2018 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

 

Activități și 

întreceri sportive 

05-09.11.2018 Taciu Aurel 

Elevi ai CNCH și invitați 

Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

Baza sportivă a 

CNCH 

Participarea la 

concursul de 

fotbal gimnaziua 

„In memoriam 

Gică Grigore” 

24.04.2019 Taciu Aurel Școala 

gimnazială 

Elena Doamna 

Tecuci 

Activități 

tehnice 

Participare la 

concursuri 

MYSpace, 

Marea Neagră 

digitală, Bebras, 

Copilărie 

virtuală 

Semestrul I Ciocănel Adriana 

Uniutăți de învățământ din 

Constanța, Mangalia, 

Slobozia 

 

Concurs de 

prezentări multi-

media 

05.11.2018 Ioniță Doina 

Clasele XB,D 

La. informatică 

Concurs de 

desene pe 

calculator 

07.11.2018 Ioniță Doina, clasa a VI-a 

și a VII-a  

Lab. de 

informatică 

Rolul educației 

în viața omului 

05.10.2018 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

Sala de clasă 

Orientare 

profesională 

26.10.2018 Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

CDI 

Azi elev- mâine 

student 

08.11.2018 Ioniță Doina, clasele a 

XII-a C , D 

CDI 
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Azi elev, mâine 

student 

07.06.2019 Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

CDI 

Sala de clasă 

Activități 

științifice 

Invenții și 

inventatori 

Nov.2018 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Clasele a X-a C,F 

Lab. de 

informatică 

Sesiune de 

referate și 

comunicări 

științifice 

06.11.2018 Ioniță Doina, clasele a XI-

a E,F 

Lab.de 

informatică 

Concurs „Științe 

și tehnologii” 

Ploiești 

 Tudor Gabriela 

Elevi selectați 

Ploiești 

Activități de 

educație 

rutieră 

Comportamentul 

unui pieton 

Nov. 2018 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Colabolatori: organe ale 

poliției rutiere 

Sala de clasă 

Viața are 

prioritate 

20.02.2019 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

Colaborator: Poliția 

Rutieră  

Sala de clasă 

Reguli de 

circulație rutieră 

Martie 2019 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Sala 13 

Viața are 

prioritate 

Mai. 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

Știm să circulăm 

corect 

Mai. 2019 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Să respectăm 

regulile de 

circulație 

15.05.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

Sediul Scatec 

Tecuci 

Sala de clasă 

Viața are 

prioritate 

20.05.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Poliția Tecuci 

CDI 

Cu ochii în patru 11.06.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

Sala de clasă 

Activități de 

educație 

pentru 

sănătate 

Ziua Națională 

fără tutun 

15.11.2018 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

CNCH 

Fenomenul 

sexual- joacă sau 

responsabilitate 

19.12.2018 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

Sala de clasă 

PSI- Educație Decembrie Taciu Aurel, clasa a XII-a  
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pentru situații de 

urgență 

2018 E 

Măsuri de 

prevenire și 

stingere a 

incendiilor 

Ian. 2018 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Invitat PCI 

CNCH 

Norme generale 

de prevenire și 

stingere a 

incendiilor 

06.03.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B  

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Lab. de religie 

 

Sala de clasă 

Măsuri de 

prevenire și 

stingere a 

incendiilor 

Martie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

Ziua Mondială a 

sănătății  

Aprilie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

CNCH 

Ce facem în caz 

de cutremur? 

Apr. 2019 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Sala 13 

„Sănătate, bunul 

cel mai de preț”- 

Ziua Mondială a 

Sănătății 

08.04.2019 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

CNCH 

Cunoașterea 

regulilor 

protejează viața 

19.04.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Colaborator:  reprezentant 

al poliției municipale 

Lab. de fizică 

Suntem pregătiți 

pentru situații de 

urgență? 

