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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  

 
                 Nr. 2444/14.10.2020 

RAPORT DE ANALIZĂ 
A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

LA COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIŞTE 
 

 
 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 

  Realizarea documentelor de proiectare managerială  
Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2019-2020 a însemnat realizarea la timp a tuturor documentelor manageriale și adaptarea din martie 
2020, a tuturor activităților la condițiile de Pandemie SARS-CoV 2.  

✓ Planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 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 2019-2020 şi Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021, care  a fost discutat în Consiliul 
profesoral şi aprobat de către Consiliul de administrație. 

✓ Încadrarea pentru anul 2019-2020 şi repartizarea orelor la plata cu ora, precum şi Proiectul încadrării cu personal didactic pentru anul şcolar 2019-
2020, care  a fost analizat în Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administrație. 

✓ Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2019-2020;  
✓ Programul activităţilor anuale şi semestriale ale catedrelor/comisiilor metodice și ale comisiilor funcționale. 
✓ Statul de funcţii.  
✓ Proiectul de buget pentru anul 2021 și execuția bugetară. 
✓ Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie. 

mailto:cantacuzin@yahoo.com
http://www.colegiul-cantacuzino.ro/
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Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 
Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 
 

La începutul anului şcolar 2019-2020, prin deciziile interne emise, unitatea are: secretarii consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, 
componenţa şi responsabilii comisiilor cu caracter permanent: 

• comisia metodică a învățătorilor claselor step by step; 

• comisia metodică a învățătorilor claselor pregătitoare, I și II; 

• comisia metodică a învățătorilor claselor a III-a și a IV-a; 

• comisie metodică – limbă și literature română; 

• comisia metodică de științe; 

• comisia metodică „Om și societate”; 

• comisia metodică – socio-umane; 

• comisia metodică - discipline psihologice și pedagogice și practică pedagogică; 

• comisa metodică – tehnologii și arte; 

• comisa metodică a consilierilor; 

• comisia pentru curriculum; 

• comisia de evaluare și asigurare a calității; 

• comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

• comisia de Securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

• comisia pentru controlul managerial intern; 

• comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupți și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

• comisia pentru programe și proiecte educative; 
Comisiile cu caracter temporar au fost; 

• comisia pentru frecvență; 

• comisia pentru combaterea absenteismului și a abndonului școlar; 

• comisia pentru realizarea și implementarea unor proiecte internaționale sau programe comunitare; 

• comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

• comisia pentru monitorizare notării elevilor; 

• comisia pentru acordarea drepturilor bănești ale elevilor; 

• comisia pentru încadrare și salarizare; 

• comisia pentu gestionare SIIIR; 

• comisia de gestionare a riscurilor; comisia pentru achiziții; 

• comisia pentru recepție. 
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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 şi şefilor de compartimente. Permanent a 
fost verificat modul în care aceştia îşi îndeplinesc responsabilităţile. 
 
 Organizarea timpului 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de 
activitate. Orarul a fost definitivat la 11.09.2019, încă din prima zi, orele desfășurându-se conform acestuia și în condițiile de Pandemie(scenariul 
verde/galben/roșu). În perioada vacanţei intersemestriale a fost asigurată permanenţa în şcoală de către personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, 
după un program bine stabilit. 

   
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 la momentul respectiv, în vederea revizuirii planurilor manageriale și 
remedierii deficiențelor constatate. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie au fost incluse analize ale activităţilor şi 
problemelor fiecărui compartiment, respectiv catedră.  
 
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 timp în care 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 școlar următor realizarea unor programe de curs opţional – CDȘ, 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 tuturor colegilor consultanţă pe 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.  
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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 diminuate orele de predare online față de cele face tu face, astfel încât elevii să fie 
implicați 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 activitatea elevilor. 
 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
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, dar și pentru a avea o participare activă la activitățile desfășurate online. Au fost distribuiți banii de liceu, bursele, a fost 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- online, olimpiade-online, cercuri metodice-online). 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 cu aparatură tehnică care să asigure. 

În perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 s-au efectuat cheltuieli de la bugetul de stat și bugetul local în suma de 8.844.031 lei, astfel: 
1. Buget de stat, în suma de 8.219.335 lei, din care: 

• cheltuieli salariale, în suma de 8.047.234 lei; 

• cheltuieli privind naveta elevilor, în suma de 36.020 lei; 

• cheltuieli „bani de liceu”, în suma de 36.229 lei; 

• cheltuieli Fd handicap, în suma de 99.852 lei. 
2. Buget local, în suma de  624.696 lei, din care, cheltuieli materiale, în suma de 260.463, din care: 

• materiale pentru curățenie, în suma de 7.532 lei; 

• furnituri de birou, în suma de 5.608 lei; 

• încălzit, iluminat, în suma de 115.869 lei; 

• apa canal, salubritate, în suma de 17.047 lei; 

• naveta personal didactic, în suma de 9.461 lei; 

• telefonie, internet, în suma de 16.803 lei; 
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• alte bunuri și servicii, în suma de 65.808 lei (catalog electronic, cartușe pentru imprimante și copiatoare; actualizare program acte studii; mentenanța 
sistem de securitate, site, mentenanța program contabilitate, servicii intreținere calculatoare, deratizare, dezinsecție, anunț publicitar posturi 
vacante etc); 

• dezinfectanți, în suma de 14.708 lei; 

• pregătire profesională, în suma de 1.448 lei (inspecții de grad); 

• alte obiecte de invenar, în suma de 6.179 lei (termometre, laptop, tableta grafică); 

• burse merit elevi, în suma de 140.318 lei; 

• ajutoare sociale în numerar, elevi cu CES, în suma de  13.215 lei; 

• finanțare proiect POCU, în suma de 210.700 lei. 
      Spaţiile școlare 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 
astfel: 48 săli de clasă (din care 1 laborator de biologie), 2 laboratoare de informatică (cu 57 de calculatoare), 3 laboratoare ştiinţe (chimie, fizică, biologie, 
din care 1 folosit și ca sală de clasă), 1 cabinet fonetic, 1 cabinet consiliere psihopedagogic, 1 sală bibliotecă și 1 spaţiu pentru festivități. 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 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; 

• activitatea compartimentului administrativ s-a desfășurat cu 9 îngrijitoare, 2 muncitori și 3 paznici; 

• îngrijitoarele au asigurat curățenia, dezinfecția și estetizarea spațiului școlar în 48 de săli de clasă, 7 laboratoare, sala de festivități, sala de sport și 
în spațiul exterior al clădirilor; 

• personalul de pază a asigurat siguranța elevilor și a obiectivului, pe timp de zi, în program 7,00 – 23,00; 

• personalul de întreținere a efectuat lucrări de reparații ale mobilierului școlar, pereți și uși deteriorate, lucrări de vopsit, zugrăvit, amenajări ale 
spațiilor de învățământ; 

• s-a avut în vedere asigurarea permanentă a confortului optim pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ;  

• începând cu luna Martie 2020 până la 31 august 2020 activitatea didactică s-a realizat în sistem on-line iar personalul nedidactic a întreținut baza 
materială, a efectuat reparații și curățenie generală în cele două clădiri( clădire școală și clădire sală de sport).  

 
Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 

    Biblioteca şcolii dispune de 16500 volume. 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. 
      Activitatea bibliotecii s-a desfășurat conform orarului stabilit și a planului de activitate anual și semestrial. De asemenea, prin bibliotecă s-a făcut şi 
asigurarea de manuale şcolare .  
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 Elevilor din clasele I-XII  li s-au distribuit manualele școlare necesare noului an de învățământ, iar profesorii au fost  informați asupra noilor manuale 
primite, cu ajutorul pliantelor și a cărților trimise de  diferite edituri . Au fost întocmite procesele verbale cu necesarul de manuale (pe comisii metodice) 
și transmise I.S.J. Dâmbovița. Nu au fost probleme deosebite legate de procurarea acestora. 

   Activitatea bibliotecii s-a desfășurat conform orarului stabilit și a planului de activitate anual și semestrial. Au fost procurate manualele scolare 
alternative necesare bunei desfasurari a activitatilor didactice. Elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceeale  li s-au distribuit manualele școlare 
necesare noului an de învățământ.     
       Biblioteca a fost reamenajată și decorată în funcție de anotimp și activitățile desfășurate cu prilejul diferitelor evenimente. 
       Toți profesorii și elevii nou veniți au fost înscriși la biblioteca școlii (clasele a-IX-a). 
       Obiectivele cadru  propuse  de biblioteca școlii au fost: 

• formarea unui interes cultural, educație prin și pentru cultură și civilizație; Formarea deprinderilor de muncă intelectuală și însușirea tehnicii de 
lectură a cărții;   

• dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă ;  

• cunoașterea și stăpânirea informațiilor despre evenimente, personalități, epoci istorice, domenii ale activității umane in mediul online;  

• dobândirea deprinderii de a  interpreta un eveniment la nivelul unei epoci.                                                  
       Obiectivele de referință au fost ca elevii să devină cititori pasionați și frecvenți ai bibliotecii școlii prin prezentarea acesteia și a documentelor pe care 
le deține:  

• să manifeste interes pentru înțelegerea timpului istoric; 

• să manifeste interes pentru cunoașterea vieții și operei scriitorilor;  

• să schimbe prin replica  adecvată înțelegerea mesajului;   

• să recepționeze corect luminile ce vin din lăcașurile spiritualității neamului;  

• să manifeste interes pentru cunoașterea valorilor spirituale ale neamului. 

