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RAPORT DE ANALIZĂ
A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
la Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino” Târgovişte

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
1.1.Realizarea documentelor de proiectare managerială
Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2016-2017 a însemnat realizarea la timp a tuturor
documentelor manageriale:
 Planul operaţional pentru anul şcolar 2016-2017 a fost realizat de către conducerea şcolii, a
fost dezbătut şi aprobat de către Consiliul profesoral, pe baza lui întocmindu-se documentele
CEAC.
 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 şi Proiectul Planului de şcolarizare pentru
anul şcolar 2017- 2018, care a fost discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul
de administrație
 Încadrarea pentru anul 2016-2017 şi repartizarea orelor la plata cu ora, precum şi Proiectul
Încadrării cu personal didactic pentru anul şcolar 2017-2018, care a fost analizat în Consiliul
profesoral şi aprobat de către Consiliul de administrație
 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2016-2017;
 Programul activităţilor anuale şi semestriale ale catedrelor/comisiilor metodice și ale
comisiilor funcționale;
 Statul de funcţii;
 Proiectul de buget pentru anul 2017 și execuția bugetară;
 Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie.

1.2.Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
1.2.1.Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor
La începutul anului şcolar 2016-2017, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului profesoral
şi de administraţie, diriginţii, componenţa şi responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice, a
comisiilor pe probleme.

1.2.2.Repartizarea responsabilităţilor
Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din şcoală s-au
repartizat prin delegare profesorului coordonator de proiecte și programe educative şcolare şi
extraşcolare, membrilor consiliului de administraţie, şefilor de catedre şi şefilor de compartimente.
Permanent a fost verificat modul în care aceştia îşi îndeplinesc responsabilităţile.
1.2.3.Organizarea timpului
Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul de Ordine Interioară,
programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost definitivat la
11. 09. 2016, încă din prima zi orele desfașurându-se conform acestuia. Pe perioada vacanţei
intersemestriale a fost asigurată permanenţa în şcoală.
1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi
Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor.
Spre sfârşitul fiecărui semestru, fiecare compartiment a prezentat în Consiliul profesoral activitatea
desfășurată până în momentul respectiv, în vederea revizuirii planurilor manageriale și remedierii
deficientelor constatate. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s-au
inclus analize ale activităţilor şi problemelor fiecărui compartiment, respectiv catedră.
1.3.Autoevaluarea activităţii manageriale
A fost evaluată oferta şcolii şi performanţele educaţionale având în vedere standardele de evaluare periodică,
indicatorii de performanţă din planurile operaţionale pe parcursul semestrului şi la finele acestuia în scopul
îmbunătăţirii acestora. A fost asistat fiecare cadru didactic o dată în acest an școlar. S-a urmărit permanent
modul în care au fost aplicate procedurile privind întocmirea şi eliberarea actelor de studii, a documentelor
şcolare şi completarea SIIIR, EDUSAL sau REVISAL.
Au fost întocmite la timp toate documentele solicitate de I.S.J. Dâmboviţa.
Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale au fost făcute în bune condiţii.
Au fost analizate periodic activitatea comisiilor metodice şi activitatea comisiilor pe probleme în vederea
identificării punctelor tari şi a punctelor slabe, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare şi
evaluare.
Profesorii şi învăţătorii au fost determinați şă-şi propună pentru anul următor realizarea unor programe de
curs opţional care să transforme această oră într-una atractivă, pe placul elevilor. Cadrele didactice au fost
încurajate să se înscrie la grade didactice sau la o altă formă de perfecţionare, evidenţiindu-se importanţa
pregătirii profesionale pentru rezolvarea problemelor de curriculum. Ori de câte ori au avut nevoie, conducerea
a oferit colegilor consultanţă în probleme de curriculum. Au fost organizate colectivele de catedră, ale
comisiilor metodice şi pe probleme în funcţie de necesităţile grupelor de elevi şi de activităţile planificate.
În scopul evitării conflictelor de prioritate între reprezentanţii diverselor discipline s-a optat pentru numărul
minim de ore din trunchiul comun/ TC și CD şi pentru a nu suprasolicita elevii; cu acelaşi scop au fost implicați
elevii în activităţi cât mai diverse în funcţie de nevoile şi dorinţele lor.
Participarea cadrelor şi impulsionarea părinţilor în participarea la actul decizional s-a asigurat
permanent prin participarea reprezentanţilor acestora la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii
și prin consultarea acestora în luarea deciziilor care privesc elevii.
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2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
2.1. Baza materială
La întocmirea bugetului am participat cu sugestii şi am solicitat prin adresă scrisă atribuirea unor credite
bugetare în funcţie de nevoile şcolii. A fost realizat un proiect de achiziţii şi dotări. Repartizarea bugetului
s-a făcut conform legii, pe capitole şi articole bugetare.
Colaborarea cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/ Asociația părinților a fost benefică pentru îmbunătăţirea
bazei materiale şi pentru stimularea elevilor merituoşi. Au fost distribuiți banii de liceu, bursele, afost
decontată contravaloarea abonamentelor elevilor și ale cadrelor navetiste. Au fost asigurate condiţiile necesare
privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea. Au fost întocmite documente şi rapoarte
tematice curente şi speciale cerute de I.S.J.. Au fost întocmite documentele legale privind managementul
financiar. Au fost arhivate şi păstrate documentele financiare oficiale. S-a asigurat logistica, spaţiile pentru
toate activităţile desfășurate în cadrul colegiului (concursuri, olimpiade, cercuri metodice). Elaborarea şi
execuţia bugetară s-au realizat pe baza sugestiilor făcute de cadrele didactice în C.P. şi pe baza analizei
acestora în C.A. A fost negociat cel mai avantajos contract de parteneriat cu Asociația părinților în vederea
atragerii unor fonduri cât mai mari pentru completarea dotării școlii.

INCASARI 01.09.201631.01.2017
SOLD LA 01.02.2016
INCASARI CATALOG
ELECTRONIC
SPONSORIZARE CONCURS
MANUALE
INCASARI UNIFORME
ALTE SPONSORIZARI
SPONSORIZARI 2%
INCASARI CONTRIBUTII

INCASARI AFTER SCHOOL
TOTAL INCASARI+ SOLD

SUME
5697,15
8685
1000
2897
17440
1600
5594,98
17946

21405
82265,13

PLATI 01.09.2016 - 31.01.2017

CATALOG ELECTRONIC
PREMII+DIVERSE(ISJ MATEMATICA)
MANUALE MATEMATICA
PLATI UNIFORME
MATERIALE CURATENIE+REPARATII
CONSUMABILE+PAPETARIE
FLORI(DECHIDERE AN SCOLAR)
PAL(PANOURI)
CABLARE SALA INFORMATICA
SUPORTI TAVAN 2 BUC
CHIRIE SALA BALUL BOBOCILOR
SONORIZARE BALUL BOBOCILOR
PREMII BALUL
BOBOCILOR(BIJUTERII)
LABORATOR FONETIC
PROCEDURI(PROFIL)
SCHIMB EXPERIENTA
CABLARE VIDEOPROIECTOARE
PRIMAR
ACTUALIZARE SOFT
COMISION BANCAR
PREMII AFTER SCHOOL PROF.
ALTE CHELTUIELI AFTER SCHOOL
PLATI TOTAL

SUME

10000
1000
1881,64
17440
544,54
4850,71
200
315,4
2706,41
220
1000
1000
911
8940
4320
371,9
2952,6
350
4,59
13514
3525
76047,79
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INCASARI 01.02.201731.08.2017
SOLD LA 01.02.2017
CATALOG ELECTRONIC
SPONSORIZARE CONCURS
MATEM.
AUXILIARE
UNIFORME
ALTE SPONSORIZARI
SPONSORIZARI 2%
INCASARI CONTRIBUTII

SUME
6217,34
3905
4950
3321
16016
234,5
201,98
17686

AFTER SCHOOL
TOTAL INCASARI+ SOLD

17493
70024,82

PLATI 01.02.2017 - 31.08.2017
CATALOG ELECTRONIC
PREMII CONCURS JUDETEAN
AUXILIARE
UNIFORME
TRUSA PRIM AJUTOR
MATERIALE REPARATII
VIDEOPROIECTOR+SUPORT+MONTAJ
BANNER
STILORI+PIXURI(ZILELE COLEGIULUI)
CARTI(SFARSIT AN SCOLAR)
MOTOCOASA(+BENZINA+CABLU)
COMISION BANCAR
CONSUMABILE+PAPETARIE
PREMII AFTER SCHOOL PROF.
ALTE CHELTUIELI AFTER SCHOOL
PLATI TOTAL

SUME
0
4950
3321
16016
170
297,49
11225
110
2050
854,66
472,61
0,51
2660,74
13344
7250,45
62722,46

2.1.1. Spaţii pentru învăţământ
Obiectivul este format din două clădiri: sală de sport şi şcoală. Clădirea şcolii are patru corpuri cu un total
de 55 spaţii învăţământ distribuite asfel: 45 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică (cu 57 de calculatoare),
3 laboratoare ştiinţe ( chimie, fizică, biologie), 1 cabinet fonetic, 1 cabinet consiliere psihopedagogic, 1
cabinet metodic, 1 sală bibliotecă și 1 spaţiu pentru „ Salvaţi copiii”. Pe fiecare etaj sunt dispuse grupuri
sanitare modernizate, fiind amenajate şi câte o cabină ( băieţi şi fete) pentru grupele pregătitoare. Personalul
de curăţenie şi de întreţinere are în sarcină respectarea protocolului de lucru privind întreţinerea grupurilor
sanitare conform cerinţelor A.S.P.
Spaţiile de învăţământ sunt dotate corespunzător în funcţie de destinaţia fiecăruia.
Ca şi dotări se pot avea în vedere următoarele:
- în 11 săli de clasă ar fi necesar mobilier şcolar nou;
- în laboratorul de chimie trebuie montate 8 chiuvete la reţeua de apă existentă în laborator (au fost deja
achiziționate);
- în laboratorul fonetic este necesară reamenajarea echipamentului specific cu o firmă specializată.
În vederea funcționării, conform precizărilor I.S.U. Dâmbovița, la acest moment deținem autorizație
P.S.I.
Cele două clădiri ( școală și sală de sport) beneficiază de instalaţie termică funcţională.

2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)
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Biblioteca şcolii dispune de 15000 volume. În primul semestru au fost achiziționate cărți în valoate
de 4000 lei.
Numărul constant de cititori este de aproximativ 1200 utilizatori. Se poate constata o creştere semnificativă a
numărului de cititori datorată proiectului de lectură care se derulează în școala noastră.
De asemenea, prin bibliotecă s-a făcut şi asigurarea de manuale şcolare . Nu au fost probleme deosebite legate
de procurarea acestora.
2.1.3. Baza sportivă
Elevii beneficiază de un spaţiu destinat desfăşurării orelor de educaţie fizică, sala de sport fiind
bine dotată, corespunzător utilată, pentru buna desfăşurare a orelor.
Au fost solicitate Primăriei Municipiului Târgoviște fondurile necesare pentru reabilitarea sălii
de sport ( refacerea acoperișului, înlocuirea pardoselii, compartimentarea sălii de sport cu plasă,
achiziționarea unei mașini pentru spălat sala de sport, achiziționarea de instalații sportive)

2.2. Resurse financiare
2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual
Bugetul anual a fost proiectat pe capitole, pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de
activitate: catedre, servicii (administrativ, contabilitate, secretariat, bibliotecă).

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare
In perioada 01.01.2017 – 31.08.2017 s-au efectuat cheltuieli de la bugetul de stat si bugetul local in
suma de 3.488.456,46 lei, astfel:
1. Buget de stat, in suma de 93.886 lei, din care:
-

Cheltuieli salariale aferente examenelor nationale, in suma de 34.346 lei

-

Cheltuieli cu pregatirea profesionala, in suma de 339 lei

-

Cheltuieli privind naveta elevilor, in suma de 28.249 lei

-

Cheltuieli “bani de liceu”, in suma de 30.952 lei

2. Buget local, in suma de 3.394.570,46 lei, din care:
-

Cheltuieli salariale, in suma de 3.117.312 lei

-

Cheltuieli materiale, in suma de 218.723,46, din care:
a) Materiale pentru curatenie, in suma de 7.999.53 lei
b) Furnituri de birou, in suma de 1.997,91 lei
c) Incalzit, iluminat, in suma de 126.689,05 lei
d) Apa canal, salubritate, in suma de 21.130,36 lei
e) Naveta personal didactic, in suma de 9.090 lei
f) Telefonie, internet, in suma de 3.284,99 lei
g) Alte bunuri si servicii, in suma de 36.852,25 lei (mentenanta centrale termice,
mentenanta sistem de securitate, site, mentenanta program contabilitate, analiza
risc, servicii intretinere calculatoare, deratizare, dezinsectie etc)
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h) Alte obiecte de inventor, in ssuma de 11.679,37 lei (frigider pentru lapte si corn, 90
scaune elev, bormasina, surubelnita electrica)
-

Burse merit elevi, in suma de 58.535 lei

Bugetul de stat aprobat pentru trimestrul IV 2017 este in suma de 30.486 lei, care vizeaza cheltuieli
cu naveta elevilor si banii de liceu.
Bugetul local aprobat pentru trimestrul IV este in suma de 1.290.000 lei, care cuprinde cheltuieli de
personal (1.200.000 lei) si cheltuieli materiale (90.000 lei): furnituri birou, materiale de curatenie, incalzit
iluminat, apa canal, naveta personal didactic, telefonie si internet, alte cheltuieli (contractele mentionate la
litera g) de mai sus si alte cheltuieli pentru buna desfasurare a procesului de invatamant).

2.2.3. Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă.
Fondurile primite sunt insuficiente pentru a acoperi toate nevoile școlii, fiind interzisă achiziționarea
de mjloace fixe și obiecte de inventar. Cu toate acestea există încă smartboard-uri neutilizate.
Cabinetul fonetic este încă ”nefuncțional”. Un număr de 11 clase nu au mobilier modern (nou).

3. RESURSE UMANE
3.1. Personal didactic
3.1.1.Încadrarea cu personal didactic
Statul de funcţii al şcolii a cuprins, în anul şcolar 2016-2017 următorul personal didactic:
- total norme – 74,73, din care:
o 21 posturi ciclul primar
o 13 norme gimnaziu
o 40,73 norme liceu
Ca număr de persoane a fost vorba de 80 cadre didactice din care:
- 67 cu studii superioare
- 1 cu SSD
- 5 cu studii medii
- 7 cu doctorat.
Situaţia cadrelor didactice, după grade didactice, a fost următoarea:
- 54 cu gradul I
- 13 cu gradul II
- 11 cu definitivat
- 2debutanţi
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3.1.2. ACTIVITATEA COMISIILOR

3.1.2. 1. ACTIVITĂŢI METODICE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 - COMISIA METODICĂ
A CLASELOR PREGĂTITOARE și I
Responsabil, prof. învățământ primar Bejinaru Claudia
PREMISE
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, activitatea comisiei, cuprinsă în planul managerial întocmit de responsabilul comisiei şi aprobat de membrii
acesteia, a vizat atingerea următoarelor obiective generale:
 Asigurarea unei educaţii de calitate;
 Îmbunătățirea competențelor de lectură;
 Evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării;
 Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu prin
înscrierea la şcoala a tuturor copiilor, indiferent
de data solicitării;
 Menţinerea în sistemul educaţional a copiilor provenind din segmentele sociale defavorizate.
RESURSE UMANE
Comisia metodică a învăţătorilor claselor pregătitoare şi I din Colegiul Național Constantin Cantacuzino s-a constituit în conformitate cu prevederile
R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă:
 Bejinaru Claudia– responsabil comisie metodică, prof.înv.primar la clasa I D
 Ioniță Maria- membru (învățătoare la clasa I A)
 Păun Virginia- membru (prof.înv.primar la clasa I B)






Dumitru Liliana- membru (prof.înv.primar la clasa I C)
Stroesc Stana- membru (prof.înv.primar la clasa pregătitoare A)
Tinciu Magdalena- membru (învățătoare la clasa pregătitoare B)
Ciovlica Isabella- membru (prof.înv.primar la clasa pregătitoare C)

1. ORGANIZARE
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar si a Statutului elevului .
S-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie.
Fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice si unităţilor de învăţare. Astfel activităţile de
învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de unitate de învățare, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor s-au regăsit în portofoliile
personale, fiind prezentate părinţilor periodic.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii. Copiii au
fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare
şi adaptare.
In general, elevii claselor pregătitoare si claselor I sunt bine pregatiţi, şi-au însuşit prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele
dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în
cazul elevilor institutionalizati, cu parinti plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim.
Principalele activităţi ale comisiei metodice au fost:
- participarea membrilor comisiei la consfătuirile organizate de ISJ Dâmboviţa;
- dicutarea testelor iniţiale;
- întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare;
- participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cercuri pedagogice şi cursuri de perfectionare;
- lecţii demonstrative;
- ateliere de lucru, exemple de bună practică.
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TITLUL ACTIVITATII

DATA

- Atelier - Stabilirea
tematicii comisiei, a
obiectivelor aferente în
concordanță cu curriculumul școlar și a subiectelor
pentru testele iniţiale

septembrie2016

- Masă rotundă Constatări în urma aplicării
testelor inițiale și stabilirea
unor măsuri ameliorative /
de dezvoltare

octombrie 2016

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI
REZULTATE OBȚINUTE

În cadrul atelierului au fost elaborate
documentele comisiei metodice, au fost
stabilite responsabilitățile membrilor și
propuse diverse activități în cadrul
Proiectului pentru lectură. Doamana
învățătoare Stroescu Stana a prezentat
câteva strategii pentru susținerea și
motivarea cititului și a propus o listă cu
activități care pot stimula interesul pentru
lectură.
Fiecare cadru didactic a prezentat câte
o variantă de subiecte pentru testările
inițiale la Comunicare în limba română,
Matematică și explorarea mediului.
Au fost analizate toate variantele
propuse și, în funcție de programa
parcursă și de particularitățile elevilor cu
nivel mediu în învățare, au fost alese
exercițiile componente ale testărilor.

-Elaborarea documentelor
propuse;
-Stabilirea responsabilitățiloe
membrilor comisiei;
-Propunerea unor activități
potrivite pentru Proiectul de
lectură;
- Propunerea, analiza și
stabilirea subiectelor pentru
testele inițiale.

A fost prezentată situația rezultatelor
obținute în urma aplicării testărilor
inițiale. S-a constatat că acestea au fost
relativ bune, atât la nivelul claselor
pregătitoare, cât și a claselor I.
S-a remarcat faptul că cele mai multe
greșeli au apărut la identificarea unor

- Analiza rezultatelor obținute la
testările inițiale.

RESPONSABIL
Prof.înv.primar
Bejinaru Claudia

Prof.înv.primar
Bejinaru Claudia

- Stabilirea unor măsuri
ameliorative / de dezvoltare.
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- Lecție deschisă –
Comunicare în limba
română-Lectură ”Formulare de întrebări și
răspunsuri”

noiembrie 2016

clasa I D
Cerc pedagogic-Sugestii
metodologice privind
desfășurarea orelor de
Muzică și mișcare

Modalități de formare a
competențelor cheie la
elevi.
- Lecție deschisă –
Comunicare în limba
română- ”Grupul de litere
Ci”
clasa I C

decembrie 2016

ianuarie
2017

simboluri uzuale din mediul apropiat, iar
la matematică la aplicarea, în exerciții, a
terminologiei specifice matematicii.
Prin urmare, s-au stabilit măsuri de
ameliorare/dezvoltare pentru
îmbunătățirea rezultatelor viitoare.
Lecţia susţinută la clasa I D a fost
unanim apreciată, remarcându-se printr-o
foarte bună proiectare. Bazată pe metoda
predicţiilor, activitatea a stimulat în
permanenţă gândirea critică a elevilor şi
în acelaşi timp a dovedit faptul că elevii
au formate deprinderile de citire
conştientă.
La această activitate au participat
toate cadrele didactice care predau la
clasa I. A fost prezentat în cadrul
Cercului de către doamna Bejinaru
Claudia un material PPT care a evidențiat
un moment din desfășurarea unei lecții
de Muzică și mișcare.
Lecția propusă a fost apreciată de toți
membrii comisiei. Proiectarea activității
didactice s-a realizat integrat, atât prin
competențle specifice orei de
Comunicare în limba română, cât și cu
ajutorul competențelor derivate de la
Matematică și explorarea mediului și
Muzică si mișcare.
Strategiile didactice alese au facilitat
însușirea noțiunilor, iar atmosfera
generală din clasa a fost una plăcută,
favorabilă învățării.

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ.

-Perfecționarea și optimizarea
activității instructiv-educative

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ.

Prof.înv.primar
Bejinaru Claudia

Toate cadrele
didactice

Prof. înv. primar
Dumitru Liliana
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Dezbatere-Mijloace de
învăţământ moderne sau
tradiţionale?-argumente în
alegere sau utilizare
Lectie deschisăComunicare în limba
română-Sunetul J. Literele
j mic si j mare de tipar
Dezbatere-Învăţarea
integrată
Lecţie demonstrativăMatematică şi explorarea
mediului-Scăderea
nunerelor naturale în
concentrul 0-100, cu
trecere peste ordin
Cerc pedagogicA. Ateliere de creaţie:
Arte vizuale şi abilităţi
practice în legătură cu alte
discipline de învăţământ
Muzică şi mişcare prin
utilizarea tuburilor
muzicale
B. Ateliere digitale:
-Utilizarea aplicaţiilor
digitale Plickers şi Comix
în lecţii
Utilizarea aplicţiilor
digitale Photo Collage şi
Kahoot în lecţii
Dezbatere

februarie 2017

martie 2017

Lecţia a demonstrat că există
concordanţă între activitatea propusă şi
cea susţinută. Abordarea aleasă este una
potrivită clasei pregatitoare,
predominand jocul didactic sau
elementele de joc. Elevii au participat
astfel cu plăcere la activitate şi şi-au
însuşit cu uşurinţă noile noţiuni.
Activitatea susţinută reprezintă un
model de lecţie bine organizată, riguros
planificată şi proiectată, ceea ce a permis
elevilor să demonstreze că deţin
numeroase cunoştinţe din domeniul
matematic, dar şi faptul că au deprinderi
de lucru în grup şi individuale.

aprilie 2017

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Prof. înv. primar
Ciovlică Isabella

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Prof. înv. primar
Păun Virginia

-Perfecționarea și optimizarea
activității instructiv-educative

Toate cadrele
didactice

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;

Prof. înv. primar
Stroescu Stana

Cadrele didactice au asistat şi au
participat activ la activităţile propuse în
cadrul atelierelor de lucru.

mai 2017

Activitatea propusă s-a remarcat
printr-o multitudine de motode şi
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Învăţarea matematicii prin
activităţi prectice
Lectie demonstrativăMatematica si explorarea
mediului-Banii. Schimburi
echivalente valoric
Evaluarea în contextul
învăţării active
Lecţie deschisă-Dezvoltare
personală-Atitudine
pozitivă faţă de învăţare

Lectie demonstrativă-Arte
vizuale şi abilităţi practice
Raportul privind
activitatea comisie
metodice pe anul şcolar
2016-2017

mai 2017

iunie 2017

mijloace moderne folosite, care au
facilitat fixarea cunoştinţelor.

-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Lecția prezentată a fost unanim
apreciată pentru modul deosebit în care a
fost organizată. A fost evidențiată
concordanța dintre obiective, conținuturi
și strategii. Acestea, îmbinate armonios
cu elementele de creativitate, cu
atitudinea responsabilă a elevilor față de
sarcinile primite, cu interesul și motivația
lor din timpul desfășurării demersului
didactic au condus la educarea elevilor în
spiritul cultivării unei atitudini
responsabile faţă de învăţare.
Lecţia prezentată a fost foarte bine
organizată şi a îmbinat competenţe din
mai multe discipline-Arte vizuale şi
abilităţi practice, Matematică şi
explorarea mediului, Comunicare în
limba română, Muzică şi mişcare. Copiii
au dat dovada de creativitate, au lucrat cu
responsabilitate şi interes.

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Înv. Ioniţă Maria

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Tinciu Magdalena
Prof. înv. primar
Bejinaru Claudia

2. COMUNICARE
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor pregătitoare si I colaborarea a fost eficientă, cadrele didactice împărtăşind reciproc din experienţa didactică
dobândită (prezentarea de exemple de buna practica, interasistente, activitati demonstrative).
Cadrele didactice au participat la consfătuiri, la cercuri metodice şi la alte activităţi, fiind informate în legătură cu toate noutăţile şi schimbările de la nivelul
învăţământului primar.
Responsabilul comisiei a elaborat informări semestriale asupra activităţii comisiei.
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3. CONTROL ŞI VERIFICARE
Responsabilul comisiei a monitorizat parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care s-a realizat evaluarea elevilor.
Materia a fost parcursă integral respectând programele şcolare. Progresul, evoluţia şcolară a elevilor a fost zilnic notată în fișele de observare. Testele, fişele
de evaluare, evaluările iniţiale, formative şi finale au fost păstrate în portofoliile elevilor şi comunicate părinţilor, fie la consultaţiile cu părinţii, fie la şedinţele
stabilite prin planificarea de la început de an.
În urma evaluărilor învăţătorii au stabilit ore de pregătire recuperatorie pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, dar şi ore de pregătire suplimentară pentru
grupele de performanţă.
Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor realizându-se prin catalogul electronic, la şedinţele cu părinţii, la consultaţii, în aşa fel încât
intervenţiile pentru remediere să se realizeze în timp util.
S-a putut observa la elevi:
 atitudine pozitivă faţă studiu;
 receptivitate la metode şi procedee didactice moderne, interactive;
 receptivitate la modernizarea mijloacelor de învăţământ;
 capacitate de a extrage părţile importante din ceea ce au învăţat;
 interes pentru propriul progres şcolar.
Se urmăreşte evaluarea în mod constant a activităţii elevilor, conceperea sarcinilor astfel încât acestea să ajute la îmbunătăţirea dobândirii de competenţe.
De asemenea, se va avea în vedere remedierea următoarelor puncte slabe:
 lipsa deprinderii de a lucra în echipă (în cazul unor elevi);
 lipsa deprinderii de a-şi exprima opiniile şi de a le argumenta corespunzător;
 capacitate redusă de autoevaluare;
 nevoia de îndrumare continuă din partea cadrului didactic (în cazul unor elevi);
 în general, clasele sunt dominant eterogene, elevii au ritmuri de învăţare diferite;
 situaţia, uneori dificilă, a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate.

4.DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care conţine documentele şcolare recomandate (orarul, încadrarea, programe şcolare, planificări, fişe de
lucru şi alte materiale didactice necesare activităţii la clasă etc.).
Ciovlica Isabella a susținut colocviul pentru acordarea gradului didactic I.
Cursuri de formare:
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- Bejinaru Claudia-Parents and Teachers: building bridges-curs de formare in cadrul Poriectului Erasmus + 2016-1-RO01-KA101-023932.
Concursuri scolare si olimpiade:
Elevii claselor pregatitoare şi I au participat la mai multe concursuri naţionale (Amintiri din copilărie, Gazeta Matematică Junior, Comper Comunicare,
Comper Matematică) şi internaţionale (Discovery), obţinând rezultate bune şi foarte bune la toate etapele.
Rezultate obţinute:
GAZETA MATEMATICĂ:
Etapa I: clasele pregatitoare: Excelent-11 elevi; Premiul al II-lea-12 elevi; Premiul al III-lea-4 elevi; Mentiune: 4 elevi
Clasele I: Premiul I-1; Premiul al II-lea-9 elevi; Premiul al III-lea: 5 elevi; Mentiune-4 elevi
 Etapa a II-a: clasele pregatitoare: Excelent-3 elevi; Premiul al II-lea-5 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 1 elev
Clasele I: Excelent: 8; Premiul al II-lea-3 elevi; Premiul al III-lea: 1 elevi; Mentiune-4 elevi;
 Etapa naţională: clasele pregatitoare:Excelent-3 elevi; Premiul al III-lea-2 elevi; Premiul al III-lea-1;
Clasele I: Excelent-2 elevi; Premiul al III-lea-2 elevi


AMINTIRI DIN COPILARIE:


Etapa a II-a:

Clasele pregatitoare: Premiul I-31; Premiul al II-lea-9; Premiul al III-lea-3;
Clasele I: Premiul I-36 elevi; Premiul al II-lea-9; Premiul al III-lea-4

COMPER COMUNICARE
Etapa I: Premiul I-42 de elevi; Premiul al II-lea-28 de elevi; Premiul al III-lea-10 elevi
Etapa a II-a: Premiul I-28 de elevi; Premiul al II-lea-26 de elevi; Premiul al III-lea-10 elevi
Etapa naţională: Premiul I-100 de puncte-1 elev; Premiul I-95 de puncte-1 elev; Premiul al II-lea-85 de puncte-2 elevi
COMPER MATEMATICĂ
Etapa I: Premiul I-35 de elevi; Premiul al II-lea-23 de elevi; Premiul al III-lea-15 elevi
Etapa a II-a: Premiul I-27 de elevi; Premiul al II-lea-28 de elevi; Premiul al III-lea-11 elevi
Etapa naţională: Premiul I-100 de puncte-3 elevi; Premiul I-95 de puncte-3 elevi; Premiul al II-lea-90 de puncte-2 elevi; Premiul al II-lea-85 de puncte-1
elev; Premiul al III-lea-80 de puncte-1 elev.
5. EVALUARE
Pe parcursul anului, cadrele didactice au dovedit:
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interes pentru dezvoltarea personală continuă;
interes pentru diversificarea şi modernizarea metodelor şi a procedeelor didactice, cât şi a mijloacelor de învăţământ;
valorificarea, într-o mai mare măsură, a informaţiilor şi a cunoştinţelor extracurriculare obţinute de elevi din alte surse decât şcoala: radio, televiziune,
presa scrisă, lecturi diverse, internet etc.;
realizarea, în cuprinsul orei, ca şi în cadrul activităţilor independente de activităţi diferenţiate cu elevii;
respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în procesul de predare – învăţare – evaluare;
asigurarea caracterului practic – aplicativ.
CONCLUZII
PUNCTE TARI:

-Realizarea tuturor activitatilor propuse deşi din cauza unor motive întemeiate (multe activități extrașcolare propuse în luna decembrie, susținerea unor lecții de
atestat a elevelor de clasa a XII-a, condiții nefavorabile ale vremii, care au condus la suspendarea cursurilor) activitățile propuse la începutul anului școlar nu sau putut desfășura conform graficului şi au fost reprogramate. Astfel activitatea propusă în luna decembrie-Modalități de formare a competențelor cheie la
elevi- a fost realizată în luna ianuarie, iar activitatea-Învățarea integrată- a fost reprogramată în semestrul al II-lea.
-Implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate
-Realizarea unui util schimb de experienta intre cadrele didactice
-Realizarea unor modele de planificari si de teste de evaluare sumativa
-Realizarea multor activitati extracurriculare
-Atentia foarte mare acordata relatiei cu familia

PUNCTE SLABE:
- Neimplicarea cadrelor didactice în deularea unor proiecte și programe
- Utilizarea mai putin a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector)

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII:
-Implicarea tuturor cadrelor în scrierea și derularea unor proiecte
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3.1.2. 2. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICĂ a ÎNVĂȚĂTORILOR claselor a II-a, a III-a și a IV-a
Responsabil, prof. învățământ primar Puiu Olimpia
PREMISE
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, activitatea comisiei, cuprinsă în planul managerial întocmit de responsabilul comisiei şi aprobat de membrii
acesteia, a vizat atingerea următoarelor obiective generale:
 Asigurarea unei educaţii de calitate;
 Îmbunătățirea competențelor de lectură;
 Evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării;



Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu prin înscrierea la şcoala a tuturor copiilor, indiferent de
data solicitării;
Menţinerea în sistemul educaţional a copiilor provenind din segmentele sociale defavorizate.

RESURSE UMANE
Comisia metodică a învăţătorilor claselor pregătitoare şi I din Colegiul Național Constantin Cantacuzino s-a constituit în conformitate cu prevederile
R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă:
 Puiu Olimpia Nicoleta– responsabil comisie metodică, prof.înv.primar la clasa a IV-a A
 Gherghescu Laurențiu - membru (învățător la clasa a II-a A)
 Miricioiu Alexandra- membru (prof.înv.primar la clasa a II-a B)
 Petrescu Alexandra - membru (prof.înv.primar la clasa a III-a A)
 Voinea Daniela- membru (învățătoare la clasa a III-a B)
 Manole Adriana- membru (prof.înv.primar la clasa a IV-a B)

1. ORGANIZARE
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar si a Statutului elevului .
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S-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie.
Fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice si unităţilor de învăţare. Astfel activităţile de
învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de unitate de învățare, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor s-au regăsit în portofoliile
personale, fiind prezentate părinţilor periodic.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii. Copiii au
fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare
şi adaptare.
In general, elevii claselor pregătitoare si claselor I sunt bine pregatiţi, şi-au însuşit prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele
dobândite fiind la un nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în
cazul elevilor institutionalizati, cu parinti plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim.
Principalele activităţi ale comisiei metodice au fost:
- participarea membrilor comisiei la consfătuirile organizate de ISJ Dâmboviţa;
- dicutarea testelor iniţiale;
- întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare;
- participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cercuri pedagogice şi cursuri de perfectionare;
- lecţii demonstrative;
- ateliere de lucru, exemple de bună practică.
TITLUL ACTIVITATII

DATA

- Atelier - Stabilirea
subiectelor pentru testele
iniţiale

Septembrie 2016

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)
Fiecare cadru didactic a prezentat câte
o variantă de subiecte pentru testările
inițiale la limba română, matematică și
științe.
Au fost analizate toate variantele
propuse și, în funcție de programa
parcursă și de particularitățile elevilor cu
nivel mediu în învățare, au fost alese
exercițiile componente ale testărilor.

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI
REZULTATE OBȚINUTE
- Propunerea, analiza și
stabilirea subiectelor pentru
testele inițiale.