Aprilie 2019 Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

CNCH 

Fumatul ucide! Mai 2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Colaborator: personal 

medical al liceului 

Prof, Chiș Ramona 

Sala de clasă 

Situații de Mai 2019 Vrabie Felicia, clasa a XII- CNCH 
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urgență a C 

Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

Știu să mă apăr 

în caz de 

cutremur 

Mai 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

Sala de clasă 

Alimentația 

sănătoasă 

12.06.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

Lab. de religie 

 

Sala de clasă 

Obezitatea la 

copii 

Iun. 2019 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Activități de 

combatere a 

violenței în 

școli 

 

 

NU violenței în 

școli 

 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

CNCH 

Toleranța zero-

violență 

Feb. 2019 Ionescu Gabriela, clasa a 

IX-a B 

Sala 13 

Spune NU 

violenței de 

orice natură 

Feb.2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Sala de clasă 

Alegea pacea! Martie 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Sala de clasă 

Agresivitatea- o 

piedică a 

relațiilor 

sănătoase 

Martie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

Activități 

socio-

culturale 

Respectul față de 

cei din jur 

Sept. 2018 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Toamna 

tecuceană 

14.09.2018 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

Parcul Central 

Tecuci 

Asistare la 

„Festivalul 

Fereastră către 

știință” 

24.09.2018 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Muzeul de 

istorie Tecuci 

Casa de 

Cultură Tecuci 

Vizită la Muzeul 

„Teodor Cincu”  

Sept. 2018 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Muzeul 

„Teodor 

Cincu” Tecuci 

Ziua europeană a 

limbilor străine 

26.09.2018 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

CNCH 

Să învățăm să-i 

respectăm pe 

semeni 

26.09.2018 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Lab. de religie 

 

Sala de clasă 
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Rolul 

profesorului în 

viața elevului 

Oct. 2018 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Ziua Mondială a 

Animalelor 

Oct. 2018 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

CDI 

Vizită la S.C. 

AGRICULTOR

UL SRL. Tecuci 

05.11.2018 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

S.C. AGRICULTORUL 

SRL. Tecuci 

S.C.AGRICUL

TORUL SRL. 

Tecuci 

Concurs pe teme 

geografice- 

România în lume 

06.11.2018 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

 

CDI 

Excursie la 

București 

09.11.2018 Corpaci Paraschiva, clasa 

a XII-a F 

Alte clase 

București 

Pe drumuri din 

țară 

09-11.11.2018 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

Colaboratori Petrea Maria, 

Paraschiv Elena 

Sighișoara 

Concurs de 

cultură generală 

„Sunt o mică 

enciclopedie” 

Nov. 2018 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

CDI 

    

Dreptuirile 

copilului, 

drepturile 

omului- Ziua 

internațională a 

drepturilor 

copilului 

20.11.2018 Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

CNCH 

Abandonul 

școlar- cauze și 

modalități de 

prevenire 

23.11.2018 Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

Laboratorul de 

informatică 

Valentine’s Day 14.02.2019 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

CNCH 

Valentine’s Day 14.02.2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

Sala de clasă 
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D 

 

Sf.Valentin sau 

Dragobete? 

14.02.2019 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

Sala 1/ CDI 

De Dragobote 

iubim românește 

24.02.2019 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

 

Invinctus Feb. 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

CDI 

Mărturi 

mărțișoarelor 

01.03.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

Sala de clasă 

Ion Creangă- 

mărțișor literar 

01.03.2019 Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Maxim Odorica 

CDI 

Un mărțișor 

pentru o 

primăvară 

sufletească 

Martie 2019 Negru Andreea, clasa a X-

a E 

 

Mama, ființă 

dragă! 