    Elevii sunt invitați împreună cu domnii profesori să țină lecții la materiile lor, în biblioteca, având materialul didactic la îndemână, astfel încât ei fac 
cunoștință cu cărțile de care au nevoie și le pot studia, mai ales că avem acces liber la raft și acces la internet. 
  Am avut în vedere: 

• realizarea indicatorilor cuprinşi în planurile manageriale; 

• prezentarea dărilor de seamă anuale și semestriale; 

• participare online la simpozioane (colocvii, mese rotunde, manifestări culturale); 

• prezentare de materiale în cadrul intalnirilor online cu bibliotecarii din judet; 

• realizarea de abonamente la presa pedagogică şi de specialitate; 

• activităţi complexe cu rol instructiv- educative; 

• monitorizarea acţiunilor privind îmbogăţirea fondului de carte; 

• recuperarea  documentelor (cărţilor) pierdute, casări; 

• distribuirea de cărţi şi materiale auxiliare în şcoală. 



Page 7 of 161 

 

S-a avut în vedere: 

• realizarea indicatorilor cuprinşi în planul managerial; 

• participarea la simpozioane (colocvii, mese rotunde, manifestări culturale); 

• prezentarea de materiale în cadrul cercurilor pedagogice; 

• realizare de abonamente la presa pedagogică şi de specialitate; 

• activităţi complexe cu rol instructiv- educative; 

• monitorizarea acţiunilor privind îmbogăţirea fondului de carte; 

• recuperarea material  prin contravaloarea documentelor (cărţilor) pierdute, casări; 

• distribuirea de cărţi şi materiale auxiliare în şcoală. 
Acțiuni de stimulare și îndrumare a lecturii elevilor, precum și verificarea acesteia. 

• Au fost inițiate numeroase activități, răspunzând cerințelor de lectură a elevilor la finalul cărora au fost evaluate prin diverse metode; 

• A fost verificată lectura acestora, adresându-le întrebări despre personajele din cartea  pe care o restituiau.  
Acțiuni de sprijin al elevilor prin volumul organizării și desfășurării activității în cercuri diverse. 

• Biblioteca a sprijinit activitățile din cercuri diverse - distribuind manualele școlare, participând la acțiuni de voluntariat, de parteneriat cu Biblioteca 
județeană, Casa Corpului Didactic, cabinetul medical școlar. 

 Activități de recuperare a cărților împrumutate  

• Recuperarea cărților împrumutate s-a efectuat la timp, popularizând Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii, folosind anunțuri 
verbale și scrise, printr-o benefică colaborare cu diriginții și serviciul secretariat.  

 Efectuarea completă /corectă/legală a operațiunilor biblioteconomice, realizarea proiectelor didactice privind activitatea cu elevii. 

• Operațiunile biblioteconomice au fost efectuate complet, corect și legal; 

• Proiectele didactice privind activitatea cu elevii au fost realizate în mare parte individual, cât și în colaborare cu domnii profesori/învățători. 
Actualizarea documentelor  

• Documentele bibliotecii au fost actualizate corect și în timp util .  

• Pentru lucrările de recondiționare/ legare a unor publicații deteriorate as-aapelat la sponsori, bugetul local neavând fonduri și la ajutorul elevilor 
care au răspuns favorabil de fiecare dată. 

 Respectarea termenelor stabilite pentru verificarea (inventarierea) colecțiilor. 

• Inventarierea colecțiilor s-a efectuat respectând termenele stabilite, atât la inventarele anuale prin sondaj, cât și la cele la termen. 
 Modul de realizare a sarcinilor și de utilizare a resurselor chiar și în condițiile on-line: 

• s-a  dat dovadă de responsabilitate, conștiinciozitate, punctualitate, operativitate, comunicare, cooperare și competitivitate având o bună 
colaborare, atât cu colegii din unitate, cât și cu partenerii din exterior (CCD Dâmbovița, ISJ Dâmbovița, Palatul Copiilor, Biblioteca jud. 
,,I.H.Rădulescu”și școli partenere.) 

• s-a participat la toate activitățile metodice organizate de C.C.D., făcând schimb de  bune practici cu colegele. 

• s-a folosit împrumutul interbibliotecar pentru a satisface cerințele utilizatorilor, atunci când biblioteca nu avea documentele respective. 
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• a fost folosită eficient dotarea tehnică și audiovizuală a bibliotecii. 
 
 DIFICULTATEA COMPLEXITATEA  ACȚIUNILOR/ OPERAȚIILOR. 
 
 Tehnici, strategii,proceduri speciale necesare executării. 

• Sunt folosite diferite tehnici și strategii prin realizarea de chestionare, studiu de caz, brainstorming, analize SWOT și proceduri privind activitatea 
bibliotecii. 

 Gradul de solicitare din partea beneficiarilor specifici, elevi, cadre didactice. 

• Se răspunde operativ tuturor solicitărilor venite din partea cadrelor didactice, a conducerii școlii, a I.S.J. Dâmbovița, a C.C.D. Dâmbovița. 
Gradul de autonomie în anticiparea/ efectuarea unor acțiuni/gradul de inițiativă în  promovarea unor soluții alternative eficiente și în alegerea celor 
mai adecvate. 

• În bibliotecă sunt pregătite materialele adecvate necesare pregătirii elevilor la olimpiade și concursuri.   

• Au fost desfășurate activități de participare la diferite sesiuni de comunicări științifice pentru a dezvolta un grad de autonomie ridicat. 

• În timpul anului școlar participare la toate  activitățile CCD Dâmbovița la care au fost solicitări. În școală au fost furnizate, atât elevilor cât și domnilor 
profesori toate materialele necesare desfășurării orelor de curs, orelor de dirigenție .  

• Au fost multiplicate toate documentele necesare bunei desfășurări a procesului de învățământ. 
 
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), dar din 
păcate, nu au fost realizate. 
Comisia metodică Educatie Fizica si-a desfăsurat activitatea cu urmatoarea componenţă ; 
➢ CĂLINESCU NADIA  - EDUCAȚIE FIZICĂ  
➢ DOBRICĂ MIHAELA - EDUCAȚIE FIZICĂ 
➢ DOBRICĂ CRISTIAN - EDUCAȚIE FIZICĂ 
➢ FIRESCU DRAGOȘ     - EDUCAȚIE FIZICĂ 

   Activitatea la clasă s-a desfăşurat conform planificării conţinuturilor din curriculumul elaborat de minister, conform proiectării unităţilor de 
învăţare. 
   Au fost susţinute referate cu diverse teme, lecţii demonstrative ,,precum şi asistenţe la ore și interasistenţe. 
  În perioada  martie - iunie au fost desfășurate lecții on-line atat sincron cât și asincron. 
  Datorită participării la O.N.S.S au fost obținute următoarele rezultate: 
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Nr.crt. Nume elev clasa Nume profesor 
îndrumator 

Olimpiada/Concurs* Nivel/Etapa** Premiul 
obtinut*** 

1 ECHIPA DE HANDBAL FETE - 
LICEU 

IX-
XII 

CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S- HANDBAL JUDETEANA III 

2 PARASCHIV ALINA ELENA 12B CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S- HANDBAL JUDETEANA III 

3 MARIN ANDRA MARIA 9C CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

4 BUSUIOC TANIA PETRONELA 10A CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S- HANDBAL JUDETEANA III 

5 HAMCIUC AMALIA ELENA 12E CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

6 DAMEAN MARIA ALEXANDRA 11F CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

7 DITESCU MIRUNA HANDBAL 11A CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

8 DINCA IULIANA ELENA 10E CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S- HANDBAL JUDETEANA III 

9 DUMITRACHE ALEXANDRA 
RAFAELA   

9A CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S- HANDBAL JUDETEANA III 

10 DRAGHICI ALEXANDRA 
GEORGIANA  

9A CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

11 CIULEI ANA SERENNA  9C CALINESCU NADIA 
FIRESCU DRAGOS 

O.N.S.S -HANDBAL JUDETEANA III 

12 DELIMART ALEXIANA 
CRISTINA VICTORIA 

9D CALINESCU NADIA O.N.S.S – TENIS DE 
MASA 

JUDETEANA I 

13 NICU EDUARD MIHAIL 11D CALINESCU NADIA O.N.S.S - SAH JUDETEANA III 

14 MOCANU STEFAN 
CONSTANTIN  

11D CALINESCU NADIA O.N.S.S – TENIS DE 
MASA 

JUDETEANA V (MENTIUNE) 
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În urma evaluării instalațiilor/materialelor sportive, precum și a bazei sportive s-au stabilit ca fiind necesare pentru buna desfășurare a orelor de educație 

fizică și sport achiziționarea  următoarelor materiale și instalații sportive : 

Materiale Bucăți 

Mingii volei 12 

Mingii minivolei 20 

Mingii basket 12 

Mingii handbal 12 

Mingii minihandbal 12 

Mingii fotbal 4 

Panouri basket + inele 8 

Seturi badminton 12 

Seturi fluturași badminton 8 

Seturi tenis de masă 8 

Fileu tenis de masă 4 

Jaloane înalte 20 

Cercuri mari 20 

Cercuri mici 20 

Corzi de sărit 20 

Mingii de oina 20 

Tabla de șah 4 

Pompa umflat mingi 4 

Saltele de gimnastică 12 
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Total  

 
RESURSE UMANE 

 
Personal didactic 
Încadrarea cu personal didactic 
Statul de funcţii al şcolii a cuprins, în anul şcolar 2019-2020 următorul personal didactic: 
total norme – 82,57 din care: 

• 23 posturi ciclul primar 

• 14 norme gimnaziu 

• 45,57 norme liceu 
Ca număr de persoane a fost vorba de 85 cadre didactice din care: 

• 72 cu studii superioare; 

• 5 cu studii medii; 

• 7 cu doctorat; 

• 1 debutant. 
 Situaţia cadrelor didactice, după grade didactice, a fost următoarea: 

• 60 cu gradul I; 

• 7 cu gradul II; 

• 10 cu definitivat; 

• 1 debutant;  

• 7 doctorat.  
 