RESPONSABIL
Prof.înv.primar
Puiu Olimpia
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- Masă rotundă - Constatări
în urma aplicării testelor
inițiale și stabilirea unor
măsuri ameliorative / de
dezvoltare

Octombrie 2016

- Lecție deschisă –
Geografie
- Referat: ”Modalităţi de
abordare inter și
transdiscipli nară a
geografiei la clasele
primare”
clasa a IV-a A
Cerc pedagogic

Noiembrie 2016

- Lecție deschisă –
Dezvoltare personală
- Dezbatere – ”Proiectarea
și învățarea integrată”
Clasa a II-a B

Decembrie 2016
Decembrie 2016

Ianuarie 2017
- Lecție deschisă –
Istorie - ”Ştefan cel mare”
clasa a IV-a A

A fost prezentată situația rezultatelor
obținute în urma aplicării testărilor
inițiale. S-a constatat că acestea au fost
relativ bune, atât la nivelul claselor a IIa, a III-a, respectiv a IV-a, cât și la
nivelul fiecărei clase.
S-a remarcat faptul că cele mai multe
greșeli au apărut la formularea
întrebărilor / răspunsurilor și la
alcătuirea unor scurte texte la limba
română, iar la matematică la aplicarea, în
exerciții, a terminologiei specifice
matematicii.
Lecția prezentată a fost foarte apreciată
pentru modul deosebit în care a fost
organizată.
A
fost
evidențiată
concordanța dintre obiective, conținuturi
și strategii. Acestea au fost îmbinate
armonios cu elementele de creativitate,
cu atitudinea responsabilă a elevilor față
de sarcinile primite
Au avut loc prezentări şi dezbateri pe
tema examenelor de Evaluare Naţională
Activitatea s-a desfăşurat într-un cadru
propice şi lecţia a fost foarte apreciată
pentru modul în care a fost pregătita şi
susţinută
Lecția prezentată a fost apreciată
pentru modul deosebit în care a fost
organizată. Au fost îmbinate armonios
elementele de creativitate, cu atitudinea
responsabilă a elevilor față de sarcinile
primite, cu interesul și motivația lor din

- Analiza rezultatelor obținute la
testările inițiale.

Prof.înv.primar
Puiu Olimpia

- Stabilirea unor măsuri
ameliorative / de dezvoltare.

- Localizarea pe harta geografică
a diferitelor forme de relief;
- Dezvoltarea vocabularului prin
utilizarea unor concepte specifice
disciplinei;

Prof.înv.primar
Puiu Olimpia

- Precizarea unor aspecte privind
examenul de Evaluare Naţională
- Precizarea unor aspecte ale
vieții cotidiene
- Programarea raţională şi
responsabilă a timpului

Toţi membrii
comisiei
Prof.înv.primar
Miricioiu
Alexandra

- Precizarea unor aspecte ale
vieții cotidiene în diferite
perioade ale istoriei;
- Dezvoltarea vocabularului prin
utilizarea unor concepte specifice
disciplinei;

Prof.înv.primar
Manole Adriana
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- Masă rotundă –
”Demersuri didactice pentru
realizarea eficientă a orelor
de lectură”
- Stabilirea unor activități
comune în cadrul săptămânii
,,Să știi mai multe, să fii mai
bun”!
- Lecție deschisă - clasa a IIaA

Februarie 2017

Martie 2017

Referat – Utilizarea a
diverse metode alternative și
complementare de evaluare

- Lecție deschisă - clasa a
III-a B
- Cerc pedagogic
A. Ateliere de creaţie:
Arte vizuale şi abilităţi
practice în legătură cu alte
discipline de învăţământ
Muzică şi mişcare prin
utilizarea tuburilor muzicale
B. Ateliere digitale:

Aprilie 2017

timpul desfășurării demersului didactic
conducând, astfel, la educarea elevilor
în spiritul cultivării dragostei și
respectului față de țară, față de strămoși.
Fiecare cadru didactic a prezentat câte
o propunere sau unexemplu de bune
practici in ce privește realizarea eficientă
a orelor de lectură.
Au fost propuse câteva activități
comune în cadrul săptămânii ,,Să știi mai
multe, să fii mai bun!”.

Lecţia a demonstrat că există
concordanţă între activitatea propusă şi
cea susţinută. Abordarea aleasă este una
potrivită clasei a II-a. Elevii au
participat astfel cu plăcere la activitate
şi şi-au însuşit cu uşurinţă noile noţiuni.

- Exprimarea unor opinii
personale, apreciind fapte din
trecut și din prezent.
-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Activitatea propusă s-a remarcat
printr-o multitudine de motode şi
mijloace moderne folosite, care au
facilitat fixarea cunoştinţelor.

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

Cadrele didactice au asistat şi au
participat activ la activităţile propuse în
cadrul atelierelor de lucru.

-Perfecționarea și optimizarea
activității instructiv-educative

Toți membrii
Puiu Olimpia

Gherghescu
Laurenţiu
Toți membrii

Voinea Daniela

Toți membrii
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-Utilizarea aplicaţiilor
digitale Plickers şi Comix în
lecţii
Utilizarea aplicţiilor digitale
Photo Collage şi Kahoot în
lecţii
- Lecție deschisă - clasa a III
aA

Referat – Utilizarea unor
metode activ-participative, a
activității grupale şi a
jocului didactic în cadrul
lecțiilor
Masă rotundă - Discutarea
rezultatelor de la evaluările
finale
- Prezentarea autoevaluării
fiecărui membru al comisiei,
în vederea stabilirii
calificativului anual

Mai 2017

Iunie 2017

Activitatea susţinută reprezintă un
model de lecţie bine organizată, riguros
planificată şi proiectată, ceea ce a
permis elevilor să demonstreze că deţin
numeroase cunoştinţe din domeniul
matematic, dar şi faptul că au deprinderi
de lucru în grup şi individuale.

-Stimularea și optimizarea
activității învățătorilor;
-Aprecierea calității și a
eficienței actului instructiveducativ

A fost prezentată situația rezultatelor
obținute în urma aplicării testărilor
finale. S-a constatat că acestea au fost
relativ bune, atât la nivelul claselor a IIa, a III-a, respectiv a IV-a, cât și la
nivelul fiecărei clase.
S-a remarcat faptul că cele mai multe
greșeli au apărut la formularea
întrebărilor / răspunsurilor și la
alcătuirea unor scurte texte la limba
română, iar la matematică la aplicarea, în
exerciții, a terminologiei specifice
matematicii.

- Analiza rezultatelor obținute la
testările finale.

Petrescu
Alexandra
Toti membrii

Toți membrii

- Stabilirea unor măsuri
ameliorative / de dezvoltare.

2. COMUNICARE
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În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor pregătitoare si I colaborarea a fost eficientă, cadrele didactice împărtăşind reciproc din experienţa didactică
dobândită (prezentarea de exemple de buna practica, interasistente, activitati demonstrative).
Cadrele didactice au participat la consfătuiri, la cercuri metodice şi la alte activităţi, fiind informate în legătură cu toate noutăţile şi schimbările de la nivelul
învăţământului primar.
Responsabilul comisiei a elaborat informări semestriale asupra activităţii comisiei.
3. CONTROL ŞI VERIFICARE
Responsabilul comisiei a monitorizat parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care s-a realizat evaluarea elevilor.
Materia a fost parcursă integral respectând programele şcolare. Progresul, evoluţia şcolară a elevilor a fost zilnic notată în fișele de observare. Testele, fişele
de evaluare, evaluările iniţiale, formative şi finale au fost păstrate în portofoliile elevilor şi comunicate părinţilor, fie la consultaţiile cu părinţii, fie la şedinţele
stabilite prin planificarea de la început de an.
În urma evaluărilor învăţătorii au stabilit ore de pregătire recuperatorie pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, dar şi ore de pregătire suplimentară pentru
grupele de performanţă.
Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor realizându-se prin catalogul electronic, la şedinţele cu părinţii, la consultaţii, în aşa fel încât
intervenţiile pentru remediere să se realizeze în timp util.
S-a putut observa la elevi:
 atitudine pozitivă faţă studiu;
 receptivitate la metode şi procedee didactice moderne, interactive;
 receptivitate la modernizarea mijloacelor de învăţământ;
 capacitate de a extrage părţile importante din ceea ce au învăţat;
 interes pentru propriul progres şcolar.
Se urmăreşte evaluarea în mod constant a activităţii elevilor, conceperea sarcinilor astfel încât acestea să ajute la îmbunătăţirea dobândirii de competenţe.
De asemenea, se va avea în vedere remedierea următoarelor puncte slabe:
 lipsa deprinderii de a lucra în echipă (în cazul unor elevi);
 lipsa deprinderii de a-şi exprima opiniile şi de a le argumenta corespunzător;
 capacitate redusă de autoevaluare;
 nevoia de îndrumare continuă din partea cadrului didactic (în cazul unor elevi);
 în general, clasele sunt dominant eterogene, elevii au ritmuri de învăţare diferite;
 situaţia, uneori dificilă, a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate.
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4.DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care conţine documentele şcolare recomandate (orarul, încadrarea, programe şcolare, planificări, fişe de
lucru şi alte materiale didactice necesare activităţii la clasă etc.).
Manole Adriana a susținut inspectia de specialitate pentru acordarea gradului didactic II.
Cursuri de formare:
- Puiu Olimpia-Parents and Teachers: building bridges-curs de formare in cadrul Poriectului Erasmus + 2016-1-RO01-KA101-023932.
Concursuri scolare si olimpiade:
Elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a au participat la mai multe concursuri naţionale (Amintiri din copilărie, Gazeta Matematică Junior, Comper Comunicare,
Comper Matematică) şi internaţionale (Discovery), obţinând rezultate bune şi foarte bune la toate etapele.
Rezultate obţinute:
GAZETA MATEMATICĂ:
 Etapa I: Clasele a II-a: Excelent-10 elevi; Premiul al II-lea-10 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 3 elevi
Clasele a III-a: Premiul I-1; Premiul al II-lea-2 elevi; Premiul al III-lea: 2 elevi; Mentiune-2 elevi
Clasele a IV-a: Excelent- 3 elevi; Premiul al II-lea-7 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 3 elevi
 Etapa a II-a: Clasele a II-a: Excelent- 7 elevi; Premiul al II-lea-5 elevi; Premiul al III-lea-3 elevi;
Clasele a IV-a: Excelent- 3 elevi; Premiul al II-lea-7 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 3 elevi
 Etapa naţională: Clasele a II-a: Excelent- 3 elevi; Premiul al II-lea- 5 elevi; Premiul al III-lea-3 elevi;
Clasele a IV-a: Premiul I - 2 elevi; Premiul al II-lea-2 elevi; Premiul al III-lea-1 elev
AMINTIRI DIN COPILARIE:




Etapa a II-a: Clasele a II-a: Excelent-10 elevi; Premiul al II-lea-10 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 3 elevi
Clasele a III-a: Premiul I-1; Premiul al II-lea-2 elevi; Premiul al III-lea: 2 elevi; Mentiune-2 elevi
Clasele a IV-a: Excelent- 3 elevi; Premiul al II-lea-7 elevi; Premiul al III-lea-5 elevi; Mentiune: 3 elevi
COMPER COMUNICARE
Etapa I: Premiul I-45 de elevi; Premiul al II-lea-30 de elevi; Premiul al III-lea-10 elevi
Etapa a II-a: Premiul I-30 de elevi; Premiul al II-lea-25 de elevi; Premiul al III-lea-10 elevi
Etapa naţională: Premiul I-95 de puncte-1 elev; Premiul al II-lea-85 de puncte-2 elevi
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COMPER MATEMATICĂ
Etapa I: Premiul I-30 de elevi; Premiul al II-lea-22 de elevi; Premiul al III-lea-10 elevi
Etapa a II-a: Premiul I-29 de elevi; Premiul al II-lea-25 de elevi; Premiul al III-lea-11 elevi
Etapa naţională: Premiul I-95 de puncte-2 elevi; Premiul al II-lea-90 de puncte-2 elevi; Premiul al II-lea-85 de puncte-1 elev;
5. EVALUARE
Pe parcursul anului, cadrele didactice au dovedit:
 interes pentru dezvoltarea personală continuă;
 interes pentru diversificarea şi modernizarea metodelor şi a procedeelor didactice, cât şi a mijloacelor de învăţământ;
 valorificarea, într-o mai mare măsură, a informaţiilor şi a cunoştinţelor extracurriculare obţinute de elevi din alte surse decât şcoala: radio, televiziune,
presa scrisă, lecturi diverse, internet etc.;
 realizarea, în cuprinsul orei, ca şi în cadrul activităţilor independente de activităţi diferenţiate cu elevii;
 respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în procesul de predare – învăţare – evaluare;
 asigurarea caracterului practic – aplicativ.
CONCLUZII
PUNCTE TARI:
-Realizarea tuturor activitatilor propuse deşi din cauza unor motive întemeiate (multe activități extrașcolare propuse în luna decembrie, susținerea unor lecții
de atestat a elevelor de clasa a XII-a, condiții nefavorabile ale vremii, care au condus la suspendarea cursurilor) activitățile propuse la începutul anului școlar nu
s-au putut desfășura conform graficului şi au fost reprogramate. Astfel activitatea propusă în luna decembrie-Modalități de formare a competențelor cheie la
elevi- a fost realizată în luna ianuarie, iar activitatea-Învățarea integrată- a fost reprogramată în semestrul al II-lea.
-Implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate
-Realizarea unui util schimb de experienta intre cadrele didactice
-Realizarea unor modele de planificari si de teste de evaluare sumativa
-Realizarea multor activitati extracurriculare
-Atentia foarte mare acordata relatiei cu familia
PUNCTE SLABE:
- Neimplicarea cadrelor didactice în deularea unor proiecte și programe
- Utilizarea mai putin a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector)
PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII:
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-Implicarea tuturor cadrelor în scrierea și derularea unor proiecte

3.1.2.3. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

COMISIA METODICĂ a ÎNVĂȚĂTORILOR claselor Step by Step
Responsabil, prof. învățământ primar Radu Marioara

TITLUL
ACTIVITATII

Drag,o
,bete,ie,fota

DATA

24.02.2017

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)

Activitatea claselor Step by Step,a urmarit
cunoasterea traditiilor si a obiceiurilor
stramosesti legate de venirea primaverii.
Sub coordonarea cadrelor didactice, elevii
au pregatit activitati artistice, produse handmade, au dansat in costumele nationale purtate
cu mandrie

Activitate demonstrativa la centre cls P S.

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI REZULTATE
OBȚINUTE

Elevii au:
- prezentat costume populare;
-realizat schimburi de produse hand-made;
- prezentat momente atistice;
Activitatea este mediatizata pe blogul scolii.

RESPONSABILI

GORAN
ALEXANDRA
IONESCU DUMITRU
Cu participarea tuturor
cadrelor didactice

-Cunoasterea unor noi strategii ,accesibile
clasei pregatitoare;
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Lectie
demonstrativa

Cerc pedagogic

3.03.2017

3.04.2017

Activitatea ne prezinta o gama larga de - utilizarea manualelor digitale ;
metode si procedee ,strategii ce duc la formarea Activitate anexata la ghidul de bune practici al
competentelor specifice clasei pregatitoare.
comisiei.
Doamnele propunatoare au dat dovada de
varietate si creativitate in demersul didactic.

Tatomir Roxana
Dinu Didina

Cercul Pedagogic al invatatorilor s-a
Activitatea a prezentat dezvoltarea
desfasurat la Scoala Gimnaziala Nr.4 ,,Elena competentelor prin participarea directa la
Donici Cantacuzino,, Pucioasa.
atelierele:
Activitatea a avut ca obiective formarea
A. ATELIERE DE CREATIE
cadrelor didactice pe 2 teme: de creatie si
-Arte vizuale si abilitati practice in legatura cu
aplicare digitala.
alte discipline de invatamant
-Muzica si miscare prin utilizarea tuburilor
digitale
B.ATELIERE DIGITALE
-Utilizarea aplicatiilor digitale ,,Photo
Collage’’ si ,,Kahoot’’ in lectii

-Inv ai Sc.Gimnaziale
Nr 4 Pucioasa
-Au participat toti
membrii comisiei
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Lectie
demonstrativa

11.
05.2017

Activitatea s-a derulat la clasa a II S, la
disciplina Limba romana ,minilectie.Tipul
lectiei- insusire de noi cunostinte.
Lectia a fost ingenios proiectata,urmarind
ca printr-o varietate de activitati sa formeze
competentele vizate .

-minilectia –( model ,structura, oranizarea
timpului/)
- evaluarea dupa minilectie;
Proiectul didactic prezentat este atasat
Ghidului de bune practici.

Andreescu Cristina
Chiru Andi
Au participat toti
membrii comisiei

.
Lectie
demonstrativa
6.06.2017

Activitate demonstrativa la cls III S, Stiinte
ale naturii, lectie de recapitulare.
Lectia a demonstrat utilizarea aplicatiei
digitale Plickers , caracterul inovativ al metodei
si impactul pe care tehnica il are, atunci cand
este introdusa corect, in activitatea didactica.

- recapitularea cunostintelor unei discipline de
invatamant utilizand o aplicatie digitala;
-Utilizarea aplicatiei Plickers
Activitate este anexata la ghidul de bune
practici al comisiei.

Radu Marioara
Marcu Luminita
Au participat toti
membrii comisiei

1.
Parteneriat educational ,,Jandarmeria pe intelesul copiilor ” clasa II S-incheiat cu scopul ca elevii ,inca de la cea mai mica varsta , sa cunoasca si sa
respecte normele de convietuire sociala si ca elevii sa inteleaga rolul Jandarmeriei Romane .In cadrul acestui parteneriat a avut loc si un concurs de desen cu
numele ,, Jandarmeria pe intelesul copiilor ” care s-a desfasurat in data de 21 martie 2017 . 3 elevi au fost premiati in cadrul festivitatii care a avut loc de Ziua
Jandarmeriei Romane, in data de 3 aprilie la sediul institutiei respective.
2.
Parteneriat incheiat de catre Colegiul National ,, Constantin Cantacuzino’’, prin clasa III S cu Muzeul de Istorie. Elevii au putut participa la activitati
precum Cancelaria Domneasca sau Ora de lectura unde au invatat primele notiuni de istorie, sau au intrat in lumea minunata a cartilor.
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CONCURSUL
CONCURSUL
INTERNATIONAL
DISCOVERY

CONCURS NATIONAL
COMPER
Comunicare

CONCURS NATIONAL
COMPER
MEM

CONCURS NATIONAL
AMINTIRI DIN
COPILARIE

CONCURS NATIONAL
G.M.J.

Premii si mentiuni obtinute
La concursuri scolare si extrascolare
Sem al II- lea
PR II
PR III
-

CLASA
PS

PR I
-

M
-

IS
III S

1+1
performer

4

3

PS

7

12

8

IS
II S
III S

-

-

-

-

8

4

7

5

PS

10

13

4

IS
II S
III S

-

-

-

-

5

6

8

5

PS

-

-

-

-

IS
II S
III S

5
-

2
-

-

10

PS

7

3

-

-

2
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IS

2

4

-

2
-

-

1

III S

2( faza
nationala)
1+1(faza
nationala)

II S
III S

-

1

4
5

4
2

III S

1

-

2

1

IS

5
-

1

-

-

II S

Concurs National
Comunicare.ortografie.ro
Concurs National
Micii Exploratori

Concurs National de
Interpretare
Instrumentala

2(Faza
naţională)
1

III S

1
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3.1.2. 4. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 - COMISIA METODICĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ LIMBA LATINĂ
Responsabil Alecu Adriana

TITLUL ACTIVITATII

DATA

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI
REZULTATE OBȚINUTE

RESPONSABIL
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1-27.09.2016



Organizarea activității comisiei
metodice
Analiza/prezentarea programelor
școlare/pentru examene naționale
și a Metodologiilor de organizare a
acestora(Bacalaureat, Evaluare
Națională);

Asigurarea calităţii
procesului instrucţional
la limba şi literatura
română, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru
o societate bazată pe
comunicare şi cunoaştere



Proiectarea eficientă a
activității comisiei
metodice

Analiza rezultatelor la Bacalaureat și
Evaluare Națională

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
PE SEMESTRUL I
1227.09.2016





Întocmirea portofoliilor didactice și
vizarea acestora



Elaborarea subiectelor pentru
testarea inițială

Membrii catedrei

Analiza rezultatelor la testarea
inițială și a planurilor de măsuri
ameliorative

MASĂ ROTUNDĂ

18.10.2016

STUDIUL DE CAZ (constatări, aprecieri,
exemple de bune practici, dificultăți)

Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
performanţelor profesionale ale
cadrelor didactice de specialitate
-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii

Membrii catedrei
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privind calitatea în formarea
profesională continuă;

22.11.2016
PERFORMANȚĂ ÎN
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Noiembrie
2016

ATELIER DE LUCRU:
DIFERENȚIEREA ÎNVĂȚĂRII LA CLASELE CARE
SUSȚIN EXAMENE NAȚIONALE (propuneri
de activități de învățare)
 Asistențe și interasistențe;
 Propunerea unor subiectelor pentru
faza pe școală a olimpiadei școlare
 Pregătirea elevilor pentru
participarea la Olimpiada„ Lectura
ca abilitate de viață” și alte
concursuri


PERFORMANȚĂ ÎN
ACTIVITATEA ȘCOLARĂ SI
EXTRAȘCOLARĂ

Decembrie
2016



Organizarea etapei pe școală a
olimpiadei
Pregătirea elevilor pentru fazele pe
școală, localitate și județeane ale
olimpiadelor școlare

Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
Membrii catedrei
performanţelor profesionale ale
cadrelor didactice de specialitate
-asigurarea
calităţii
actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe Membrii catedrei
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
- implicarea e levilor în
act ivit ă ț i educat ive șco lar e
și ext rașco lare;
- for marea mot ivaț ie i
pent ru per for manță șco lară
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând Membrii catedrei
creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
- implicarea e levilor în
act ivit ă ț i educat ive șco lar e
și ext rașco lare;
- for marea mot ivaț ie i
pent ru per for manță șco lară
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PERSONALITĂȚILE CULTURII ROMÂNE
( concurs de recitare, de cultura generala, de
dramatizare)
Analiza rezultatelor la testările sumative și
elaborarea planurilor de măsuri
ameliorative

Asigurarea calităţii procesului
instrucţional la limba şi
literatura română, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe comunicare
şi cunoaştere
-implicarea elevilor în activități
educative școlare și extrașcolare

Membrii catedrei

16.01.2017
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
-optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în cele trei domenii pe
care este structurat studiul limbii
şi literaturii române (aplicarea
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);

LUNA PERSONALITĂȚILOR
LITERARE

februarie
2017




ATELIER DE LUCRU

21.02.2017





Pregătirea elevilor pentru faza
județeană a olimpiadei școlare
Analiza rezultatelor obtinute la
olimpiade si concursuri scolare
Simularea examenului de Evaluare
Națională

Asigurarea calităţii procesului
instrucţional la limba şi
literatura română, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe comunicare
şi cunoaştere
-implicarea elevilor în activități
educative școlare și extrașcolare

Analiza subiectelor propuse pentru
simularea examenului de Evaluare
Națională

Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând

Membrii catedrei
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creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
-optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în cele trei domenii pe
care este structurat studiul limbii
şi literaturii române (aplicarea
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);

7.03.2017

21.03.2017


MASA ROTUNDA

Simularea examenului de
Bacalaureat
Analiza subiectelor propuse pentru
simularea examenului de
Bacalaureat
Analiza rezultatelor la simularea
probei la limba romana a
examenului de Bacalaureat;
completarea planului de masuri
ameliorative

Asigurarea calităţii procesului
instrucţional la limba şi
Membrii catedrei
literatura română, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe comunicare
şi cunoaştere
-implicarea elevilor în activități
educative școlare și extrașcolare
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
-optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în cele trei domenii pe
care este structurat studiul limbii
şi literaturii române (aplicarea
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);
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Schimb de experiență interjudețean

3-7.04.2017

PERFORMANTA IN
ACTIVITATEA SCOLARA SI
EXTRASCOLARA



Evaluarea Națională pentru elevii
clasei a VI-a
Pregatirea suplimentara, conform
graficelor si orarelor stabilite, pentru
examenul de bacalaureat



Activitate demonstrativă


1620.05.2017

ATELIER DE LUCRU

Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
performanţelor profesionale ale
cadrelor didactice de specialitate
-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;
-implicarea elevilor în activități
educative școlare și extrașcolare
de promovare a imaginii
instituției și a patrimoniului
județean;

Prof. Catrina
Gabriela
Prof. Alecu Adriana
Prof. Stancu Aurelia

Asigurarea accesului egal şi Membrii catedrei
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului şcolar
la limba şi literatura română
-optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în cele trei domenii pe
care este structurat studiul limbii Prof. Constantin
şi literaturii române (aplicarea
Marinușa
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);
Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
performanţelor profesionale ale
cadrelor didactice de specialitate
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14.06.2017

ÎNTÂLNIRE DE BILANȚ

Puncte tari:













Analiza portofoliilor si completarea
fiselor de evaluare
Pregatirea elevilor in vederea
examenelor nationale( Evaluare
Nationala, Bacalaureat)

-Analiza activității desfășurate
de membrii catedrei, conform
grilei de evaluare

Membrii catedrei

-optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în cele trei domenii pe
care este structurat studiul limbii
şi literaturii române (aplicarea
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);

Realizarea unor planificări corespunzătoare conținuturilor învățării prevazute de programele în vigoare pentru clasele V-XII, structurii propuse
de Ministerul Educatiei și proiectarea unităților de învățare ce promovează și încurajează centrarea pe elev;
Realizarea programelor si planificarilor pentru cursul optional „Gramatica limbii romane” la clasele cu profil pedagogic;
Analiza și selectarea manualelor școlare si auxiliarelor didactice în funcție de nivelul de pregătire a elevilor și aprobarea Ministerului;
Proiectarea în echipă a activităților Comisiei metodice și repartizarea amiabilă a responsabilităților;
Implicarea elevilor în activitatea de predare-învățare-evaluare, prin metode activ- participative, adecvate specificului cultural și motivației
fiecărui elev;
Planificarea activităților de evaluare(inițiale,curente, sumative);
Realizarea unor planuri de ameliorare/ remediere a rezultatelor elevilor cu probleme de invatare, in special pentru clasele terminale, în urma
analizei rezultatelor la simulările susţinute în luna decembrie ;
Realizarea de activități de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale, în funcție de graficele stabilite;
Notarea ritmică a elevilor;
Activitate deosebită a unor membri la nivelul județului :
 prof. metodiști, prof.consilieri( Catrina Gabriela, Alecu Adriana, Duțu-Runceanu Angelica, Stancu Aurelia);
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 formator al CCd Dambovița pentru proiectarea activităților extrașcolare (Catrina Gabriela)






Organizarea Concursului COMPER la nivelul gimnaziului;
Participarea la cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor de evaluare(Catrina Gabriela, Alecu Adriana, Stancu Aurelia) și pentru
proiectarea activităților extrașcolare( Duțu-Runceanu Angelica, Stancu Aurelia )
Stimularea interesului pentru lectură prin activitatea „Clubului de lectură”;
Diversitatea activităților educative școlare și extrașcolare;
secretar al revistei electronice a profesorilor de limba și literatura romană(prof. Catrina Gabriela)




Desfasurarea practicii pedagogice cu studentii din cadrul Universitatii ,,Valahia”( prof. Catrina Gabriela, prof. Stancu Aurelia);
Participarea la cursuri de formare ;



Implicarea în proiecte și parteneriate;


Organizarea unui schimb de experinţă interjudeţean (prof. Catrina Gabriela, participare: Alecu Adriana, Stancu Aurelia);




Rezultate bune și foarte bune la olimpiadele și concursurile de specialitate;
PROMOVABILITATE 100% LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, CLASA A VIII-A ( PROF. AURELIA STANCU,
PROF. GABRIELA CATRINA)

Puncte slabe: 

Premii și mențiuni obținute la concursuri școlare:
LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
NIVELUL I

NR.CRT.
1.
2.
3.
4.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI

CLASA

MĂNGUȚĂ YASMINA

A VI-A

NIȚĂ MIRUNA

A VI-A

UNGUREANU GABRIEL

A VI-A

PETRESCU TAISIA MIHAELA

A VI-A

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
ANGELICA DUȚURUNCEANU
ANGELICA DUȚURUNCEANU
ANGELICA DUȚURUNCEANU
ALECU ADRIANA

PREMIUL
M
M
M
M
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5.

MORARU AMALIA ȘTEFANIA

A VI-A

STANCU AURELIA

M

6.

LIXANDRU REBECCA MARIA

A V-A

ALECU ADRIANA

M

7.

PETRE RALUCA

A V-A

ALECU ADRIANA

M

8.

GHEORGHE BRIANA ANDREEA

A V-A

ALECU ADRIANA

M

9.

BOGOI ANDREEA DARIA
CONSTANTINESCU DARIUS
ȘTEFAN
CROVEANU SILVIA

A V-A

ALECU ADRIANA

M

A VI-A

ALECU ADRIANA

A V-A

ALECU ADRIANA

TUTUIANU DELIA
OCHESCU ELENA ALEXANDRA

A V-A
A VI-A

TANASE ROXANA
ALECU ADRIANA

10.
11.
12.
13.

M
M
M
M

NIVELUL II
NUMELE ȘI
PRENUMELE
NR.CRT. ELEVULUI
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VLAD ANDRADA
CONSTANTIN
ANCUȚA
PANAIT PAULA
ICHIM DIANA
NEDELCU MARA
IOANA
EREMIA IRINA

CLASA
A VIIIA
A VIIIA
A VII-A
A VIIIA
A VIIIA
A VIIIA

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
STANCU AURELIA
STANCU AURELIA
DUȚU-RUNCEANU
ANGELICA
CATRINA GABRIELA
STANCU AURELIA
STANCU AURELIA

DOGARU DARIA

A VII-A

DUȚU-RUNCEANU
ANGELICA

ILIE DENISA

A VIIIA

STANCU AURELIA

PREMII
M
M
M
M
M
M
M
M
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NIVELUL III
NR.
CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI
NĂSTASE MARA
OLTEANU LAURA
PETRE DIANA

CLASA
A X-A
A X-A
A X-A

IANCU ALEXANDRA

A IX-A

NIȚESCU STEFANIA

A IX-A

DANCIU MARIA CRISTINA

A X-A

28.

BĂRĂSCU CĂTĂLINA

A IX-A

29.

IONIȚĂ CARMEN MARIA

A IX-A

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
CATRINA GABRIELA
CATRINA GABRIELA
CATRINA GABRIELA
CONSTANTIN
MARINUȘA
CONSTANTIN
MARINUȘA
CATRINA GABRIELA
CONSTANTIN
MARINUȘA
STANCU AURELIA

PREMII
M
M
M
M
M
M
M
M

NIVELUL IV
NR.CRT.

30.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI
SULARIA ANDREEA
MONICA

CLASA

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR

A XII- A

ALECU ADRIANA

CLASA
A XI-A

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
ALECU ADRIANA

PREMII
M

OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
SECTIUNEA PERFORMANȚĂ
NR.CRT.
31.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI
SAVU LIDIA REBECA

PREMII
M
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OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA
NR.CRT.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI
IORDACHE LORENA

NIȚĂ MIRUNAMIHAELA
MĂNGUȚĂ YASMINAMARIA

CLASA
A VI-A
A VI-A
A VI-A

OCHESCU ALEXANDRA

PETRESCU DIANA
NICOLETA
BOGOI DARIA
ANDREEA
GHEORGHE BRIANA
ANDREEA
PETRE RALUCA IOANA
MITRIC MARIA
VULPESCU
ALEXANDRA
GHIȚĂ ANDREI DORU

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
STANCU AURELIA

ANGELICA DUȚURUNCEANU
ANGELICA DUȚURUNCEANU
ALECU ADRIANA

PREMII
M
M
M
M

VIII

STANCU AURELIA

V

ALECU ADRIANA

V

ALECU ADRIANA

V
VI

ALECU ADRIANA
STANCU AURELIA

PS
PS
PS

VI

TANASE ROXANA

PS

A XI-A

ALECU ADRIANA

PS

M
PS

Olimpiada de limbi neoclasice
NR.CRT.
43.
44.
45.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI
Mertic Yulyssa
Danciu Maria Cristina
Danciu Maria Cristina

CLASA
IX
X
X

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR
Marinescu Adina
Marinescu Adina
Marinescu Adina

Faza
Județeană
Județeană
Națională

PREMII
I
II
PS

CONCURSUL JUDEȚEAN SNAC –„SCRISOARE PENTRU PRIETENUL MEU”
NR.CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE
ELEVULUI

CLASA

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR

PREMII
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46.
47.
48.
49.

NITA MIRUNA
ANDREEA

A VI- A

DUTU RUNCEANU

STAN RALUCA

A X-A

CATRINA
GABRIELA

I

I

SULARIA ANDREEA
MONICA

A XII-A

ALECU ADRIANA

II

BOTESCU STEFANIA

A IX-A

CONSTANTIN
MARINUSA

III

3.1.2. 5. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE
Responsabil, prof. Vîlciu Alina
40

I. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ - CURRICULUM PENTRU VIITOR
OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
1.1. Promovarea ofertei educaţionale pe baza 1.1.2. Avizarea unor cursuri la decizia școlii adapatate nevoilor de învătare, nevilor de dezvoltare personală și în
studiilor de marketing educaţional şi acord cu aspiraţiile beneficiarilor;
adecvarea ofertei educaţionale la nevoile
1.1.3. Derularea unor activități diferentiate pentru elevii capabili de performanță.
beneficiarilor.

1.1.1. Promovarea testului de limba engleza a absolvenţilor claselor a IV-a şi a VIII-a din unitate;

NR.
CRT.

ACŢIUNI

1. Analizarea nevoilor reale ale
elevilor și a resurselor
disponibile, prezentarea ofertei
CDȘ pentru anul școlar 20172018
2. Deasfășurarea unor activități
de pregătire suplimentară
pentru elevi capabili de
performanță-olimpiade, teste
DELF, CAMBRIDGE

ORIZONT
DE TIMP
2017 (vezi
procedura ISJ)

Noiembrie
2016-mai
-2017

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE
VERIFICARE
In anul școlar 2017-2018
exista cursuri opționale
de limbi moderne

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Oferta CDȘ
Procese verbale cu
opțiunile părinților/
elevilor

Documente specifice:
programe, planuri, orare
Cadre didactice de limbi
moderne

Realizarea graficelor de
pregătire suplimentară și
a tematicii pentru elevii
capabili de performanta

Listele cu elevii
calificaţi la faza locala
a olimpiadelor şcolare

Grigore Ileana
Tudor Edmond

Vilciu Alina
Raluca Tomescu

Rezultatele elevilor
calificati la faza
judeteana si
nationala a
olimpiadei de limba
franceza si englezacoordonati de Vilciu
Alina, Buzaianu
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Ema, Tomescu
Raluca, Andon
Andrada, Barascu
Catalin
CAMBRIDGE-Sergiu
Harjau-Prof. Todor
Edmond
3. Promovarea testului de limba

Iunie 2017

engleza a absolventilor de
clasa a IV-a şi a VIII-a

Barascu Catalin
Andon Andrada

Consumabile
Secretariat, profesorii de
limba engleza

Marea majoritate a Rezultate examen
elevilor
scolii
promovează testul de
limba engleza la clasa a Va si a IX-a

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.2. Lărgirea gamei de acţiuni extracurriculare, astfel încât să ofere
posibilitatea fiecărui elev să participe semestrial la o activitate în
acord cu nevoile lui de învățare și dezvoltare personala.