Martie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clsă 

Mama e plină de 

minunății 

Martie 2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Sala de clasă/ 

CDI 

8 Martie- Ziua 

Femeii 

08.03.2019 Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

 

CNCH 

Ziua femeii pe 

mapamond 

08.03.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

La. de fizica 

„Ziua fameii”-

serbare dedicată 

mamei 

Martie 2019 Angheluță Carmen, clasa a 

XII-a A 

CNCH 

Respect pentru 

mama 

Martie 2019 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Invitați: părinți ai elevilor 

CNCH 

Mama seamănă 

iubire- expoziție 

08.03.2019 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Pe holurile 

liceului 
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Rolul femeii în 

societatea 

modernă 

Martie 2019 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

CNCH 

Mama, ființa cea 

mai dragă 

08.03.2019 Corpaci Parascheva, clasa 

a XII-a F 

CDI 

Târg de oferte  27.03.2019 Panait Elena, clasa a XI-a 

A 

Casa de 

Cultură 

Ziua 

Internațională a 

Familiei 

Mai 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Sala de clasă 

1 Iunie- Ziua 

copilului 

Iunie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

1 Iunie- Ziua 

noastră 

 

 

 

 

 

01.06.2019 Balan Manuela Elena, 

clasa a XII-a G 

 

Ifrim Mariana, clasa a X-a 

C 

 

Chiș Ramona, clasa a X-a 

D 

 

Negru Andreea, clasa a X-

a E 

Sala de clasă 

1 Iunie- bucuria 

copiilor 

Iunie 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

Parcul Central 

Tecuci 

Copilăria- 

paradisul pierdut 

Iunie 2019 Drăguțu Persida, clasa a 

VII-a 

Sala de clasă 

În amintirea 

copilăriei 

03.06.2019 Pătrășcanu Beatrice, clasa 

a IX-a E 

Teren de sport 

CNCH 

Minunata lume a 

copilăriei 

03.06.2019 Ciocănel Adriana, clasa a 

V-a 

Sala de clasă 

Activități de 

prevenire a 

traficului de 

persoane 

Știu ce înseamnă 

traficul de ființe 

umane? 

Ianuarie 2019 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

Sala de clasă 

Traficul de 

persoane umane 

Ianuarie 2019 Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Știu ce însemnă 

traficul de ființe 

umane? 

14.01.2019 Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

Sala de clasă 
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Traficul de 

persoane 

16.01.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

Colaborator Codreanu 

Camelia 

CDI 

Traficul de 

persoane 

18.01.2019 Ioniță Doina, clasa a XII-a 

D 

Laboratorul de 

informatică/ 

Sala de clasă 

Traficul de 

persoane, 

realitate 

dureroasă 

Feb. 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

Traficul de 

persoane – o 

problemă acută 

Feb. 2018 Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

 

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

Sala de clasă 

Traficul de 

persoane umane 

22.02.2019 Druță Alina-Cristina, clasa 

a IX-a D 

CDI 

Traficul de 

persoane 

Martie 2019 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

 

Traficul de 

persoane 

Aprilie 2019 Precupanu Monica, clasa a 

VIII-a 

CDI 

Traficul de 

persoane- o 

realitate a zilelor 

noastre? 

10.05.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Colaborator:  psihologul 

școlar  

Lab. de fizică 

Activități de 

prevenire a 

consumului 

de droguri 

Spune NU 

drogurilor 

Februarie 2019 Vrabie Felicia, clasa a XII-

a C 

Tiron Viorica, clasa a XI-a 

D 

CDI 

Drogurile sunt 

un pericol 

Feb. 2019 Braniște Dorina, clasa a X-

a B 

Sala de clasă 

Ce știm despre 

droguri 

Feb. 2019 Duvac Marga, clasa a X-a 

F 

Invitat Poliția Comunitară 

CNCH 

Pericolul 

drogurilor  

16.02.2019 Nistor Ștefan, clasa a XI-a 

B 

 

Olaru Corina, clasa XI-a F 

 

Postelnicu Elena, clasa a 

IX-a F 

Lab. de religie 

 

Sala de clasă 

 

Sala de clasă 

Viața are 

prioritate 

Aprilie 2019 Taciu Aurel, clasa a XII-a 

E 

 

Consumul de 

droguri și 

Mai 2019 Drăgan Oliwer, clasa a IX-

a A 

Sala de clasă 



82 

 

 

 

Consilier educativ, 

Precupanu Monica 

 

 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

 

RAPORT DE ACTIVITATE   

AN ŞCOLAR  2018-2019 

SEMESTRUL   I 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative apărute ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 

➢ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor. 