 
ACTIVITATEA COMISIILOR 
ACTIVITĂŢI  METODICE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 - COMISIA  METODICĂ 

  A  CLASELOR  PREGĂTITOARE și I 
                  PREMISE 

 Pe parcursul semestrului I al  anului şcolar 2019-2020, 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;  
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• Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu prin înscrierea la şcoală 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, I şi a II-a din Colegiul Național Constantin Cantacuzino  s-a constituit în conformitate cu 
prevederile R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă: 
➢ Manole Maria Adriana– responsabil comisie metodică,  prof.înv.primar la clasa a II-a B 
➢ Puiu Olimpia - membru (prof. înv. primar la clasa II A) 
➢ Voinea Daniela- membru (învățătoare la clasa I B) 
➢ Radu Mărioara – secretar  (prof. înv. primar la clasa I A) 
➢ Miricioiu Carmen Alexandra (prof.înv.primar la clasa Pregătitoare A) 
➢ Lecoiu Alexandra – membru (învăţătoare la clasa Pregătitoare B) 

 
ORGANIZARE 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul și aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar și a Statutului elevului . 

S-a intocmit Planul managerial si planul operațional pentru organizarea activității ciclului primar. 
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării 

transdisciplinare și 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 în centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie. 
Fiecare învățător a parcurs materia prevăzută în primul semestru 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 învăţării, 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. 
     În general, elevii claselor pregătitoare, I şi a II-a sunt bine pregătiţi, 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 instituționalizați, cu părinti plecați in străinatate sau a celor care trăiesc din venit minim. 
     Activitățile planificate în cadrul proiectului de lectură ″Comoara din spatele cuvintelor″ s-au desfășurat conform graficului stabilit de către responsabila 
acestuia, înv. Banu Ştefania Diana. Acestea au dus la atingerea obiecivelor specifice: dobândirea competențelor de citit- scris ( stadial, conform 
standardelor curriculare);  dobândirea competențelor de prelucrare, procesare a elementelor de conținut oferite de text (stadial, conform cu ciclul de 
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achiziții); dobândirea competențelor de identificare, formulare și internalizare a mesajului transmis de text; formarea capacității de comunicare ca 
element de bază în stabilirea relațiilor inter/ intrapersonale; dezvoltarea interesului pentru textul propriu ( scris și citit). 
 
       Principalele activităţi ale comisiei metodice în semestrul I  au fost: 
● participarea metodiștilor și a responsabilului de comisie la consfătuirile organizate de ISJ Dâmboviţa; 
● discutarea testelor iniţiale; 
● întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare; 
● participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cercuri pedagogice şi cursuri de perfecționare; 
● serbări școlare/ateliere de lucru cu părinții; 
● lecţii demonstrative; 
● ateliere de lucru, exemple de bună practică. 

 

TITLUL ACTIVITATII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

Stabilirea calificativelor 
anuale pentru anul şcolar 

2018-2019 
- Atelier - Stabilirea 
tematicii comisiei, a 

obiectivelor aferente în 
concordanță cu 

curriculum-ul școlar și a 
subiectelor pentru testele 

iniţiale 
Organizarea programului 

Şcoală după şcoală la 
clasele pregătitoare, I şi a 

II-a 
 

 
 

 septembrie 
2019 

   
  În cadrul atelierului au foststabilite 
calificativele anuale pentru anul școlar 
2019-2020, au fost elaborate 
documentele comisiei metodice, au fost 
stabilite responsabilitățile membrilor și 
propuse diverse activități. 
             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.  
      Au fost discutate aspecte 
organizatorice privind programul Şcoală 
după şcoală. 

 
-Elaborarea 

documentelor propuse; 
-Stabilirea 

responsabilităților 
membrilor comisiei; 

 
 
 
 

- Propunerea, analiza și 
stabilirea subiectelor 

pentru testele inițiale. 

 
Prof.înv.primar 
Manole Maria 

Adriana 
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Abordarea tematică şi 
integrată a orelor de 

Muzică şi mişcare 
 

- Masă rotundă - 
Constatări în urma 

aplicării testelor inițiale și 
stabilirea unor măsuri 

ameliorative / de 
dezvoltare 

 
 

 
octombrie 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   A fost prezentată situația rezultatelor 
obținute în urma aplicării testărilor 
inițiale. S-a constatat că acestea au fost 
relativ bune, atât la nivelul claselor I, cât 
și a claselor a II-a. 
    La nivelul claselor pregătitoare au fost 
aplicate teste iniţiale însoţite de 
instrumente destinate cunoaşterii 
elevilor. Au fost întocmite rapoarte 
iniţiale ce au fost prezentate părinţilor în 
cadrul şedinţelor de consiliere individuală. 
   S-a remarcat faptul că cele mai multe 
greșeli au apărut la identificarea unor 
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. 

 
 
 

- Analiza rezultatelor 
obținute la testările 

inițiale. 
 

- Stabilirea unor măsuri 
ameliorative / de 

dezvoltare. 

 
 

Responsabil- 
Prof.înv.primar 
Manole Maria 

Adriana 

Masă rotundă 
Noutăți prezentate la 

Consfătuirile județene din 
octombrie 2019 

 
Noiembrie 
2019 
 
 
 

     Doamnele învățătoare  Manole Maria  
Adriana, Miricioiu Alexandra și Puiu 
Olimpia  au diseminat informațiile primite 
în urma participării la consfătuirile 
județene.  

- Perfecţionarea şi 
optimizarea activităţii 

instructiv-educative prin 
schimbul de informații. 

Prof. pt. înv. 
primar Manole 
Maria Adriana 

 
 

     Modalităţi de abordare 
şi analiză a programelor 
şcolare 
 

Elemente de metodică a 
Matematicii şi explorării 
mediului în ciclul primar 

 
 2 decembrie 

2019 

    Responsabilul comisiei metodice a 
susţinut o lecţie demonstrativă la 
disciplina Matematică şi explorarea 
mediului având ca temă Nevoi de bază ale 
animalelor –apă, aer, hrană.  
   Membrii comisiei au apreciat calitatea 
actului didactic şi stilul de lucru al elevilor. 

 
- Aprecierea calităţii şi a 

eficienţei actului 
instructiv - educativ 
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Lecţie demonstrativă 
susţinută de doamna 

profesor pentru 
învățământul primar 

Manole Maria Adriana la 
clasa a II-a B 

 
 
 
 
 

Evaluare sumativă  
Evaluare Naţională 

 

    Au fost discutate aspecte ce vizează 
abordarea integrată a conţinuturilor 
programelor şcolare. 
 
Au fost diseminate şi analizate 
informaţiile primite în cadrul cercului 
pedagogic la care au toți membrii 
comisiei. 
 
Au fost elaborate testele de evaluare 
sumativă la sfârşitul semestrului I şi a fost 
stabilit un grafic de pregătire 
suplimentară în vederea susţinerii 
Evaluării naţionale de către elevii claselor 
a II-a. 

 
Profesor înv. 

Primar Manole 
Maria Adriana 

 
 
COMUNICARE 
      În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor pregătitoare, I şi a II-a colaborarea a fost eficientă, cadrele didactice împărtăşind reciproc din 
experienţa didactică dobândită (prezentarea de exemple de buna practică, interasistențe, activități 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.  
 
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   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.  
     Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor realizându-se prin catalogul electronic, la şedinţele cu părinţii, la consultaţii, în aşa fel 

 
       S-a putut observa la elevi: 

• atitudine pozitivă faţă studiu; 

• receptivitate la metode şi procedee didactice moderne, interactive, aplicații utile în învățare; 

• receptivitate la modernizarea mijloacelor de învăţământ; 

încât intervenţiile pentru remediere să se realizeze în timp util.  
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• 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; 

• neimplicarea unor părinți în viața școlară a copiilor. 
 
 

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.).  
                       Cursuri de formare: 
      Cursuri clasa pregătitoare- Lecoiu Alexandra 
      Curs ,,Să gândim logic împreună cu copii”- toate cadrele didactice(excepție- doamna Voinea Daniela) 
 
EVALUARE     

Pe parcursul semestrului, 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. 
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     CONCLUZII 
 
PUNCTE TARI: 

• realizarea tuturor activităților propuse la termenul stabilit; 

• implicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile desfășurate; 

• realizarea unui util schimb de experiență între cadrele didactice; 

• realizarea unor modele de planificări și de teste de evaluare sumativă; 

• realizarea multor activități extracurriculare;  

• atenția foarte mare acordata relației cu familia; 

• implementarea unui program Şcoală după şcoală cu elevii claselor pregătitoare, I  şi a II-a în care sunt implicaţi membrii comisiei (Radu Mărioara la 
clasa I, Miricoiu Alexandra la clasa pregătitoare,  Lecoiu Alexandra la clasele pregătitoare și I, Manole Maria Adriana la clasele a II-a); 

• implicarea membrilor comisiei în programul european POCU  (Manole Adriana, Miricioiu Alexandra); 

• existenţa în cadrul comisiei a unor cadre didactice cu vastă experienţă (Miricioiu Aexandra, Puiu Olimpia – metodiste ISJ). 
 