1.2.1. Minimum 50% dintre elevi participă semestrial la cel puţin o activitate extracurriculară

NR.
CRT.

ACŢIUNI

ORIZONT
DE TIMP

1. 1. Promovarea vizibilității în
comunitate prin acțiuni de
tipul:
SAPTAMANA EDUCATIEI
GLOBALE
Ziua Europeana a Limbilor
Haloween

RESPONSABILI
Raluca Tomescu
Vilciu Alina

noiembrie 2016

septembrie 2016
Octombrie 2016

RESURSE
Fonduri extrabugetare
Consiliul Elevilor
Profesori de limbi
moderne

INDICATORI DE
VERIFICARE
Minim 25 % dintre elevi
și profesori au
participat la activități

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Procese verbale ale
activitatilor,albume de
fotografii:
Prof. Vilciu Alina,
Andon Andrada
Tomescu Raluca,
Grigore Ileana si
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ZIUA EDUCATIEI
ZIUA INVATARII
NONFORMALE

Thanksgiving Day!
Serbarea de Craciun
Picnic Haikunoi-Francofonie
Saptamana Globala pentru
educatie-Salvati copiii!

Andon Andrada

Niiembrie 2016
Decembrie 2016
Martie 2017

Tomescu Raluca

Catedra de franceza
Vilciu, Tomescu,
Buzaianu, Vasii
Elenuta

Mai 2017
Mai 2017

Catedra de franceza
Prix Chronos
2. Implicarea copiilor şi a
tinerilor
la
concursuri
artistice si literare;

permanent

Tomescu Raluca
Grigore Ileana

Consumabile
Profesori de
moderne

limbi

10% dintre elevi au Premiile, diplomele
participat la concursuri obținute:
artistice si literare
Nitescu StefaniaMentiune la Concursul
National de creaţie
literara „Radu Stanca”Vilciu
Olteanu LauraMentiune la concursul
„Dis-moi dix mots sur
la toile”-ARPF
Bucuresti-Vilciu,
Tapurluie, Grigore
Binu Cristina-Premiul al
II-lea si Toma RalucaPremiul al III-lea la
concursul „Image
Imaginer”-Vilciu
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Udroiu TeodoraMentiune la concursul
„Printemps des
poetes”_Vilciu

Respectarea
drepturilor
copilului şi formarea unor
competenţe
specifice
dezvoltării durabile

permanent

Tapurluie Anca
Andon Andrada

Profesori limbi moderne

Numărul activităților,
intervențiilor la nivelul
colectivelor de elevi

Participarea la Activitati
de ziua EuropeiPrietenia MaltaRomania-VI B-Vilciu
Alina
Made for EuropeTapurluie Anca, Vilciu
Alina
Salvati Copiii!-Vilciu
Alina, Tomescu Raluca,
Buzaianu Ema

Festivalul
Concurs
„Ready pour le
Francais?”Tomescu

II. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE - IMPREUNA PENTRU VIITOR: ELEVI, PĂRINȚI, PROFESORI
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.4. Integrarea autentică în demersurile didactice a rezultatelor 1.4.2 Peste 90% din absolventii claselor a XII-a sa fie cuprinsi in invăţământul superior sau să aibă un
activităților de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și loc de muncă la maximum 1 an după absolvire
profesională în vederea ameliorării și dezvoltării rezultatelor

44

academice de învățare precum și conturarea unor opțiuni realiste
de viitor.

NR.
CRT.

1

ORIZONT
DE TIMP
Realizarea unor activitati în care Semestrial
cadrele didactice să valorifice
valenţele limbilor moderne în
consilierea
privind
carierapregătirea pentru examenul de
competente lingvistice si de
obţinere
a
atestatului
profesional la limbi moderne.
ACŢIUNI

RESPONSABILI
Tomescu Raluca
Buzaianu Elena

RESURSE
Logistică,
consumabile
Cadrele didactice

INDICATORI DE
VERIFICARE
Realizarea în cadrul
comisiei metodice a cel
puţin unei activităţi cu
această temă

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Proiecte didactice:
CV, Scrisoare de
intenţie
Proiecte didactice,
Auxiliare didactice
in vederea pregătirii
pentru obţinerea
atestatului
profesional la limba
moderna
Toate elevele de la
profilul pedagogic
au promovat
examenul de
obţinere a
atestatului
profesional la limba
franceza sau
engleza -Prof. Vilciu
Alina si Tudor
Edmond
Atestatul
profesional la
engleza –cls a XII-a
C-Tomescu Raluca
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Examenul de
competente
lingvisticeProfesorii de limbi
moderne
OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
1.5. Valorificarea experienței personale/ profesionale a părinților 1.5.1. implicarea a minimum 20% dintre părinții elevilor colegiului în desfășurarea activităților școlare
identificați ca resursă în activitățile extracuriculare derulate în și extrașcolare
parteneriat cu cadrele didactice și cu elevii.
NR.
CRT.

ACŢIUNI

1. Implicarea

părinților

în
desfășurarea
unor
evenimente semnificative din
viața școlii-

Francofonia, Zilele Colegiului,
Serbarea de sfarsit de an
scolar
2. Implicarea părinților în
orientarea în carieră a
elevilor claselor a VIII –a si a
XII-a
prin
prezentarea
meseriei proprii la locul de
muncă al părinților

ORIZONT
DE TIMP
Conform
graficului
activităților

Școala altfel

RESPONSABILI

RESURSE

Tomescu Raluca
Grigore Ileana

Consumabile, logistică,
Părinții implicați

INDICATORI DE
VERIFICARE
activităţi realizate
Tomescu Raluca

Vilciu Alina
Tapurluie Anca
Tudor Edmond

Consumabile, logistică,
Părinții implicați

Job shadow Day-cls a
IX-a C- Vilciu Alina

MIJLOACE DE
VERIFICARE
foto

Certificate de
participare-Junior
Achievement
Romania
Programul
activitatilor
Fotografii
Jurnal de impresii
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OBIECTIV SPECIFIC
2.1. Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ prin
diversificarea metodelor de predare-învățare cu accent pe
formele de organizare grup-echipă și folosirea mijloacelor
moderne de învățare pentru eficientizarea procesului didactic.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
2.1.1. Numarul persoanelor care utilizeaza platforme didactice AEL, INSAM, IFprofs, etc. sa creasca cu 20
%
2.1.2. Cresterea cu 20 % a numarului de lectii in care sunt folosite metode si mijloace moderne de invatare

2.1.3 Diversificarea metodelor de evaluare astfel incat să crească satisfactictia beneficiarilor cu
privire la calitatea evaluării

NR.
CRT.

ACŢIUNI

1. Utilizarea

platformelelor

de învățare

2. Abilitarea
profesorilor în vederea
In vederea optimizării
strategiilor
şi
a
instrumentelor de evaluare

ORIZONT
DE TIMP
Conform nevoilor de
predare-învățare

RESPONSABILI
Catalin Barascu

Conform graficului
Buzaianu Elena

RESURSE
Cadre
didactice
participante
Experți formatori

Profesori din cadrul
catedrei care au urmat
cursuri de formare

INDICATORI DE
VERIFICARE
Numărul
cadrelor
didactice
care
utilizeaza platforme de
invatare

Număr de
participanți

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Centralizator
utilizatori platformă:
Didactic, IFprofs:
Tapurluie Anca
Vilciu Alina
Grigore Ileana
profesori Indexuri ale
atelierelor
Portofolii:
Vilciu
AlinaBELC,OIF
Tapurluie Anca-CCD
Buzaianu
EmaEducatie
nonformala
Tomescu
RalucaEducatie
non-
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3. Participarea

cadrelor
didactice la cursuri TIC, de
specialitate

Mai 2017

Tudor Edmond

Cadre
didactice
participante

Numărul
adeverințelor/
certificatelor
de
absolvire obținute

formala
Andon AndradaKA1

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
2.3. Asigurarea unui caracter coerent, sistematic al activităților de 2.3.2. Cresterea cu 10 % a numarului de elevi participanti la concursurile scolare si la olimpiade
pregătire suplimentară a elevilor.
2.3.3. Cresterea cu 10 % a numarului de premii si a mentiunilor obtinute la concursuri şi olimpiade

NR.
CRT.
2.

3.

ACŢIUNI
Pregătirea elevilor
participanti la concursurile şi
olimpiadele şcolare.

Participarea elevilor la
concursuri si olimpiade

ORIZONT
DE TIMP
bilunar

Conform
programului ISJ si
MEN

RESPONSABILI
Buzaianu Elena
Grigore Ileana

Tapurluie Anca
Andon Andrada

RESURSE
Materiale didactice
Auxiliare
Resurse online
Cadrele didactice
Elevii
Elevii
Cadrele didactice
însoțitoare

INDICATORI DE
VERIFICARE
Numărul elevilor
participanți la activități

Număr de elevi
participanți

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Portofoliu
Vilciu Alina si
Buzaianu Ema
Tomescu Raluca
Andon Andrada
Premii si mentiuni
obținute: calificarea
la faza judeteana si
nationala a
olimpiadelor scoalre:
Vezeteu AncaOplimpiada de limba
franceza-prof. Vilciu
Alina
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Orthofrancais-Varlan
Daria-prof. Tapurluie
Anca
Nastase Mara si
Gheboianu OctaviaOlimpiada de limba
engleza si Public
Speaking- Prof.
Buzaianu Ema
Premii ale elevilor
pregatiti de Tomescu
Raluca, Andon
Andrada, Barascu
Catalin

III. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE - FIECARE CLASĂ UN CADRU MODERN DE DESFĂȘURARE A PROCESULUI EDUCATIV
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

5.2. Asigurarea unui cadru proprice comunicării eficiente atât pe
orizontală si pe verticală, părinți- elevi- profesori.

2.1 .1. Amenajarea cabinetului de limbi moderne cu mijloace audio-vizuale care răspund nevoilor
de învățare digitală, până la sfârşitul anului şcolar

NR.
CRT.

RESPONSABILI

ACŢIUNI

4. Amenajarea

spațiilor
învățare digitală

de

ORIZONT
DE TIMP
Iunie 2017

Director
Responsabilul comisei
metodice de limbi moderne

RESURSE
Fonduri Asociația
părinți
Computer

INDICATORI DE
MIJLOACE DE
VERIFICARE
VERIFICARE
de Cabinet modern pentru Note intrare-receptie
desfasurarea orelor de Proces verbal
limbi străine
predare-primire
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Videoproiector
Smartboard
Administrator patrimoniu

OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

5.3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală
pentru elevii şcolii.

5.3.2. Asigurarea unui mediu educaţional atractiv pentru elevi

NR.
CRT.

1.

2.

ACŢIUNI

ORIZONT
DE TIMP
octombrie 2016

Actualizarea componenței
comisiei metodice si a
responsabilitatilor; Aplicarea
metodologiilor M.E.N.C.Ș. și
a procedurilor I.Ș.J.
Dâmbovița, în vederea
asigurării transparenţei
decizionale
Amenajarea unor spații 2016 - 2017
școlare prietenoase

RESPONSABILI

RESURSE

Tudor Edmond
Vilciu Alina

Cadrele didactice

Grigore Ileana
Andon Andrada

Consumabile
Echipamente
Cadre didactice

INDICATORI DE
VERIFICARE
Stabilirea componenței
comisiei și a
responsabilităților

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Decizie constituire
comisie

expunerea
lucrărilor Foto
elevilor
Afişarea
lucrărilor
reprezentative pentru
fiecare clasa
Schimbarea frecventă a
lucrărilor expuse
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ, A RELAȚIILOR SISTEMICE ȘI A RELAȚIILOR COMUNITARE
CRESTEREA VIZIBILITĂȚII ȘCOLII IN COMUNITATE

OBIECTIV SPECIFIC
3.1. Promovarea și valorificarea activităţilor care cresc
repezentativitatea şcolii la nivel local şi naţional, subscrise formării

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.1.1. Identificarea abilitătilor şi aptitudinilor specifice ale elevilor;
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educaţiei interculturale.
NR.
CRT.

ACŢIUNI

1. Organizarea „Zilei
Francofoniei” si „Prix
Chronos” cu manifestări noi şi
invitaţi
Interesaţi şi implicaţi în
dezvoltarea colegiului
Diseminare activitati

ORIZONT
DE TIMP
Martie 2017

RESPONSABILI
Profesorii d limba franceza

RESURSE
resurse financiare de la
Asociaţia de părinţi
pentru consumabile
resurse informatice
profesori
elevi

INDICATORI DE
VERIFICARE
Programul zilei
francofoniei

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Proces-Verbal
Album foto
Diplome
Catedra de franceza
Articole in presa si
reviste aprobate de
ISJ in vederea
diseminarii
activitatilor din
cadrul proiectelor
derulate KA2 si KA1,
la care au participat
profesori de limbi
moderne-Vilciu Alina,
Buzaianu Ema,
Tomescu Raluca
Expozitii organizate
cu produse din
cadrul activitatilor de
diseminareTapurluie Anca
Prix ChronosActivitate in
colaborare cu C. N.
Ienachita VacarescuGrigore Ileana
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Picnic HaikunoiActivitate organizata
in colaborare cu
Biblioteca Judeteana
I.H. Radulecu si
Universitatea Valahia
din TargovisteCatedra de franceza

OBIECTIV SPECIFIC
3.2. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în
educaţie.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.2.2.Organizarea a cel putin 2 activităţi care să promoveze diversitatea culturală şi valorificarea
tradiţiilor locale;
3.3.3.Implicarea elevilor in cel puţin doua activităţi din proiecte cu tematică interculturală.

NR.
CRT.

ACŢIUNI

1. Realizarea componentei
privind diversitatea in cadrul
proiectelor Erasmus +
derulare

ORIZONT
DE TIMP
Conform
diagramelor Gantt
ale proiectelor

RESPONSABILI
Vilciu Alina
Tomescu Raluca

RESUSRE
resurse financiare de la
Asociaţia de părinţi
pentru derularea
atelierelor
resurse informatice
profesori

INDICATORI DE
VERIFICARE
Numărul de activităţi
interculturale în cadrul
proiectelor în care
colegiul este implicat

MIJLOACE DE
VERIFICARE
graficul Gantt
Activitati de
pregatire lingvistica
si culturala
organizate de
profesorii de limba
engleza in cadrul
proiectelor KA1-Lista
cu participanti
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2. Participarea elevilor ca

semestrial

parteneri în acţiuni şi proiecte
având componenta
interculturală

Tapurluie Anca
Andon Andrada

OBIECTIV SPECIFIC
3.3. Stimularea şi motivarea participării profesorilor de limbi
moderne la creşterea performanţei organizaţionale;

resurse financiare de la
Asociaţia de părinţi
pentru derularea
atelierelor
resurse informatice
Profesori si elevi

Număr de
iniţiative preluate de la
elevi

Proiect etwinning:
Un monde meilleurProf. Alina Vilciu
Grigore IleanaProiect in parteneriat
cu o scoala din Buzau
in vederea
promovarii
concursului Prix
Chronos la gimnaziu
Tapurluie AncaActivitati de
diseminare a
atelierului de
caligrafie din cadrul
proiectului Erasmus +
ANAR la Liceul
Teoretic Petru Cercel

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.3.1.Diseminarea bunelor practici de la nivelul catedrei în cadrul întâlnirilor formale şi informale;
3.3.2. Consilierea cadrelor didactice pentru participarea cu succes la examene.

NR.
CRT.

ACŢIUNI

ORIZONT
DE TIMP

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE
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1. Diseminarea activitatilor prin

periodic

Grigore Ileana
Tomescu Raluca

resurse financiare de la
Asociaţia de părinţi
pentru afişaj
resurse informatice
elevii

Postări
schimbarea lunara a
afişajalui

site-ul şcolii/ blog-ul
scolii
expuneri la punctul
INFO
discutii formale si
informale

periodic, conform
planificării

Vilciu Alina
Buzaianu Elena

cadrele didactice
membre ale comisiilor si
catedrelor, precum şi ale
comisiilor pe probleme

cel puţin o activitate
pentru fiecare cadru
didactic

fişe de asistenţă
procese verbale
Sem. IAsistente: Grigore
Ileana, Andon
Andrada
Vilciu Alina- Referat
si workshop la
comisia metodica
Buzaianu Ema si
Tomescu RalucaDiseminarea
activitatilor din
cadrul cursurilor
Erasmus+ KA1

sistemul de informare vizual şi
virtual, blog, site

2. Asistenţe, focus grupuri şi
discuţii individuale

OBIECTIV SPECIFIC
3.4. Dezvoltarea coeziunii, a unei solidarităţi elevi-elevi, eleviprofesori, profesori-profesori prin organizarea de evenimente
comune, excursii şi acţiuni cu caracter umanitar.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.4.1.Creşterea satisfacţiei beneficiarilor în ceea ce priveşte relaţia cadre didace-elevi- părinţi;
3.4.2.Cunoaşterea procedurilor de comunicare internă de către 60 % din numărul cadrelor
didactice şi din beneficiarii ai educatiei.
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NR.
ACŢIUNI
ORIZONT
CRT.
DE TIMP
1.
Premierea cadrelor didactice Ziua Educaţiei
și a elevilor pentru performanţele Zilele Colegiului
obținute
Serbarea de
sfârşit de an

RESPONSABILI
Vilciu Alina
Buzaianu Elena

OBIECTIV SPECIFIC
4.1. Promovarea participării la educația permanentă și sprijinirea formării unei culturi a
învățării pe tot parcursul vieții prin creşterea numărului de proiecte locale, naţionale ,
europene şi internaţionale în care sunt implicaţi profesorii de limbi moderne;

NR. CRT.

1.

ORIZONT
RESPONSABILI
DE TIMP
Derularea de parteneriate Informări
Tudor Edmond
pentru o mai bună informare semestriale din
a elevilor, a personalului partea
didactic și nedidactic
partenerilor
(cu CCD, ISJ DB, organizatii
nonguvernamentale)
ACŢIUNI

RESURSE
Premii din partea
Asociației părinților
Cadrele didactice
Elevi

INDICATORI DE
VERIFICARE
Număr elevi și profesori
premiați de școală

MIJLOACE DE
VERIFICARE
tabele
diplome
fotografii

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
4.1.1.Numărul profesorilor de limbi moderne implicaţi in proiecte va creste
cu 10% in acest an şcolar

INDICATORI DE
VERIFICARE
Oferta de programe si Numarul
de
proiecte a CCD , a ISJ parteneriate
Db.
Numărul persoanelor
Personal participant
participante
la
Formatori
informări.
RESURSE

MIJLOACE DE
VERIFICARE
Copii
ale
parteneriatelor
specifice incheiate:

JA
Romania,
Europe
Direct,
Biblioteca
Judeteana
I.H.
Radulescu,
Universitatea
Valahia
din
Targoviste-Alina
Vilciu
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Salvati
copiii!Vilciu, Buzaianu,
Tomescu

2.

Participarea
elevilor,
personalului
didactic
la
programe si proiecte care sa
studieze aspecte ale vieţii
culturale, istorice, geografice
din lume:
Proiectele Erasmus+ :
-ART NOUVEAU - ART
RENOUVEAU
parteneriat
strategic
-Formare initiala si continua in
context european -KA1(VET)
-Improving teaching process
by innovative methods and
parents collaboration - KA1

Conform
ofertelor
programe
diagramelor
Gantt
proiectelor

Vilciu Alina
de Buzaianu Elena
si
ale

OBIECTIV SPECIFIC
4.2. Îmbunătățirea competențelor de elaborare de proiecte și de
implementare a acestora, în scopul accesării fondurilor
nerambursabile.
NR.
CRT.

ACŢIUNI

ORIZONT
DE TIMP

Oferta de programe si Numarul de proiecte
Copie decizie –
proiecte a CCD si a ISJ Numarul participantilor echipa de proiect in
Db
la proiecte
care sunt implicati
Personal didactic
profesorii de limbi
Manageri de proiect
moderne
Listele de prezenta
Portofoliile
proiectelor

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
4.2.1. Cresterea cu 5% a numărului de profesori de limbi moderne care sunt implicati in scrierea
proiectelor

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE
VERIFICARE

MIJLOACE DE
VERIFICARE
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1. Organizarea de work shop- trimestrial
uri tematice
eTwinning

Alina Vilciu

in şcoala -

Logistica si birotica specifica
Coordonatori
ateliere
recrutați
din
rândul
participanților la cursuri de
formare
Personal participant (inclusiv
elevi)
Suporturi de curs

-

Gradul de implicare în
îndeplinirea sarcinilor în
cadrul atelierelor lucru.
- Calitatea produselor
realizate
şi
transferabilitatea în alte
contexte.

Proces-verbal din
cadrul atelieruluiVilciu Alina
Diseminare
caligrafie-Anca
Tapurluie

OBIECTIV SPECIFIC
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
4.3. Imbunătățirea strategiei de diseminare a achizițiilor dobândite prin - Cresterea cu 25% a numarului de lectii in care sunt folosite metode si mijloace
participarea la proiecte și programe comunitare.
moderne de invatare pana in 2018
NR.
CRT.

ACŢIUNI

3. Realizarea

de actiuni
diseminare variate.

ORIZONT
RESPONSABILI
DE TIMP
de Conform
Director
diagramelor Gantt Echipele manageriale
ale proiectelor
proiectelor
Vilciu Alina

RESURSE

-

Logistică finanțată
ale din bugetele proiectelor
- Echipele
participante la proiect
- Parteneri, elevi si
profesori, membri ai
comunității interesași de
tema
proiectului
respectiv

INDICATORI DE
VERIFICARE

-

Site- uri pe care sa fie
postate
obiectivele,
„produsul” final, criterii
si grup de participanti, cu
pagini actualizate in timp
real
cu
stadiul
proiectului, cu imagini
din
proiect
si
mentionarea
materialelor si actiunilor
de diseminare
- Articole in presa
dupa fiecare workshop
sau reuniune de proiect

MIJLOACE DE
VERIFICARE

-

Siteurile
proiectelor
- Mapa
de
prezentare proiect,
- Afise/postere,
Bannere, Template
personalizat pentru
prezentarile
din
proiect,
- Invitatii
si
Programele
workshop-urilor
/intalnirilor din cadrul
proiectului
- articole
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4. Organizarea/participarea

la semestrial
conferinte si seminarii interne
de profil si pe temele
proiectelor

conferințe, congrese -programul
și seminarii cu teme conferintelor
–Vilciu
specifice fiecărui proiect (Pucioasa)
Alina-liste cu participanti
la activitățile de
diseminare

Alina Vilciu
Tomescu Raluca
Buzaianu Elena

-

5. Organizarea unor activități In urma derulării Echipele manageriale ale Resurse
demonstrative
si/sau activităților
prezentarea unor portofolii
proiect

de proiectelor
Vilciu Alina

financiare - Numarul
consemnate
bugetul participantilor
la
proiectului
activitati
Cadre didactice, elevi
- Portofolii
cu
tematică
specifică
fiecărui proiect

-

Planul
activităților
- Liste
participanții
activități

cu
la
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3.1.2. 6. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
CATEDRA DE MATEMATICĂ
Responsabil, prof. Marin Tatiana
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TITLUL ACTIVITATII

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)

DATA


ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII PE
SEMESTRUL I

MASĂ ROTUNDĂ



Analiza rezultatelor la Bacalaureat și
Evaluare Națională



Întocmirea portofoliilor didactice și
vizarea acestora

Septembrie 2016

octombrie2016

Analiza/prezentarea programelor
școlare/pentru examene naționale
și a Metodologiilor de organizare a
acestora(Bacalaureat, Evaluare
Națională);



Elaborarea subiectelor pentru
testarea inițială



Analiza rezultatelor la testarea
inițială și a planurilor de măsuri
ameliorative

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI
REZULTATE OBȚINUTE



Asigurarea calităţii
procesului
instrucţional la
matematica, în
perspectiva pregătirii
elevilor pentru o
societate bazată pe
comunicare şi
cunoaştere



Proiectarea eficientă a
activității comisiei
metodice

Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
performanţelor profesionale
ale cadrelor didactice de
specialitate

RESPONSABIL

Membrii catedrei

Membrii catedrei
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Prezentarea subiectelor date/
propuse pentru examenele naționale



Lectie deschisa la clasa
a VII a A,cu tema „Aria
triunghiurilor si a patrulaterelor”,
prof. Mares Silvia, in cadrul Cercului
pedagogic al profesorilor de
matematica de gimnaziu.



Pregătirea elevilor pentru
participarea la Olimpiada și alte
concursuri



Propunerea unor subiecte pentru
faza pe școală a olimpiadei școlare.

PERFORMANȚĂ ÎN
ACTIVITATEA DIDACTICĂ Noiembrie 2016

PERFORMANȚĂ ÎN
ACTIVITATEA ȘCOLARĂ
SI EXTRAȘCOLARĂ

Decembrie 2016

-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;
Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
Membrii catedrei
performanţelor profesionale
Prof. Mares Silvia
ale cadrelor didactice de
specialitate
-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe Membrii catedrei
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului
şcolar la matematica
- implicarea e levilor în
act ivit ă ț i educat ive
șco lare și ext rașco lare;
- for marea mot ivaț ie i
pent ru per for manță
șco lară
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând Membrii catedrei
creşterea ratei succesului
şcolar la matematica;
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Pregătirea elevilor pentru fazele pe
școală, localitate și județeane ale
olimpiadelor școlare



Organizarea etapei pe școală a
olimpiadei
Pregătirea elevilor pentru faza
locala a olimpiadei școlare
Analiza rezultatelor obtinute la
olimpiade si concursuri scolare


CONCURSURI

Ianuarie 2017




ATELIER DE LUCRU

Februarie 2017





Martie 2017





Pregatirea si organizarea Olimpiadei
de matematica, etapa locala,
stabilirea responsabilitatilor
Pregătirea elevilor pentru faza
locala a olimpiadei școlare
Analiza rezultatelor obtinute la
olimpiade si concursuri scolare

Simularea examenului de
Bacalaureat
Analiza subiectelor propuse pentru
simularea examenului de
Bacalaureat
Analiza rezultatelor la simularea
probei la matematica a examenului

- implicarea e levilor în
act ivit ă ț i educat ive
șco lare și ext rașco lare;
- for marea mot ivaț ie i
pent ru per for manță
șco lară
Asigurarea calităţii
procesului instrucţional la
matematica, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe
comunicare şi cunoaştere
-implicarea elevilor în
activități școlare și
extrașcolare
Asigurarea calităţii
procesului instrucţional la
matematica, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe
comunicare şi cunoaştere
-implicarea elevilor în
activități școlare și
extrașcolare

Asigurarea calităţii
procesului instrucţional la
matematica, în perspectiva
pregătirii elevilor pentru o
societate bazată pe
comunicare şi cunoaştere

Membrii catedrei

Membrii catedrei

Membrii catedrei
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MASA ROTUNDA

de Bacalaureat; completarea
planului de masuri ameliorative

Mai 2017
ATELIER DE LUCRU



Simularea Evaluarii Nationale
pentru elevii claselor a VIII-a



Analiza rezultatelor la simularea
probei la matematica a examenului
de Evaluare Nationala



Pregatirea elevilor pentru etapa
judeteana a elevilor calificati la
Olimpiada si Concursul „Adolf
Haimovici”




Evaluarea Națională pentru elevii
clasei a VI-a
Pregatirea suplimentara, conform
graficelor si orarelor stabilite,
pentru examenul de bacalaureat

-implicarea elevilor în
activități școlare și
extrașcolare
Asigurarea accesului egal şi
sporit la educaţie, vizând Membrii catedrei
creşterea ratei succesului
şcolar la matematica
-optimizarea instrumentelor
de evaluare a progresului
şcolar al elevilor, a
competenţelor dobândite
(aplicarea unitară şi
consecventă a standardelor de
performanţă);
Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
performanţelor profesionale
ale cadrelor didactice de
specialitate
-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;
Asigurarea accesului egal şi Membrii comisiei
sporit la educaţie, vizând
creşterea ratei succesului
şcolar la matematica
-optimizarea instrumentelor
de evaluare a progresului
şcolar al elevilor, a
competenţelor dobândite
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(aplicarea unitară şi
consecventă a standardelor de
performanţă);
-asigurarea calităţii actului
didactic cu focalizare pe
schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii
privind calitatea în formarea
profesională continuă;

Iunie 2017




ÎNTÂLNIRE DE BILANȚ

Analiza portofoliilor si completarea
fiselor de evaluare
Pregatirea elevilor in vederea
examenelor nationale( Evaluare
Nationala, Bacalaureat)

-Analiza activității
desfășurate de membrii
catedrei, conform grilei de
evaluare

Membrii catedrei

-optimizarea instrumentelor
de evaluare a progresului
şcolar al elevilor, a
competenţelor dobândite în
cele trei domenii pe care este
structurat studiul limbii şi
literaturii române (aplicarea
unitară şi consecventă a
standardelor de performanţă);

Puncte tari:
 Realizarea unor planificări corespunzătoare conținuturilor învățării prevazute de programele în vigoare pentru clasele V-XII, structurii propuse de
Ministerul Educatiei și proiectarea unităților de învățare ce promovează și încurajează centrarea pe elev;
 Realizarea programelor si planificarilor pentru cursul optional „Matematica aplicata” la clasele aVIII-a;
 Analiza și selectarea manualelor școlare si auxiliarelor didactice în funcție de nivelul de pregătire a elevilor și aprobarea Ministerului;
 Proiectarea în echipă a activităților Comisiei metodice și repartizarea amiabilă a responsabilităților;
 Implicarea elevilor în activitatea de predare-învățare-evaluare, prin metode activ- participative, adecvate motivației fiecărui elev;
 Planificarea activităților de evaluare(inițiale,curente, sumative);
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Realizarea unor planuri de ameliorare/ remediere a rezultatelor elevilor cu probleme de invatare, in special pentru clasele terminale, în urma
analizei rezultatelor la simulările susţinute în luna decembrie ;
Realizarea de activități de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale, în funcție de graficele stabilite;
Notarea ritmică a elevilor;
Organizarea Concursului COMPER la nivelul gimnaziului;



Participarea la cursuri de formare ;


Rezultate bune la examenele nationale:
 Bacalaureat: 94,7%
 Evaluare Națională: 100%



Rezultate bune și foarte bune la olimpiada și concursurile de specialitate.

Premii și mențiuni obținute la concursuri școlare:
 OLIMPIADA DE MATEMATICA/ ADOLF HAIMOVICI- FAZA JUDEȚEANĂ

Nr. crt.
1.
1.
2.
3.
4.