➢ Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform 

programelor în vigoare. 

➢ Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

➢ Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte.  

➢ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor. 

➢ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental. 

➢ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

          În realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, 

bazata pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice și conţinuturi 

consecințele lui  

Glod Nelu, clasa a IX-a C 

Drogurile și 

efectele lor 

Iunie 2019 Vechiu Luiza, clasa a XI-a 

E 

 

Sala de clasă 

Lupta antidrog 07.06.2019 Tudor Gabriela, clasa a X-

a A 

Lab. de fizică 
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• Sugestii metodologice 

            Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe și deprinderi, a 

căror dezvoltare este preconizată pe durata ciclului gimnazial, in timp ce competenţele specifice 

(derivate din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au fost 

corelate cu conţinuturi ale învaţării și prezentate distinct, pentru fiecare clasă in parte. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la inceputul anului şcolar 2018-2019, în şedinţa comisiei metodice în care au 

fost nominalizaţi toţi prof. diriginţi, aprobaţi în Consiliul Profesoral. Tot in cadrul şedintei s-au 

punctat direcții care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat modelul de 

planificare pentru ora de Consiliere și sugestii de teme pentru această oră astfel încât toţi diriginţii  

să prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul în care să aibă loc sedinţele cu părinţii. S-a 

alcătuit graficul intâlnirilor în cadrul ariei și temele ce vor fi discutate. 

Activitatea desfăşurată 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, 

pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi 

(conform programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi 

temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în 

cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare 

la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie 

Puncte slabe: 

- Sunt situaţii în care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie în afara scolii 

fără însa a anunţa din timp locaţia și tipul activităţii derulate. 

- Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora 

pentru a aprofunda materia pe care o predau; 

Întocmirea planificărilor anuale și semestriale (orelor de consiliere 

dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi 

desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele 

planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la 

nivelul şcolii; 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele 

planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului 

şcolar al claselor lor; 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta 

caietului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte; 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o 

manageriază; majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de o activitate 

extraşcolară / lună; 
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- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii 

elevilor pe care îi coordonează. 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform 

planificării. 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform 

graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu 

părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate. 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile 

didactice propuse 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma 

şedinţelor cu părinţii;  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor 

pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie; 

- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total) fiind 

lipsa interesului, îndatoririle casnice, munca.  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor 

(în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi 

desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea 

activităţii educative. 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a 

temelor stabilite. 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi 

(elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de 

obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative 

pentru clasă) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi 

educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui 

calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare 

între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, 

schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a 

diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a unor săli de clasă; 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale 

elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-

profesor 
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Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al 

colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în 

situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă; 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor; 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de 

învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă; 

-  diriginţii au promovat programe de susţinere a elevilor cu dificultăţi de învăţare, 

prin activităţi de tip peer (activităţi de învăţare susţinute de elevi pentru elevi) 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale 

colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot 

constitui sursă de conflict; 

 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;  

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) procedura de 

sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în 

şcoală, absenteism şcolar, comportament agresiv etc.) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Tecuci în vederea 

prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară. 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi 

consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de 

comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea 

activităţilor educative de reabilitare); 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar; 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi;  

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii 

bune. 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu 

pondere ridicată la clasa  a VIII-a și a XII-a) privind programa si calendarul 

examenului deevaluare națională și bacalaureat, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor.  

 

 

 SEM I  

Septembrie: 
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   Organizarea activităţii: 

       - constituirea comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2018-2019 

       -stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 

       - analiza programelor şcolare in vigoare 

       -îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

 

Octombrie 

Mapa dirigintelui: 

- -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2017-2018; 

-diseminarea informaţiilor primite la    Consfătuirea judeţeană; 

-prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2018-2019; 

-stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora; 

 - discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei; 

- revizuirea regulamentului de ordine interioara. 