 
 
          PUNCTE SLABE: 

• timp insuficient pentru realizarea optimă a activităţilor metodice din cadrul comisiei, cadrele didactice fiind implicate în foarte multe activităţi 
(practică pedagogică, Şcoală după Şcoală, POCU, inspecţii etc); 

• neimplicarea tuturor cadrelor didactice în derularea unor proiecte și programe. 
 
  
  PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII: 

• realizarea orarului la începutul anului şcolar astfel încât să membrii comisiei să aibă o oră liberă simultan, pentru a se putea întâlni în cadrul 
comisiei metodice. 

• Principalele activităţi ale comisiei metodice în semestrul al II-lea  au fost: 

• proiectarea unităţilor de învăţare și a activităților extrașcolare pentru săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun”;(activități desfășurate online); 

• participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cursuri de perfectionare; 

• ateliere de lucru, exemple de bună practică . 
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ORGANIZARE 
 

TITLUL ACTIVITATII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

 
Întocmirea raportului 

de activitate semestrial 
Propunerea de activităţi 
extracurriculare pentru 

semestrul al II-lea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 februarie 
2020 

 

Fiecare ȋnvățător a descris pe scurt  situația la 
ȋnvățătură a elevilor la sfârșitul primului 
semestru, punctând aspectele la care elevii au 
ȋntâmpinat dificultăți de ȋnvățare. S-au propus 
măsuri de ameliorare și au fost menționați 
elevii care au obținut rezultate deosebite la 
concursurile organizate ȋn primul semestru. 
Au fost centralizate propunerile de activități 
extrașcolare astfel ȋncât fiecare profesor să 
aibă cel puțin o activitate planificată lunar. 
Raportul de activitate a fost ȋntocmit de către 
responsabilul comisiei pe baza informațiilor 
furnizate de membrii comisiei. 

 
 
 

- Elaborarea documentelor 
menționate (Raportul de 

activitate semestrial și 
Centralizarea activităților 
extrașcolare la nivel de 

comisie) 
- stabilirea unor măsuri 

ameliorative pentru elevii 
cu dificultăți de ȋnvățare. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Responsabil 

comisie 
Prof. pt. înv. 

primar Manole 
Maria Adriana 

 
 
 
 
 
 

 

Dezvoltarea personală a 
şcolarilor mici la clasa 
pregătitoare 
Lecţie demonstrativă 
susţinută de doamna 
profesor Lecoiu 
Alexandrala clasa 
pregătitoare B 

Februarie 
2020 

 
 

Lecţia susţinută de domnișoara profesor a a 
fost predată într-o manieră integrată punând 
accent pe particularităţile individuale ale 
elevilor. 
Toți membrii comisiei au fost prezenți.  
 

Perfecţionarea şi 
optimizarea activităţii 

instructiv-educative prin 
schimbul de bune practici 

Responsabil 
comisie 

Prof. pt. înv. 
primar Manole 
Maria Adriana 
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Stabilirea programului 
activităţilor extraşcolare 
pentru săptămâna „Să 
ştii mai multe, să fii mai 
bun” 

  
 
 

Martie 
2020 

 

Au fost făcute propuneri de activităţi ce pot fi 
desfăşurate în comun cu mai multe clase 
(vizionarea unei piese de teatru, Lumea lui 
Ştie-tot, excursii). 

Perfecţionarea şi 
optimizarea activităţii 

instructiv-educative prin 
schimbul de bune practici. 

Responsabil 
comisie 

Prof. pt. înv. 
primar Manole 
Maria Adriana 

Evaluarea Naţională la 
clasele a II-a  

Mai 2020 În acest an școlar elevii nu au suținut EN.    

 
Evaluarea activităţilor 
desfăşurate în 
săptămâna „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun” 
 

 
Iunie 
2020 

 
Fiecare cadru didactic a prezentat cele mai 
reușite activități desfășurate pe parcursul 
săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”. 

 
-Stimularea și optimizarea 

activității învățătorilor; 
 
 
 

Perfecţionarea şi 
optimizarea activităţii 
instructiv-educative prin 
schimbul de bune practici 

Responsabil 
comisie 

Prof. pt. înv. 
primar Manole 
Maria Adriana 

 
 

Toți învățătorii 
(întrunire 

online) 

 
Întocmirea raportului de 
activitate a comisiei  

14 iunie 
2019 

Au fost prezentate pe scurt rezultatele 
evaluărilor finale la clasele I  şi a a II-a precum 
și rapoartele ȋntocmite pentru elevii claselor 
pregătitoare, evidențiindu-se punctele tari și 
slabe. S-au propus măsuri remediale pentru 
elevii care au ȋntâmpinat dificultăți de 
ȋnvățare. 
Responsabilul comisiei a ȋntocmit prezentul 
raport, pe baza informațiilor furnizate de 
membrii comisiei. 

Elaborarea raportului 
anual de activitate a 
comisiei metodice 

Prof. pt. înv. 
primar Manole 
Maria Adriana 

*  Unele activităţi propuse la începutul semestrului nu s-au mai putut desfășura datorită faptului că unele activități nu se pot desfășura online.  
 
COMUNICARE 

Pe parcursul semestrului, cadrele didactice membre ale prezentei comisii au avut o relație de colaborare și comunicare eficientă ȋn scopul 
diseminării bunelor practici, a rezolvării unor probleme ȋntâmpinate ȋn procesul de predare-ȋnvățare și pentru organizarea corectă a unor activități 
educative  școlare și extrașcolare prin nenumărate întâlniri online. 
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CONTROL ŞI VERIFICARE 
            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.În acest semestru consultațiile cu părinții s-au desfășurat telefonic, iar ședințele au 
fost organizate doar online. 

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, la începutul semestrului, 
iar pe parcursul și la finalul semestrului elevii au primit teste online.  
       S-a putut observa la elevi: 

• interes pentru propriul progres şcolar; 

• atitudine pozitivă faţă studiu, față de aplicațiile utile în învățare; 

• 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; 

• deprinderea și dorința de a lucra ȋn echipă; 

• creșterea capacității de autoevaluare; 

• tot mai puțini elevi au nevoie de ȋndrumare continuă din partea cadrului didactic. 
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: 

• dezvoltarea competențelor digitale a tuturor elevilor pentru participarea zilnică a acestora la activitățile didactice în regim online, 

• lipsa deprinderii de a-şi exprima opiniile şi de a le argumenta corespunzător; 

• în general, clasele sunt dominant eterogene, elevii au ritmuri de învăţare diferite;  

• situaţia, uneori dificilă, a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate sau  cu elevii care au nevoie de sprijin pentru a folosi dispozitivele necesare pentru 
prticiparea la ore. 

 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Pe parcursul celui de-al doilea semestru interesul cadrelor didactice pentru formare profesională și perfecționare s-a manifestat prin: 

• absolvirea  cursurilor de formare: 
Curs CRED- Miricioiu Alexandra, Radu Marioara;  

• participarea la webinarii-toate cadrele didactice; 

• participarea la concursuri școlare și olimpiade –în acest semestru elevii nu au participat la concursuri și olimpiade școlare. 
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  EVALUARE 
Pe parcursul anului, cadrele didactice au dovedit:   

• predarea s-a realizat ȋn cea mai mare măsură la nivel transdisciplinar și interdisciplinar, proiectarea unităților de ȋnvățare fiind axată pe teme din 
sfera de interes a elevilor; 

• interes pentru diversificarea şi modernizarea metodelor şi a procedeelor didactice, cât şi a mijloacelor de învăţământ; 

• respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în procesul de predare – învăţare – evaluare; 

• asigurarea caracterului practic – aplicativ; 

• interes pentru dezvoltarea personală continuă. 
 
CONCLUZII 

 
PUNCTE TARI: 

• implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate la nivelul comisiei metodice pentru descoperirea celor mai bune modalități de lucru 
cu elevii în regim online(Mentimeter, Kahoot, tabla virtuală Jamboard, platforma Clasrrom, Wordwall, I-nigma, Google forms); 

• intereseul tot mai mare a majorităţii cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă; 

• realizarea unui util schimb de experienta intre cadrele didactice; 

• realizarea unor modele de planificari și de teste de evaluare sumativă (Google forms); 

• desfășurarea unor activități extracurriculare online foarte interesante pentru elevi;  

• atenția foarte mare acordată relației cu familia; 
               
PUNCTE SLABE: 

• imposibilitatea  desfășurării tuturor activităților propuse la începutul semestrului; 

• limitarea comunicării dintre elevi. 
      
   PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII: 

• mai mare atenţie acordată diseminării informaţiilor obţinute în urma cursurilor de formare şi altor forme de perfecţionare pentru sprijinirea celor 
care nu participă la astfel de activităţi. 