Nume și prenume elev

Clasa

Profesor
coordonator

Premiul
obținut

Mertic Yullissa
Ionota Carmen
Coman Alexandru
Valu Toma
Lixandru Rebecca

10 C
9B
12 E
12 E
5A

Mortici Mirela
Mortici Mirela
Mortici Mirela
Mortici Mirela
Mortici Mirela

I
I
I
I
mentiune

Concursul COMPER. Rezultate obținute:
Mențiuni:
- Ciupercă Daria – clasa a V-a B
- Iordache Lorena - clasa a VI-a A
- Puiu Roco – clasa a VII-a B
- Iamandache Giulia - clasa a VII-a B
Premiul al III-lea:
- Vârlan Daria – clasa a VI-a A
- Nițiguș George - clasa a VII-a B
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-

Liță Cristina – clasa a VII-a B

 CONCURSUL ADOLF HAIMOVICI- FAZA NATIONALA
Nr. crt.
1.
2

Nume și prenume elev

Clasa

Profesor
coordonator

Premiul
obținut

Mertic Yullissa
Ionota Carmen

10 C
9B

Mortici Mirela
Mortici Mirela

III
MENTIUNE

3.1.2. 7. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
CATEDRA DE ȘTIINȚE
Responsabil, prof. Dragomir Maria Euzefina
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ACTIVITATEA

DATA

Organizarea activitatii

Februarie
2017

Analiza stadiului pregatirii ptr Martie
examene
2017

Lectie deschisă

Aprilie
2017

Diseminarea activităților din
proiectul Formare inițială și
continuă
într-o
școală Mai 2017
pedagogică europeană

OBIECTIVE
PREZENTARE PE SCURT
URMĂRITE
ȘI
RESPONSABIL
(maxim 100 de cuvinte)
REZULTATE
OBȚINUTE
Diversificarea
ofertei curriculare ( a
metodelor, a mijloacelor
Elaborarea documentelor proiective nivelul catedrei si la
de realizare a procesului
nivelul fiecarui cadru didactic
Dragomir Maria
de predare/ invatare/
Referat: PROIECTAREA CURRICULARA
evaluare, a temelor
ofertei
de cursuri
optionale)
Mirica Margareta
Manole Alina
Analiza rezultatelor la simuarea examenelor nationale si
Cresterea
Macris C.
stabilirea programelor de remediere
performantelor elevilor Marin I.
Stabilirea programelor de pregatire suplimentara.
din CNCC
Zuga N.
Monitorizare: Dragomir
M
Aplicarea
unor
strategii alternative de
Motoare termice/ lectie demonstrativa la clasa a X a D
Dragomir Maria
predareînvățareevaluare / Lectie AEL

Diseminarea experiențelor de bună practică

Formarea contiunua a Manole Alina
personalului didactic
Zuga Niculina

2016-1-RO01-KA102-023991
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Pregatire ptr concursuri si
Febr- mai
olimpiade

Olimpiade și concursuri

Februarieiunie 2017

Comisiie metodica- activitate Martie&
de formare
Mai 2017

Rezultatele olimpiadelor si concursurilor

Macris Cristrina
Zuga Niculina
Manole Alina
Marin Ileana
Mirica Margareta
Dragomir Maria

Participarea la fazele judetene și naționale ( elevi și
profesori organizatori și evaluatori)



Perfecționarea
continuă
a
cadrelor
didactice



Organizarea
eficientă
activităților
școlare
extrașcolare

Referate





-membru in comisia de mobilitate pentru anul
scolar 2017-2018
membru in comisia de organizare si desfasurare a
Testarii de selectie, clasa a V-a , an scolar 20172018
membru in comisia de concurs pentru ocuparea
funcției de director în invățământul preuniversitar
iulie 2017
membru in comisia de evaluare a OJ biologie
evaluator la Concursul National de biologie „
George Emil Palade”, faza judeteana , 06.05.2017;
membru comisia de evaluare națională clasa a 6 a



membru CEAC



membru comisia de evaluare națională clasa a 6 a




Participarea cadrelor didactice
în comisii ( de organizare, de Februarieevaluare la examene și sept 2017
concursuri)

Olimpiada judeteană de
biologie, de chimie și de
fizică




Mirica Margareta
Zuga Niculina
Manole Alina
Tudor Carmen

a
Manole Alina
și
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Participarea cadrelor didactice Februariela simpozioane și conferințe
sept 2017

Organizator Concurs Noi si chimia, clasa a VIIa,
mai 2017, coordonator judetean
Membru in Echipa nationala de organizare a
Olimpiadei nationale de chimie, mai 2017
Membru in echipa de organizare si evaluare,
olimpiada judeteana de chimie, martie 2017
Presedinte executiv la Olimpiada stiinte pentru
junior, faza judeteana, mai 2017
Membru in echipa de lucru CEAE (Centrul de
Evaluare si Analize Educationale)

Organizarea eficientă a
activităților școlare și
extrașcolare

Zuga Niculina





membru in comisia de evaluare a OJ fizică
membru comisia de evaluare națională clasa a 6 a
membru in comisia de concurs pentru ocuparea Organizarea eficientă a
activităților școlare și
funcției de director în invățământul preuniversitar extrașcolare
iulie 2017



Organizator Concurs Noi si chimia, clasa a VIIa,
mai 2017

Organizarea eficientă a
activităților școlare și
extrașcolare

Marin Ileana



Membru in comisia de evaluare, olimpiada
judeteana de biologie, martie 2017

Organizarea eficientă a
activităților școlare și
extrașcolare

Mirică
Margareta



participare Simpozion National „ Parteneriatul
Scoala- Familie – Comunitate prin traditii spre
viitor”, februarie 2017

Diseminare
de bune
practici
în
scopul
îmbunătățirii procesului
educativ

Manole Alina

Dragomir Maria
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simpozionul
COMPETENȚELE
CHEIE,
FUNDAMENT
AL
DEZVOLTĂRII
PERSONALE,
Școala
Gimnazială Mihai
Viteazul, Târgoviște, 8 Aprilie 2017 cu lucrarea
: ÎN BUCĂTĂRIA ROMÂNILOR, DE LA RAFT
LA FARFURIE!
Conferinţa Internaţională LUMEN, lucrarea :
Educaţie
pentru
sănătate
în
cadrul
curriculumului modern
workshop: Cele mai bune practici în educaţia
ştiinţifică,
cu
lucrarea:
Exploatarea
dimensiunilor R.R.I,
participare la activitatile de constientizare a
consumarii unei alimentatii sanatoase in cadrul
unui partneriat incheiat cu Organizatia “Salvati
copii”
participarea la “Festivalul Engage al Cercetarii
Responsabile si Inovarii in Romania”- 3 martie
2017, activitati ce au facut referiri la “Stiinta cu
si despre societate”, participare cu elevi de la mai
multe clase din CNCC- activitate practica
demonstrative
Participare la Concursul National de Referate si
Comunicari
stiintifice,
cu
participare
internationala”, Stefan Procopiu, Piatra Neamt,
13-14 mai, cu lucrarea THE MIGRATION OF
MICROORGANISMS
AND
THEIR
IMPACT ON FOOD POISONING

Diseminare
de bune
practici
în
scopul
îmbunătățirii procesului
educativ Diseminare de
bune practici în scopul
îmbunătățirii procesului
educativ
Perfecționarea cadrelor
didactice
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Aprilie
Participare la cercuri metodice
2017



Biologie-, Centru matodic Targoviste- liceu , tema
„ Dezbatere privind abordarea baremelor de
evaluare si notare a subiectelor de biologie la
examenele nationale –gimnaziu/liceu( varianta
XI-XII), 04.04.2017

Perfectionarea metodică
a cadrelor didactice în Manole Alina
scopul
creșterii Mirică Margareta
performanțelor elevilor

Fizică, chimie, biologie

Perecționarea metodică Marin Ileana
a cadrelor didactice în Zuga Niculina
scopul
creșterii Măcriș Cristina
performanțelor elevilor

ANALIZA SWOT




Puncte tari:
Rezultate foarte bune la examenele naționale , la olimpiade și concursuri
Adaptarea ofertei educaționale la cerințele beneficiarilor prin înființarea unei clare de ștințele naturii
Personal didactic si didactic auxiliar calificat, cu experienţă şi foarte bine pregătit profesional care permite realizarea unui învăţământ de calitate ( toți cei 6
profesori au gradul I şi peste 10 de ani vechime, ) ;
Documente proiective realizate pe baza unor temeinice analize de nevoi ale beneficiarilor educaţiei;
Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie cu material didactic care permite realizarea experimentelor obligatorii din programă ( dotare realizată prin
proiectul de modernizare infrastructură şi dotare prin programul REGIO) ;
Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;
Comunicare eficientă între membrii comisiei metodice ;








Puncte slabe:
sedintele comisiei metodice nu s-au desfasurat , mereu, conform graficului
la faza pe scoala a olimpiadelor s-au înscris puțini elevi
număr mic de articole de specialitate publicate de membrii comisiei
număr mic de publicaţii de ştinţe ale naturii aflate la bibliotecă
Utilizarea in mică măsură a platformelor de învăţare( AEL, eSCOLA, )
Laboratorul de biologie este sală de clasă și nu toate activitățile specifice se pot desfășura în cadru adecvat.
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Oportunităţi:
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de UNIVERSITATEA VALAHIA ;
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a colabora cu şcoala (Primăria, Biserica, Politia, Directia judeteană de sănătate, Consiliul
judeţean)
 Colaborare eficientă cu ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR CANTACUZINI şi implicarea efectivă a asociaţiei în viaţa şcolii.
 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc;
 participarea la proiecte europene (Erasmus+, eTwining, ...)
Ameninţări:
 inexistenţa programelor şcolare pentru clasele a IX a şi a X a filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţătoare-educatoare- 1 oră / săpt.
 micşorarea numărului de clase cu profil real
 Resurse financiare limitate pentru procurarea, in continuare, de materiale /consumabile necesare procesului educativ;
 Familii monoparentale care acordă timp puţin propriilor copii;
 Diminuarea timpului acordat de către elevi studiului ( in favoarea televiziunii şi a internetului ) ;
 lipsa motivaţiei financiare a personalului didactic şi auxiliar;
 sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic;
 programele de fizică nu sunt în concordanţă cu cele de matematică corespunzătoare aceluiaşi nivel
- concurenţa celorlalte două colegii naţionale din oraş

PREMII ȘI MENȚIUNI OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE:
PROFESOR DRAGOMIR MARIA
Locul I –Olimpiada județeană de fizică- Stan Alexandru clasa a VII a A/ participare la Olimpiada Națională

PROFESOR MANOLE ALINA
Olimpiada de biologie:- faza județeană
 Mentiune- Panait Paula –clasa a VII-a A
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-participare Concurs National „ Nasterea Domnului – renasterea Bucuriei”, editia a VI-a :
 Premiul I – Savu Rebeca- clasa a XI-a C
 Premiul II- Dogaru Miriam –clasa a VIII-a B
 Premiul special – Varlan Daria –clasa a VI-a A
-participare la Concursul National „ Mesajul meu antidrog”, editia a XIV-a , mai 2017:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Secţiunea
Pictură –
gimnaziu
Grafică –
liceu

7.
8.
9.
10.
11.

Pictură –
liceu
Eseu
literar –
liceu
Film
antidrog

12.
13.

III
I

Fotografie
digitală

Dogaru Ana Miriam

Unitatea de învăţământ

Profesor coordonator

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte
Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino”
Târgovişte
Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte
Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte
Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte
Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina
Manole Alina
Manole Alina
Manole Alina

Manole Alina

III
I
II
III

Ungureanu Theodora
Neculăescu Ioana Alexandra
Mihai Mihail
Mertic Ioana Nicoleta
Yulyssa
Grosu Larisa Georgiana
Gheboianu Bianca - Elena
Stan Gabriela Raluca
Stanciu Elena - Alina

II

Puchianu Maria Diana

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

II

Simion Andrei

Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

II

Vechiu Teodora - Marilena Col. Naţ. „Constantin Cantacuzino” Târgovişte

Manole Alina

II
I

5.
6.

Premiu
Nume / Prenume elev
l
III
Dan Sabina Emanuela

II

Manole Alina

-participare la Concurs International de scriere creativa „ Copilul in lumea cuvintelor „ , editia a VIII-a , martie 2017, premii”
 Premiul I- Tancu Florina – clasa a X-a B
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Premiul II- Varlan Daria-clasa a VI-a A
Premiul II- Mitric Maria -clasa a VI-a A

PROFESOR MARIN ILEANA
Concurs National ”Noi si chimia” clasa a VIII a- mențiuni Constantin Ancuța, Ilie Denisa si Vlad Andrada
PROFESOR MIRICĂ MARGARETA
Concursul județean SANITARII PRICEPUȚI-

PARTICIPAREA LA PROIECTE :
Prof. Manole Alina :
”Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană! nr. 2016-1-RO01-KA102-023991- mobilitate
Prof. Zuga Niculina:
”Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană” nr. 2016-1-RO01-KA102-023991
- membru in echipa de management a proiectului
- mobilitate
Prof. Macriș Cristina
”Art nouveau-art renouveau”
- membru in echipa de management a proiectului
- mobilități
prof. Dragomir aria
”Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană” nr. 2016-1-RO01-KA102-023991
- membru in echipa de management a proiectului
”Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration-2016-1-RO01-KA102-023932”
 mobilitate formare profesională ,,ICT Basics&creative applications”-Coimbra10-14.07.2017
PARTICIPAREA LA PROGRAME DE FORMARE:
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Profesor Zuga Niculina
1. Chimia altfel: aprilie-mai 2017, 20 credite, 80 ore
2. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale: aprilie-mai 2017
Profesor Manole Alina
1. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale: aprilie-mai
3.1.2. 8. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICA “OM SI SOCIETATE”
Responsabil Ștefan Floricica
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TITLUL
ACTIVITĂȚII

DATA

1.Intalnirea
Tinerilor
Ortodocsi

Septembri
e 2016

2.Comemorar
ea victimelor
Holocaustului

9
Octombrie

3.Cerc de
folclor ,,Drag
de portul
românesc”

4.Concursul
,,Ieromonahul
Macarie si
excelenta
tipografica la
Targoviste in
sec. VI-VIII”

Din
octombrie
2016 pănă
în iunie
2017

PREZENTARE PE SCURT
(max. 100 cuvinte)

CLASE
IMPLICATE
(Nr elevi)

Prof. Ionete
Darius

Delegat din partea Arhiepiscopiei Targovistei
pentru a insoti un grup de 40 de tineri participanti
la aceasta intalnire, prof. Ionete Darius.
Expunere afise si postere

Este o activitate extracurriculară care are drept
scop cultivarea și promovarea valorilor
tradiționale românești, a portului popular și
cultivarea sentimentului de dragoste față de
cultura materială a poporului ca parte integrantă
din folclorul românesc.Se desfășoară pe parcursul
anului școlar în parteneriat cu Arhiepiscopia
Târgoviștei și Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița.
Concurs local organizat de Arhiepiscopia
Targovistei in parteneriat educational cu
Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita.
Premiul I, STAN GABRIELA RALUCA, clasa
a X-a A.

ÎNDRUMATORI
/ CADRE
DIDACTICE
PARTICIPANTE

LOC DE
DESFĂȘU
RARE
Bucuresti

CNCC
cl. a X-a

Elevi
gimnaziu și
liceu (20
elevi)

Prof. Sorescu
Florina
Prof. Floricica
Ștefan si Prof.
Duțu-Runceanu
Angelica

Prof. Stefan
Floricica

Colegiul
Național
,,Constantin
Cantacuzino

Manastirea
Dealu
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5.Concursul
Judeţean
„România
Mare-un vis
devenit
realitate”

6. Activitate
caritabilă
,,Dar din dar
se face rai”

7. Spectacolul
de Crăciun
,,Linu-i

30
Noiembrie

Organizarea concursului judeţean referitor la
Marea Unire
La concursul “ROMANIA MARE-UN VIS DEVENIT
REALITATE” - editia aV-a, organizat de C.N.
„Constantin Cantacuzino” în parteneriat cu
Complexul Național Muzeal „Curtea
Domnească”, Universitatea Valahia din
Târgoviște, Societatea de Științe Istorice din
România - Filiala Dâmbovița, Asociația
Națională Cultul Eroilor -Dâmbovița și
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița au
participat 11 echipaje de la liceele dâmbovițene.
Echipajul colegiului nostru alcatuit din
elevii:GHIȚĂ ANDREI, MINCIUNĂ MIHAI
ROBERT, MERTIC IOANA NICOLETA
YULISSA si PETRE DIANA, pregatiti de
profesoara de istorie, Stancu Ferezia, a obținut
Premiul II-lea.

Activitatea a constat în colectare de alimente și
Decembrie donate bătrânilor de la Căminul de Bătrâni
2016
Fundația Catedrala Eroilor din Târgoviște. Fiindcă
s-a desfășurat în apropierea Sărbătorii Nașterii
Domnului, elevii au interpretat colinde
tradiționale.

Decembrie Spectacolul a fost organizat de Catedrala Eroilor
2016
din Târgoviște în colaborare cu școala noastră.

Elevi ai
liceelor
dambovitene

Prof. Sorescu
Florina, Prof.
Stancu Ferezia
Muzeul de
Istorie

Elevii clasei a
IX-a C

Prof. Floricica
Ștefan,Prof.Ionete
Darius

Elevii clasei a
II-a B
Prof. Floricica
Ștefan și Prof.

Caminul de
Bătrani
Fundația
Catedrala
Eroilor

Teatrul
,,Tony
Bulandra”
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Doamne,
dalbe flori”

8.Organizarea
Olimpiadelor
scolare-etapa
pe scoala

Decembrie Olimpiada de Istorie, Geografie si Religie etapa pe
scoala
Elevii
participanti de
la clasele de
gimnaziu si
liceu

Concurs regional « Sus, române, ridică-ţi fruntea,
căci azi eşti liber în ţara ta ! »- organizat de Şcoala
9.Simpozionul 3
„Dezvoltarea Decembrie Gimnazială « Vasile Cârlova »
sentimentului
patriotic
Pregatire cu elevii clasei a VII-a pentru concursul
prioritate/nec
,,Terra
esitate
în
învăţământul
românesc”

10.Pregatire
Concursul
,,Terra”

11.Concurs
regional
„Unirea
–
Naţiunea
a
făcut-o” –

pentru învățământ
primar Alexandra
Miricioiu

Elevii au prezentat piesa de teatru ,,Nașterea
Mântuitorului” și au interpretat colinde.

Prof. Stancu
Ferezia,Sorescu
Florina, Simion
Doinita,Manea
Iuliana,Stefan
Floricica

Echipaj format
din elevi ai
Prof. Sorescu
claselor a VI-a Florina, Prof.
B și a VIII-a
Stancu Ferezia
A
Elevii clasei a
VII-a

din
Târgoviște

CNCC

Scoala
Gimnaziala
,,Vasile
Carlova”
CNCC

Decembrie Premiul III”Unirea națiunea a făcut-o”
Menține

Elevii clasei a
VI-a B

Prof. Simion
Doinita, Prof.
Manea Iuliana
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12.Simpozion
regional –
,,Unireanatiunea a
facut-o”

26
Ianuarie

Concurs organizat de Colegiul Național ”Ienăchiță
Văcărescu”Premiul III
Premii: Cercel Cristina Gabriela clasa a XII-a Apremiul I si Magureanu Daiana Maria clasa a IX-a
B-premiul al III-lea.

Prof. Sorescu
Florina, Prof.
Stancu Ferezia

Scoala
Gimnaziala
,,Vasile
Carlova’

13.Concurs
județean ”24
ianuarie 1859
Concursul
Judetean de
creatie
literara si
plastica
,,Sfintii Trei
Ierarhi”,
editia a IX-a

Puncte tari:







25
Ianuarie
31
ianuarie
2017

3 elevi
participanţi,
clasa a X-a C,
a XII C, a XIIaE
Prof. Sorescu
A XII-a A si a Florina
IX-a B
Prof. Stefan
Floricica

Biblioteca
Judeteana
,,Ion Heliade
Radulescu”
Scoala
,,Nicolae
Iorga”
Bacau

Realizarea unor planificări corespunzătoare conținuturilor învățării prevazute de programele în vigoare pentru toate clasele, structurii propuse
de Ministerul Educatiei și proiectarea unităților de învățare ce promovează și încurajează centrarea pe elev;
Realizarea programelor si planificarilor pentru cursurile optionale;
Analiza și selectarea manualelor școlare si auxiliarelor didactice în funcție de nivelul de pregătire a elevilor și aprobarea Ministerului;
Proiectarea în echipă a activităților Comisiei metodice și repartizarea amiabilă a responsabilităților;
Implicarea elevilor în activitatea de predare-învățare-evaluare, prin metode activ- participative;
Planificarea activităților de evaluare(inițiale,curente, sumative);
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Realizarea de activități de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale, în funcție de graficele stabilite la istorie si geografie;
Notarea ritmică a elevilor;
Activitate deosebită a unor membri la nivelul județului (prof. mentori, prof. metodisti);
Implicarea in proiecte si parteneriate (toti membrii comisiei);
Desfasurarea practicii pedagogice, atat in scoala cat si cu studentii din cadrul Universitatii ,,Valahia”;
Activități educative școlare și extrașcolare deosebite:
Publicare de articole in reviste de specialitate:Consideratii omiletice asupra Didahiilor Mitropolitului Antim Ivireanul,in ,, Misiune,
spiritualitate, cultura” Simpozion international, 2-3 iunie 2016, Editura Valahia University Press, Targoviste, 2016 (Stefan Floricica)
 Rezultate bune și foarte bune la olimpiadele și concursurile de specialitate.
 Participare la cursuri de formare
 Participare la simpozioane stiintifice
Puncte slabe:--------
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3.1.2. 9. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICĂ DISCIPLINE PSIHOLOGICE ȘI PEDAGOGICE ȘI PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
Responsabil, prof. Râpeanu Lavinia

TITLUL ACTIVITATII

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)

DATA


ELABORAREA DOCUMENTELOR
DE ORGANIZARE ȘI
DESFĂSURARE A PRACTICII
PEDAGOGICE DE SPECIALITATE

Septembrie2016



PROIECTAREA,CONDUCEREA
ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR
DIDACTICE SPECIFICE
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI
PREȘCOLAR

Octombrie2016Iunie 2017



Întocmirea Planului managerial al
activitătilor de pregătire practică
de specialitate și a Regulamentului
de organizare și desfășurare a
practicii pedagogice ,documente
care au fost dezbătute și aprobate
în cadrul Comisiei de practică,al
Consiliului profesoral și al
Consiliului de administrație al
colegiului;
Elaborarea Protocolului de
Colaborare /Contractului de
Parteneriat Educațional cu
Grădinița „Rază de soare
”Târgoviște,în calitate de unitate
de aplicație;

Realizarea Graficului anual și
semestrial al activităților practice
în funcție de formele de practică și

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI
REZULTATE OBȚINUTE




Studiul legislației
școlare și a
documentelor
curriculare în vederea
eficientizării
organizării și
desfășurării practicii
de specialitate

RESPONSABIL

Profesorii
coordonatori de
pracică:,Râpeanu
Lavinia Marin
Cristina,,Radu
Florentina,

Proiectarea eficientă a
activității comisiei
metodice

Operarea cu informațiile de
la disciplinele de specialitate
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de locul desfășurării
acestora:clasele aIXa A,aXaB
,aXIaA și a XIIa B au desfășurat
practica de specialitate în grădinița
„Rază de soare„ (semI)iar clasele
aIXaB,aXaA,aXIaB, aXIIaA în
Colegiul Național „Constantin
Cantacuzino”(semII)


Stabilirea obiectivelor și sarcinilor
specifice practicii individuale ale
elevilor



Organizarea de către profesorii
coordonatori de practică și
realizarea de către cadrele
didactice învățători/educatori a
lecțiilor și activităților
demonstrative de bună calitate
metodică și științifică;



Organizarea activităților de probă
la clasele aXIaA,aXIaB,aXIIaA și
aXIIaB;elevii clasei aXIa au
întâmpinat unele dificultăți în
proiectarea ,organizarea ,evaluarea
și autoevaluarea activităților
programate.

și integrarea lor în analiza și
interpretarea situațiilor
educative specifice
învățământului preșcolar și
primar

Familiarizarea cu modul
specific de planificare și
desfășurare a activităților pe
durata unei
zile,săptămâni,semestru în
școală și în grădiniță

Conceperea și elaborarea
unor material suport pentru
activitatea didactică
Observare și implicare în
realizarea unor activităși școlare
șau extrașcolare

Profesorii
coordonatori de
pracică:,Râpeanu
Lavinia ,Radu
Florentina,Marin
Cristina
Profesorii
metodiști și
indrumătorii de
practică din
unitățile de
aplicație

Profesorii
coordonatori de
pracică:Râpeanu
Lavinia,Radu
Florentina,Marin
Cristina
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Organizarea și desfășurarea
examenului de obținere a
certificatului de competențe
profesionale
pentru clasele aXIIaA(în
grădiniță)și aXIIaB(școală);toți
elevii s-au înscris la acest examen
și au susținut proba de competențe
profesionale conform programării
și îndrumarii prof .coordonator
Râpeanu Lavinia șiRadu Florentina

Noiembrie2016Mai 2017

Îmbunătăţirea nivelului de
calificare şi sporirea
Membrii comisiei
performanţelor în desfășurarea
unor secvențe de activitate
didactică
Asigurarea
calităţii
actului
didactic prin participarea la
analiza lecțiilor și a altor activități
asistate

Decembrie2016

PERFORMANȚĂ ÎN ACTIVITATEA
ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ

Martie2017Mai2017


Martie 2017-Mai
2017

Pregătirea elevilor de la profilul
pedagogic ,specializarea învățătoreducatoare pentru fazele pe școală,
localitate și județene ale
olimpiadelor școlare.
Elevele claselor a XI a , a XII aA,
au sustinut activitati si lectii de
proba . Nu s-au intimpinat
dificultati majore in sustinerea
activitatilor de proba .Exista insa
eleve la acesta clase care au
deficiente in pregatirea pedagogica
,psihologica si practica,datorate
nivelului intelectual limitat , a
altor lipsuri in pregatirea generala,
precum si dezinteresului pentru
pregatirea practica , prin cele trei
forme ale acesteia : curenta ,
comasata si individuala . Aceste

Membrii comisiei
Formarea
motivației
performanșa școlară

pentru

Elaborarea unor proiecte de
optimizare
secvențiale
sau
integrale a activității didactice in
desfășurarea
specifice
de
practică:individuală ,curentă și
comasată

Profesorii
coordonatori de
pracică:Râpeanu
Lavinia ,Radu
Florentina
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eleve , desi au medii mari la
practica pedagogica , beneficiind
de generozitatea doamnelor
educatoare si invatatoare in
notare, nu se prezinta la timp la
indrumatori pentru a-si lua tema
lectiei / activitatii, nu–si pregatesc
la timp proiectul didactic, nu
respecta indrumarile metodistilor ,
nu se prezinta la practica in ziua
programata pentru sustinerea
activitatii /lectiei din diferite
motive , manifestand lipsa
spiritului de responsabilitate si de
constiinciozitate necesare
profesiei didactice



PERFORMANȚĂ ÎN ACTIVITATEA
ȘCOLARĂ SI EXTRAȘCOLARĂ

Organizarea OLIMPIADEI
NAȚIONALE DE PSIHOLOGIEPEDAGOGIE (LICEE
PEDAGOGICE) la ARAD unde
elevele: GROSU MEDEEA din
clasa aIXa A a obținut
MENȚIUNE(prof Râpeanu
Lavinia);OLTEANU LAURA din
clasa aXaA a obținut
MENȚIUNE(prof Radu
Florentina)

Analiza critic-constructivă și
autoevaluarea calității proiectelor
didactice și a lecțiilor realizate

Aplicarea unor metode,tehnici și
instrumente
adecvate
de
cunoaștere a școlarilor mici,a
preșcolarilor și a grupurilor de
elevi
în
vederea
tratării
diferențiate

I mplicarea elevilor în
act ivit ă ț i educat ive șco lar e
și ext rașco lare;

For mar ea mot ivaț ie i pent ru
per for manță șco lară

Prof Râpeanu L
Prof Radu
Florentina
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DINCĂ ANA MARIA din clasa
aXIIaB a obținut PREMIUL
SPECIAL la „Psihologia
educației”(prof Râpeanu Lavinia)
și VLĂDUCĂ ANCA din clasa
aXIIaB a obținut PREMIUL
SPECIAL la „Psihopedagogie
specială” (prof Râpeanu Lavinia)

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE
INSTITUȘIONALE

Mai 2017
Mai 2017



Susținerea lecțiilor de practică
la limba engleză de elevele
claselor aXIIaA și aXIIaBsub
îndrumarea prof Tomescu
Raluca și Tudor Edmond



Vizitarea unor instituții de
asistență și de protecție a
copiilor și de învățământ
special. Alaturi de celelalte
activitati programate in sem al
II lea . in cadrul practicii
comasate, conform planificarii
si programei de practica ,
specifice clasei a XII a,
mentionam si vizita de
documentare si asistenta la
activitati instructive la “Scoala
Speciala Targoviste “ (
conform programarii
coordonatorului de practica ).

I mplicarea
elevilor
în
act ivit ă ț i educat ive șco lar e
și ext rașco lare
Profesorii
coordonatori de
pracică:,Râpeanu
Part iciparea la act ivit ăț i de Lavinia ;Radu
dezvo lt are inst it uț io nală ș i Florentina
la
act ivit ăț i
met odico șt iinț ifice derulat e în școală Profesorii
metodiști și
indrumătorii de
practică din
unitățile de
aplicație
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Ca o prelungire a colaborarii cu
aceasta institutie si in contextul
cunoasterii mai profunde a
particularitatilor copiilor
inscrisi in cadrul acesteia
amintim ca in saptamana “ Sa
stii mai multe , sa fii mai bun! “
, elevii clasei a XII a B au
desfasurat o activitate artistica
muzicala si practica ( ateliere
de creatie ) , de promovare a
valorilor traditionale specifice
sarbatorilor pascale ,
coordonati de catre doamnul
profesor Râpeanu
Lavinia.Activitatea s-a
desfasurat intr-o atmosfera de
entuziasm si buna dispozitie .

St udierea unor programe de
act ivit ă ț i ext racurr icular e ș i
part icipar ea la desfă șurarea
acest ora

Profesorii
metodiști și
indrumătorii de
practică din
unitățile de
aplicație

Mai 2017
ÎNTÂLNIRE DE BILANȚ

Profesorul
coordonator de
pracică:Râpeanu
Lavinia

Membrii comisiei




Pregatirea elevilor de la
specializarea învățătoreducatoare pentru examenul de
titularizare
Realizarea și prezentarea
portofoliului de practică
pedagogică

Optimizarea instrumentelor de
evaluare a progresului şcolar al
elevilor, a competenţelor
dobândite în
proiectarea,conducerea și
evaluarea activităților
didactice(aplicarea unitară şi
consecventă a standardelor de
performanţă);
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Puncte tari :
-

-

Realizarea proiectarii didactice a activitatilor de practică de specialitate la standarde cerute de normele metodologice in vigoare
Adaptarea continutului si metodelor la specificul clasei si urmarirea dezvoltarii gandirii si a intelegerii continutului stiintific
Participarea elevilor la concursuri de specialitate si obtinerea unor rezultate foarte bune la nivel national( eleva Grosu Medeea IXA MENȚIUNE(prof
Râpeanu Lavinia),eleva OLTEANU LAURA XA(prof Radu Florentina),eleva Dinca Ana Maria XIIB Premiul special(prof Râpeanu Lavinia)și eleva Vlăducă
Anca XIIB-Premiul special ,Prof Râpeanu Lavinia)
Sustinerea activitatilor comisiei metodice conform graficului de desfasurare intocmit la inceputul anului scolar 2016-2017
Desfasurarea de ore de pregatire suplimentara a elevilor in vederea sustinerii examenului de obținere a competențelor profesionale

Puncte slabe:

-

Practica individuala a elevilor din clasele a IX a si a X a , care are caracter observativ nu s-a desfasurat totdeauna conform sarcinilor ofertantilor (
invatatori / educatoare ) si nici ale beneficiarilor ( elevi ). Recomandam indeplinirea corecta a atributiilor de practica de catre indrumatori ,conform
“Regulamentului de practica “ si mai ales,ca elevii practicanti sa nu mai fie trimisi acasa sau in alte locatii in timpul acestei activitati , aceasta forma de
practica fiind obligatorie iar elevii fiind scutiti de la orele de curs in ziua respectiva;

-

Elevii practicanti ( clasele a XI a si aXII a) nu sunt indrumati / asistati / evaluati totdeauna si la toate disciplinele predate in practica curenta ,de catre
profesorii metodisti , pentru a avea o baza comuna de discutie si de evaluare la orele de metodica,in analiza unor secvente didactice mai putin realizate
de catre elevi ;

-

Exista discipline in planul cadru ( educatie plastica , activitate practica / educatie tehnologica) la care elevii practicanti primesc doar indrumari
metodice , dar nu sunt asistati si evaluati de catre profesorul metodist ; acesta nu poate fi platit pentru asistarea si evaluarea practicii curente , intrucat
nu intruneste conditiile necesare ;

Recomandari / propuneri de imbunatatire a activitatilor de practica pedagogica :
- Organizarea unor intalniri metodice la inceputul anului scolar urmator , dar si pe parcursul acestuia cu participarea tuturor indrumatorilor de practica
pedagogica , pentru stabilirea unor masuri comune de remediere a deficientelor inregistrate in acest an scolar si mai ales pentru recuperarea elevilor cu
87

probleme in pregatirea practica; asteptam sugestii si propuneri concrete de la toti indrumatorii de practica si pentru o mai eficienta realizare a orarului
claselor de aplicatie , pentru a nu se mai crea goluri in organizarea programului de practica ;
- Studierea atenta a atributiilor ( sarcinilor ) de practica de catre toti indrumatorii si realizarea acestora cu mai multa responsabilitate , avand in vedere
calitatea diminuata a elevilor inscrisi la aceasta specializare si nevoia de formare a unor cadre didactice bine pregatite pentru invatamantul prescolar si
primar;
-

Realizarea unor mape / portofolii metodice , pe discipline scolare care sa cuprinda modele de proiecte didactice , lectii demonstrative filmate , pe tipuri
de lectii ; indrumatoare metodice, ghiduri de bune practici , material didactic reprezentativ etc; acestea vor putea fi consultate de catre elevi impreuna cu
indrumatorii de practica , la biblioteca colegiului.

ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE
(LICEE PEDAGOGICE)
APRILIE 2016(CRAIOVA)
NR.
CRT

NUMELE ŞI
PRENUMELE
ELEVULUI

CLASA /

DISCIPLINA/

SECŢIUNEA

SPECIALIZAREA

INTRODUCERE ÎN
PEDAGOGIE ȘI
TEORIA ȘI
METODOLOGIA
CURRICULUMULUI
TEORIA ȘI
PRACTICA
INSTRUIRII ȘI
EVALUĂRII

PEDAGOGIE

ÎNVĂŢĂTOREDUCATOARE

PEDAGOGIE

ÎNVĂŢĂTOREDUCATOARE

XIIB

PSIHOLOGIA
EDUCAȚIEI

PSIHOLOGIE

ÎNVĂȚĂTOREDUCATOARE

XIIB

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ

PSIHOLOGIE

ÎNVĂȚĂTOREDUCATOARE

1

GROSU
MEDEEA

IXA

2

OLTEANU
LAURA

XA

3

DINCĂ ANA
MARIA

4

VLĂDUCĂ
ANCA

UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
COLEGIUL
NAŢIONAL
„CONSTANTIN
CANTACUZINO”
TÂRGOVIŞTE
COLEGIUL
NAŢIONAL
„CONSTANTIN
CANTACUZINO”
TÂRGOVIŞTE
COLEGIUL
NAŢIONAL
„CONSTANTIN
CANTACUZINO”
TÂRGOVIŞTE
COLEGIUL
NAŢIONAL

PUNCTAJ LA /
PREMIU
ETAPA
/
NAȚIONALĂ/

C.N.P.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
PROFESORULUI
CARE L-A
PREGĂTIT
RÂPEANU
LAVINIA
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MENȚIUNE

---------------------
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MENȚIUNE

-------------

RADU
FLORENTINA

80

PREMIUL
SPECIAL

-------------

RÂPEANU
LAVINIA

80

PREMIUL
SPECIAL

-------------

RÂPEANU
LAVINIA
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„CONSTANTIN
CANTACUZINO”
TÂRGOVIŞTE

3.1.2. 10. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICA ARTE SI TEHNOLOGII
Responsabil, prof. Nedelcu Claudia

TITLUL
ACTIVITATII

ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII PE
SEMESTRUL I

DATA

10.09.2016

30.09.2016

INTALNIRE DE
LUCRU

27.10.2016

PREZENTARE PE SCURT
(maxim 100 de cuvinte)
Constituirea
comisiei
şi
atribuirea
responsabilităților membrilor
comisiei
metodice.
Organizarea activității comisiei metodice
pentru anul școlar 2016-2017:
Personalizarea
planificarilor
anuale/
calendaristice / pe unitati
Elaborarea subiectelor pentru testarea inițială
Analiza rezultatelor la testarea inițială și a
planurilor de măsuri ameliorative
Prezentarea modelelor de subiecter propuse
pentru examenul national de bacalaureat
Activitate transdisciplinara – “Toamna –
magia frunzelor”

OBIECTIVE
URMĂRITE
REZULTATE OBȚINUTE

ȘI

RESPONSABIL

Asigurarea
calităţii
procesului
instrucţional
Proiectarea eficientă a activității comisiei Membrii comisiei
metodice

- optimizarea instrumentelor de evaluare a Membrii comisiei
progresului şcolar al elevilor si
a
Prof. Nedelcu C.
competenţelor dobândite
- asigurarea calităţii actului didactic cu
focalizare pe schimburi de experiență, pe
criterii comune şi principii privind
calitatea în formarea profesională
continuă;
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LECTIE
DEMONSTRATIVA

LECTIE
DEMONSTRATIVA

PERFORMANȚĂ ÎN
ACTIVITATEA
ȘCOLARĂ

ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII PE
SEMESTRUL al II-lea

24.11.2016

10.12.2016

18.01.2017

16.02.2017

LECTIE
DEMONSTRATIVA

23.03.206

LECTIE
DEMONSTRATIVA

8.04.2017

LECTIE
DEMONSTRATIVA

18.05.2017

- implicarea elevilor în activități educative
școlare și extrașcolare
Activitatea s-a desfasurat la disciplina -asigurarea calităţii actului didactic cu Prof. Gheorghe
Educatie tehnologica, tema fiind “Retele de focalizare pe schimburi de experiență, Cristiana
utilitati”
privind calitatea în formarea profesională Membrii comisiei
Propunerea unor subiectelor pentru faza pe continuă;
școală a olimpiadei școlare
Activitatea s-a desfasurat la disciplina -asigurarea calităţii actului didactic cu Prof. Nedelcu Claudia
Informatica, tema fiind “Liste circularei”
focalizare pe schimburi de experiență, Membrii comisiei
Elaborarea subiectelor pentru lucrarile privind calitatea în formarea profesională
semestriale la disciplina Informatica
continuă;
Pregătirea elevilor pentru faza pe școală a Asigurarea accesului egal şi sporit la
olimpiadei la disciplina educatioe tehnologica educaţie, vizând creşterea ratei succesului Membrii comisiei
Organizarea etapei pe școală a olimpiadei de şcolar
Educatie tehnologica
-formarea motivației pentru performanță
Analiza rezultatelor la testările sumative și școlară
elaborarea planurilor de măsuri ameliorative Asigurarea
calităţii
procesului Prof. Dragomir Elena
Referat cu tema “Metode de evaluare”
instrucţional
Analiza activității pe semestrul I, plan de Asigurarea
calităţii
procesului Membrii comisiei
masuri pentru optimizarea activității din instrucţional
semestrul al II-lea
Proiectarea eficientă a activității comisiei
Organizarea activității comisiei metodice metodice
pentru sem. al II-lea, an școlar 2016-2017
Activitatea s-a desfasurat la disciplina Ed. -asigurarea calităţii actului didactic cu Prof. Țapu-Cernea
plastică, clasa a IX-a B, tema fiind “Tehnica focalizare pe schimburi de experiență, Caterina
alla-prima”
privind calitatea în formarea profesională
continuă;
Activitatea s-a desfasurat la disciplina asigurarea calităţii actului didactic cu Prof. Nedelcu Claudia
Informatica, clasa a Va B, tema fiind focalizare pe schimburi de experiență,
“Aplicația Paint”
privind calitatea în formarea profesională
continuă;
Activitatea s-a desfasurat la disciplina -asigurarea calităţii actului didactic cu Prof. Vlăsceanu Alina
Informatică, clasa a IX-a A, tema fiind focalizare pe schimburi de experiență,
“Structura unui document HTML”
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Pregătirea elevilor in vederea sustinerii
examenului de bacalaureat, probei Dcompetente digitale
Referat cu tema “Motivația pentru cariera
didactica”
INTALNIRE DE
ANALIZA

7.06.2017

privind calitatea în formarea profesională
continuă;

- Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi Prof. Gheorghe
sporirea performanţelor profesionale ale Cristiana
cadrelor didactice de specialitate
- Analiza activității desfășurate de
Analiza portofoliilor si completarea fiselor de membrii catedrei, conform grilei de Membrii comisiei
evaluare
evaluare
Pregătirea elevilor in vederea sustinerii - optimizarea instrumentelor de evaluare a
examenului de bacalaureat, probei D- progresului şcolar al elevilor, a
competente digitale
competenţelor dobândite

Puncte tari
 respectarea planului managerial pentru anul scolar 2016-2017 (efectuarea activităţilor la nivel de catedră, realizarea testelor de evaluare iniţială/formativă
şi analizarea rezultatelor obţinute– măsuri ameliorative);
 întocmirea planificărilor semestriale corect şi la termen de către toţi membrii catedrei;
 realizarea programelor și planificărilor pentru cursurile opționale și pentru disciplinele TIC;
 respectarea şi parcurgerea ritmică a planificării;
 lecţii demonstrative efectuate la nivelul catedrei ,,Arte şi tehnologii” ;
 preocuparea tuturor profesorilor pentru furnizarea unui act de predare - învăţare - evaluare, centrat pe elev, diferenţiat şi formativ;
 preocuparea permanentă pentru elevii de clasa a IX-a, pentru ca aceştia să recupereze decalajele existente între cei care au studiat şi cei care nu au studiat
informatica în gimnaziu;
 elaborarea de fişe de lucru, lucrări de laborator şi teste de evaluare pentru informatică şi pentru TIC, unitar, la nivel de catedră;
 pregătirea claselor a XII-a pentru examenul de certificare a Competențelor Digitale;
 în catedră există un climat favorabil pentru implicarea în activități diverse care să contribuie la sporirea prestigiului şcolii;
Puncte slabe:
Deficienţele constatate în activitatea comisiei au fost:
 disfuncții in evaluarea continua si ritmica;
 lipsa orientării şcolare şi profesionale la unii elevi, astfel încât ajung la profilul care nu se pliază pe aptitudinile lor;
 nu s-au realizat interasistente;
 dezinteresul elevilor de a participa la concursuri școlare.
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3.1.2. 10. ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR
Responsbil, prof. Tomescu Raluca, prof. Stancu Aurelia

92

TITLUL
ACTIVITATII

DATA

Raport activitate an
scolar 2015-2016
Realizare grafic
activitati an scolar
2016-2017

9 Septembrie
2016

PREZENTARE PE SCURT
(max. 100 cuvinte)
Dna prof. Tomescu Raluca a prezentat
raportul activitatilor Comisiei
dirigintilor din anul scolar anterior.
Prin targere la sorti s-au stabilit
profesorii diriginti ce vor sustine
activitati pe parcursul intregului an
scolar 2016-2017.

Lectie deschisa

Dl diriginte Tudor Edmond a sustinut o
31 Octombrie
lectie deschisa cu tema “Rolul meu in
2016
familie”

Lectie deschisa

7 Decembrie
2016

Dna prof. Manea Iuliana a sustinut o
activitate in cadrul orei de consiliere a
clasei a VIII-a A

CLASE
IMPLICATE

___________

INDRUMATORI
/ CADRE
DIDACTICE
PARTICIPANTE
Prof. Raluca
Tomescu
Prof. Aurelia
Stancu

LOC DE
DESFASUR
ARE

Sala de
festivitati

clasa a VIII-a
B

Prof. Tudor
Edmond

Sala de
festivitati

Clasa a VIII-a
A

Prof. Manea
Iuliana

Sala de
festivitati
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Lectie deschisa

27 Ianuarie
2017

Dna diriginta Buzaianu Elena a sustinut
o lectie deschisa cu tema “Imigranti?”

clasa a X-a C

Prof. Buzaianu
Elena

Sala de
festivitati

Lectie deschisa

28
Februarie
2017

Dna diriginta Ileana Ioana a sustinut o
lectie deschisa cu tema “Violenta in
familie si scoala”

clasa a VII-a
B

Prof. Ileana Ioana

Sala de
festivitati

17 mai 2017

Dna diriginta Grigore Ileana a sustinut o
lectie deschisa cu tema “Valorile in care Clasa a IX-a E
cred”

Lectie deschisa

Prof. Grigore
Ileana

Sala de clasa

În cursul semestrului al II-lea trebuiau sustinute inca doua activitati: una de diseminare a cursului Educatie Non-formala – prof. Dutu Angelica si Radu
Florentina si a doua activitate metodica sustinuta de prof. Vlasceanu Alina. Din pacate, acestea nu au putut fi realizate din diverse motive.
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3.1.2.11. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Coordonator proiecte și programe educative, prof. Tomescu Raluca Veronica

TITLUL
ACTIVITĂȚI
I

DATA

Cerc de folclor
,,Drag de
portul
românesc”

Din
octombrie
2016 pănă în
iunie 2017

Ziua Mondiala
a Pacii

09.2016

PREZENTARE PE SCURT
(max. 100 cuvinte)

Este o activitate extracurriculară care are drept
scop cultivarea și promovarea valorilor
tradiționale românești, a portului popular și
cultivarea sentimentului de dragoste față de
cultura materială a poporului ca parte integrantă
din folclorul românesc.Se desfășoară pe
parcursul anului școlar în parteneriat cu
Arhiepiscopia Târgoviștei și Inspectoratul
Școlar Județean Dâmbovița.

Discutii pe marginea imaginilor.Desene cu
simbolurile pacii/ expozitie.

CLASE
IMPLICATE
(Nr. elevi)

Elevi gimnaziu
și liceu (20
elevi)

IS

ÎNDRUMATORI/
CADRE DIDACTICE
PARTICIPANTE

Prof. Floricica Ștefan si
Prof. Duțu-Runceanu
Angelica

Goran A/ Ionescu D

LOC DE
DESFĂȘURARE

Colegiul
Național
,,Constantin
Cantacuzino

Sala de clasa
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"Temele le-am
rezolvat, timp
de joac-am
caștigat!".

Let’s DO It

Ziua
Europeana a
Justitiei Civile

Ziua
Europeana a
Limbilor

Miercuri, 21 sept. 2016, a avut loc activitatea:
"Temele le-am rezolvat, timp de joac-am
castigat!". Elevii tinta au fost de la clasele a V-a
A si a V-a B, iar ca finalitate am avut
organizarea timpului liber. Ca sa ne atingem
scopul de a avea cat mai mult timp liber, ne-am
Cls. A V-a A/B
automotivat prin stabilirea unei intalniri in
21 sept. 2016
20 elevi
Parcul Chindia, la ora 17, unde ne-am propus sa
ne recreem plimbandu-ne cu bicicletele, rolele
sau skateboardurile. Prin astfel de activitati
invatam sa ne gestionam cat mai bine timpul,
astfel incat sa ne facem temele cat mai repede si
bine, pentru a avea posibilitatea sa ne petrecem
restul timpului in voie.
Activitate nationala de promovare a curateniei
24.09.2016 din spatiile verzi.Voluntariat clasele IV A SI III
III S
S pentru ecologizarea uneui spatiu de joaca.

25.09.2016

26.09.2016

Activitatea a urmarit cunoasterea si informarea
despre unele aspect legate de legi si institutii ale
statului. Elevii au dobandit cunostinte despre III S
functii, competente si abilitati ale angajatilor din
Justitia Romana. Au vazut cum arata un
tribunal,o sala de judecata civila, o arhiva.
- Scurt istoric si insemnatatea Zilei
Europene A Limbilor
VA, VB, VI A,
-Realizarea de interviuri cu profesorii sau IXC, XC.
elevii scolii pe urmatoarele teme: cuvantul
preferat intr-o limba straina, contextual in care

IONETE DARIUS

Parc Chindia
– Târgoviște

Puiu Olimpia
Radu M
Reprezentanti proiect
Parinti

Cartier
invecinat
scolii

Radu Marioara
Marcu Luminita

Andon Marina Andrada
Grigore leana

Judecatoria
Targoviste
Elevi ai altor
clase
parinti

Sala de clasa/
cabinetul
fonetic
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profesorul intervievat a avut nevoie sa folosesca
o limba straina, citatul/proverbul preferat intr-o
limba straina. Rezultatele interviurilor au fost
ilustrate pe afise si expuse in salile de clasa ale
claselor organizatoare sau in cabinetul fonetic.
-Realizarea unui afis pe care sa ilustreze
cuvantul preferat intr-o limba straina -pentru
clasele mai mici (clasa a V- a A, B, a VI-a).
-Alelier de scriitura bilingv- Clasa a IXa
E pornind de la cantecele Try to remember,
Nana Mouskouri, Harry Bellafonte; Barbara,
Septembre; "September Song", Frank Sinatra.

Ziua
Europeana a
Limbilor

Ziua limbilor
europene
« Le Petit
Prince à
travers
l’Europe »

26.09.2016

IX.2016

26. IX.2016

In cadrul orelor de engleza ale claselor a V-a A
si a VII-a A am organizat activitati de
constientizare a multilingvismului cultural prin
concursuri de cultura generala pe aceasta tema.
Concursurile au fost organizate pe grupe, iar
evaluarea s-a realizat de colegii din celelalte
grupe.

A V-a A
A VII-a A

Elevii clasei a II-a au scris formule de salut în
mai multe limbi europene, le-au asociat cu
2B – 30 elevi
steagul fiecareia dintre acestea și au realizat
afise.
Activitatea desfășurată a urmărit
- conștientizarea varietății lingvistice a Europei,
promovarea diversității lingvistice și culturale,
IX D
încurajarea învățării limbilor străine pe tot
parcursul vieții

Prof. Raluca Tomescu

Sala de
festivitati

Miricioiu Carmen
Alexandra

Sala de clasă

Prof. Țăpurluie Anca

Sala de clasă
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Ziua
Europeană a
Limbior

26.09.2016

Drumul casăşcoală-casă”

26.09.
2016

Festivalul
toamnei

TOAMNA IN
PARC

27.09.2016

30.09.2016

Cu ocazia ZEL s-au desfăşurat o serie de
activităţi: scurte prezentari despre istoricul şi
însemnătatea acestei zile; interviuri cu profesorii
şi elevii şcolii; realizarea de afişe cu cuvântul
preferat într-una sau mai multe limbi europene;
petrecere cu bomboane şi baloane inscripţionate
cu JEL (Journée Européenne des Langues) şi
cuvinte în diferite limbi; jocuri de cuvinte
încrucişate în franceza-engleza; atelier de
scriitura bilingv şi postere pe tema
September/Septembre. Au fost zile de creaţie şi
bucurie, iar activităţile au fost înregistrate pe
site-ul oficial al Consiliului Europei:
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772
/EventID/14266/language/en-GB/Default.aspx
-discuţii legate de drumul pe care îl parcurg
elevii spre şcoală, de regulile ce trebuie
respectate în traversarea străzii

VA, VB, VIA,
IXC, IXE, XC,
XD (circa 200
elevi)

Grigore Ileana
Andon Andrada

Sălile de
clasă

27 elevi

Înv. Ciovlică I.

Sala de clasă

Activitatea claselor Step by Step a constat in
realizarea unei intalniri pe tema TOAMNA : I S, II S, III S,
expozitie, costume, dans, voluntariat.
IV S

Drumetie in parcul Chindia
II S

Tatomir Roxana
DINU Didina
Goran Alexandra
Ionescu Dumitru
Andreescu C
Chiru Andi
Radu M/ Marcu
parinti
jurnalisti
Andreescu C/ Andi Chiru

sala de
festivitati
cadre
didactice

Parcul
Chindia
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Noaptea
exploratorilor

,,A venit, a
venit
toamna!”

Vineri, 30 sept. 2016, in cadrul activitatii
"Noaptea cercetatorilor europeni", desfasurata in
incinta Muzeului de Istorie din Targoviste, in
parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Politie
Dambovita si Universitatea Valahia din
Targoviste, elevi din clasa a V-a B de la C.N.
"C-tin Cantacuzino", au participat la atelierele
de lucru organizate. Astfel, copiii au putut
observa care sunt metodele de lucru ale
politistilor criminalisti in conservarea si
identificarea probelor si dovezilor incriminante.
De asemenea au putut remarca si experimenta
modalitatile de scriere de acum 100 de ani, sau
Cls. A V-a A/B
30 sept. 2016
care sunt principalele caracteristici ale
30 elevi
explorarilor spatiale. Elevii au fost captivati de
numeroase concursuri pe teme de geografie,
istorie, cultura generala, iar punctul culminant a
fost trecerea chiar pe deasupra orasului
Targoviste a Statiei Spatiale Internationale, care
orbiteaza in jurul Pamantului cu 28 mii km/ora
si trece pe deasupra Romaniei o data la 90 de
minute. Astfel, la ora 19:45, Statia orbitala si-a
facut aparitia la vest, mergand spre est, ca o stea
puternica, luminand pe cerul serii. Elevii au fost
fascinati si si-au declarat bucuria de a fi invatat
o multitudine de noutati.
-Drumeţie cu scopul adunării materialelor din
27 elevi
30.09. 2016
natură şi observării schimbărilor ce se produc
toamna.
-Realizarea unor lucrări plastice cu materialele
adunate, având ca temă ,,Toamna”.

IONETE DARIUS

Zona
Muzeelor de
Istorie,
Poliție, Artă
– Târgoviște

Înv. Ciovlică I.

Curtea şcolii
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Proiect de
parteneriat
internaţional
Prix Chronos
de Litterature

01.10.2017
până în
aprilie 2017

MULTUMIM
EDUCATORI
LOR NOSTRI

5.10.2016

Ziua Educației

Pedagogia –
de la clasici la
contemporani

5 oct. 2016

5. X. 2016

Parteneriatul işi propune încurajarea lecturii
active şi ameliorarea cunoştinţelor de limba
franceză. Proiectul propriu-zis constă într-o
activitate de lectură susţinută a unor romane
contemporane, toate tratând despre relaţiile dintre
generaţii, scurgerea timpului, bătrâneţe şi moarte.
Lectura este finalizată printr-un vot internaţional
(având ca juriu totalitatea cititorilor) care
premiază pe scriitorul celui mai bun roman, iar
elevilor le aduce diplome şi romane de bună
calitate. Titlul face referire la acumularea de
experienţă de viaţă prin intermediul lecturii.

Elevi din
majoritatea
claselor de
liceu (circa 30)

Expozitie de desene, vizionare de film.Discutii cu
II S
privire la importanta educatiei.

Catedra de limba franceză

Sălile de
clasă

Andreescu C/ Andi Chiru

Sala de clasa

Elevii clasei a VI-a B, coordonați de prof.
Angelica Duțu -Runceanu au sărbătorit Ziua
Educației, prilej de a sublinia importanta școlii
în formarea tinerilor, dar și de a arăta
recunoștință celor care le îndrumă pașii în
procesul cunoașterii.

30 de elevi
- Clasa a
VI-a B

Prof. Angelica DuțuRunceanu

Sala de clasă

Evenimentul organizat de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „I.
H. Rădulescu” Dâmboviţa, Colegiul Naţional
„Constantin Cantacuzino” şi Liceul de Arte
„Bălaşa Doamna” din Târgovişte. A inclus:
–
„Istoria învăţământului dâmboviţean”,
prezentare susţinută de prof. dr. Gabriela
Istrate, inspector şcolar general adjunct;
–
„Pedagogia – de la clasici la
contemporani” – concurs de istorie a

Clasa a IX-a A
Clasa a IX-a B
Clasa a X-a A
Clasa a X-a B
de la Colegiul
Naţional
„Constantin
Cantacuzino”.
Total: 112 elevi

Prof. dr. Gabriela Istrate
Prof dr. Alexandru
Ştefănescu
Prof. Lavinia Râpeanu
Prof. Florentina Radu

Biblioteca
Judeţeană
“I.H.
Rădulescu”
Dâmboviţa
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învăţământului dedicat elevilor de liceu, profil
pedagogic;
–
Momente muzicale în interpretarea
elevilor Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din
Târgovişte.

Ziua
Educatorului,
zi de cultură

5 octombrie
2016

Elevii au vizitat Curtea Domnească din
Târgoviște, unde se află șiMuzeul Tiparului. A Clasa a IX-a B
fost un prilej de documentare pentru studiile de Clasa a XI-a B
caz.
Clasa a XI-a A
75 de elevi

Ziua
Educaţiei

05.10.2016

Cu ocazia Zilei Educaţiei, in baza parteneriatului
educaţional încheiat cu Centrul Europe Direct din
Târgovişte, am desfăşurat o activitate împreuna
cu domnul Vladut Andreescu (discuţii libere pe
teme educative, dezbatere pe tema educaţiei), cu
elevii clasei a IX-a C, activitate care a durat 2 ore. A IX-a C
Cu aceasta ocazie, domnul Vladut Andreescu a
informat elevii clasei despre filmele documentare
care vor fi prezentate in prima vineri din fiecare
luna si despre oportunităţile de voluntariat din
cadrul Centrului Europe Direct din Târgovişte.

Comemorarea
victimelor
Holocaustului

9 octombrie

Expunere de afişe, postere

Clasa a X-a A

Prof. Stancu Aurelia
Prof. Catrina Gabriela

Curtea
Domnească
Târgoviște

Prof. Alina VILCIU

Sala de clasa
IX C

Sorescu Florina

CNCC
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Ziua ZIN

Calendar
literar

ZIUA
ÎNVĂŢĂRII
NONFORMA
LE (ZÎN)

Ziua Invatarii
Nonformale
ZIN

11.10.2016

18.10. 2016

Actiunea a urmarit sa demonstreze ca invatarea
se poate face oriunde, oricand. Am cantat, am
impartit insigne cu insemnul zilei. Am reusit sa III S
sensibilizam ,sa primim aprecieri si aplauze’’

Elevii au alcătuit un calendar literar care
cuprinde o listă a autorilor (din literatura română
şi literatura universală) născuţi în luna
respectivă.
S-au realizat proiecte/afişe/postere, pe grupe, ce
constă în prezentarea curriculum-ul vitae al
scriitorului ales şi date semnificative privind
opera acestuia.

Clasa a 9-a C
(27 de elevi)
Clasa a 9-a E
(29 de elvi)

XC
XI C
VII B
XI A
Elevii din
organizaţia
Salvaţi copiii!

21-10-2016

Teatru şcolar, piesa Drumul, scrisă şi regizată de
elevii claselor X C şi XI C, cu tema privind criza
refugiaţilor în Europa. Piesa a fost vizionată de
elevii şcolii şi urmată de o dezbatere pe aceeaşi
temă.

21.10.2016

Cu ocazia Zilei Invatarii Nonformale, am
desfăşurat activitatati cu elevii clasei a X-a A, si
a XI-a C, activitati care au durat 2 ore. Au fost
prezentate carti ale unor scriitori francezi si
A X-a A
francofoni (Anna Gavalda, Eric-Emmanuel
A XI-a C
Schmitt,
Michel
Tournier,
Marguerite
Yourcenar, Alain Fournier, Francoise Sagan,
Alice Munro) prin lectura unor fragmente
reprezentative din opera acestora. Am profitat de

Radu Marioara
Marcu Luminita
Prof. MARIANA
VARJOGHE
Asociatia AMBASADORII
PRIETENIEI
-Parinti
-Elevi ai Colegiului
Economic ION GHICA

Strazile
vechi ale
orasului
Targoviste

Prof. Constantin Marinuşa

Sala de clasă

Buzăianu Elena
Catrina Gabriela
Alecu Adriana

Sala de
festivităţi

Prof. Alina VILCIU

Biblioteca
scolii-cu
clasa a X-a A
Sala de clasaa- XI-a C
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aceasta ocazie pentru a face cunoscut elevilor
fondul de carte franceza si francofona din
Biblioteca scolii.

Conferintă
Etica secolului
XX
Holocaustul.Ex
tremismul în
Europa.
Democrația

11.X
2016

Suntem cu toții tentați să ne intrebăm ce loc
ocupă in istorie secolul XX. Nu știu și nimeni nu
știe răspunsul complet la această întrebare. Am
însă certitudinea că amintirea secolului XX va fi
marcată pentru totdeauna de lagărele
totalitare,de regimul politic extrem. Acestea se
pretează la tot felul de comentarii: istorice,
politice,psihologice. Comentariul pe care l-am
propus la această conferința este unul de ordin
moral. Contrar unei prejudecăți răspândite viața
morală nu a pierit in lagăre, mai mult sar putea
tocmai aici să găsim fundamentele unei morale
adecvată vremurilor noastre.Fapt evidențiat atât
prin prezentarile despre Holocaust cât si prin
cele două scenete : ‘’Viața in lagăr’’si ‘’Lecție
de dreptate’’.În secțiunea a doua au fost
prezentate, de către elevii Colegiului Național
Constantin Cantacuzino si studenți ai
Universitații Valahia, lucrări cu urmatoarele
titluri :’’Extemismul de dreapta’’,’’Regimul
totalitar si cel Democratic’’,’’Închisori
comuniste’’,’’Democrația’’. În secțiunea trei
s-au purtat discuții cu supraviețuitori ai
holocaustului: Iancu Țucărman si Liviu Beris iar
domnul Cristian Chiscop ,reprezentant al
Fundatiei ‘’Friedric Ebert Stiftung’’,a prezentat

Cernoiu Elena

Sala
de
festivitati
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expoziția pe care, pe perioada unei săptămâni,o
va lăsa pentru a fi vazută de către elevii
Colegiului Național Constantin Cantacuzino.

Traversez
corect strada?

22.10.
2016

,,Ziua Porţilor
Deschise" la
Tribunalul
Dâmboviţa cu
25-10-2016
ocazia ZILEI
EUROPENE A
JUSTIŢIEI
CIVILE
HalloweenCapcana sau
amuzament

Halloween

-Prezentarea unor imagini cu pietoni ce
traversează strada corect sau incorect;
-Identificarea regulilor ce trebuie respectate la
traversarea străzii

27 elevi

Vizită la toate compartimentele de specialitate
pentru informare: cum functionează sistemul
juridic dâmboviţean, care este circuitul dosarelor
XI A
si cum se desfăsoară un proces;
Dialog cu judecători despre legislaţia privind
protecţia minorilor

Înv. Ciovlică I.

Sala de clasă

Erculescu Laura
Catrina Gabriela

Tribunalul
Judeţean
Dâmboviţa

Vizioanare de film educativ “HalloweenCapcana sau amuzament”
28.10.2016

28.10.2016

Dezbatere pe tema sarbatorii
Halloween si pe temele abotate in film.

de

IX C, IXE, XC

În cadrul activităţii de Halloween desfăşurată cu
elevii clasei a VI-a A,au fost descrise costumele
şi măştile purtate de aceştia, a fost decoratǎ sala
de clasǎ, am făcut o scurtă prezentare a Clasa a VI-a A
specificului
acestei
sărbători
(origine,
29 elevi
obiceiuri),elevii au rezolvat fişe de lucru, puzzleuri, jocuri, rebusuri.
.

Andon Marina Andrada

Sala de
festivitati

Manole Alina

Sala de clasǎ
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Balul toamnei

29.10.
2016

Petrecem de
HALOWEEN

30.OCT.201
5

Carnavalul
personajelor
preferate

Elevii îmbrăcaţi în costume de Halloween au
desfăşurat diferite activităţi cu ocazia acestei
sărbători: Parada costumelor, concursul ,,Cel
mai haios dovleac”, ,,Înfăşuratul mumiei”.
Cunoasterea unor traditii si obiceiuri specific
altor tari; cultivarea gustului esthetic.

IS
-

30 octombrie
2016

27 elevi

Înv. Ciovlică I.

Sala de clasă

Goran A/ Ionescu D

Clubul
copiilorspatiu de
joaca

Realizare desene/ decoratiuni
Petrecere tematica

Fiecare elev al clasei s-a costumat în personajul
preferat si a prezentat la persoana I portretul Clasa a VI-a
personajului.
29 elevi

– decorarea clasei cu prilejul sărbătorii de
Halloween;
CARNAVAL
– familiarizarea cu specificul acestei sărbători;
31 octombrie
UL
– expoziţie de dovleci – concurs de dovleci Clasa a Va A
2016
INGROZITOR
sculptaţi;
32 elevi
– concurs de măşti, costume de Halloween;
– degustarea şi jurizarea prăjiturilor(moment
dulce!)
– premierea câştigătorilor.

Prof. Stancu Aurelia

Diriginte Mortici Mirela

Sala de clasă

Sala de clasă
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Halloween

31.10.2016

For or against
Halloween?

31.10.2016

Let’s vote!

Octombrie
2016

Reciclând
câștigăm!

1 – 5 nov.
2016

In cadrul orelor de limba engleza, elevii au
realizat prezentari ale acestei sarbatori din
spatial anglo-saxon, au recitat poezii cu tema
Halloween, dar au cantat si cantece cu aceeasi
tema. In acelasi timp, am organizat si un concurs
de costume, premiile constand in prajituri aduse
chiar de concurenti de acasa.
In cadrul orei de limba engleza, elevii au fost
implicate intr-o dezbatere pro/contra sarbatoririi
Halloween-ului in Romania. Au fost impartiti in
doua tabere si fiecare reprezentant a emis cate
un argument pentru a-si sustine punctual de
vedere iar tabara opusa avea dreptul de a-l
combate. La final s-au tras concluzii.
Activitatea a fost o simulare a actului de votare,
elevii dorind sa-si aleaga un lider al grupei. S-au
inscris mai multi cadindati (7), dar dupa primul
tur de scrutin au ramas in cursa doar doi
candidati. Candidatii au avut sansa sa-si faca si
campanie electorala si si-au prezentat si
platform program (in limba engleza). Am avut o
comisie de organizare a alegerilor care s-a
ocupat de tiparirea buletinelor de vot, de urna,
etc.
Activitatea s-a desfasurat pe parcusul lunii
octombrie 2016.
La inceputul lunii noiembrie - 2016, s-a
desfasurat actiunea de reciclare de doze de
aluminiu, in urma careia s-au strans primele
fonduri pentru atingerea unor obiective propuse
in cadrul Consiliului Elevilor din C.N. "C-tin
Cantacuzino". Elevi si parinti din toata scoala,
pe parcursul vacantei de vara, dar si in timpul

A V-a A (32
elevi)
A VII-a A (34
elevi)

Tomescu Raluca

A XI-a C (14
elevi)

Tomescu Raluca

A XI-a C (14
elevi)

Tomescu Raluca

Sala de
clasa/Laborat
orul fonetic

Cls. A IV-a A,
30 elevi

PUIU OLIMPIA,
IONETE DARIUS

Curtea școlii

Sala de clasa

Sala de clasa
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1.“Chanter
pour la paix”
2. « La
colombe de la
paix »

14-20.
XI.2016

3. „ Mur pour
la paix”

Film 3 D

15 nov.
2016

Strada nu e
loc de joacă

18.11.
2016

Excursie pe
traseul

26-27
NOI 2016

cursurilor, au adus doze de aluminiu, care au
fost apoi duse la centrele de reciclare si
valorificate. La activitate au ajutat elevii clasei a
IV-a A, Profesor Invatamant Primar, PUIU
OLIMPIA. Suma obtinuta a fost de 100 ron,
reprezentant contravaloarea a 50 kg de aluminiu.
Activitatile de reciclare vor continua, in speranta
ca in viitor vom putea achizitiona materiale
pentru construirea unui teren de sah in marime
naturala, unui suport (rastel) pentru biciclete si
doua mese de tenis.
Activitățile desfășurate au urmărit:
-conștientizarea valorilor universale și a tipurilor
de comportamente care favorizează și construiesc a VII-a A, VIIIpacea;
a B,
-promovarea unei atitudini de respect pentru
a IX-a D,
diversitatea și comunicarea interculturală;
a X-a B
Elevii au reușit să se cunoască mai bine, să se
aprecieze, să înțeleagă noțiunile de dreptate,
a VI-a A
egalitate, libertate, toleranță, democrație,
diversitate și interculturalitate.
a IX-a D, a
Elevii au exprimat liber și creativ dorința de pace
XII-a C
prin cântec, desene, postere, colaje.
Vizionare film 3 D, cu titlul “PAN”. Un film
despre prietenie, încredere în sine, voință,
loialitate.
-Audierea unei lecturi ce pune în evidenţă
pericolul pe care îl reprezintă strada, mai ales
dacă o folosim ca loc de joacă.
În data de 26-27 noiembrie 2016, am organizat,
cu elevii claselor a XII-a D ;a X-a D; a IX-a E, o
excursie in orașele Sibiu si Sighișoara. Am
vizitat palatul Brukenthal, unul dintre cele mai

Cls. A V-a B.
și V-a A.
25 elevi
26 elevi

IX E, X D, XII
D

Prof. Țăpurluie Anca

Sala de clasă
Sala de
festivități

IONETE DARIUS

Cinema 3 D
Târgoviște

Înv. Ciovlică I.

Sala de clasă

Cernoiu Elena

Sibiu
Sighisoara
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TârgovișteSibiuSighișoara

Cancelaria
domneasca

Mândrii de
tricolorul
românesc

importante monumente în stil baroc din
Romania, construit între anii 1778-1788 de către
Samuel van Brukenthal. După o scurtă oră de
istorie, ne-am îndreptat spre Podul Minciunilor
ce traversează Strada Ocnei. Un alt obiectiv a
fost Turnul Dulgherilor construit in secolul al
XIV-lea de breasla săsească a dulgherilor.
Aceasta facea parte din cea de-a treia centură de
fortificații a orașului Sibiu.
După vizitarea acestor atracții turistice am plecat
din Sibiu spre Sighișoara. Ajunși acolo, cetatea
Sighișoara ne aștepta cu zidurile impunătoare si
cu cele 9 turnuri, cel mai impresionant fiind
Turnul cu Ceas construit in secolul al XIV-lea,
ce avea o înălțime de 64 de metri.
Elevii au fost încântați de frumusețea acestor
obiective și au aflat numeroase informații
istorice și culturale.