-- Referat ,,Prejudecăţi şi stereotipuri -  impact asupra comunicării” -  referat prezentat de prof. 

Druță Alina (dezbateri, informare),  

  

Noiembrie 

1. Dezbatere cu elevii claselor a XII-a - ,,Rolul familiei și al școlii în orientarea școlară și 

profesională” - factorii interni şi externi ai succesului/ insuccesului şcolar. 

(Comunicare, dezbateri, informare proiecţie ppt). Activitatea a fost coordonată de  prof. Angheluță 

Carmen, Ioniță Doina, Vrabie Felicia. Prof. Bălan Manuela a susținut referatul  

,, Orientarea școlară și profesională”. 

 

          Decembrie 

1. Organizarea unor activitati specifice pe tema tradițiilor și obiceiurilor de iarnă (prof. Duvac 

Marga, Pătrășcanu Beatrice, Nistor Ștefan, Rusu Poliana). 

2. Referat ,, Copilărie şi preadolescenţă”, întocmit de prof. Postelnicu Elena 

3. Tombola de  caritate, pregatirea pachetelor  pentru ajutorarea  copiilor cu nevoi materiale si 

vizita la Asociația Bunul Samaritean.(prof. Pătrășcanu Beatrice, Negru Andreea) 

 

 Ianuarie 

Referat : Autocunoaştere şi dezvoltare personală,, Referat - ,,Cunoaşterea personalităţii 

elevului”- întocmit de psiholog  prof. Vechiu Luiza.  Ateliere de lucru -  toţi diriginţii. 

 

          De asemenea toţi diriginţii au monitorizat  modul  de respectare  a legii privind  singuranţa în 

unităţile de învăţământ , obligativitatea  respectarii ROI, îndatoririrle elevilor şi profesorilor de 

serviciu, au rediscutat  modul de completare  a documentelor şcolare (catalog, registru , condică), 

au intocmit rapoartelor de sfârşit de semestru .       

       Programul de activitate al activităţilor propuse a fost îndeplinit şi completat cu activităţi ivite 

pe parcursul sem I. în funcţie de necesităţi. 

                 În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrans și  de 

asemenea în colective eterogene, a dat rezultate, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte 

regulile grupului. Concretizarea acestor acțiuni s-a facut prin conceperea, realizarea și prezentarea 

unor acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul școlii cu diverse ocazii . 
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            Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă și temeinică formare 

a elevilor noştri, în acţiunile la clasă, a dus la eficientizarea demersului didactic, care s-a realizat şi 

printr-o abordare inter și transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.  

           În vederea implicării cât mai active a parinţilor în viaţa şcolii, în cadrul  sedinţelor cu 

părinţii au fost impărtăşite experienţe personale, acest lucru fiind foarte important şi pentru elevi, 

dar și pentru părinţi. 

         Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continuă a prof. 

diriginţi, cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse 

teme si referatele, ce au fost susţinute in cadrul intalnirilor lunare din cadrul comisiei. 
                                                                     

 Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    -Diriginţii au consultat în format 

electronic  programele Consiliere şi 

orientare, conform nivelului şcolar al 

claselor, programe aranjate într-o formă 

adaptată machetelor planificărilor anuale 

şi semestriale la dirigenţie. 

 -Au fost prezentate prin referate, teme 

inovative şi de interes pentru 

perfecţionarea activităţii educative. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip 

elev-elev sau elev – profesor. 

- În majoritatea cazurilor s-au manageriat 

eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi 

consiliere cu părţile implicate, implicarea 

şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI  

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de 

învăţare la clasă şi promovarea acestora în 

rândul profesorilor de la clasă 

- Implicarea mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

-Existenţa personalului didactic calificat 

în proporţie de 100% permite realizarea 

unui învăţământ de calitate; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, 

-Rata abandonului şcolar; 

 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  

este destul de mare; 

 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor 

cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea 

unor activităţi extraşcolare; 

 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur 

informale, accentul fiind pus pe discutarea 

situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea 

temelor propuse conform. Planificării ; 

  

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii 

tensionate / scindări în grupuri ale 

colectivului, care nu se manifestă vizibil în 

plan comportamental, dar pot constitui sursă 

de conflict. 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de 

absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu. 