 
ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  
COMISIA  METODICĂ a ÎNVĂȚĂTORILOR claselor a III-a și a IV-a 
          PREMISE 
 

 Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, activitatea comisiei, cuprinsă în planul managerial întocmit de responsabilul comisiei şi aprobat de membrii 
acesteia, a vizat atingerea următoarelor obiective generale: 
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• Implementarea unui program de dezvoltare curriculară – „Curriculum pentru viitor”(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 personală.); 

• Dezvoltarea resurselor umane în cadrul programului „Împreună pentru viitor – elevi, părinţi, profesori”( 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, precum şi valorificarea experienței personale/ profesionale a părinților identificați ca 
resursă în activitățile extracuriculare derulate în parteneriat cu cadrele didactice și cu elevii); 

• Dezvoltarea bazei materiale – Fiecare clasă – un cadru modern de desfăşurarea a procesului educativ (Crearea unui climat de siguranţă fizică şi 
libertate spirituală pentru elevii şcolii);  

• Implementarea programului de dezvoltare organizaţională, a relaţiilor sistemice şi a relaţiilor comunitare Creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate 
(Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie; Imbunătățirea strategiei de diseminare a achizițiilor dobândite prin 
participarea la proiecte și programe comunitare.) 

 
RESURSE UMANE 
      Comisia metodică a învăţătorilor claselor  a III-a şi a IV-a din Colegiul Național Constantin Cantacuzino  s-a constituit în conformitate cu prevederile 
R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă: 
➢ Brebeanu Ciprian Dorel– responsabil comisie metodică,  prof.înv.primar la clasa a III-a C 
➢ Stroescu Stana- membru (prof. înv. primar la clasa a III-a A) 
➢ Tinciu Magdalena - membru (învaţatoare la clasa a III-a B) 
➢ Păun Virginia – membru (prof. înv. primar la clasa a IV-a A) 
➢ Gherghescu Laurenţiu – membru (prof. înv. primar la clasa a IV-a B) 
➢ Dumitru Liliana – membru (prof. înv. primar la clasa a IV-a C) 
➢ Bejinaru Claudia – membru (prof. înv. primar la clasa a IV-a D) 

 
 
 
ORGANIZARE 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unitatilor de 
învățământ preuniversitar și a Statutului elevului . 

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 evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie. 
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Fiecare învățător a parcurs materia prevăzută în primul semestru 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, 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 a III-a şi a IV-a sunt bine pregatiţi, şi-au însuşit conţinuturile prevăzute în programa şcolară, bagajul  de cunoştinţe şi 
competenţele dobândite fiind la un nivel bun.  
       Principalele activităţi ale comisiei metodice în semestrul I  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 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

Stabilirea calificativelor 
anuale pentru anul 
şcolar 2018-2019 

 
- Atelier - Stabilirea 
tematicii comisiei, a 

obiectivelor aferente în 
concordanță cu 

curriculum-ul școlar și a 
subiectelor pentru 

testele iniţiale 
Organizarea 

programului Şcoală 
după şcoală la clasele a 

III-a şi a IV-a 
 

 
3 

septembrie 
2019 

 
 

13 
septembrie 

2019 

 
În cadrul atelierului au fost elaborate 

documentele comisiei metodice, au fost 
stabilite responsabilitățile membrilor și 

propuse diverse activități. 
Fiecare cadru didactic a prezentat câte o 

variantă de subiecte pentru testările inițiale la 
Limba şi literatura română şi Matematică. 

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. 
Au fost discutate aspecte organizatorice 
privind programul Şcoală după şcoală. 

 
-Elaborarea 

documentelor propuse; 
-Stabilirea 

responsabilităților 
membrilor comisiei; 

 
 
 
 

- Propunerea, analiza și 
stabilirea subiectelor 

pentru testele inițiale. 

 
Prof.înv.primar 

Brebeanu 
Ciprian 
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- Masă rotundă - 

Constatări în urma 
aplicării testelor inițiale 
și stabilirea unor măsuri 

ameliorative / de 
dezvoltare 

 
Stabilirea unor strategii 
de educaţie remedială 

 

 
4 

octombrie 
2019 

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 III-a, cât şi la nivelul 

claselor a IV-a. 
La limba şi literatura română s-a remarcat 

faptul că cele mai multe greșeli au apărut la 
aşezarea în pagină a unui text propriu şi la 
folosirea semnelor de punctuaţie (mai ales 
virgula) – la clasele a III-a, şi la identificarea 

valorii morfologice a cuvintelor – clasele a IV-
a. 

În ceea ce priveşte competenţele matematică, 
nu toţi elevii claselor a III-a reuşesc să afle 

numărul necunoscut şi nu recurg întotdeauna 
la utilizarea planului de rezolvare în 

abordarea problemelor, iar cei de la clasele  a 
IV-a întâmpină dificultăţi în rezolvarea unor 
exerciţii complexe cu mai multe operaţŞii şi 

paranteze. 
Prin urmare, s-au stabilit măsuri de 

ameliorare/dezvoltare pentru îmbunătățirea 
rezultatelor viitoare. 

 
- Analiza rezultatelor 
obținute la testările 

inițiale. 
 

- Stabilirea unor măsuri 
ameliorative / de 

dezvoltare. 
 

Elaborarea raportului şi 
includerea acestuia în 

mapa comisiei 
metodice 

 
 
 

Prof.înv.primar 
Brebeanu 

Ciprian 

Lecţie demonstrativă la 
clasa a IV-a C la 

disciplina Limba şi 
literatură română 

 
Stabilirea graficului de 
pregătire suplimentară 

la clasele a IV-a 

 
18 

noiembrie 
2019 

Doamna profesor Dumitru Liliana a susţinut o 
lecţie demonstrativă la Limba şi literatura 

română având ca temă „Personajele. 
Asemănări şi deosebiri”, tipul lecţiei fiind 
mixtă. Pentru realizarea competenţelor 
propuse, doamna profesor a folosit atât 

metode tradiţionale cât şi moderne (diagrama 
Venn). 

S-a stabilit de comun acord un grafic de 
pregătire suplimentară în vederea susţinerii 
evaluării naţionale la clasele a IV-a, dar şi de 

- Perfecţionarea şi 
optimizarea activităţii 
instructiv-educative 

prin schimbul de bune 
practici. 

 
 
 
 
 

Prof. pt. înv. 
primar Dumitru 

Liliana 
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educaţie remedială la clasele a II-a, pe baza 
constatările realizate în urma susţinerii 

evaluării naţionala la clasa a II-a, dar şi a 
evaluării iniţiale – pentru clasele a III-a. 

Elaborarea graficului de 
pregătire suplimentară 

Modalităţi de abordare 
a textului narativ la 

clasele a III-a şi a IV-a 
(cerc pedagogic) 

 
 

Lecţie demonstrativă  la 
clasa a IV-a D la 

disciplina Educaţie 
civică 

 
12  

decembrie 
2019 

Toţi membrii comisiei au participat la cercul 
pedagogic organizat la Şcoala Gimnazială Ulmi 

în cadrul căruia s-au dezbătut modalităţi 
eficiente de abordare a textului narativ. 

Tematica a fost discutată şi în cadrul şedinţei 
comisiei metodice. 

Doamna profesor pentru învăţământul primar 
Bejinaru Claudia a susţinut o lecţie 

demonstrativă la disciplina Educaţie civică, 
având ca temă „Cinstea şi necinstea ca valori 

morale”. S-a putut observa utilizarea cu 
precădere a metodelor moderne  

(problematizarea, predicţia, dezbaterea), dar 
şi a celor tradiţionale. Temele dezbătute de 

elevi au fost corelate cu experienţa de viaţă a 
elevilor, păstrându-se totuşi caracterul 

ştiinţific şi terminologia corectă. 

 
- Aprecierea calităţii şi a 

eficienţei actului 
instructiv - educativ 

Prof. pt. înv. 
primar Bejinaru 

Claudia 

Întocmirea raportului 
semestrial  de activitate 

a comisiei metodice. 

20 
decembrie 

2019 

Responsabilul comisiei metodice a elaborat 
prezentul raport ce va fi înaintat conducerii 

şcolii. 

Elaborarea raportului 
semestrial de activitate 

Prof. pt. înv. 
primar 

Brebeanu 
Ciprian 

 
COMUNICARE 
      În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor a III-a şi a IV-a 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.  
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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.  
     Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor realizându-se prin catalogul electronic, la şedinţele cu părinţii, la consultaţii, în aşa fel 

  
       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. 
 
 
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.).  
 Mai multe cadre didactice au participat la cursul de formare „Să gândim logic împreună cu copiii” organizat în cadrul unităţii, curs acreditat, în 
urma căruia cadrele didactice participante au dobândit câte 10 cpt. În această activitate au fost implicaţi următorii profesori: Stroescu Stana – 
formator, Brebeanu Ciprian, Dumitru Luiliana, Bejinaru Claudia – cursanţi. 
 De asemenea, şi-au manifestat intenţia şi au fost aprobaţi pentru participarea în seria 3 de formare a cursului „CRED” a prof. Bejinaru Claudia şi 
prof. Brebeanu Ciprian. 

încât intervenţiile pentru remediere să se realizeze în timp util.  
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            În cadrul activităţilor extracurriculare  cadrele didactice Brebeanu Ciprian, Bejinaru Claudia şi Stroescu Stana au participat la activităţi 
internaţionale: CODEWEEK – Săptămâna mondială a programării şi UNICEF – cea mai mare lecţie din lume despre drepturile copiilor. 