27.11.2016

Activitatea a reprezentat o ora desfasurata la
muzeu, sub indrumarea muzeografului. Elevii au
invatat despre modul de scriere, material pe care III S
se scria, tipografiere, imprimare

28 nov. 2016

Astazi, 28.11.2016, in intampinarea zilei de 1
Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, elevi
din clasele a IV-a A (inv. Puiu Olimpia), a VII-a
A (prof. Tomescu Raluca), a IX-a D (prof. Zuga
Niculina), sub indrumarea d-lui. prof. Darius
Ionete, au confectionat stegulete tricolore. Elevii
clasei a IV-a A au fost foarte incantati si, plini
de entuziasm, au confectionat peste 500 de
stegulete tricolore. Acestea vor fi impartite in
timpul recreatiei mari, in preajma Colegiului

Cls. A IV-a A,
A VII-a A,
A IX-a D,
Peste 100 de
elevi

Radu Marioara
Marcu Luminita
Elevi
parinti

Ionete Darius,
Puiu Olimpia,
Tomescu Raluca,
Zuga Niculina

Muzeul de
Istorie
Targoviste

Sălile de
clasă,
perimetrul
înconjurător
școlii.
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National "Constantin Cantacuzino". Multumim
asociatiei LITERATA pentru sprijinul acordat in
vederea desfasurarii acestei activitati. Nu este
prima data cand asociatia LITERATA este
alaturi de noi, prin sponsorizari si acordarea de
premii pentru elevii nostri.
Concursul
Judeţean
„România
Mare-un vis
devenit
realitate”

Erasmu
Postcard
Project

Lectura
desenelor
animate

30 noiembrie

Organizarea concursului judeţean referitor la
Marea Unire

XI.2016

Un proiect dintr-un alt proiect...CascAda
parTeneRiaTeLor...
Proiectul a fost inițiat de școala din Scoția care
coordonează parteneriatului strategic în care
2B
suntem implicati - „ART NOUVEAU - ART
RENOUVEAU”. Fiecare școală parteneră
completează cu simbolurile țării sale și transmite
către urmatoarea. A fost suPeR!!!

XI.2016

Elevii claselor 2B și 1D au vizionat un film 3D,
la cinematograf. Activitatea face parte din
proiectul de lectură al învățământului primar.
2B, 1D
După vizionarea acestuia, elevii au realizat afișe
sau semne de carte pe tema filmului.

Plus

Elevi ai liceelor Sorescu Florina
dâmboviţene
Stancu Ferezia

Miricioiu
Vîlciu
Măcriș

Miricioiu Bejinaru

Muzeul de
Istorie
Dâmboviţa

Sala de clasă

Cinematograf
Sălile de
clasă
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Părintele meu,
XI.2016
profesorul

European
Christmas Tree
Luna nov
Decoration
Exchange

European
Christmas Tree
X - XII.2016
Decoration
Exchange

O zi minunata!!!! O zi in care Daniela Neagu,
mama Teodorei Neagu, eleva clasei 2B, a devenit
profesori.
Daniela Neagu, asistent medical, a susținut o oră
în care le-a vorbit copiilor de la 2B despre 2B
normele de igienă, în special igiena cavității
bucale. Acest conținut se regăsește între cele ale
disciplinei dezvoltare personală.
Proiect international in care ne-am implicat
alaturi de profesori si elevi de liceu, in realizarea
unor decoratiuni cu motive traditionale

Elevi și cadre didactice de la învațamântul
primar, gimnazial și liceal, coordonați de A.
Miricioiu, au confecționat podoabe pentru bradul
de Craciun, în cadrul proiectului European
Christmas Tree Decoration Exchange 2016. Leau trimis în 29 școli din Uniunea Europeană, cu 290 elevi
sprijinul Asociației de Părinți Cantacuzini.
La rândul nostru am primit produse cu care vom
un BRAD EUROPEAN. Proiectul este coordonat
la nivelul județului de Vlăduț Andrescu, manager
Europe Direct Târgoviște.

Miricioiu

Salade clasă

Toate cadrele did
Elevi de liceu
profesori

Activitati pe
grupe
Sala de clasa

Prof. pt. înv. primar Carmen
Alexandra Miricioiu –
coordonator școala
Prof. Silvia Mareș
Prof. Cristina Măcriș
Prof. Radu Florentina
Prof. Alina Vîlciu
Prof. Angelica Cristina
Duțu-Runceanu
Prof. Florina Sorescu
Prof. înv. primar Adriana
Manole
Prof. înv. primar Mărioara
Radu
Prof. înv. primar Daniela
Marcu
Prof. înv. primar Roxana
Tatomir
Prof. înv. primar Didina
Dinu

Sălile de
clasă
Sala de
festivități
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Prof. înv. primar Virginia
Păun
Prof. înv. primar Claudia
Bejinaru
Prof. înv. primar Cristina
Andreescu
Prof. pt. înv. primar Olimpia
Puiu
Inst. Andi Chiru
Prof. Aurelia Stancu
Prof. Doinița Simion
Prof. Maria Dragomir
Prof. Tatiana Marin
Prof. Niculina Zuga
Înv. Alexandra Goran
Înv. Dumitru Ionescu
Prof. Ștefan Floricica
Prof.Stancu Ferezia

Proiectul
eTwinning
IX
„Amis à travers
XII.2016
de les contes de
l'enfance”.

Elevii clasei a II-a B, coordonați de prof.
Alexandra Miricioiu și prof.Alina Vîlciu, au
implementat proiectul eTwinning „Amis à
travers de les contes de l'enfance”.
Schimbul de experiență pe care l-au avut cu
colegii lor din Franța, dar și cu colegii de la clasa
a X-a A și profesorii Florentina Radu și Angelica
–
Duțu-Runceanu, a fost unul benefic și cu 2B, 10 A
frumoase rezultate, sosite în acestă toamnă.
Printre acestea se numără câștigarea locului I la
concursul de fotografie „Calendarul eTwinning
2017”, reprezentând cu mândrie luna august. O
altă realizare este editarea unei cărți în format
bilingv. „Cacao cu lapte” este creația copiilor de
2B și a elevei Lidia Rebeca Savu. Un al premiu

Miricioiu
Vîlciu
Radu
Duțu-Runceanu

Sălile de
clasă
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Cum să faci o
Noiembrie carte de colorat decembrie

Activitate
caritabilă ,,Dar
din dar se face
rai”

Decembrie
2016

fiind Certificatul Național de Calitate obținut
pentru proiectul de către doamna învățătoare
Alexandra Miricioiu este o altă frumoasă
realizare.
Ultimul premiul fiind – locul al II-lea la Premiile
Naționale eTwinning.
Cea mai frumoasa evaluare!!!! - spus-au copiii
despre proiectul propus de către autorii
manualelor INTuiTexT.
Am stabilt ceea ce trebuie sa facem, la ce vom fi
evaluați. Ne-am împărțit pe grupe. Ne-am ales
tema. Am scris povestea. Am realizat ilustrațiile.
Am prezentat minunatele produse. Le -am dus
prietenilor noștri de la clasa 1D. Am propus
acestora să le citească și coloreze. Ne-au primit
cu drag!!
Proiectul a fost finalizat de către părinți. Aceștia
au citit cărțile copiilor și au emis aprecieri.
Proiectul ,,Cum să faci o carte de colorat” face
parte din proiectul de lectură al învățământului
primar – „Cu prietenii în lumea cărților”
Activitatea a constat în colectare de alimente și
donate bătrânilor de la Căminul de Bătrâni
Fundația Catedrala Eroilor din Târgoviște.
Fiindcă s-a desfășurat în apropierea Sărbătorii
Nașterii Domnului, elevii au interpretat colinde
tradiționale.

2B
1D

Elevii clasei a
IX-a C

Miricioiu
Bejinaru Claudia

Prof. Floricica Ștefan

Sălile de
clasă

Căminul de
Bătrani
Fundația
Catedrala
Eroilor
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Simpozionul
„Dezvoltarea
sentimentului
patriotic
03 decembrie
prioritate/neces
itate în
învăţământul
românesc”

,,În aşteptarea
lui Moş
Crăciun”

Eveniment
stradal
„Fundița
umanǎ”

NONFORMAL
UL ÎN
CONTEXT
FORMALschimb de
experienţă

6.12.
2016

08.12.2017

Concurs regional « Sus, române, ridică-ţi
fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta ! »- organizat
de Şcoala Gimnazială « Vasile Cârlova »
Premiul III

Echipaj format
din elevi ai
claselor a VI-a
B și a VIII-a A

-Vizionarea de teatru cu acelaşi titlu

26 elevi

Eveniment stradal s-a desfăşurat în colaborare cu
DSP Dâmboviţa, Societatea de Cruce Roşie din
Târgovişte şi Şcoală Postliceală Christiana pentru
Clasele a IX-a
a marca Ziua mondială de luptǎ împotriva
B si a IX-a E
HIV/SIDA ( 1 decembrie).Voluntarii au format
57 elevi
în Piaţă Tricolorului din Târgovişte o “ fundiţă
umană” care semnifică solidaritatea cu
persoanele seropositive.
Susţinerea unor lecţii active-participative,

Sorescu Florina
Stancu Ferezia

Înv. Ciovlică I. şi părinţi

Manole Alina
Mirica Margareta
Tudor Carmen
Zuga Niculina

colorează!, la clasele 0-IV din şcoala gazdă, IX B
XI A
activităţi proiectate de elevii de la profilul
XII A
pedagogic
din
Colegiul
Național

Teatrul
,,Tony
Bulandra”

Piața
Tricolorului

Școala

cu titlul De sărbători sufletele noastre se
9.12.2016

Şcoala
Gimnazială
« Vasile
Cârlova »

Gimnazială
Catrina Gabriela
Alecu Adriana
Stancu Aurelia

Tigveni,
județul
Argeș

,,Constantin Cantacuzino” Târgoviște;
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sesiune de formare a cadrelor didactice: metode
specifice educaţiei nonformale (Vânătoarea de
comori/Cafeneaua publică)integrate în context
formal;
spectacol de dedicat sărbătorilor de iarnă,
susţinut de elevii din şcoala gazdă şi cea
coordonatoare.
Întâlnirea din cadrul schimbului de experiență sa desfășurat la Școala Gimnazială Tigveni,
județul Argeș, unul dintre partenerii din acest
De
Crăcin,
proiect. Împreună cu participanții din județul
sufletele
noastre
se 09 – 11 Vâlcea, am asistat la activitățile desfășurate de
decembrie
elevele
Coelgiului
Național
Constantin
coloreaza
Cantacuzino cu copiii de la școala și grădinița din
Schimb
de 2016
localitate.
experiență
Prof. Catrina Gabriela și prof. Stancu Aurelia au
interjudețean
susținut o activitate de formare pentru cadrele
didactice de la Școala Gimnazială Tigveni.
Elevii Clasei a V-a B au pregătit o serie de
colinde tradiționale românești, pe care le-au
cântat cu bucurie la Biblioteca Județeană I.H.
ColindeRădulescu, unde au fost filmați de către
12-20 dec.
colinde
societatea de televiziune Columna – Târgoviște.
2016
românești.
Elevii clasei I, Înv. Bejinaru Claudia, au colindat
Societatea Comercială ERDEMIR –Târgoviște,
unde au cântat o serie de cântece tradiționale de
Crăciun, impresionând angajații.

Clasa a IX-a B
Clasa a XI-a A
Clasa a XII-a B
60 de elevi

Cls. A V-a B,
I D.
60 elevi

Prof. Stancu Aurelia
Prof. Catrina Gabriela
Prof. Alecu Adriana

Ionete Darius, Dragomir
Elena, Bejinaru Claudia,

Școala
Gimnazială
Tigveni,
județul Argeș
Căminul
Cultural
Tigveni

Biblioteca
Județeană
I.H.Rădulesc
u,
SC.
ERDEMIR
Romania
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DATINI/
OBICEIURI si
TRADITII
ROMANESTI

SERBAREA
DE
CRACIUN

15-22 dec

EVENIMENTE de Craciun:
PS cu colindul, serbare
I S- SERBARE
IIS- SERBARE
III S- cu colindul
Vizionare piesa de teatru

-prezentarea programului artistic realizat de
15 decembrie elevii clasei alcătuit din recitări de poezii de Clasa a Va A
2016
iarnă, interpretare voce, interpretare chitară, corul 32 elevi
clasei

Vine, vine Moș
Elevele clasei a IX-a B au prezentat părinților un
Crăciun!
program artistic în care și-au prezentat abilitățile
Clasa a IX-a B
Serbare
de
20 decembrie de a cânta, a dansa, a recita, a juca teatru. La
28 de eleve
Crăciun
sfârșitul programului au primit cadouri de la Moș
Crăciun.

,,Vine Moş
Crăciun!”

Colinde de
Crăciun

20.12.
2016

-Prezentarea unui program artistic părinţilor cu
26 elevi
ocazia venirii lui Moş Crăciun şi a sărbătorilor
de iarnă
-Interpretare de colinde
Elevii au învăţat cântece de Crăciun în limbile
Clasa a V-a A
franceză şi germană şi le-au cantat la serbarea de
(32 elevi)
Crăciun.

Toate cadrele didactice

Sala de
festivitati
Primaria
Targoviste
Insp Jud de
Politie
Manastirea
Viforita

Diriginte Mortici Mirela
Prof. Grigore Ileana

Sala de
festivități

Prof. Stancu Aurelia

Sala
de
festivități a
colegiului

Înv. Ciovlică I.

Grigore Ileana

Sala de
festivităţi

Sala de
festivităţi
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Elevii au împodobit sala de clasă cu obiecte
hand made, au învăţat şi au cântat colinde vechi
româneşti, si-au facut cadouri de Crăciun.

Aşteptând
Crăciunul

Clasa a IX-a
E

Grigore Ileana

TraDezbatere, afise, vizionare de film “A Christmas
Christmas
22222,23 .12.
VBVB, VI A, IXC,
Carol”, traditii si obiceiuri de Craciun din
around the
ANAndon Marina Andrada
2016
XC
Anglia
si
din
alte
tari
Europene.
world!

Spectacolul de
Crăciun ,,Linui Doamne,
dalbe flori”

Colindul

Spectacolul a fost organizat de Catedrala Eroilor
din Târgoviște în colaborare cu școala noastră.
Decembrie
Elevii clasei a
Elevii
au
prezentat
piesa
de
teatru
,,Nașterea
2016
II-a B
Mântuitorului” și au interpretat colinde.

XII.2016

Linu-i
Doamne, Dalbe XII.2016
flori...

Elevii clasei 2B au colindat diferite instituții din
Târgoviște.
Copiii au cântat minunat, Moșul a fost darnic și
2B
emoțiile Crăciunului au fost trăite cu intensitate.
După colind, au petrecut două ore minunate, cu
părinții și doamna învățătoare, la patinoar.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfițitului Părinte
Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei,
în ziua de 19 decembrie 2016, la Teatrul Tony
Bulandra a avut loc spectacolul de Crăciun
,,Linu-i Doamne, Dalbe flori…”. Spectacolul a
2B
fost organizat de Parohia ,,Înălțarea Domnului”Catedrala Eroilor în colaborare cu Colegiul
Național ,,Constantin Cantacuzino”.
Colindele tradiționale au răsunat din glasurile
copiilor de la corul ,,Anastasis” îndrumați de pr.

Prof. Floricica Ștefan și
Prof. pentru învățământ
primar Alexandra Miricioiu

Sala de
clasă

Sala de clasa,
cabinetul
fonetic

Teatrul
,,Tony
Bulandra”
din
Târgoviște

Miricioiu

În oraș
La patinoar

Ștefan Floricica
Miricioiu

Teatrul
„Tony
Bulandra”
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Lucian Mileșan, iar micii cantacuzini de la clasa
a II-a B au interpretat piesa de teatru ,,Nașterea
Mântuitorului”, fiind îndrumați de dna Floricica
Ștefan, profesor de religie și de dna Alexandra
Miricioiu, profesor pentru învățământul primar.

Ziua Culturii
Naţionale

Magia iernii

13.I.2017

Programul a inclus conferința susținută de prof.
univ. dr. Lucian Chișu cu tema ”Eminescu în
conștiința românilor: toate-s vechi și nouă
toate”, urmată de un moment muzical inspirat
din lirica eminesciană.

Clasa a IX-a A
de la Colegiul
Naţional
„Constantin
Cantacuzino”.
Total: 28 elevi

13.01.2017

Activitatea aplicativă s-a desfăşurat prin
elaborarea de proiecte care să evidenţieze
tradiţiile şi obiceiurile de iarnă la români , în
diferite zone ale ţării, jocurile copilariei din
anotimpul rece.Fiecare elev a descries modul în
care şi-a petrecut vacanţă de iarnă şi emoţiile
simţite în familie cu ocazia Naşterii Domnului ,
prezentarea cadourile primite de la Moş Crăciun
.

Clasa a VI-a A
29 elevi

Clasa a X-a C
Clasa a XII-a C
Clasa a XII-a E
de la Colegiul
Naţional
„Constantin
Cantacuzino”.
Total: 30 elevi
26 elevi

24 ianuarie în
conştiinţa
românilor

25.I.2017

Concurs judeţean pe teme de istorie destinat
elevilor de liceu. Liceele participante au trimis
câte un echipaj, format din trei elevi, ce au trebuit
să răspundă la un set de întrebări tip grilă
deschisă.

,,Hai să dăm
mână cu
mână”

25.01.
2017

-Prezentarea pe scurt a evenimentelor
seminificative
-Decorarea cu litere a stegului României

Prof dr. Alexandru
Ştefănescu
Prof. dr. Marinuşa
Constantin

Biblioteca
Judeţeană
“I.H.
Rădulescu”
Dâmboviţa

Manole Alina

Sala de clasǎ

Prof. dr. Gabriela Istrate
Prof. dr. Marian Curculescu
Prof dr. Alexandru
Ştefănescu
Prof. dr. Florina Sorescu

Înv. Ciovlică I.

Biblioteca
Judeţeană
“I.H.
Rădulescu”
Dâmboviţa

Sala de clasă
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Concurs
regional
„Unirea
Naţiunea
făcut-o” –
Simpozion
regional –
„Unirea –
naţiunea a
făcut-o”

–
a

,,Sunt un
pieton
model?”

SCRIITORI –
PRIETENI AI
COPIILOR
EMINESCU

26 ianuarie

”Unirea națiunea a făcut-o”
Menține

Elevi din clasa
a VI-a B

Sorescu Florina

Şcoala Vasile
Cârlova

30.01.
2017

-jocuri de rol legate de comportamentul propriu
adoptat pe stradă, la trecerea de pietoni, la
semafor.

26 elevi

Înv. Ciovlică I.

Sala de clasă

Ian.2017

La nivelul clasei I S s-a desfasurat un concurs
de recitare, dedicat nasterii marelui poet Mihai
Eminescu.
Clasa a II S a cuprins in desfasurarea
activitatii prezentari de carte, desene,expozitie
cu portretul si operele representative.
Activitatea cls III S a urmarit o mai buna
lectura a textelor lirice, dezvoltarea capacitatii
de analiza a textelor, intelegerea mesajului
textului liric.Elevii au primit diplome si au
urmarit un film biografic.

Andreescu C
Chiru andi
Goran A/
Ionescu D
Radu Marioara
Marcu
Luminita
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Cum bine zis-a
Caragiale…

Mișcare și
alimentație
sănătoasă

1.II.2017

Sub genericul „Cum bine zis-a Caragiale…” au
fost organizate manifestări culturale pentru
diverse categorii de public, incluzând:
prezentare, monologuri, recital poetic, momente
de teatru şi expoziţie de carte bibliofilă.
Momentele artistice au fost realizate de
elevii Colegiului Naţional „Constantin
Cantacuzino”, Liceului Tehnologic „Nicolae
Ciorănescu”, Liceului Teoretic „Petru Cercel”,
Şcolii Gimnaziale „Ioan-Alexandru BrătescuVoineşti”, Şcolii „Vasile Cârlova” din
Târgovişte şi grupul „Tineri cu iniţiativă”.
Activitatea
a
avut
drept
scop
formarea/consolidarea
deprinderilor
de
alimentaţie sănătoasă şi este structurată pe trei
componente: prezentarea unor materiale
(prezentări power point/filmuleţe) privind
importanţa alimentaţiei sănătoase şi a practicării
unui sport; realizarea de către echipele
participante
la
proiect
a
unor
desene/postere/colaje/referate
,respectând
tematica activităţii; expoziţie culinară –
prezentare/concurs – cel mai sănătos/bio preparat
culinar.

Clasa a IX-a C
de la Colegiul
Naţional
„Constantin
Cantacuzino”.
Total: 28 elevi

a VII-a B

Prof dr. Alexandru
Ştefănescu
Prof. dr. Marinuşa
Constantin

ILEANA Ioana

Biblioteca
Judeţeană
“I.H.
Rădulescu”
Dâmboviţa

Sala de clasă
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Cariera mea

Serbare de
Crăciun

Activitatea a avut drept scop acordarea
consilierii elevilor privind autocunoașterea,
educarea lor în vederea alegerii carierei,
informarea școlară și profesională precum și
consilierea acestora. A fost alcătuită din patru
momente, în cadrul cărora, elevii repartizati in
grupe si-au exprimat punctul de vedere cu privire
la temele indicate: 1. Planul personal de carieră;
2.Identificarea profilului vocațional; 3.Cartea
mea de vizită; 4.Detectiv în lumea profesiilor

Scopul serbării a fost afirmarea,
cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi
tradiţiilor noastre populare autentice româneşti în
rândul
elevilor,
contribuind
astfel
la
sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi
tradiţia populară.
De asemenea, acest moment artistic
alcătuit din colinde si recitare de poezii specifice
momentului
a contribuit la strarea şi promovarea valorilor
tradiţionale şi universale specifice anotimpului
iarna. exprimarea emoţiilor şi sentimentelor care
ne încearcă la venirea iernii.

a VII-a B

ILEANA Ioana

Sala de clasă

a VII-a B

ILEANA Ioana

Sala de
festivități
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Drag, o, bete,
ie, fota

De martisor

24
februarie

27
februarie

Concurs de
afişe „Dis-moi
dix mots …
sur la toile!”

Februariemartie
2017

Clubul
utilizatorilor
moodle

Februariemai 2017

Targ de
martisor
1 MartieZiua
martisorului

Prezentarea semnificatiilor datei de 24 februarie,
parade costumelor populare, cantece tematice/
recitari/ schimb de obiecte confectionate intre
copiii claselor Step by Step.
In cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic I. H.
Radulescu, dna profesor Dolomet Liliana a invatat
elevii clasei a VII-a A si a VI-a B sa creeze
martisoare din fetru pentru mamele lor.
Concursul a avut patru etape:
•
Prezentarea celor 10 cuvinte ale
Francofoniei, desemnate pentru anul în curs, ca şi
a regulamentului concursului şi a tehnicilor de
lucru posibile: definiţii personale, acrostihuri,
sinonime/omonime/paronime, jocuri de cuvinte,
citate, proverbe etc (16-31 ianuarie).
•
Supravegherea şi coordonarea realizarii
afişelor (01februarie-01 martie).
•
Colectarea acestora, jurizarea şi afişarea
lor într-un colt special desemnat în şcoală (01-17
martie).
•
Premierea cu decernarea diplomelor
elevilor câştigători (24 martie).
Proiect regional inclus în CAERI, poziția 250,
multidisciplinar: istoria Uniunii Europene, limba
engleză și cunoștințe TIC. Rezultate obținute: 2
premii (premiul II Vlăducă Anca, premiul III
Dincă Ana Maria)

Preg. S, I S,
II S, III S

Dinu/ Tatomir
Goran/ Ionescu
Chiru/ Andreescu
Radu/ Marcu

Sala de
festivitati

A VI-a B – 30
elevi
A VII-a A –
35 elevi

Tomescu Raluca
Nedelcu Claudia

Sala de clasa

Grigore Ileana

Săli de
clasă,
culoarele
şcolii (ca
locuri de
expunere a
lucrărilor)

IX A, B, E
90

A XII-a B

Coordonator:
Sorescu Florina

Goran/ Ionescu

1 martie

Confectionare martisoare, targ cu vanzare.

IS

1 martie
2017

Am expus traditiile si obiceiurile din diferite zone
ale tarii cu ocazia acestei zile .Elevii au realizat
martisoare pe care si le-au oferit intre ei, cadrelor
didactice, familiilor.

Clasa a VI-a A
Manole Alina
29 elevi

CNCC

Sala de
clasa/ Hol
etajul 1
Sala de clasa
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De ziua ta,
mamico...

8 martie

VIITORUL
PLANETEI
INCEPE CU
NOI!

martie
2017

Ziua
mondiala a
apei

martie

Astăzi e ziua
ta, mămico!

8 MartieZiua Mamei

8 martie

8 martie
2017

Serabare de Ziua mamei.
Elevii clasei a VIIaA au realizat postere si produse
din materiale ecologice. Cele mai reusite au fost
trimise la concursul judetean VIITORUL
PLANETEI INCEPE CU NOI!, iar elevii au
obtinut premii, mentiuni, diplome de participare:
Stoichici R- premiul I, Oană Şf.- premiul II, Petre
AM si Gheorghe D- diplome de participare.
Elevii au ales sa descrie importanta apei in natura,
in viata noastra si a planetei. Au pornit de la
compozitia apei, importanta ei fiziologica si apoi
au prezentat sub diferite forme- prezentari ppt,
afise, referate, postere- importanta apei, circuitul
apei in natura, modalitati de stocare a apei, de
valorificare a ei si nu in ultimul rand, sloganuri cu
privire la …risipa de apa! Interventiile au fost
individuale, pe grupe sau in pereche.
Recitarea de poezii şi interpretarea de cântece
specifice anotimpului primavara şi Zilei Femeii;
oferirea unor surprize mamelor.
Elevii au realizat feliciteri , desene, compuneri pe
care le-au dat mamelor pentru a marca acesta zi
festiva.

IS

Goran/ Ionescu

Sala de clasa

Clasa a VII a
A

SIMION
DOINITA

SALA DE
CLASA

IXD, XIC,
XIIC, XIIA

Zuga

Sala de
festivitati

Înv. Ciovlică
Isabella

Sala de
festivităţi

28 elevi

Clasa a VI-a A
Manole Alina
29 elevi

Sala de clasa
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Atelier de
Ziua
Internaţional
ăa
Francofoniei,
„L’arbre des
mots”

20 martie
2017

Atelierul a constat într-o etapă preliminară de
citire şi redactare de haiku in limba franceză, o
etapă principală, intermediară (ascultarea
mesajului transmis de Michaëlle Jean, lectura
haiku-urilor compuse de elevi şi a unor texte din
autori francezi; cântece francofone interpretate de
studenti; trecerea in revistă a celor 10 cuvinte din
acest an şi un joc cu ghicitori; prezentarea unei
anchete facute de elevii de la clasa a V-a A, cu
ocazia Zilei Francofoniei; realizarea unui panou
cu Copacul Cuvintelor, unde elevii şi-au pus
produsele muncii lor) şi o a treia, finală, în care sau postat haiku-uri pe pagina destinată
evenimentului, #haicunoi si s-a promovat
activitatea pe pagina
https://openagenda.com/semaine-languefrancaise/events/l-arbre-des-mots-atelier

Ziua Apei (22
martie)

24 martie

Profesoara prezinta un PPT pe tema Importantei
apei pentru omenire. Ei au constientizat
importanta apei, au prezentat masuri de protectie a
apei, au prezentat solutii pentru o utilizare
rationala a acesteia. Activitatea a constat si in
prezentarea de catre elevii a posterelor,
machetelor, colajelor, proiectelor realizate de ei pe
tema Ziua Apei, activitate desfasurata in echipa.
Produsele cele mai reusite si apreciate au fost
trimise la un concurs judetean „Viitorul incepe cu
noi”

Concursul
național de
geografie
Terra

Martie
Mai
2017

Verificarea cunoștințelor de geografie accumulate
pe parcursul anului școlar.
Rezultalte obținute: la nivel județean –2 mențiuni
(Niță Miruna, Duțu Ștefan)

IX A, B, C
XD, XIC,
student anul II
la Univ.
Valahia
50

Grigore Ileana
Vîlciu Alina
Ţăpurluie Anca
Flueraru Tatiana,
Universitatea
Valahia

Săli de clasa
Sala de
festivităţi

SIMION
Clasa a VIIa A
DOINITA

SALA DE
CLASA,
HOLUL
SCOLII

A VI-a B

CNCC
Scoala Nr.6

Sorescu Florina
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„Prix
Chronos de
Littérature”,
proiect
internaţional
şi parteneriat

Concurs
,,Gazeta
matematică”

„Bucuriile
iepurasului”
in cadrul
Proiectului
Educational
National
„Importanta
activitatilor
extrascolare in
invatamantul
preuniversitar”

03 aprilie
2017

4 aprilie

13 aprilie
2017

Prix Chronos de Littérature este un premiu literar
fracez, menit sa recompenseze autori și cărți care
tratează această problematică, dar este si un
premiu al cititorilor, pentru că ei sunt cei care, prin
vot secret, decid care a fost cea mai bună carte, la
fiecare categorie de vârstă. Anul acesta, elevii au
citit 4 cărţi, iar la activitatea de vot organizată în
parteneriat cu alte două licee, au votat pentru
cartea câştigătoare. La sfârşit, au primit diplome
de membri ai juriului. Activitatea de lectură s-a
derulat în perioada noiembrie 2016-aprilie 2017.
Participarea la un concurs matematic, cu subiecte
unice, pe categorii de vârstă.( un elev- premiul de
excelenţă + 3 premiul III)

Activitatea s-a desfasurat in preajma Sfintei
sarbatori” Invierea Domnului” si a avut ca scop
constientizarea importantei religioase a acestei
sarbatori prin realizarea de compuneri cu tema
“ Sarbatorile de Pasti in sufletul copiilor”.
Elevii s-au surprins prin activitati- surpriza de
tipul “ Iepurasul secret” pentru a aduce bucurie in
sufletul tuturor.

Clase a IX-a, a
X-a, a XI-a de
la C.N.Ctin
Cantacuzino,
C.N.I.Văcăres
cu,
Lic.Voievodul
Mircea
30

28 elevi

Grigore Ileana
Ţăpuruie Anca
Vîlciu Alina
Stăncescu
Mihaela
Cîrstea Silvia

Înv. Ciovlică
Isabella

Clasa a VI-a A
Manole Alina
29 elevi

Sala clasei a
IX-a E

Sala de clasă

Sala de clasa
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Elevii mari
citesc celor
mici

Atelier de
incondeiat
oua

Protejam
natura pentru
viata PROIECT DE
INVESTIGAT
IE
STIINTIFICA

14 aprilie

aprilie

aprilie

În cadrul acestei activităţi, elevii de clasa a IV-a
au citit celor mici, în grupuri de câte 3-4 elevi, din
cartea lor preferată. După aceasta, elevii din clasa
pregătitoare au fost întrebaţi în legătură cu ceea ce
le-a plăcut cel mai mult din poveste. La rândul lor,
şi cei mici au citit câteva propoziţii din cărţile lor
preferate, din biblioteca clasei, manifestând un
interes deosebit. A fost o activitate antrenantă şi
atractivă pentru amândouă clasele, pe care am
promis că o vom repeta în curând.
In Saptamana Patimilor, pentru marcarea
sarbatorii Pascale, copiii au incondeiat oua in
fiecare zi a saptamanii.
Pornind de la saruri, formule chimice, clasificarea
lor am investigat in laborator proprietatile chimice
ale acestora. Pentru a crea motivatia invatarii in
orele de stiinte am plecat de la ideea ca pentru a
hrani plantele nu folosim “azot”, asa cum se
foloseste in popor ci azotati, adica saruri. Am
descoperit prin investigatie stiintifica cat de
importanta este hrana plantelor si implicit hrana
noastra. Daca ele se hranesc cu substante naturale
si noi vom manca bio, deci natura nu va mai fi
poluata! Am colorat flori albe in albastru dupa ce
le-am hranit cu…cerneala. Am creat o “carta” cu
sloganuri despre protejarea naturii!

Înv. Ciovlică
35 elevi/ clasa
Isabella
preg. C +
Înv. Manole
clasa a IV-a
Maria

Sala de clasă

IS

Sala de clasa

Goran/ Ionescu

Laboratorul
de chimie
XI A, XIC

Zuga

125

Concursul
național
”Așteptând
Învierea
Domnului”

Adolescenta
fara droguri

Aprilie
2017

Concurs național de creație literară și artistic
dedicate sărbătorii Învierii Domnului.
Rezultate obținute: 1 premiu I (Savu Lidia
Rebeca)

A XI-a C

Sorescu Florina

Centrul
Școlar de
Educație
Incluzivă
Suceava

Aprilie,
mai

Imagineaza-ti viata cu droguri si fara droguri- a
fost tema propusa.
Elevii au discutat despre drogurile premise si
nepermise, au relatat situatii in care
cunoscuti/apropiati au cazut in aceasta patima .
Unii cred capoate fi o experienta , cei naivi sau
imaturi, insa majoritatea care au avut in preajma
situatii spun ca nu vor sa auda de asa ceva!
S-au realizat postere, desene in “alb si gri”, s-au
conturat comportamente/trairi care ar conduce la
acest dezastru.

XIIC, XIIA

Zuga

CLASA

Am dezbatut idea de professor de calitate si scoala
ideala. Concluzie: atât profesorii , dar si școala
noastră se ridica la înălțimea așteptărilor elevilor
si parinților lor si este o Fundație solida pentru
construirea unui viitor strălucit.

A VI-a A

Manole Alina

Sala de clasa

Calitatile
profesorului
ideal in
viziunea
elevilor si
8-12 mai
școala ideală in
cadrul
Campaniei
Globale pentru
educatie
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Impreuna
8-12 mai
pentru educatie

Elevii de la clasa a XI-a B, coordonaţi de doamna
profesoară Alina VÎLCIU, au participat la o scurtă
dezbatere pe tema accesului la educaţie al tuturor
copiilor, pornind de la descrierea contextului
internaţional şi naţional al finanţării educaţiei.
După identificarea consecinţelor subfinanţării
educaţiei, elevii şi-au exprimat opinia cu privire la A XI-a B – 22
importanţa educaţiei de calitate pentru fiecare elevi
copil, au căutat soluţii la obstacolele care stau în
calea accesului copiilor la educaţie şi au adresat
mesaje autorităţilor pentru o finanţare eficientă şi
transparentă a educaţiei, care să permită accesul
tuturor copiilor la o educaţie de calitate în vederea
realizării aspiraţiilor de viaţă ale acestora.

Vilciu Alina

Sala de clasa

Impreuna
8 – 12 mai
pentru educatie

In cadrul Campaniei pentru Educatie Globala a
Salvati copiii, s-au organizat activitati de evaluare
a calitatii scolii romanesti. Elevii au propus si
modalitati de imbunatatire a sistemului

A VII-a A –
35 elevi
A XI-a c – 29
elevi

Tomescu Raluca
Dutu Angelica
Vasii EAlenuta

Salile de
clasa

Plan de
consultare al
elevilor in
cadrul
Saptamanii
educatiei
globale

Activitatea a debutat cu o scurta discutie despre
cele patru dimensiuni ale oportunitatii
educationale: a fi, a cunoaste, a face si a convietui.
Am discutat despre ce inteleg ei despre educatia
de calitate si daca considera ca lipsa resurselor
materiale, saracia si alte aspecte sunt piedici ale
acestei educatii. Daca da, am cerut elevilor sa
gaseasca modalitati de rezolvare ale acestora. Au
ales ca prin desen sa- si expprime aceste ganduri .
Am continuat cu listarea, in realizarea planului,
a ideilor despre Cum îşi vad copiii si tinerii
viitorul si cum poate educația sa contribuie la
realizarea visurilor şi aspiraţiilor lor?