 

-Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 

-Starea materială precară a unor familii. 
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profesori-părinţi, profesori-profesori) 

favorizează un climat deschis şi 

stimulativ; 

- Derularea de activităţi consiliere si 

orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu 

pondere ridicată la clasele  a VIII-a și a 

XII- a) privind programa si calendarul 

examenelor naționale, traseul educativ al 

absolvenţilor. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la 

individualizare a elevilor ; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare 

şi formare continuă oferite de C.C.D. 

şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii importante de a veni în 

sprijinul şcolii 

(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,

); 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot 

mai multor teme privind consilierea şi 

orientarea elevilor, care pot veni în 

sprijinul tututror diriginţilor; 

 

 Inexistenţa unor repere morale solide în 

viaţa elevilor, deruta morală determinată 

de societate, mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont 

de prestaţia fiecăruia la acordarea de 

stimulente salariale; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor şi la o redusă 

implicare în viaţa şcolii; 

  

 

Intocmit,  

                                                                    Responsabil comisie metodică:  prof. Ifrim Mariana 
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RAPORT  COMISIA  DE FORMARE  A CADRELOR  DIDACTICE   

 

 

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, cadrele didactice reprezintă grupul cheie in 

realizarea reformei educaţionale, având o dublă calitate, de proprietari şi de agenţi ai reformei, care 

le oferă o nouă perspectivă educaţională, precum şi posibilitatea adoptării unei strategii didactice. 

Participarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la activităţile de formare 

profesională continuă este reglementată prin Legea 1/2011 şi OMECTS nr. 5554/07.10.2011.   

Analiza nevoilor de formare continuă este determinată de complexitatea fenomenului, de 

multitudinea de factori ce influenţează exercitarea profesiei didactice: factori individuali, de 

organizaţie şi de sistem. Formarea profesională continuă este importantă din perspectiva celor trei 

categorii de factori. Programele de formare a cadrelor didactice sunt elaborate şi evaluate la nivel 

naţional, dorindu-se o armonizare a politicilor naționale cu cele europene.  

În ultimii ani, învăţământul românesc a cunoscut şi cunoaşte o continuă schimbare şi 

transformare cu repercursiuni pozitive şi efecte evidente asupra educarii/formării cadrelor 

didactice. Cunoaşterea nevoilor de formare a cadrelor didactice presupune o investigaţie detaliată 

şi complexă a tendinţelor şi perspectivelor sistemului de educare/formare a cadrelor didactice. 

Perspectiva tradițională și contemporană a formării cadrelor didactice, urmărite pe axele: vârstă/ 

vechime; nivel de formare; instituţional; profil de competenţă; curriculum; strategii de formare; 

forme de organizare; evaluare; certificare; mobilitate academică/mobilitate profesională; accente de 

formare; abordare specifică, ne permit analiza comparativă a acestora. În mod tradiţional, formarea 

iniţială şi continuă a personalului didactic porneşte de la o înţelegere predominant academică şi 

comportamentalistă.  

 

Perfecţionarea şi dezvoltarea profesională condiţionează cariera didactică evolutiv, fiind 

supuse legilor managementului resurselor, nevoilor de mobilitate, de flexibilitate a cadrelor 

didactice. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din perspectiva tradiţională implică 

abordarea de tip academic, iar perspectiva modernă pune accentul pe latura pragmatică, personală, 

reflexivă şi creativă a procesului. Diagnoza nevoilor de formare s-a realizat în corelalre:  

• Cerinţele elaborate de MEN; 

• Rezultatele obținute de cadrele didactice din județ la examene și concursuri naționale;  

• Rezultatele chestionarelor aplicate în sistem;  

• Analiza fişei postului educabilului (standarde ocupaţionale, atribuţii de serviciu). 