 
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 la termenul stabilit; 

• implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate; 

• realizarea unui util schimb de experienta intre cadrele didactice; 

• realizarea unor modele de planificari și de teste de evaluare sumativa; 

• realizarea multor activități extracurriculare;  

• atenția foarte mare acordată relației cu familia; 

• implementarea unui program Şcoală după şcoală cu elevii claselor a III-a şi a IV-a în care sunt implicaţi membrii comisiei (Brebeanu Ciprian); 

• implicarea membrilor comisiei în programul european POCU   (Stroescu Stana); 

• existenţa în cadrul comisiei a unor cadre didactice cu vastă experienţă (Stroescu Stana – formator în alternativa Step by step, metodist ISJ, 
membru în consiliul consultativ al ISJ-ului). 
 

          
 

 PUNCTE SLABE: 

• timp insuficient pentru realizarea optimă a activităţilor metodice din cadrul comisiei, cadrele didactice fiind implicate în foarte multe activităţi 
(practică pedagogică, Şcoală după Şcoală, POCU, inspecţii etc). 
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   PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII: 

• realizarea orarului la începutul anului şcolar astfel încât  membrii comisiei să aibă o oră liberă simultan, pentru a se putea întâlni în cadrul comisiei 
metodice. 

 Din cauza suspendării activităților școlare pe date de 11.03.2020 și trecerii la activitățile online principalele activităţi ale comisiei metodice 
în semestrul al II-lea  au fost: 

• participarea membrilor comisiei la cercul pedagogic organizat de ISJ Dâmboviţa prin exemple de bună practică din activitățile școlare online; 

• proiectarea unităţilor de învăţare și a activităților extrașcolare pentru săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun” și desfășurarea acestora în 
format online; 

• participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cursuri de perfectionare în format fizic și online; 

• lecţie demonstrativă; 

• ateliere de lucru, exemple de bună practică, ședințe de instruire pentru utilizarea aplicațiilor digitale necesare în predarea online. 
 
ORGANIZARE 
 

TITLUL ACTIVITATII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

 
Întocmirea raportului 

de activitate semestrial 
Propunerea de 

activităţi 
extracurriculare pentru 

semestrul al II-lea 

 
 

20 
ianuarie 
2020 

 

Fiecare ȋnvățător a descris pe scurt  situația la 
ȋnvățătură a elevilor la sfârșitul primului 
semestru, punctând aspectele la care elevii au 
ȋntâmpinat dificultăți de ȋnvățare. S-au propus 
măsuri de ameliorare și au fost menționați 
elevii care au obținut rezultate deosebite la 
concursurile organizate ȋn primul semestru. 
Au fost centralizate propunerile de activități 
extrașcolare astfel ȋncât fiecare profesor să 
aibă cel puțin o activitate planificată lunar. 
Raportul de activitate a fost ȋntocmit de către 
responsabilul comisiei pe baza informațiilor 
furnizate de membrii comisiei. 

 
 
 

- Elaborarea documentelor 
menționate (Raportul de 

activitate semestrial și 
Centralizarea activităților 
extrașcolare la nivel de 

comisie) 
- stabilirea unor măsuri 

ameliorative pentru elevii 
cu dificultăți de ȋnvățare. 

 
Prof. pt. înv. 

primar 
Brebeanu 

Ciprian 
 

Toţi învăţătorii 
 

Prof. înv. primar 
Brebeanu 
Ciprian 
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Aplicarea noilor 
metode digitale 
(Kahoot) în evaluarea 
formativă la disciplina 
matematică 
 
Noutăți legate de 
Evaluarea națională la 
clasa a IV-a 

 
 

9 martie 
2020 

Domnul profesor Brebeanu Ciprian Dorel a 
susținut o lecție demonstrativă la 
disciplina matematică, folosind în predarea 
elementelor de geometrie (Unghiul) suport 
concret, intuitiv și aplicații digitale de predare 
și evaluare (manual digital, aplicația Kahoot). 
 
Doamna profesor Păun Virginia a prezentat 
metodologia si graficul evaluării naționale la 
clasa a IV-a punctând noutățile apărute.  

 
- Aprecierea calităţii şi a 

eficienţei actului instructiv 
- educativ 

 
Toate cadrele 

didactice 
 

prof. Brebeanu 
Ciprian 

 
prof Păun 
Virginia 

Cerc pedagogic 
semestrul al II-lea 

mai 
2020 

Organizarea cercului pedagogic din semestrul 
al II-lea a fost realizată online sub forma 
diseminării unor exemple de bune practici din 
activitățile desfășurate cu elevii, atât activități 
de învățare cât și activități extrașcolare. 

 
 

- Schimb de bune practici –  
 

Îmbunătățirea actului 
instructiv-educativ 

Toate cadrele 
didactice 

 
Întocmirea raportului 
de activitate a comisiei  

14 iunie 
2020 

Au fost prezentate pe scurt rezultatele 
evaluărilor finale la clasele I  şi a a II-a precum 
și rapoartele ȋntocmite pentru elevii claselor 
pregătitoare, evidențiindu-se punctele tari și 
slabe. S-au propus măsuri remediale pentru 
elevii care au ȋntâmpinat dificultăți de 
ȋnvățare. 
Responsabilul comisiei a ȋntocmit prezentul 
raport, pe baza informațiilor furnizate de 
membrii comisiei. 

Elaborarea raportului 
anual de activitate a 
comisiei metodice 

Prof. pt. înv. 
primar 
Brebeanu 
Ciprian 

*   Din cauza suspendării activităților din școli începând cu 11.03.2020, inclusiv a evaluării naționale, activitățile prevăzute la punctele 7,8 și 9 din  
graficul activităților au fost anulate și au fost înlocuite cu activități de formare online la nivelul întregii școli și cu ateliere de lucru în care au fost  
prezentate aplicații digitale utile (Zoom, Classdojo, Gsuite for education etc) și exemple de bună practică. 
 
COMUNICARE 

Pe parcursul anului școlar, cadrele didactice membre ale prezentei comisii au avut o relație de colaborare și comunicare eficientă ȋn scopul 
diseminării bunelor practici, a rezolvării unor probleme ȋntâmpinate ȋn procesul de predare-ȋnvățare și pentru organizarea corectă a unor activități 
educative online.  
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CONTROL ŞI VERIFICARE 
            Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea rezultatelor realizându-se prin catalogul electronic, la şedinţele cu părinţii (face-to-face sau 
online), la consultaţii, în aşa fel încât intervenţiile pentru remediere să se realizeze în timp util. 

Materia prevăzută în programele școlare nu a fost parcursă integral din cauza desfășurării activităților online care au presupus alocarea unui timp 
mai mare fiecărui conținut. Evaluarea performanțelor elevilor s-a realizat vizând doar conținuturile predate, iar evaluările sumative de la finalul celui de-
al doilea semestru s-au realizat în format online. 
     .  
       S-a putut observa la elevi: 

• interes pentru propriul progres şcolar; 

• atitudine pozitivă faţă de studiu, participând în număr foarte mare la activitățile online; 

• receptivitate la metode şi procedee didactice moderne, interactive, digitale (ClassDojo, Gsuite for Education – Classroom, Zoom, Kahoot); 

• receptivitate la modernizarea mijloacelor de învăţământ; 

• capacitate de a extrage părţile importante din ceea ce au învăţat; 

• deprinderea și dorința de a lucra ȋn echipă; 

• creșterea capacității de autoevaluare și interevaluare. 
              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-şi exprima opiniile şi de a le argumenta corespunzător; 

• în general, clasele sunt dominant eterogene, elevii au ritmuri de învăţare diferite;  

• situaţia, uneori dificilă, a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate. 
 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
Pe parcursul celui de-al doilea semestru interesul cadrelor didactice pentru formare profesională și perfecționare s-a manifestat prin: 

• participarea tuturor cadrelor didactice la ședința cercului pedagogic. 
Absolvirea  cursurilor de formare:  

• Să gândim logic împreună cu copiii (10 credite 42 de ore) – absolvit de prof. Brebeanu Ciprian, prof. Dumitru Liliana, prof. Bejinaru Claudia; 

• CRED – Curricululm relevant, educație deschisă pentru toți (20 de credite, 60 de ore face-to-face, 60 de ore online) – absolvit de prof. Brebeanu 
Ciprian, prof. Bejinaru Claudia; 

• Profesor în online – Digital Nation – absolvit de prof. Brebeanu Ciprian, prof. Bejinaru Claudia, prof. Stroescu Stana; 

• Educație altfel (curs online) – absolvit de prof. Stroescu Stana și Prof. Bejinaru Claudia; 

• Academia ABC  (curs online) – absolvit de prof. Stroescu Stana; 
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• participarea la conferinţe şi workshop-uri online desfășurate atât la nivelul școlii cât și la nivel național; 

• participarea doamnei profesor Stroescu Stana în calitate de formator în alternativa Step by step la Summitul Step-by-step – 25 de ani de step-by-
step în România; 

• participarea la concursuri școlare și olimpiade – foarte mulți elevi au participat la concursuri școlare avizate: Gazeta matematică junior (etapa I), 
Amintiri din copilărie (etapa I), Mate+ (faza locală). Celelalte etape au fost anulate din cauza închiderii școlilor; 

• diplomă de excelență obținută de eleva Iosif Sara Maria (clasa a III-a C) în cadrul proiectului cu participare națională Totul va fi bine organizat de 
Voluntarex în colaborare cu CJRAE Mureș; 

• premiul I la concursul Copilărie, leagăn fericit (CAEN 148) la secțiunea Muzică ușoară obținut de eleva Iosif Sara Maria (clasa a III-a C). 
 