XI C – 29
elevi

Zuga Niculina
Alecu Adriana

Sala de clasa

12 mai
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S-au creat desene, s-au realizat postere in care
elevii au schitat invingerea drumului saraciei si
aspiratia catre o viata mai buna, catre o educatie
in care toti copiii au dreptul indiferent de mediul
sarac sau nu din care provin

Eradicarea
saraciei in
cadrul
Saptamanii
educatiei
globale

Împreună
pentru
educaţie!săptămână de
acţiune pentru
educaţie

12 mai

12 mai

In aceasta activitate am studiat raportul prezentat
in materialul suport al acestei campanii. Elevii au
fost sensibilizati de cifrele mari existente in acel
raport cu privire la tara noastra in special.Am
discutat despre inegalitate- cauza principala a
saraciei si a excluziunii sociale.
La discutiile din cadrul mesei rotunde, copii s-au
considerat agenti ai unor schimbari ce ar trebui
facute si au gasit cateva solutii in eradicarea
saraciei: egalitatea de sanse, modalitati de
gestionare a saraciei, vizite la cei cu nevoi ptr un
sprijin in realizarea unor treburi gospodaresti in
cazuri in care familia copilului nu poate rezolva
toate aceste probleme, invitarea unor copii cu
nevoi in familiile noastre intr-o zi sau un weekend ptr a-i scoate din mediul in care traiesc,
dreptul la opinie, dreptul la decizii
Jocul ”Șerpi și scări” își propune să ajute copiii să
înțeleagă importanța accesului la educație pentru
toți copiii, obstacolele care împiedică milioane de
copiii din lume să meargă la școală și măsurile
prin care factorii de decizie pot face ca fiecărui
copil să-i fie respectat dreptul la educație.

IX D – 28
elevi

Zuga Niculina
Tudor Carmen

28 elevi

Înv. Ciovlică
Isabella

Sala de clasa

Sala de clasă
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Pravalia cu
carti

17 mai

Concurs
,,Amintiri din
copilărie”

18 mai

S.O.S. –
NATURA!

19 mai

Olimpiada
micilor
istorici
Concurs
național cu
participare
internațională
”9 mai ziua
românilor
europeni”

Activitatea este inclusa in programul de activitati
al proiectului de lectura si s-a desfasurat la nivelul
claselor I- IV.
Clasa III S, in parteneriat cu cls I P, a realizat a
actiune ampla de strangere de carte, a avut o
promovare inedita si o vanzare integrala a
fondului de carte.
Banii obtinuti au fost valorificati prin
cumpararea unor volume necesare la clasa.
Participarea la un concurs pe teme de cunoştinţe
generale, pe categorii de vârstă.(o medalie de
bronz+ 2 medalii de argint+ 16 medalii de aur).

Clasele I-IV

19 elevi

Miricioiu A
Radu M
Stroescu S
Bejinaru C
Tatomir R
Dinu D
Ionescu D
Goran A

Holurile
scolii

Înv. Ciovlică
Isabella

Sala de clasă

Înv. Ciovlică
Isabella

Curtea şcolii

Colectarea deşeurilor din zona special pregătită;
Realizarea de compoziţii şi afişe care să aibă
legătură cu educaţia ecologică.

28 elevi

Mai 2017

Concurs interjudețean de verificare a
cunoștințelor de istorie avizat de ISJ Galați.
Rezultate obținute: 8 premii I, 2 premii II, 3
premii III, 5 mențiuni

A V-a B, a VIa A, AVI-a B, Sorescu Florina
a VI-a C, a
VI-a D

CNCC

Mai 2017

Concurs dedicate triplei semnificații a zilei de 9
mai: independența României, ziua Europei,
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
Rezultat obținut: diplomă de participare

A VI-a B, a
VIII-a

Școala
Gimnazială
Vasile
Cârlova

Sorescu Florina
Stancu Ferezia
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Concurs
Național
Mai 2017
”Călători prin
istorie”
Concursul
național
”Made for
Europe” 2017

Mai 2017

Preotul si
tinerii

Mai 2017

Proiectul Etwinning
L.I.F.E 2

Martieiunie 2017

Excursie
la
1.06.2017
Tabara Cerbul
„Zambet de
copil” in
cadrul
Proiectului
Educational
International
„ Educatie fara
frontiere”

3 iunie
2017

Concurs național de istorie ”Călători prin istorie”,
proba teoretică, etapa județeană.
Rezultat obținut: mențiune (Iordache Radu)
Concurs național ”Made for Europe” în care a fost
prezentat produsul ”Harta Art Nouveau” din
cadrul proiectului Art Nouveau-Art Renouveau
Rezultat obținut: premiul II (Gheorghe Iulia
Andreea)
Elevii clasei a X-a A au participat la o intalnire cu
pr. Milesan Lucian de la Catedrala Eroilor din
Targoviste. Tema: Importanta participarii tinerilor
la slujbele bisericesti.
Proiect internațional de protecție a mediului
înconjurător cu activități precum: prezentarea
școlilor partenere, a orașelor și a țărilor implicate;
crearea unor obiecte din material reciclabile; etc)
Rezultat obținut: certificate E-twinning

A V-a B

A XII-a B

Sorescu Florina

Școala
Gimnazială
Coresi
Târgoviște

Elevii clasei a
X-a A

Prof. Floricica
Stefan

Catedrala
Eroilor
Targoviste

Sorescu Florina

CNCC

Mortici Mirela

Tabara
Cerbul

A XI-a C

Elevii au facut diverse activitati de tipul rapel si
catarare pe stanca, precum si alte activitati de 5A
cercetasi.

Prin aceasta activitatea am marcat Ziua
Internationala a Copilului in aer liber, prin desene
, cantece , plimbari in parc si la gradina zoologica.

Sorescu Florina

Școala
Gimnazială
Coresi
Târgoviște

Clasa a VI-a A
Manole Alina
29 elevi

Parcul
Chindia
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Excursie
turistica

3-5 iunie

Ziua Mediului
6 iunie
(5 iunie)

Ora la muzeul
9 iunie
Scriitorilor

Excursie
Concurs
National
,,Marele

10 iunie

12 iunie

Excursia s-a desfasurat in colaborare cu cls III A
pe traseul Targoviste, Turda, Alba Iulia

IIIA si III S

Voinea D
Marcu L

Activitatea a constat intr o dezbatere pe tema
“industrializarii “. Elevii impartiti in 6 grupe aduc
argumente PRO/CONTRA industrializare. Ei
prezinta principalele surse de degradare a
mediului din judetul nostrum si masurile de
protective ce se impun.
A IIa parte a activitatii a constat in concurs de
postere realizat cu clasele a IXa B,E

Clasa a IXa
B,E

SIMION
DOINITA

SALA DE
CLASA

Radu M
Stroescu S

Muzeul
Scriitorilor
Targoviste

Goran/ Ionescu/
Radu

Busteni

Radu M

BucurestiPalatul

Activitate in cadrul proiectului de lectura,
CITESC, INTELEG, COMUNIC
,, O ora la muzeu,, lectie prilejiuta de
implinirea a 140 de ani de la nasterea scriitorului
III S si P A
ION CREANGA.
Elevii au vizionat secvente din filmul Amintiri
din copilarie,au prezentat momente artistice,au
degustat cirese, au primit diplome de participare.
Traseu aplicativ ( Cascada Urlatoarea)
Vizita Castelul Cantacuzinilor Busteni
Jocuri/ activitati liber alese –Parc Sinaia

I S/ III S

Elevii au participat la Concursul National de
III S
Interpretare Instrumentala – Marele Premiu, unde
au obtinut locul II.
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Activitatea extrascolara a continuat cu jocuri de
socializare si relaxare in parc.

Premiu ,,Bucuresti

„Zum
Geburtstag,
viel Gluck!”

13 iunie
2017

Rămas bun
clasa
pregătitoare!

15 iunie

Competiția
națională
Euro Quiz
2017

Vinerea e a
parintilor!

Hai la teatru!

Iunie 2017

Fiecare zi
de vineri
din
semestru
Februarie,
martie,
aprilie,
mai,
iunie

National al
Copiilor

Aniversarea zilei de naştere la copiii născuţi în
perioada februarie-septembrie 2017 (ceilalţi fiind
deja sărbătoriţi cu o altă ocazie), cu: cântece de La Clasa a V-a A
mulţi ani în franceză, engleză, germană, baloane
30
inscripţionate adecvat, prăjituri cu răvaşe în
engleză şi germană, fructe, limonadă, fotografii.
Realizarea unui montaj artistic cu cântece şi poezii 28 elevi
semnificative pentru sfârşitul de an şcolar.

Competiția națională Euro Quiz a presupus
testarea cunoștințelor generale ale elevilor de clasa
a VI-a, printr-un concurs la care s-au înscris peste
270 de echipaje. După etapa online echipajul
”Cantacuzinii” s-a situate pe primul loc la nivel
național și s-a calificat în finala televizată și
A VI-a B
difuzată pe TVR1. Echipa Cantacuzinii a câștigat
competiția.
Rezultate obținute: diploma de merit pentru
câștigarea competiției (Niță MIruna, Nedelcu
David, Duțu Ștefan, Tomescu Ștefan), biciclete
pentru copii și genți de voiaj pentru profesori
In fiecare zi de vineri au fost efectuate intalniri
parinti, copii, invatatori in cadre prestabilite( parc/
IS
spatii de joaca/ terenuri sportive etc.), cu scopul
omogenizarii colectivului.
Vizionare piese de teatru,in cadrul parteneriatului
cu Teatrul Municipal Tony Bulandra, Targoviste.

IS

Grigore Ileana

Sala de clasă

Înv. Ciovlică
Isabella

Sala de
festivităţi

Sorescu Florina

CNCC-etapa
online
TVR 1 etapa
națională

Goran/ Ionescu

Parc/ Spatii
de joaca/
terenuri
sportive etc.

Goran/ Ionescu

Teatrul
Tony
Bulandra
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Ramas bun,
clasa I!
,,Olimpiada
de
Mestesuguri
Artistice
Traditionale”
etapa
judeteana

Cercul de
folclor ,,Drag
de portul
romanesc”

Patrula de
reciclare

iunie

Iunie 2017

Serbare final de an scolar.

Goran/ Ionescu

Sala de
festivitati

Prof. Floricica
Stefan

Palatul
Copiilor
Targoviste

Elevi din mai
multe clase

Prof. Floricica
Stefan si Dutu
Runceanu
Angelica

CNCC

a VII-a A – 35
elevi

Tomescu Raluca
Miricioiu
Alexandra

Colegiul
National

IS

Eleva Gheorghe Olivia de la clasa a X-a B a
obtinut premiul I, calificandu-se astfel pentru
etapa national ace se va desfasura la Sibiu in
perioada 25-31 iulie 2017.

Este o activitate extracurriculară care are drept
scop cultivarea și promovarea valorilor
tradiționale românești, a portului popular și
cultivarea sentimentului de dragoste față de
cultura materială a poporului ca parte integrantă
din folclorul românesc.Se desfășoară pe parcursul
anului școlar în parteneriat cu Arhiepiscopia
Pe tot
Târgoviștei și Inspectoratul Școlar Județean
parcursul
Dâmbovița.
anului
Incheierea proiectului a avut loc in luna mai,
scolar
avand ca invitat pe Pr. Ionut Ileana, consilier
eparhial in cadrul Arhiepiscopiei Targovistei.
Lucrarile copiilor au fost expuse, apoi donate
Centrului Social Crestin al Arhiepiscopiei
Targovistei.Activitatea a fost mediatizata pe siteul Arhiepiscopiei Targovistei si pe site-ul scolii
noastre.
Anul
Tot anul scolar s-au organizat activitati de
scolar
reciclare a deseurilor DEE dar si activitati de
2016-2017 informare atat in cadrul scolii cat si in afara ei, in
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cadrul parteneriatului cu Patrula de reciclare care
a II-a B – 31
ne-au furnizat si recipient de depozitare a desurilor elevi
Campaniei s-au alaturat si alte clase care su
reciclat precum clasa a II-a B

Constantin
Cantacuzino
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino” Târgovişte
Adresa: Târgovişte, strada George Cair, nr.3, judeţul Damboviţa
Telefon/Fax: (0372) 716 596 / (0245) 218 453
E-mail: cantacuzin@yahoo.com
Web: www.colegiul-cantacuzino.ro

Toate comisiile de lucru şi-au întocmit planul managerial şi proiectele de activitate la începutul
anului şcolar, iar transpunerea lor în practică s-a urmărit de către responsabilii de comisii şi de
către directorul şcolii. Lunar, în Consiliul de Administraţie, s-au analizat rezultatele şi eficienţa
fiecărui proiect.
3.1.2. 12. ÎNTOCMIREA ORARULUI, Responsabil Prof. NEDELCU Claudia
Cercetările psihopedagogice consacrate problemei întocmirii orarului arată că tendinţa spre oboseală
a elevilor variază în funcţie de zilele săptămânii, ca şi în funcţie de diferitele momente ale zilei. S-a constatat
că, în general, performanţele sunt scăzute la început şi sfârşit de săptămână. Căderi ale randamentului s-au
semnalat şi la mijlocul săptămânii. De asemenea, prima oră din zi este de randament scăzut. Acest fapt se
explică prin efectele perioadei de antrenare, atât la început de săptămână, cât şi dimineaţa - caz în care se
înregistrează pierderi de energie. După unii cercetători, cea mai critică este ora de la amiază. În schimb, s-a
dovedit că curba capcităţii de lucru atinge punctul cel mai înalt marţea şi miercurea, respectiv în orele a doua
şi a treia, la şcolarii mari menţinându-se la un nivel ridicat şi în ora a patra. Aceste realităţi au ghidat comisia
de întocmire a orarului, în aşa fel încât materiile de studiu au fost distribuite conform cu gradul lor de
dificultate. Bineînţeles că, în vederea acestui lucru, a fost necesar să se aprecieze cât mai exact coeficientul
de oboseală propriu uneia sau alteia dintre materiile de învăţământ.
În legatură cu orarul, s-a avut în vedere şi faptul că schimbările frecvente în cadrul acestuia au un
efect nefavorabil asupra randamentului şcolar, mai ales asupra elevilor cu sistem nervos slab sau slăbit în
urma unei activităţi suplimentare acasă, sau în urma unor situaţii critice din familie, existând doar inversări
între orele aceleiași zile, nu modificări ale disciplinelor între zile.
În plus față de condițiile psiho-pedagogice de care a ținut cont Comisia pentru întocmirea orarului,
au existat numeroase constrângeri proprii școlii care au făcut ca realizarea orarului la începutul anului școlar
să fie un proces dificil și de durată (modificări în încadrarea cu personal didactic, reabilitarea școlii, gradul
de ocupare a laboratoarelor și sălii de sport, practica pedagogică, orele de limbă engleză desfășurate pe
grupe, cadre didactice care își desfășoară activitatea în două școli).
3.1.2.13. COMISIA PENTRU CURRICULUM
Activităţi desfăşurate:
- elaborarea planului de acţiune operaţionalizat al comisiei, graficului de activităţi precum şi distribuirea
responsabilităţilor membrilor comisiei;
- procurarea programelor școlare și a listei cu manualele aprobate de MEN;
- avizarea CDŞ-urilor pentru anul şcolar 2016-2017;
- consultarea Programelor pentru Examanele de Bacalaureat şi Testare Naţională;
- întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor claselor terminale;
- întocmirea graficului de desfăşurare a tezelor semestriale;
- pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri și olimpiade.
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Curriculum la Decizia Şcolii
Programele pentru opţional au fost alese în funcţie de opţiunile educabililor şi ale
părinţilor acestora, respectând termenul stabilit pentru avizare şi predare.
Activităţi desfăşurate:
- consultarea metodologiei (planurile de învăţământ) şi stabilirea numărului de opţionale pentru anul
şcolar 2017-2018;
- culegerea propunerilor de CDŞ pentru anul şcolar 2017-2018, propuse de cadrele didactice şi
centralizarea lor;
- gruparea opţionalelor pe clase (pachete de opţionale la liceu) şi apoi distribuirea diriginţilor;
- prezentarea ofertei de opţionale elevilor şi părinţilor la fiecare clasă, centralizarea şi afişarea listelor;
- centralizarea pe clase.
3.1.2.14. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ
Obiectivele generale ale comisiei au fost următoarele:
• profesionalizarea carierei didactice;
• perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice;
• participarea cadrelor didactice la programe de formare curentă;
• acumularea, într-o perioadă de 5 ani, a 90 de credite transferabile prin participarea cadrelor didactice la
programe de formare periodică.
În anul școlar 2016 – 2017 au fost realizate următoarele activităţi:
• Inventarierea legilor si actelor normative existente in punctele de documentare;
• Prezentarea noutăţilor in domeniul legislativ ; informarea colegilor şi a responsabililor comisiilor /
catedrelor cu legile si actele normative nou apărute;
• Informarea colegilor despre înscrierea la grade (calendarul, întâlnirea cu inspectorul responsabil cu
perfecţionarea, actele necesare pentru dosar, înscrierea online);
• Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la grade didactice, înscrierea online şi completarea
tabelului transmis de ISJ;
• Informarea curentă a personalului didactic asupra cursurilor organizate la centrele de perfecţionare
acreditate de M.E.C.S ( universităţi, ONG-uri ), ISJ, CCD;
• Perfecţionarea personalului prin intermediul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice şi a unor
activităţi organizate de ISJ şi CCD.
La nivelul fiecărei comisii/ catedre au fost desfăşurate lecţii deschise, dar şi ateliere,
mese rotunde în
care au fost dezbătute probleme specifice disciplinei.
• Completarea fişelor de dezvoltare profesională şi colectarea documentelor pentru actualizarea bazei de
date
• Participarea de către responsabilul comisiei la instruirea privind perfecţionarea, activitate organizată de
CCD
• Informarea colegilor, în cadrul consiliului profesoral, despre completarea datelor personale referitoare
la perfecţionare.
• Aplicarea și centralizarea datelor unui chestionar propus de CCD, chestionar ce vizează analiza nevoilor
de formare pentru anul școlar 2017 - 2018.
Puncte slabe:
• Nu s-a întocmit o situaţie statistică a cadrelor didactice participante la diferite cursuri de formare;
• Colectarea, cu greutate, a datelor solicitate;
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• Participarea cadrelor didactice intr-un număr foarte mic la cursuri propuse de CCD sau alte instituții.
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Propuneri:
• Depistarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în didactica aplicată şi managemetul
calităţii; stabilirea unor acţiuni la nivelul colectivelor/ comisiilor metodice;
• O mai strânsă colaborare între responsabilii comisiilor/ catedrelor şi comisia de perfecţionare
• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru acumularea într-o perioadă de 5 ani, a 90 de
credite transferabile;
• Realizarea, la nivelul fiecărei catedre/ comisii, a unei statistici a participării colegilor la diverse forme
de perfecţionare şi transmiterea informaţiilor responsabilului comisiei;
• Înscrierea a cât mai multe cadre didactice la burse Erasmus +/ proiecte, conform calendarului şi
precizărilor transmise de ISJ și alte instituții;
• Crearea unui spațiu corespunzător pentru afișarea informațiilor/ noutăților ce vizează dezvoltarea
profesională.
3.1.2.15. COMISIA DE URMĂRIRE A FRECVENŢEI ELEVILOR ȘI DE PREVENIRE A
ABANDONULUI ȘCOLAR
În anul școlar 2016-2017, Comisia de monitorizare a frecventei elevilor are următoarea
componentă:
 Prof. Stancu Ferezia - responsabil
 Prof. Tatomir Roxana-Mihaela – membru
 Prof. Zuga Niculina – membru
 Prof. Marin Tatiana – membru
 Prof. Tănase Roxana – membru
 Prof. Buzăianu Ema - membru
Colaboratori: diriginți, profesori pentru învățământul primar, consilier psihopedagog.
Comisia de monitorizare a frecventei elevilor are următoarele atribuții:
1. Urmărește aplicarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar referitoare la absenteism și a măsurilor disciplinare pentru elevii cu abateri;
2. Monitorizează activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce privește înregistrarea absențelor şi aplicarea
regulamentelor în vigoare;
3. Colaborează împreună cu consilierul psihopedagog pentru stabilirea unor măsuri ameliorative;
4. Realizează discuţii cu elevii în prezența profesorului diriginte, a părintelui, pentru cunoașterea
preocupărilor elevului atunci când absentează de la şcoală;
Instrumentele de lucru au fost următoarele:
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii;
- Cataloagele şcolare;
- Mapele diriginţilor;
- Fişe de monitorizare a absenţelor;
Activitatea comisiei de monitorizare a frecvenței elevilor Colegiului Naţional „Constantin
Cantacuzino”, desfășurată pe parcursul anului școlar 2016-2017 și-a stabilit următoarele obiective:
a) informarea diriginţilor cu privire la prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar, referitoare la prezența elevilor;
b) colectarea datelor relevante pentru frecvenţa elevilor la ore;
c) identificarea factorilor care influenţează negativ prezenţa la ore pentru a se interveni eficient în
combaterea absenteismului şi abandonului şcolar;
Pentru atingerea acestor obiective s-au făcut următoarele demersuri:
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I. Responsabilul comisiei a prezentat prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu privire la sancțiunile elevilor în caz de absenteism. A insistat
asupra necesităţii înregistrării cererilor de învoire de către domnii diriginţi şi pentru aplicarea în mod
unitar a prevederilor regulamentelor în vigoare .
II. Una dintre măsurile adoptate de către comisia de monitorizare la propunerea conducerii şcolii, a fost
consemnarea periodică a elevilor absenți la fiecare clasă, de către elevii de serviciu. Analiza datelor
centralizate a evidenţiat frecvenţa foarte bună a elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial.
III. Responsabilul Comisiei a realizat instrumente de monitorizare a absențelor la nivel de şcoală şi de
clasă pentru identificarea elevilor cu tendinţă de absenteism și intervenția promptă în vederea diminuării
fenomenului:
a) fişă de monitorizare a absenţelor pe şcoală;
b) fişă de monitorizare a absenţelor la nivel de clasă (completată de către diriginţi);
c) lista elevilor scutiţi la orele de educaţie fizică;
În urma analizei efectuate situaţia frecvenței elevilor este următoarea:

Semestrul I
1. Număr absențe aferent lunilor septembrie - octombrie:
a) învăţământ primar – Total absențe: 53 / 53 motivate
b) învăţământ gimnazial – Total absențe: 589 / 435 motivate(la nivel de clasă cele mai multe absenţe au
fost înregistrate la clasa a VI a = 123, dintre care 82 motivate )
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 291/212 motivate (cele mai multe absenţe s-au înregistrat la clasele a IX- a
E= 97, dintre care 85 motivate și clasa a IX-a A=64 , dintre care 45 motivate);
- clasa a X -a: Total absențe:471 /274motivate (cele mai multe absenţe s-au înregistrat la clasele a X -a C
=197 absențe/96 motivate și a X -a D = 166 absențe, dintre care 92 au fost motivate);
- clasa a XI - a: Total absențe: 477/224 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a
XI -a D= 225/62 motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe: 996 /484 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a
XII -a E =343/ 127 motivate și clasa a XII -a C =322/ 154 motivate);
2. Număr absențe aferent lunii noiembrie :
a) învățământ primar – 59 absențe / 55 motivate;
b) învățământ gimnazial – Total absenţe:414 /280 motivate(la nivel de clasă cele mai multe absențe au
fost înregistrate la clasele a VII- a B= 96 absențe, dintre care 41 motivate medical și clasa a VIII-a A =
63 absențe, din care 33 motivate);
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absenţe:448/325 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IXa C = 131 / 35 motivate ;
- clasa a X-a: Total absențe: 400/213 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a Xa C =168 absențe / 96 motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe: 413 absențe / 227 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la
clasele a XI-a D = 178 absențe /87 motivate și clasa a XI-a B =104 absențe / 72
motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe:728 absențe/299 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la
clasele a XII-a E= 269 absențe/128 motivate și a XII-a C=197 absențe/ 73 motivate);
3. Număr absențe aferent lunii decembrie :
a) învățământ primar –107 absențe / 107 motivate;
b) învățământ gimnazial – Total absenţe:322/250 motivate
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe:174 /120motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IXa C = 71/54motivate);
- clasa a X-a: Total absențe:197/86 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a X-a
C =94 /36motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe:172/112motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasele a
XI-a D= 84/66 motivate și clasa a XI-a B= 64/29 motivate );
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- clasa a XII-a: Total absenţe:400/137motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a XIIa E =157/74);
4. Număr absențe aferent lunii ianuarie :
a) învățământ primar – Total absențe: 31 /4 motivate;
b) învățământ gimnazial – Total absențe:274/198 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat
la clasa a VIII -a A = 67/ 45 motivate);
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absenţe:315 /158 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IXa E =103/40motivate);
- clasa a X-a: Total absențe:297/172motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a X-a
C= 110 /83 motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe: 395/207 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a XIa D =203/108 motivate);
- clasa a XII-a: Total absenţe:731/537motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a XIIa C = 264/225 motivate);

Nr. total
de
absenţe
2877

Din care
motivate

Nr. de absenţe
nemotivate

1682

1195

NOIEMBRIE

2462

1399

1063

DECEMBRIE

1372

812

560

IANUARIE

2043

1267

776

Sem., I
SEPTEMBRIE și
OCTOMBRIE

TOTAL
8754
5160
3594
ABSENTE
SEM I.
Ca urmare numărului de absențe nemotivate, elevii au fost sancționați conform prevederilor
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, sancțiuni
consemnate şi în catalogul școlar.
Pe baza datelor înregistrate au fost identificați elevii cu tendințe de absenteism, cărora li s-au aplicat
sancțiuni corespunzătoare, cea mai frecventă fiind scăderea notei la purtare:
- Oncescu Lorena Elena, clasa a IX-a A
- Joița Marian Iustinian, clasa a IX-a D
- Simion Radu Marian, clasa a IX-a E
- Diaconu Eduard Marius, clasa a X-a C;
- Arsenoiu Andrei, Predușcă Vlăduț (preaviz de exmatriculare)- clasa a XII-a C
- Dumitru Eduard Gabriel - clasa a XII-a D;
- Gheorghe Andrei - clasa a XII-a E;
Elevii scutiți medical la orele de Educație Fizică și Sport sunt:
- Giuglan Mladin – clasa a VII-a A;
- Ilinca Oana - clasa a X-a B;
- Murineanu Ionela - clasa a XII-a A;
- Pârvulescu Daniela - clasa a XII-a B;

Semestrul al II-lea
1. Număr absențe aferent lunii Februarie:
a) învățământ primar – Total absențe: 23 absențe din care 19 motivate;
b) învățământ gimnazial – Total absențe: 171/126 motivate(la nivel de clasă cele mai multe absențe au
fost înregistrate la clasa a VIII a B=39, dintre care 22 motivate);
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c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 167/133 motivate (cele mai multe absențe s-au înregistrat la clasa a IX- a
D= 28, dintre care 16 motivate);
- clasa a X-a: Total absențe: 171/117 motivate (cele mai multe absențe s-au înregistrat la clasa a X-a B=
60 absențe /38 motivate;
- clasa a XI- a: Total absențe: 295/182 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a
XI-a D= 182/113 motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe: 448/183 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a
XII-a E=181/56 motivate);
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2. Număr absențe aferent lunii martie:
a) învățământ primar – 206 de absențe/65 motivate;
b) învățământ gimnazial – Total absențe: 375/250 motivate (la nivel de clasă cele mai multe absențe au
fost înregistrate la clasa a VIII a A=138, dintre care 77 motivate)
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 376/230 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IXa C= 95/55 motivate);
- clasa a X-a: Total absențe: 428/233 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a Xa C= 203/100 motivate );
- clasa a XI-a: Total absențe: 380/176 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a XIa D= 213/103 motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe: 749/533 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a
XII-a E= 409/229 motivate);
3. Număr absențe aferent lunii aprilie :
a) învățământ primar – nu sunt absențe;
b) învățământ gimnazial – Total absențe: 76/41 motivate (la nivel de clasă cele mai multe absențe au fost
înregistrate la clasa a VIII-a B= 20 absențe/4 motivate)
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 98/40 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IX-a
A= 32/17 motivate);
- clasa a X-a: Total absențe: 81/61 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a X-a
C= 32/14 motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe: 119/85 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a XIa D= 82/54 motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe: 0 absențe;
4. Număr absențe aferent lunii mai :
a) învățământ primar – Total absente: 0;
b) învățământ gimnazial – Total absențe: 287/139 motivate (la nivel de clasă cele mai multe absențe au
fost înregistrate la clasa a VIII a A=47, dintre care 15 motivate)
c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 136/84 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IXa A= 65/43 motivate);
- clasa a X-a: Total absențe: 373/214 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a Xa D= 146/69 motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe: 400/200 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a XIa D= 200/102 motivate);
- clasa a XII-a: Total absențe: 485/313 motivate (cele mai numeroase absenţe s-au înregistrat la clasa a
XII-a C= 214/166 motivate);
5. Număr absențe aferent lunii iunie :
a) învățământ primar – Total absente: 0;
b) învățământ gimnazial – Total absențe: 76/41 motivate (la nivel de clasă cele mai multe absențe au fost
înregistrate la clasa a VII a B=20, dintre care 4 motivate)
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c) învățământ liceal:
- clasa a IX-a: Total absențe: 98/40 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a IX-a
D= 21/0 motivate);
- clasa a X-a: Total absențe: 81/61 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a X-a
C= 32/14 motivate);
- clasa a XI-a: Total absențe: 119/85 motivate (cele mai numeroase absențe s-au înregistrat la clasa a XIa D= 82/54 motivate);
- clasa a XII-a: Nr. total
Din care
Nr. de absenţe
Sem. II
de
motivate
nemotivate
absenţe
FEBRUARIE
1275
760
515
MARTIE

2514

1487

1027

APRILIE

1058

557

501

MAI

1681

950

731

IUNIE

374

226

148

TOTAL
6902
3980
2922
ABSENTE SEM
II.
Elevii care au înregistrat un număr mare de absențe nemotivate, au fost sancționați conform
prevederilor ROFUIP, sancțiuni consemnate și în catalogul școlar. Responsabilul comisiei, împreună cu
doamna psihopedagog Anița Dulman, au organizat acțiuni de consiliere a elevilor cu tendințe de
absenteism pentru a identifica motivele invocate de aceștia și pentru a se interveni eficient.
Rezultatele consilierii au fost consemnate și dezbătute împreună cu diriginții și părinții elevilor.
Au fost informate și consiliate familiile elevilor care au acumulat un număr mare de absențe în
vederea identificării cauzelor și luării măsurilor necesare.
Au fost organizate ședințe de consiliere cu elevii și părinții în cazurile problemă.
S-au desfășurat activități de intervenție la clasele unde elevii înregistrează un număr mare de
absențe de către membrii comisiei, consilierul școlar și diriginți.
Numărul total de absențe înregistrat în anul școlar 2016/2017 este relativ mic raportat la numărul
elevilor (semestrul I = absențe nemotivate 3594, semestrul al II-lea = 2922) .
Alte acțiuni eficiente derulate de către comisia de monitorizare a frecventei elevilor au fost:
1. Aplicarea unor chestionare elevilor şi părinţilor la clasele unde absenteismul este ridicat;
2. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar pentru o bună comunicare cu elevii;
3. Organizarea unor activități de prevenire a abandonului şcolar cu ajutorul polițistului de proximitate;
3.1.2. 15. COMISIA S.S.M, RESPONSABIL S.S.M – prof. Firescu Dragos
 Comisia S.S.M. si-a desfasurat activitatea conform normativelor in vigoare.
Activitatea a fost sustinuta de urmatorii membrii :
 Responsabil – director,prof . Mares Silvia
 Lucrator desemnat S.S.M – prof . Firescu Dragos
Cadru tehnic P.S.I – prof.Dobrica Cristian
Membrii : - prof – Calinescu Nadia
- administrator - Dinu Gabriela
- laborant – Tudor Carmen
- muncitor - Gherghel Valeriu
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Au fost elaborate I.P.S.S.M. pentru toate categoriile de angajati si pentru toate domeniile de
activitate din scoala.
Au fost refacute si intocmite fisele de expunere la riscuri profesionale precum si fisele de evaluare
a riscurilor de accidentare si imbolnavire pe fiecare categorie de angajati.
Au fost elaborate si intocmite fisele cu obligatiile angajatilor pentru S.S.M.
A fost realizat planul de prevenire si protectie precum si fisa de masuri propuse pentru fiecare loc
de munca si categorie de angajati.
A fost realizat instructajul S.S.M. pentru fiecare punct de lucru si au fost stabiliti responsabilii.
S-a colaborat cu dirigintii pentru informarea elevilor pe probleme specifice si asigurarea
materialului informativ, fiind distribuita la fiecare diriginte fisa S.S.M.
la clasa.
Au fost elaborate si intocmite fisele S.S.M. la clase si pentru activitati extrascolare.
De asemenea, au fost realizate instructajele cu prilejul diferitelor activitati extrascolare desfasurate
la, diferite faze ale olimpiadelor pe anumite discipline sau diferite proiecte, parteneriate, excursii,
etc..