 • Analiza scopurilor organizaţionale particularizate la nivelul unităţilor de învăţământ din 

teritoriu.  

• Identificarea obiectivelor de dezvoltare personală ale educabilului corelate cu scopurile 

unităţii de învăţământ. 

 • Identificarea „nevoilor de pregătire profesională” în vederea atingerii obiectivelor 

personale şi a celor de sistem. 

 Metoda cantitativă de cercetare utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar, aplicat la 39 

de profesori ai colegiului.  

Chestionarul conţine 8 întrebări care sondează gradul de satisfacţie al subiecţilor cu privire 

la programele derulate în anul şcolar 2017-2018, precizarea domeniilor/ subdomeniilor în care ar fi 

utilă formarea în anul şcolar 2017-2018, precizarea competenţele care trebuie formate, formele de 

organizare preferate.  
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 Vechimea la catedră a cadrelor didactice chestionate este:9- 31-40 de ani, 1- 0-5 ani, 3 

pentru  6-10 ani,  16 pentru 11-20 de ani, 3 profesori fiind calificat/suplinitor si 36 calificat/titular. 

Dintre  profesorii chestionați,  5 au definitivatul în învățământ, 8 gradul II, respectiv  26 

gradul I, 2 studii doctorale. 

La întrebarea  „La ce cursuri de formare ați participat”, menționăm: 

 Reconversie Matematica, Curs DETSCH fur Liehrer,  Managementul conflictelor, Grad 

didactic II,  Conversie Limba Engleza. Au fost si cadre didactice care nu au participat la cusuri de 

formare în anul școlar precedent, motivând studiul individual sau lipsa ofertei de cursuri gratuite 

în localitate. 

Pentru majoritatea profesorilor de la „COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" 

TECUCI, formarea continuă este importantă, dorind să se perfecționeze mai ales în zona de 

specialitate, dar și în domeniul instructive –educativ, în abordarea psihologiei elevului în 

contextual actual, cunoașterea elevului, comunicarea și relaționarea cu acesta. 

La întrebarea “Ce activități cu rol formative doriți sa organizeze CCD”,  cele mai multe 

cadre didactice au răspuns :  Sipozioane, Schimburi de experiență, Sesiuni științifice, Proiecte 

Școlare de educație intercultural- seminarii interactive, considerând că participarea la formare 

continuă le asigură un plus de professionalism ,dar și pentru completarea portofoliului de activitate. 

2016-2017: 
        

Numele si 

prenumele Funcţia Specialitatea Grad Anul Denumire curs Organizator 

      did. 

FILIMON 

IULIAN Prof 

Educatie 

Fizică I 2017 Grad didactic I   

MARIN 

OANA Prof Lb. Engleza I   

ERASMUS-

Gadget Addiction 

in Teenage   

NISTOR 

SANDITA Prof Lb.română I   

Initiere in lb. 

engleza+gr. I CCD GL 

TROFIN 

VERONICA Prof Lb.română     Curs formator CCD GL 

TUDOR 

GABRIEL Prof Fizica I   

Conversie lb. 

engleza 

Univ. 

DUNAREA DE 

JOS 

DOBRIN 

VALENTINA Prof Biologie I 2017 

Grad I + prof. 

evaluator pt. 

examene def CCD GL 

VECHIU 

LUIZA Prof Psihologie I   

Tulburari 

disruptive la copii 

Univ."Al.I.Cuza" 

Iaşi 

CALIANU 

MARCELA Prof Ed. Muzicala I   

Master 

psihopedagogie Univ. Bucureşti 

TOPA 

ROBERT Prof Informatică I   

Managementul 

clasei. 

Managementul 

crizei CCD GL 

CHIRILĂ Secretar   2017 Program de Camera de 
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DANIELA șef inițiere- ocupația 

de arhivar 

comerț , 

industrie și 

navigație și 

agricultură 

Constanța 

MUNTEANU 

CERASELA Secretar   2017 

Program de 

inițiere- ocupația 

de arhivar 

Camera de 

comerț , 

industrie și 

navigație și 

agricultură 

Constanța 

       

 

 

2017-2018: 

Numele si 

prenumele Funcţia Specialitatea Grad Anul Denumire curs Organizator 

      did. 