EVALUARE        
Pe parcursul anului, cadrele didactice au dovedit:   

• predarea s-a realizat ȋn cea mai mare măsură la nivel transdisciplinar și interdisciplinar, proiectarea unităților de ȋnvățare fiind axată pe teme din 
sfera de interes a elevilor; 

• 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.; 

• respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în procesul de predare – învăţare – evaluare; 

• asigurarea caracterului practic – aplicativ; 

• interes pentru dezvoltarea personală continuă. 
 

CONCLUZII 
 
PUNCTE TARI: 

• implicarea tuturor cadrelor didactice in activitatile desfasurate la nivelul comisiei metodice; 

• intereseul tot mai mare a majorităţii cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă; 

• existenţa la nivelul comisiei a cadrelor didactice cu vastă experienţă (toți profesorii și învățătorii au gradul didactic I) şi a persoanelor suport 
(formator Educaţie financiară şi Step by step – Stoescu Stana, metodişti ISJ – Stroescu Stana); 

• realizarea unui util schimb de experienta intre cadrele didactice; 

• rezultate foarte bune la concursurile școlare și extrașcolare; 

• realizarea unor modele de planificări și de teste de evaluare sumativă; 

• realizarea multor activități extracurriculare în format online; 

• atenția foarte mare acordată relației cu familia; 
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• implementarea unui program Şcoală după şcoală cu elevii claselor a III-a și a IV-a  în care sunt implicaţi membrii comisiei (Stroescu Stana – doar pe 
sem. I și Brebeanu Ciprian la clasa a III-a); 

• implicarea în proiectul POCU a cadrelor didactice Stroescu Stana, Bejinaru Claudia.  
        

PUNCTE SLABE: 

• lipsa abilităților din domeniul IT ale unor cadre didactice  

• nu toţi membrii comisiei au abilităţi TIC. 
 

   PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII:  

• atenţie acordată diseminării informaţiilor obţinute în urma cursurilor de formare şi altor forme de perfecţionare pentru sprijinirea celor care nu 
participă la astfel de activităţi. 

  
ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  
COMISIA  METODICĂ a ÎNVĂȚĂTORILOR claselor Step by Step 
           
PREMISE 

 Pe parcursul semestrului I al  anului şcolar 2019-2020, 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 Step by Step, din Colegiul Național Constantin Cantacuzino  s-a constituit în conformitate cu prevederile 
R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă: 
➢ Muscăloiu Loredana – responsabil comisie metodică,  prof.înv.primar la clasa a II-a S; 
➢ Stroe Alexandra - secretar (prof.înv.primar  la clasa a II-a  S); 
➢ Marcu Luminiţa – membru (prof.înv.primar  la clasa I S); 
➢ Ciovlică Isabela- membru (prof.înv.primar la clasa a IV-a S); 
➢ Călin Gabriela - membru (prof.înv.primar la clasa I S); 
➢ Tatomir Roxana - membru (prof.înv.primar la clasa a III-a S); 
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➢ Măguleanu Anamaria - membru (prof.înv.primar la clasa a III-a S); 
➢ Banu Diana Ştefania - membru (învăţătoare la clasa a IV-a S); 
➢ Chiru Andi - membru (prof.înv.primar la clasa pregătitoare S); 
➢ Andreescu Cristina - membru (prof.înv.primar la clasa pregătitoare S). 
 
 

ORGANIZARE 
 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţămant preuniversitar și a Statutului elevului. 

S-a întocmit Planul managerial şi planul operaţional pentru organizarea activităţii ciclului primar. 
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării 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 evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie. 

Repartizarea rezultatelor pe tranşe de medii şi pe clase : 

Comunicare în limba română : 

 

Clasa 
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 
FB B S I Absenţi 

I S 29 29 23 6 - - - 

a II-a S 28 28 20 7 1 - 1 

a III-a S 27 27 22 5 - - - 

a IV-a S 22 21 9 2 1 - 1 

Procentaj   74,57% 23,66% 1,9% 0%  
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Matematică şi explorarea mediului 

Clasa Nr. elevi înscrişi Nr..elevi prezenţi FB B S I Absenţi 

I S 29 29 22 7 - - - 

a II-a S 29 28 11 15 2 - 1 

a III-a S 27 27 21 6 - - - 

a IV-a S 22 21 13 7 1 - 1 

Procentaj   63,80% 33,33% 2,85%   

 
Fiecare învăţător a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice şi unităţilor de învăţare. Astfel activităţile 

de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de unitate de învățare, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. După fiecare oră de evaluare s-au 
defăşurat ore de ameliorare pentru cei cu rămâneri în urmă la învăţătură, respectiv ore de dezvoltare pentru cei care sunt capabili de performanţe. 
Rezultatele elevilor s-au regăsit în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. S-au întocmit fişe de progres şcolar îndividuale pentru 
fiecare competenţă în parte. 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, completându-se fişe de observare sistematică aproape la fiecare oră; 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. 
     În general, elevii claselor Step by Step sunt bine pregătiţi, şi-au însuşit prevederile programei şcolare, cunoştinţele 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 
instituţionalizaţi, cu părinți plecați în străinătate sau a celor care trăiesc din venit minim. 
     Activitățile planificate în cadrul proiectului de lectură „Comoara din spatele cuvintelor″ s-au desfășurat conform graficului stabilit de către responsabila 
acestuia, înv. Banu Ştefania Diana. Acestea au dus la atingerea obiecivelor specifice: dobândirea competențelor de citit- scris ( stadial, conform 
standardelor curriculare); dobândirea competențelor de prelucrare, procesare a elementelor de conținut oferite de text (stadial, conform cu ciclul de 
achiziții); dobândirea competențelor de identificare, formulare și internalizare a mesajului transmis de text; formarea capacității de comunicare ca 
element de bază în stabilirea relațiilor inter/ intrapersonale; dezvoltarea interesului pentru textul propriu ( scris și citit). 
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 La sfârșit de an școlar s-au aplicat  evaluările finale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind analizate ulterior la nivel de comisie 
metodică, observându-se un progres vizibil, după cum urmează 

 

 

Repartizarea rezultatelor pe tranşe de medii şi pe clase : 

Comunicare în limba română : 

Clasa 
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 
FB B S I Absenţi 

I S 29 29 23 6 - - - 

a II-a S 28 27 20 7 0 - 1 

a III-a S 27 27 22 5 - - - 

a IV-a S 22 21 9 3 0 - 1 

Procentaj   74,57% 26,43% 0% 0%  

Matematică şi explorarea mediului 

Clasa Nr. elevi înscrişi Nr. elevi prezenţi FB B S I Absenţi 

I S 29 29 22 7 - - - 

a II-a S 28 27 11 16 0 - 1 

a III-a S 27 27 21 6 - - - 

a IV-a S 22 21 13 8 0 - 1 

Procentaj   63,80% 37,20% 0   
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       Activităţi ale comisiei metodice au fost: 

• participarea membrilor comisiei discuțiile în urma  consfătuirilor organizate de ISJ Dâmboviţa; 

• discutarea testelor iniţiale; 

• întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare; 

• organizarea actitvităţii ,,Festivalul toamnei”; 

• participarea membrilor comisiei la activităţile de perfecţionare prin cercuri pedagogice şi cursuri de perfectionare; 

• organizarea de serbări şcolare; 

• lecţii demonstrative; 

• ateliere de lucru, exemple de bună practică. 
 

 

TITLUL ACTIVITĂTII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE 
URMĂRITE ȘI 
REZULTATE 
OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

 
Utilizarea evaluării în scopul 

optimizării procesului de 
predare-învățare  

 
ianuarie 

2020 

   A fost prezentată situația rezultatelor obținute 
în urma aplicării evaluărilor semestriale. S-a 
constatat că acestea au fost relativ bune la toate 
clasele. 
   S-a remarcat faptul că cele mai multe greșeli la 
comunicare au apărut la redactarea unui text pe 
baza unui suport dat, iar la matematică la 
aplicarea, în exerciții, a terminologiei specifice 
matematicii, la rezolvarea de probleme. 
   Prin urmare, s-au stabilit măsuri de 
ameliorare/dezvoltare pentru îmbunătățirea 
rezultatelor viitoare. 

- Analiza rezultatelor 
obținute la evaluările 

sumative 
(semestriale). 

 
- Stabilirea unor 

măsuri ameliorative / 
de dezvoltare. 

 
prof. Tatomir 
Roxana, prof. 
Măguleanu 
Anamaria 

 
LECȚIE DEMONSTRATIVĂ -
clasa a III-a S, prof. Tatomir 
Roxana/ prof. Măguleanu 

Anamaria 
Activități pe centre 

ianuarie 
2020 

        La această activitate au participat toate 
cadrele didactice care predau la clasele Step by 
Step. Doamnele învățătoare au proiectat şi au 
demonstrat o activitate la centre. A fost un prilej 
bun pentru ca fiecare să prezinte aspecte 
observate de aplicat la clasă, dar şi pentru a 

Stimularea și 
optimizarea 

activității 
învățătorilor; 

-Aprecierea calității 
și a eficienței actului 
instructiv-educativ. 

prof. Tatomir 
Roxana, prof. 
Măguleanu 
Anamaria 
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clarifica unele semne de întrebare cu privire la 
activitatea la centre. 