3.1.2.16. Raport anual al Comisiei de Monitorizare a notării ritmice a elevilor
Anul Şcolar 2016-2017
Nivel primar, gimnazial şi liceal
Comisia de Monitorizare a notării ritmice a elevilor şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar
2016-2017 conform unui program de activitate, în care fiecare membru al comisiei a avut sarcini stabilite,
în concordanţă cu atribuţiile anuale ale comisiei.
Din Comisia de Monitorizare Ritmică a elevilor au făcut parte următoarele cadre didactice:
 Sorescu Florina, responsabil comisie şi responsabil nivel gimnazial;
 Manole Alina, responsabil nivel gimnazial;
 Buzăianu Ema, responsabil nivel liceal;
 Simion Doinița, responsabil nivel liceal;
 Ioniță Maria, responsabil nivel primar.
A fost întocmit un program de activitate al comisiei, conform căruia membrii comisiei ți-au
desfăşurat activitatea.
Membrii comisiei au avut în vedere cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice a
capitolului Evaluare – secţiunea 1,2 din R.O.F.U.I.P.
Întocmirea şi prezentarea a două raporte intermediare ( noiembrie 2016 și aprilie 2017) ca urmare
a verificării cataloagelor şcolare, în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, au determinat o analiză
a modului în care se realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului
şcolar. Verificarea cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte:
 Verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare consilier şcolar;
 Verificarea ritmicităţii notării elevilor în noiembrie 2016 și aprilie 2017.
În urma verificării ritmicităţii notării, s-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ
notarea elevilor este realizată ritmic. Prin urmare, evaluarea rezultatelor şcolare, care reprezintă o
componentă importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform planificării şi a programei
şcolare. Numărul de note la aproape toate disciplinele de învăţământ este corelat cu numărul de ore
alocate prin planul de şcolarizare. În urma verificării ritmicităţii notării elevilor, s-au evidenţiat şi unele
aspecte negative precum lipsa unei notări ritmice întâlnită la un număr restrâns de cadre didactice, ceea
ce implică existenţa unor deficienţe în procesul de evaluare a cunoştinţelor elevilor. Cu toate acestea, au
fost consemnate notele în cataloage, însă cu întârziere.
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S-a verificat şi stabilit situaţia elevilor corigenţi pe clase înregistraţi în anul şcolar curent şi s-au
purtat discuţii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la învăţătură întâlnite la anumiţi
elevi. Elevii au fost informați despre perioadele de susținere a examenelor de corigență.
ANALIZA SWOT
PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI
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 Cunoaşterea de către cadrele didactice
din şcoală a capitolului” Evaluare” din
R.O.F.U.I.P.;
 Majoritatea cadrelor didactice din şcoală
realizează notarea ritmică a elevilor;
 Existenta unei comuniuni între profesori
–elevi – părinţi, cu privire la notele
acordate;
 Părinții sunt informați prin intermediul
catalogului electronic despre notele
elevilor, în ziua consemnării lor în
catalog
AMENINŢĂRI

 Existenţa unui număr redus de cadre
didactice care nu realizează notarea
ritmică a elevilor;
 Rezultate slabe la învăţătură la acele
discipline unde evaluarea nu se
realizează constant;
 Existenţa unui număr redus de cadre
didactice care nu respectă numărul
minim de note conform regulamentului;
 Existența unui număr redus de cadre
didactice care nu consemnează notele în
catalogul electronic
OPORTUNITĂŢI

 Din cauza faptului că la unele discipline
nu se realizează o notare ritmică este
posibilă scăderea interesului elevilor
pentru disciplina respectivă;
 Obţinerea unor rezultate slabe la
învăţătură pentru elevii în cazul cărora
evaluarea nu se realizează continuu;
 Lipsa unei participării active a elevilor
în timpul orelor de curs.

 Obţinerea unor rezultate bune la
majoritatea disciplinelor de învăţământ,
evidenţiate într-un număr mic de
corigenţi şi în participări la olimpiadele
şcolare;
 Atragerea elevilor în cercuri de
specialitate;
 Antrenarea
elevilor
în
diferite
concursuri şi olimpiade şcolare;
 Efectuarea unei pregătiri suplimentare
în vederea diminuării decalajului dintre
elevi.

3.1.3.Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice
În anul şcolar 2016-2017 s-au înscris la gradul II 4 cadre şi la gradul I 2 cadre; și la gradul definitiv
1; mai multe cadre didactice s-au îmscris la cursuri de perfecţionare.
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3.2. Elevii
3.2.1.Mișcarea elevilor

Nivel

ELEVI
ELEVI
ÎNSCRIŞI
LA EXISTENŢI
ÎNCEPUTUL
LA SFÂRŞITUL

ABANDON
DIN
ŞCOLAR
/
ÎN
REPETENTI
/
ALTE SITUATII

PLECAŢI
UNITATE
TIMPUL
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Anului
școlar
2015-2016

Anului
școlar
2016-2017

Anului
școlar
2015-2016

Anului
școlar
2016-2017

Anului
școlar
2015-2016

Anului
școlar
2016-2017

Anului
școlar
2015-2016

Anului
școlar
2016-2017

primar

438

458

443

462

3

6

0

-

gimnaziu

290

298

291

300

3

-

0

2

liceu

435

502

432

502

4

-

2

-

Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară/zonă
Datorită situării şcolii în mediu urban şi datorită modei de a mege la o şcoală ”bună”, populaţia
şcolară crește de la un an la altul, prin mărirea efectivelor la clase (uneori chiar peste numărul
maxim de elevi la clasă). Totuși numărul virtualilor elevi nu depăşeşte numărul lor actual şi se
anunţă în scădere în anii următori.
3.2.2.Şcolarizarea şi frecvenţa.
Şcolarizarea şi frecvenţa constituie reale motive de îngrijorare şi necesită o analiză specială.
Comparativ cu anul şcolar anterior situaţia absenţelor se prezintă conform tabelului următor:
TOTAL ABSENŢE
An școlar
An școlar
2015-2016
2016-2017
14.818
15.656

ABSENŢE MOTIVATE
An școlar
An școlar
2015-2016
2016-2017
8.094
9.117

ABSENŢE NEMOTIVATE
An școlar
An școlar
2015-2016
2016-2017
6.724
6.539

3.2.3.Cauze ale absenteismului.
Pentru a stabili cauzele reale ale absenteismului, la începutul semestrului II a fost iniţiat un
proiect de consiliere de grup intitulat “ Absenteismul şcolar” şi care a avut drept scop diminuarea
fenomenului de absenteism în rândul populaţiei şcolare. Au fost determinate următoarele cauze :
- familii dezinteresate
- lipsa comunicării diriginţilor cu familiile care nu manifestă interes pentru şcoală şi situaţia la
învăţătură a copiilor
- tentațiile străzii.
3.2.4. Abandonul şcolar. Cauze. Modalităţi de înlăturare
Aşa cum reiese din situaţia de la punctul 3.2.2., comparativ cu anul anterior rata abandonului
şcolar este zero.

3.2.5. Rezultate generale la învăţătură.
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2015-2016
Număr
443
443
0

%
100%
100%
0

Total elevi V- VIII, din care:
Promovaţi
Corigenţi
Promovaţi cu medii generale:
5 - 6,99
7 - 8,99
9 – 10

291
283
8

300
97,25% 298
2,75% 2

99%
1%

0
86
197

0
30,38% 91
69,62% 207

30,3%
69,7%

Total elevi IX-XII, din care:
Promovaţi
Corigenţi
Repetenti / alte situatii
Promovaţi cu medii generale:
5 - 6,99
7 – 8,99
9 – 10

432
421
9
2

502
97,45% 502
2,09% 0,46% -

100%
-

2
201
218

0,48% 3
47,74% 183
51,78% 316

0,60%
36,40%
63%

Total elevi PREG.- IV, din care:
Promovaţi
Corigenţi
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2016-2017
Număr
%
462
462
100%
-

3.2.6. Corigenţe
Situaţia corigenţilor, la sfârşitul semestrului I al anului școlar 2016-2017, comparativ cu același
semestru al anului şcolar şcolar 2015-2016, a fost:

Clasele I- IV
Total
- la 1 disciplină
- la 2 discipline
Clasele V- VIII
- la 1 disciplină
- la 2 discipline
Clasele IX-XII
- la 1 disciplină
- la 2 discipline

2015-2016
Număr
8
7
1
9
9
0

2016-2017
%
2,75%
2,40%
0,35%
2,09%
2,09%
0

3
1
2
1
1
-

1%
0,33%
0,67%
0,20%
0,20%
-

3.2.7. Rezultate obţinute la olimpiadele şcolare
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În anul şcolar 2016-2017 au fost pregătiţi mai mulți elevi pentru olimpiadele școlare.Au fost
întocmite grafice pentru pregătirea suplimentară, iar orele au fost evidențiate în condica de
prezeță.
Situația participării la concursuri și olimpiade se regăsește în raportul fiecărei comisii/ catedre
metodice.

3.2.8. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE NAȚIONALE
146

3.2.8.1. Evaluare Națională 246
CLASA
ASPECTE POZITIVE
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
ADMINISTRAREA EVALUĂRII
NAȚIONALE*
A II-A
Limba română - Scris
1)Numărul redus de sarcini(2);
2)Itemi de nivel mediu;
3)Itemi cu aspecte din viața reală;
4)Biletul de informare și textul cu ajutorul
întrebărilor au fost accesibile elevilor.

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
ADMINISTRAREA EVALUĂRII
NAȚIONALE*
Limba română - scris
1)Realizarea unor coduri intermediare(unele
competențe scrise nu au avut coduri
intermediare);
2)Biletul nu poate fi adresat familiei ci unui
membru al familiei;
3)Biletul nu presupune originalitate.
Limba română - Citit
Limba română - citit
1)Textele accesibile ca mărime;
1)Realizarea unor coduri intermediare;
2)Redactarea cu scris mare;
2)La itemul 11, în sarcină trebuia precizat că
3)Conținutul itemilor raportați la viața reală; argumentarea
trebuie
să
cuprindă
4)Sarcini clare,precise.
caracteristici ale anotimpului.
Matematică
1)Itemi de nivel mediu;
2)Itemi cu aspecte din viața reală;
3)Itemi care au cuprins toate competențele.

A IV-A

Limba română
1)Multiplicarea și administrarea testelor în
timp util;
2)Echilibrul dintre itemii din cele două teste;
3)Scorurile de notare-explicații clare,
concludente;
4)Dimensiunea textului și așezarea în
pagină;
5)Ponderea itemilor pe categorii;
6)Distribuirea itemilor pe pagină;
7)Testele selectate au ost adecvate
particularităților elevilor.

Matematică
1)Realizarea unor coduri intermediare;
2)Pentru itmul 12 nu s-a creat spațiu de
calcul, derutând elevii în rezolvarea
problemei;
3)Crearea itemilor astfel încât să nu se
bazeze pe identificarea unor culori.
4)Adunarea repetată la înmulțire și scăderea
repetată la împărțire este necesară doar dacă
elevul nu stăpânește înmulțirea și împărțirea.
Se exagerează prin rezolvarea unor probleme
numai prin adunare repetată și scădere
repetată.
Limba română
1)De realizat un echilibru între dimensiunile
textului de compus și numărul sarcinilor de
atins (Testul 2)
2)Dificultate egală de sarcini:
T1- de realizat un portret scris
T2- de realizat un text argumentativ cu
includere de trăsături ale personajului.
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A VI-A

8)Caietul evaluatorului a fost folositor, a
cuprins toate aspectele importante privind
modalitatea de notare.
Matematică
1)Multiplicarea și administrarea testelor în
timp util;
2)Echilibrul dintre itemii din cele două teste;
3)Scorurile de notare-explicații clare,
concludente;
4)Teste de aceeași dificultate;
5)Multiplicarea și administrarea în timp util;
6)Echilibrul dintre itemii celor două teste.
Limbă și comunicare
1)Texte generoase;
2)Subiecte accesibile;
3)Elevii sunt motivați să acorde mai multă
atenție materiilor de bază.
4)Există o anume evidență a progresului
școlar după doi ani de gimnaziu.

Matematică
Nu este cazul

Limbă și comunicare
1)Au apărut greșeli în tipărirea textelor.
2)Explicațiile ar trebui să fie mai detaliate.
3)Lipsa unei notări clare a rezultatelor
obținute, iar elevii nu conștientizează
adevăratul lor progres;
4)Subiectele nu sunt făcute pentru a reda
nivelul la care se presupune că ar trebui să
fie;
5)La engleză nu sunt evaluate clar
cunoștințele lor, urmărindu-se doar puterea
lor de înțelegere a unui text;
6)Nu se poate face ierarhizarea clară a
elevilor.
Matematică și Științele naturii
Matematică și Științele naturii
1)Obiectivitate.
1)Administrarea testelor în timpul anului
2) Subiecte accesibile;
școlar perturbă activitatea didactică;
3)Elevii sunt motivați să acorde mai multă 2)Cei 5 itemi de la biologie nu sunt relevanți
atenție materiilor de bază.
pentru evaluarea științelor biologie(clasa a
V-a și clasa a VI-a)
3)Printre subiectele de la matematică s-au
regăsit și subiecte care vizează conținuturi
ale învățării care se studiază înultimele ore
ale anului școlar(parcurse de curând sau
neparcurse încă la data susținerii
evaluăriinaționale).

3.2.8.4. Evaluare Naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

Raport privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017
Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 s-a desfăşurat în
perioada 19.06-30.06.2017. Pentru desfăşurarea probelor s-au utilizat 3 săli de clasă, în total fiind înscrişi
52 elevi.
Susţinerea probelor din cadrul examenului de evaluare națională s-a realizat conform programului,
în zilele de 19.06.2017 la Limba și literatura română și 21.06.2017 la Matematică, în intervalul orar 09.0011.00.
Logistica pusă la dispoziţie a constat în calculator și copiatoare.
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Subiectele au fost transmise în fiecare zi de examen conform procedurii . Colile tipizate, ciornele,
etichetele necesare au fost asigurate de către ISJ Dâmbovița.
Multiplicarea subiectelor pentru fiecare probă s-a realizat în intervalul orar 8.30-9.00 pentru 52
elevi din cele două clase a VIII-a.
Pentru buna desfăşurare au fost întreprinse următoarele activităţi:
 au fost respectate în totalitate prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi
sportului nr. 4801/31.08.2010, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 și
 Procedurii privind supravegherea audio-video,nr.210/31.05.2017;
 în fiecare zi de simulare au fost instruiţi asistenţii, au fost repartizaţi pe săli (conform tragerii la
sorţi) şi au primit mapele care conţineau tabele, foi de examen, ciorne, procese verbale instruire
elevi, etc);
 după trecerea a 1 oră de la începerea fiecărei probe au fost ştampilate foile de examen pentru
fiecare elev;
 la terminarea fiecărei probe au fost preluate mapele din fiecare clasă de examen;
 au fost respectate toate termenele prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011.
Au participat la evaluarea națională 100% din elevii înscriși. Procentul de promovare al examenului
de evaluare a fost de 100%.
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Limba și literatura română
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3.2.9 Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017
3.2.9.1. Proba A, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română,
A. ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
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Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru prima sesiune
de examen 2017, numită prin decizia ISJ nr. 515/05.04.2017, este constituită din:
Preşedinte – Director adj., prof. Cristina MĂCRIȘ;
Membri – prof. Mortici Mirela;
– prof. Nedelcu Claudia;
Secretar/persoană-de-contact – analist-prog. Soare Marin;
Profesori evaluatori: – prof. Alecu Adriana;
– prof. Catrina Gabriela;
– prof. Stancu Aurelia;
– prof. Tănase Roxana;
– prof. Constantin Marinușa;
– prof. Duțu Angelica;
Din partea I.S.J. Dâmbovița, a fost delegată de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, doamna
inspector Popescu Luminița, pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării probei.
Pentru înscrierea candidaţilor, a fost aplicată corect procedura CNEE înregistrată cu nr.
1104/26.04.2017, cu sprijinul secretariatului unităţii şi al diriginţilor. De asemenea, a fost aplicată eficient
şi procedura nr. 1344/23.05.2017 privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările,
examenele şi concursurile naţionale, Nu s-au înregistrat incidente, iar subiectele au fost multiplicate,
introduse în plicuri separate pentru fiecare sală de examen şi sigilate, în fiecare dimineaţă, nu mai târziu
de ora 900.
A fost respectată de asemenea procedura operaţională nr. 210/31.05.2017 privind activitatea de
monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video.
Au fost completate documentele specifice şi s-a respectat procedura nr. 1652/11.05.2016 privind
regimul şi normele de utilizare a certificatului SSL de către toate persoanele implicate, respectiv directorul
unităţii şi persoana de contact nominalizată.
Pentru buna desfăşurare a probei, a fost prelucrată procedura 570/21.03.2017, referitoare la
evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, iar profesorii examinatori au notat
independent, pe baza descriptorilor din programele de bacalaureat. Nu au fost semnalate cazuri de
candidaţi care să refuze să rezolve subiectele.
Elevii au fost evaluaţi de 5 comisii care au lucrat astfel:
- 2 comisii în data de 06.06.2017 când au fost examinați 53 elevi;
- 3 comisii în data de 07.06.2017 când au fost examinați 76 elevi;
B.

REZULTATE OBŢINUTE

La proba A, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, pentru sesiunea
de bacalaureat 2017, au fost înscrişi 129 elevi. După încheierea probei, au fost obţinute următoarele
rezultate:
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Nr. total candidați înscriși la bacalaureat 2017
Nr. candidați cu proba A recunoscută/echivalată
Nr. candidați înscriși pentru susținerea probei A
Nr. candidați absenți la proba A
Nr. candidați eliminați la proba A
Nr.candidați
total, din care
prezenți
utilizator mediu
utilizator avansat
utilizator experimentat

131
2
129
129
1
21
107

Procentajul pentru fiecare nivel de competenţă este următorul:
NIVEL UTILIZATOR – MEDIU
= 0,77 %
– AVANSAT
= 16,28 %
– EXPERIMENTAT = 82,95 %.
În aplicația de bacalaureat (modulul CL) au fost încărcate corect şi complet toate rezultatele de la
proba A – competențe lingvistice de comunicare orală în limba română.

C. CONDIŢII TEHNICE
Centrul de comunicare de la nivelul instituţiei a funcţionat în următoarele condiţii tehnice: calculator cu
sistem de operare Windows şi navigator Internet Explorer și Google Chrome, conectat la Internet,
calculator de rezervă, conexiuni la Internet, imprimantă-laser, copiator pentru multiplicarea subiectelor.
Au fost asigurate consumabilele solicitate, respectiv tonner pentru multifuncționala Workcentre
5222, matriţă şi tuş pentru multiplicatorul Roel-PJP 7500, cartuş pentru imprimanta HP Laser JET P
2015dn. S-a utilizat ca soluţie de rezervă pentru Internet un modem Vodafone .
Nu au fost înregistrate evenimente nedorite la proba A a primei sesiuni, examenul s-a desfăşurat în
condiţii normale, iar rezultatele candidaţilor au justificat pregătirea de calitate din perioada studiilor
liceale.

3.2.9.2. Proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
A. ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru prima sesiune
de examen 2017, numită prin decizia ISJ nr. 515/05.04.2017, este constituită din:
Preşedinte – Director adj., prof. Cristina MĂCRIȘ;
Membri – prof. Mortici Mirela;
– prof. Nedelcu Claudia;
Secretar/persoană-de-contact – analist-prog. Soare Marin;
Profesori evaluatori: – prof. Tomescu Raluca – limba engleză
– prof. Buzăianu Elena – limba engleză
– prof. Andon Andrada – limba engleză
– prof. Bărăscu Cătălin – limba engleză
– prof. Văsii Elenuța– limba engleză
– prof. Vîlciu Alina – limba franceză
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– prof. Grigore Ileana – limba franceză.
Din partea I.S.J. Dâmbovița, a fost delegată de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, doamna
inspector Popescu Luminița, pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării probei.
Pentru înscrierea candidaţilor, a fost aplicată corect procedura CNEE înregistrată cu nr.
1104/26.04.2017, cu sprijinul secretariatului unităţii şi al diriginţilor. De asemenea, a fost aplicată eficient
şi procedura nr. 1344/23.05.2017 privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările,
examenele şi concursurile naţionale, Nu s-au înregistrat incidente, iar subiectele au fost multiplicate,
introduse în plicuri separate pentru fiecare sală de examen şi sigilate, în fiecare dimineaţă, nu mai târziu
de ora 900.
A fost respectată de asemenea procedura operaţională nr. 210/31.05.2017 privind activitatea de
monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video.
Au fost completate documentele specifice şi s-a respectat procedura nr. 1652/11.05.2016 privind
regimul şi normele de utilizare a certificatului SSL de către toate persoanele implicate, respectiv directorul
unităţii şi persoana de contact nominalizată.
Pentru buna desfăşurare a probei, a fost prelucrată procedura 572/21.03.2017, referitoare la
evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, iar profesorii
examinatori au notat independent, pe baza descriptorilor din programele de bacalaureat. Nu au fost
semnalate cazuri de candidaţi care să refuze să rezolve subiectele.
Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, s-a desfășurat în data de
14.06.2017, începând cu ora 12. Proba scrisă, cu durata de 120 de minute a început la ora 13.
La proba orală candidații au fost evaluaţi de patru comisii, astfel:
În data de 15.06.2017, au lucrat două comisii de evaluare la limba engleză, iar în data de 16.06.2017 au
lucrat: o comisie la limba engleză și o comisie la limba franceză.
B.

REZULTATE OBŢINUTE

La proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, pentru
sesiunea de bacalaureat iunie-iulie 2017, au fost înscrişi 129 elevi, toți din seria curentă, iar 4 dintre ei au
avut proba echivalata în urma analizei cererilor de către comisie. După încheierea probei, au fost obţinute
următoarele rezultate:
Nr. total candidați înscriși la bacalaureat 2017
131
Nr. candidați cu proba C recunoscută/echivalată
6
Nr. candidați înscriși pentru susținerea probei C
125
Nr. candidați absenți la proba C
Nr. candidați eliminați la proba C
Nr.candidați prezenți la proba C
125
La proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională,
pentru sesiunea de bacalaureat 2017, candidații au obținut următoarele rezultate:
Rezultate la proba C pentru elevii prezenți/ evaluați
Calificativ/competența

”-”

A1

A2

B1

B2

ITA

3

16

35

46

25

Scris ITC

0

14

66

36

9

Scris PMS

21

16

28

19

41
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Oral PMO

3

18

20

20

64

Oral IO

3

22

15

28

57

Considerăm relevante aceste rezultate, în sensul că ele arată o bună pregătire a elevilor din colegiul
nostru.
Totodată, în aplicația de bacalaureat au fost încărcate corect şi complet toate rezultatele de la proba
C – competenţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
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C.

CONDIŢII TEHNICE

Centrul de comunicare de la nivelul instituţiei a funcţionat în următoarele condiţii tehnice: calculator
cu sistem de operare Windows şi navigator Internet Explorer, conectat la Internet, calculator de rezervă,
conexiuni la Internet, imprimantă-laser, copiator pentru multiplicarea subiectelor.
Au fost asigurate consumabilele solicitate, respectiv tonner pentru copiator Xerox, matriţă şi tuş
pentru multiplicator Roel PJP-7500, cartuş pentru imprimanta Workcentre 5222. S-a utilizat ca soluţie de
rezervă pentru Internet un modem Vodafone personal.
Nu au fost înregistrate evenimente nedorite la proba C a primei sesiuni, examenul s-a desfăşurat în
condiţii normale, iar rezultatele candidaţilor au justificat pregătirea de calitate din perioada studiilor
liceale.
3.2.9.3. Proba D, de evaluare a competenţelor digitale
A. ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru prima sesiune
de examen 2017, numită prin decizia ISJ nr. 515/05.04.2017, este constituită din:
Preşedinte – Director adj., prof. Cristina MĂCRIȘ;
Membri – prof. Mortici Mirela;
– prof. Nedelcu Claudia;
Secretar/persoană-de-contact – analist-prog. Soare Marin;
Profesori evaluatori: – prof. Nedelcu Claudia;
– prof. Vlăsceanu Alina.
Din partea I.S.J. Dâmbovița, a fost delegată de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, doamna
inspector Popescu Luminița, pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării probei.
Pentru înscrierea candidaţilor, a fost aplicată corect procedura CNEE înregistrată cu nr.
1104/26.04.2017, cu sprijinul secretariatului unităţii şi al diriginţilor. De asemenea, a fost aplicată eficient
şi procedura nr. 1344/23.05.2017 privind transferul/ preluarea arhivelor de subiecte pentru evaluările,
examenele şi concursurile naţionale,
A fost respectată de asemenea procedura operaţională nr. 210/31.05.2017 privind activitatea de
monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video.
Au fost completate documentele specifice şi s-a respectat procedura nr. 1652/11.05.2016 privind
regimul şi normele de utilizare a certificatului SSL de către toate persoanele implicate, respectiv directorul
unităţii şi persoana de contact nominalizată.
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Pentru buna desfăşurare a probei, a fost prelucrată procedura 573/21.03.2017, referitoare la
evaluarea competenţelor digitale, iar profesorii examinatori au notat independent, pe baza descriptorilor
din programele de bacalaureat. Nu au fost semnalate cazuri de candidaţi care să refuze să rezolve
subiectele.
Comisia a asigurat un număr suficient de calculatoare pentru a fi puse la dispoziția elevilor,
inclusiv 2 calculatoare de rezervă. Dotarea calculatoarelor a permis evaluarea competențelor din programa
de bacalaureat, dispuneau de principalele periferice, au fost conectate la reteaua de Internet, dispuneau de
accesoriile prevăzute de programă și pachetul Office pentru care au optat candidații. Candidații au avut
drepturi depline pe Spațiul de lucru, pe care au avut copiate directorul examen, precum și arhiva rezervă
offline.
Proba s-a desfășurat pe parcursul a trei zile. În data de 09.06.2017 au fost examinați un număr de
51 elevi, la fel și în data de 12.06.2017, iar în data de 13.06.2017 restul de 25 elevi. Au fost respectate
opțiunile candidaților din fișele de înscriere, și anume: system de operare Windows 7 și Office 2013.
Accesul candidaților în săli a fost permis la ora 12.30, conform repartizării afișate, în ordine
alfabetică, în zilele de 9, 12, 13 iunie 2017. Calculatoarele au fost etichetate corespunzător, cu numere de
cel mult trei cifre. Pentru prima parte a probei, fisa A a fost distribuită spre rezolvare la ora 13. După
expirarea timpului, la ora 13.15, au fost deconectate calculatoarele de la reteaua Interent prin deconectarea
serverului central. Pentru a doua parte a probei a fost deschis plicul cu fișa B și distribuit candidaților spre
rezolvare. După finalizarea probei, asistenții au colectat de la candidați foile de examen și directorul
examen, redenumit. Asistenții au notat numărul de pagini al lucrării scrise și dimensiunea totală pe disc
a directorului cu rezolvările.
De semnalat este faptul ca în ultima zi de probă (13.06.2017) au fost probleme cu internetul la o
parte din calculatoare, fapt ce a determinat prelungirea timpului de lucru cu aprox. 30 minute pentru
finalizarea rezolvării fișei A.

B.

REZULTATE OBŢINUTE

La proba D, de evaluare a competenţelor digitale, pentru sesiunea de bacalaureat iunie-iulie 2017,
au fost înscrişi 127 elevi (toți din promoția curentâ). După încheierea probei, au fost obţinute următoarele
rezultate:
Nr. total candidați înscriși la bacalaureat 2017
Nr. candidați cu proba D recunoscută/echivalată
Nr. candidați înscriși pentru susținerea probei D
Nr. candidați absenți la proba D
Nr. candidați eliminați la proba D
Nr.candidați
total, din care
prezenți
Fără nivel
utilizator începător
utilizator mediu
utilizator avansat
utilizator experimentat

131
4
127
127
5
17
68
32
5

Procentajul pentru fiecare nivel de competenţă este următorul:
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NIVEL UTILIZATOR – FĂRĂ CALIFICATIV =
3,94 %
– ÎNCEPĂTOR
= 13,38 %
– MEDIU
= 53,54 %
– AVANSAT
= 25,20 %
– EXPERIMENTAT
=
3,94 %.
În aplicația de bacalaureat au fost încărcate corect şi complet toate rezultatele de la proba D –
competențe digitale.
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C.

CONDIŢII TEHNICE

Centrul de comunicare de la nivelul instituţiei a funcţionat în următoarele condiţii tehnice: calculator
cu sistem de operare Windows şi navigator Internet Explorer, Google chrome, conectat la Internet,
calculator de rezervă, conexiuni la Internet, imprimantă-laser, copiator pentru multiplicarea subiectelor.
Au fost asigurate consumabilele solicitate, respectiv tonner pentru copiator Xerox, matriţă şi tuş
pentru multiplicator Roel PJP 7500, cartuş pentru imprimanta laser jet P2015dn. S-a utilizat ca soluţie de
rezervă pentru Internet un modem Vodafone personal.
Nu au fost înregistrate evenimente nedorite la proba D a primei sesiuni, examenul s-a desfăşurat în
condiţii normale, iar rezultatele candidaţilor au arătat că este loc de mai bine în pregătirea de calitate din
perioada studiilor liceale.

3.2.9. 4. Rezultatele obținute la Bacalaureat 2017
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Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat în iulie 2017 a fost 94,65% și 96,94% în
septembrie 2017- 131 elevi înscriși.
Analizând rezultatele obținute la Bacalaureat pe discipline de examen, situația este următoarea:
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Limba şi literatura română – 98,47%
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Proba Ed)
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană- 94,11%
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Geografie – 98,05%
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4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
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4.1.Calitatea proiectării didactice.
Planificările anuale şi semestriale, la toate disciplinele, au fost realizate la timp şi în concordanţă
cu cerinţele programelor. Rapoarte privind parcurgerea materiei au fost prezentate în ședințele
Consiliului profesoral și Consiliului de administrație, conform graficului. Nu s-au constatat
situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp.
4.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii
La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale Programelor şcolare
pentru fiecare ciclu, filieră-profil-specializare, pentru fiecare disciplină în parte. În ceea ce
priveşte Curriculum-ul la Decizia Şcolii, cadrele didactice şi-au întocmit la timp programele şi
planificările şi au obţinut avizul inspectorului de specialitate în vederea derulării opţionalelor.
4.3.Calitatea predării
În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea predării şi
lecţiile în sine, s-au desfăşurat la marea majoritate a cadrelor la cote corespunzătoare standardelor fixate.
Este necesar să se pună accent pe învăţarea centrată pe elev, pe îmbinarea metodelor activ- participative
cu metodele clasice de predare- învăţare şi utilizarea unor metode de evaluare cât mai variate. Se constată
că majoritatea cadrelor didactice manifestă mai mult interes pentru parcurgerea integrală a programelor,
pierzând din vedere faptul că noţiunile elementare sunt de o importanţă mai mare decât altele şi că fără
ele elevul nu poate progresa.
4.4.Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă
În anul şcolar 2016-2017 în şcoală s-au derulat activităţi de pregătire suplimentară a elevilor
în vederea participării acestiora la olimpiade și concursuri școlare. Graficul pregătirilor a fost
aprobat de conducerea școlii, iar orele au fost consemnate în condica de prezență.
4.5. Program de pregătire suplimentară
La clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a şi a XII- a s-au stabilit programe speciale de pregătire
pentru examene. Graficul a fost făcut cunoscut elevilor şi profesorilor diriginţi din timp, iar orele
s-au desfășurat conform planificării. Orele de pregătire suplimentară în vederea susținerii
examenelor naționale au fost consemnate în condica de prezenţă. De asemenea elevii claselor a
XII-a A, B, D au beneficiat de ore de pregătire suplimentară în cadrul proiectului Proiectului
POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare
în învăţământul liceal”.

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
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5.1.Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă.
În scopul unei mai bune colaborări şi mai eficiente s-a proiectat şi s-a derulat la nivelul şcolii
parteneriatul şcoală-elev- familie, care a făcut posibilă participarea şi directa implicare a
părinţilor în acţiunile şcolii. Au fost proiectate activităţi comune cu elevii şi părinţii acestora. Sa constatat o îmbunătăţire a comunicării cu familiile elevilor şi creşterea interesului pentru
colaborarea cu şcoala.
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5.2.Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare.
Predarea patrimoniului.
Colaborarea cu Consiliul Local este normală. Fondurile se primesc la timp şi în cuantumul stabilit
prin buget, cu mici excepţii.
Contractele cadru de colaborare cu ASP-ul, Protecţia muncii, Poliţia ş.a. s-au încheiat în prima
parte a anului şcolar. S-au achizitionat, cu fonduri de la Inspectoratul Scolar Judetean, 33 seturi
mobilier pentru clasa pregatitoare.
5.3. Colaborarea cu sindicatele
S-a respectat condiţia impusă prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar prin care liderii de sindicat au participat în calitate de observator la
toate şedinţele consiliului profesoral şi ale consiliului de administraţie. Cadrele didactice au fost
informate periodic cu privire la activitatea sindicală.

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE. EFICIENŢĂ
6.1. Secretare
Doamnele DUMITRU MARIA și SANDU CARMEN, în calitate de secretare, şi-au îndeplinit
sarcinile ce le revin , conform fişei postului şi a sprijinit direcţiunea, consiliile şi comisiile ori de
câte ori le-a fost solicitat ajutorul.
6.2. Bibliotecară
La biblioteca şcolii, care nu s-a îmbogăţit în anul anterior, s-a constatat totuși o creştere a
numărului de cititori şi de împrumuturi, dar am considerat că motivul a fost justificat de proiectul
de lectură desfășurat în școală de către învățători și profesorii de limba română.
6.3. Laborant
Doamna TUDOR CARMEN, ȋn calitate de laborant, pe lângă sarcinile ce îi revin şi de care s-a
achitat corespunzător, a venit şi în ajutorul conducerii școlii, a cadrelor didactice, a personalului
didactic auxiliar și nedidactic.
6.4. Informatician
Domnul SOARE MARIN, ȋn calitate de informatician, pe lângă sarcinile ce îi revin şi de care
s-a achitat corespunzător, a venit şi în ajutorul cadrelor în desfăşurarea lecţiilor sau conceperea
evaluărilor AeL, care nu s-au putut desfăşura în condiţii normale, în laborator, din cauza
reabilitării, ci cu ajutorul laptopului şcolii în sălile de clasă.
6.5. Activitatea administratorului
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Doamna DINU GABRIELA, în calitate de administrator, şi-a îndeplinit sarcinile ce îi revin ,
conform fişei postului şi a sprijinit conducerea școlii, consiliile şi comisiile din unitate, ori de
câte ori i-a fost solicitat ajutorul. A organizat și coordonat activitatea personalului nedidactic.
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6.6. Contabilitate
Doamna DINU GABRIELA, în calitate de contabil, şi-a îndeplinit sarcinile ce îi revin, conform
fişei postului şi a sprijinit conducerea școlii, cadrele didactice, ori de câte ori i-a fost solicitat
ajutorul. De asemenea a colaborat cu Asociația Părinților Cantacuzini pentru donații sau
sponsorizări.

Director,
Prof. Silvia MAREŞ

Director adjunct,
prof. Cristina MĂCRIȘ
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