FILIMON  

IULIAN 

CĂTĂLIN 
director 

Educatie 

Fizică I 

2018 

Managementul 

conflictelor ( 

25 cp) 
  

2018 

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) CCD Călărași 

MARIN OANA 

MARIA 

Director 

adjunct 

Limba 

engleză I 2018 

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) CCD Călărași 

DUMITRACHE 

CRISTINA Prof Lb. Engleza II  2018 

Managementul 

conflictelor ( 

25 cp)   

GOIA 

IULIANA Prof Geografie II  2018 

Managementul 

conflictelor ( 

25 cp) CCD GL 

TROFIN 

VERONICA Prof Lb.română Def.    2018 

Managementul 

conflictelor ( 

25 cp) CCD GL 

TUDOR 

GABRIELA Prof Fizica I 2018  

Conversie lb. 

engleza (90cp) 

Univ. 

DUNAREA DE 

JOS 

VECHIU 

LUIZA Prof Psihologie I  2018 

Tulburari 

disruptive la 

copii 

Univ."Al.I.Cuza" 

Iaşi 
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NEGRU 

ANDREEA   Prof. 

 Lb. 

germana  II 28.10.2017 

 Curriculum 

modificat  (2 

cp)   

 NEGRU 

ANDREEA   Prof. 

 Lb. 

germana  II  2018 

 Liandeskurde 

(2 cp)   

 NEGRU 

ANDREEA   Prof. 

 Lb. 

germana  II  2018 

 Deutsch 

Lehren Dll4   

 NEGRU 

ANDREEA   Prof. 

 Lb. 

germana  II 2018  

 Conferinta 

prof de lb 

germane(6 cp)   

 CHIS 

RAMONA   Prof.   Biologie  II 2018  

 Grad Didactic 

II   

CHIRILĂ 

DANIELA Secretar șef   

2018 

 

 

  

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) 

CCD Călărași 

 

 

2018 

Completarea și 

gestionarea 

actelor de 

studii CCD Galați 

MUNTEANU 

CERASELA Secretar   

2018 

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) CCD Călărași 

 

2018 

Completarea și 

gestionarea 

actelor de 

studii CCD Galați 

GEORGESCU 

CLEMANSA Contabil șef   2018 

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) CCD Călărași 

URSU 

VIORICA 

Administrator 

financiar   2018 

Managementul 

Resurselor 

umane(15 cp) CCD Călărași 

 

                                                                                                 ÎNTOCMIT,   

                                                                          responsabil comisia pentru  

                                                                       perfecționare și formare  continuă                                      

                                              prof. dr. Angheluță Carmen Florentina 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

A. Protocoale de colaborare  

semestrul I,  an scolar 2018-2019 

 

Colegiul National Calistrat Hogaș  a incheiat protocoale de colaborare cu urmatoarele 

institutii: 

 

1. Asociația Clubul de Științe GEEA Tecuci 

2. Asociația Junior Achievement Romania 

3. Grupul Educativa- proiect Edmundo 

4. Universitatea Politehnică din București 

5. Colegiul Tehnic Lațcu Vodă- Siret, Suceava 

6. Școala gimnazială ”Iorgu Iordan”, Tecuci 

7. Școala gimnazială ”Sfântul Stelian”, Umbrărești- Deal 

8. Highlight Agency SRL- program ”NIVEA Like Yourself” 

9. Asociația ”Bunul Samaritean”, Nicorești 

10. Colegiul Național ”Spiru Haret”, Tecuci 

11. Școala gimnazială ”Ion Creangă”, Tălpigi 

12. Casa de Cultură, Tecuci 

13. Școala postliceală ”Carol Davila”, Tecuci 

 

 

 

 

 

 