Activitate cultural-artistică- 
„Hai să dăm mână cu 
mână!”-organizatori toți 
învățătorii claselor Step by 
Step 
 

 

ianuarie 
2020 

     La această activitate au participat toate 
cadrele didactice care predau la clasele Step by 
Step şi doamnele directoare. Activitatea 
cultural-artistică  s-a deschis cu un scurt 
program artistic, fiind urmat de parada 
costumelor populare.  Fiecare clasă a organizat , 
cu ajutorul părinţilor, un târg al produselor 
tradiționale, aducând cozonac, zacuscă, 
prăjituri, etc.  

-Implicarea directă a 
elevilor şi părinţilor 

în proiectarea şi 
desfăşurarea 
activităţilor 
educative 

Toate cadrele 
didactice 

     Sprijinirea și încurajarea 
dezvoltării individuale a 
elevilor și formarea atitudinii 
pozitive a acestora față de 
educația pe care le-o 
furnizează școala 

 
februarie 

2020 

     La această activitate au participat toate 
cadrele didactice care predau la clasele Step by 
Step. A fost prezentat în cadrul activității de 
către doamnele învățătoare  un material în care 
a evidențiat bune practici în activitatea școlară și 
extrașcolară desfășurată cu elevii claselor Step 
by Step. 

 
-Perfecționarea și 

optimizarea 
activității instructiv-

educative 

prof.Chiru Andi/ 
Andreescu 
Cristina 

 

Lecţie demonstrativă- 
activitate la centre 

februarie 
2020 

     Lecția propusă a fost apreciată de toți 
membrii comisiei. Proiectarea activității 
didactice s-a realizat integrat, atât prin 
competențele specifice orei de Comunicare în 
limba română, cât și cele specifice disciplinelor 
Dezvoltare personală și Muzică și mișcare. 
Materialul didactic a fost relevant, în 
concordanţă cu obiectivele propuse, iar copiii 
colaborează eficient în rezolvarea sarcinilor. 

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

prof.Chiru Andi/ 
Andreescu 
Cristina 

 

1. Prevenirea / diminuarea 
analfabetismului funcțional 
prin implicarea profesorilor 
la toate disciplinele de 
învățământ  

 
martie 
2020 

     Lecția propusă a fost apreciată de toți 
membrii comisiei. Proiectarea activității 
didactice s-a realizat integrat; s-au deschis patru 
centre: Citire, Scriere, Matematică şi Arte. 

 
-Stimularea și 
optimizarea 
activității 
învățătorilor; 

 
Prof. înv. primar 

Călin Gabriela 
Prof. Înv. Primar 

Chelaru 
Luminița 



Page 38 of 161 

 

- Lecție deschisă –Activitate 
la centre 

    Strategiile didactice alese au facilitat însușirea 
noțiunilor, iar atmosfera generală din clasa a 
fost una plăcută, favorabilă învățării. 

-Aprecierea calității 
și a eficienței actului 
instructiv-educativ. 

„Mărţişoare, mărţişoare...” martie 
2020 

La această activitate au participat toate cadrele 
didactice de la clasele Step by Step. S-au recitat 
poezii  și fiecare clasă a cântat câte o melodie 
semnificativă în cinstea sosirii primăverii. 
Doamna Călin Gabriela a prezentat în fața 
elevilor și a cadrelor didactice un scurt istoric 
despre semnificația evenimentlui. 

-creşterea interesului 
elevilor faţă de 

sărbătorile naționale 
și internaționale 

- 

Toate cadrele 
didactice 

Predarea online. Modalități 
de organizare.  

aprilie 
2020 

S-au clarificat și exemplificat următoarele 
-modul în care sunt transpuse în practică 
activitățile suport pentru învățarea on-line 
-organizarea un program săptămânal care 
include activități de învățare on-line pentru 
fiecare disciplină de studiu 
- valorificarea activității suport pentru învățarea 
on-line de cadrul didactic prin completarea 
Caietului de evaluare  
 -planuri de recuperare și planuri remediale 
pentru elevii care în perioada suspendării 
cursurilor nu au putut participa, din motive 
obiective, la activitățile de învățare on-line. 

-Perfecționarea și 
optimizarea 

activității instructiv-
educative 

 
Prof. înv. primar 

Muscăloiu 
Loredana 

Prof. Înv. Primar 
Stroe Alexandra 

Instrumente eficiente în 
predarea online 

Mai 2020 S-au prezentat și exemplificat următoarele 
Utilizarea platformelor Classroom și Classdojo în 
lecții 
Aplicația Mentimeter 
Aplicația Jamboard 

-Perfecționarea și 
optimizarea 

activității instructiv-
educative 

Prof. înv. primar 
Ciovlică Isabella 
Prof. Înv. Primar 

Banu Ștefania 
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COMUNICARE 
      În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor claselor Step by Step  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. De asemenea, au participat la diverse cursuri de formare şi simpozioane, au realizat parteneriate. 
      Responsabilul comisiei a elaborat informări semestriale asupra activităţii comisiei.  
 
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. S-au realizat fişe de progres individual pentru fiecare competenţă specifică. 
      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  în cadrul  şedinţelor  cu părinţii, în cadrul consultaţiilor,  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. 

• au formate deprinderi de  lucru în echipă 
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: 

• egocentrismul 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;  
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• situaţia, uneori dificilă, a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate; 

• neimplicarea unor părinţi în viaţa şcolară a copiilor. 
 
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.).  
           Cursuri de formare: 
      Cursuri Step by Step- Călin Gabriela, Muscăloiu Loredana 
      Cursuri clasa pregătitiare- Banu Ștefania 
      Curs ,,CRED”- toate cadrele didactice 
      Cadre didactice înscriese la Gradul II- Banu Ștefania 
      Cadre didactice înscriese la Gradul I- Stroe Alexandra, Tatomir Roxana, Chelaru Luminița, Chiru Andi. 
          Concursuri  şcolare si olimpiade: 
        Elevii claselor Step by Step au participat la mai multe concursuri naţionale (Matematică+, Gazeta Matematică Junior, Comper Comunicare, Comper 
Matematică, Comunicare - ortografie și punctuație, Amintiri din copilărie), obţinând rezultate bune şi foarte bune la toate etapele.           
 
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 activităților propuse; 

• implicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile desfășurate; 

• implicarea în proiecte eTwinning;  

• realizarea unui util schimb de experiență între cadrele didactice; 

• realizarea unor modele de planificari și de teste de evaluare sumativă; 
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TITLUL ACTIVITATII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII PE 
SEMESTRUL I 

Septembrie    
2019 

 
Organizarea activității comisiei 
metodice 
Analiza/prezentarea  
programelor  școlare/pentru 
examene naționale  și a 
Metodologiilor de organizare a 
acestora(Bacalaureat, Evaluare 
Națională); 
Analiza rezultatelor la 
Bacalaureat și Evaluare 
Națională 
Întocmirea portofoliilor 
didactice și vizarea acestora 
Elaborarea subiectelor pentru 
testarea inițială 

 
 

 
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 

 
 
 

Membrii 
catedrei 

 
 
 
 

MASĂ ROTUNDĂ 
 

Octombrie 
2019 

 
PERFORMANȚĂÎN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ ȘCOLARĂ ȘI 
EXTRAȘCOLARĂ 
ATELIER DE LUCRU 
EXEMPLE DE BUNA PRACTICĂ  
-Lecție deschisă la limba și 
literatura română, clasa a XI-a 
A(prof. Alecu Adriana) 
SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI 
GLOBALE-activități extrașcolare 
Analiza rezultatelor la   
testarea inițială și a planurilor 
de măsuri ameliorative 

 
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; 

 
Membrii 
catedrei 

 
 

Prof.  Alecu 
Adriana 

 
 

Membrii 
catedrei 
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PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

 

 
Noiembrie 
2019 

 

ATELIER DE LUCRU: 
PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ ȘCOLARĂ ȘI 
EXTRAȘCOLARĂ  
ATELIER DE LUCRU 

Stimularea interesului pentru 
lectură prin CLUBUL DE 
LECTURĂ CANTACAZIN 
(GIMNAZIU ȘI LICEU), premisă 
a pregătirii elevilor pentru 
participarea la Olimpiada            
„ Lectura  ca abilitate de viață” 
și alte concursuri 
Asistențe și interasistențe; 
Analiza propunerilor de 
subiecte pentru examenele 
naționale 
Organizarea etapei pe școală a 
olimpiadei 
Pregătirea elevilor pentru 
fazele pe școală, localitate și 
județeane  ale olimpiadelor 
școlare 

 
 

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 sporit la educaţie, 
vizând creşterea ratei 
succesului şcolar la limba 
şi literatura română 
-implicarea elevilor în 
activități educative 
școlare și extrașcolare; 
-formarea motivației 
pentru performanță 
școlară 

 

 
Toți membrii 
catedrei 

 
 

Membrii 
catedrei 

 

PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA 
ȘCOLARĂ SI 
EXTRAȘCOLARĂ 

 

Decembrie 
2019 

 
 
 

PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA ȘCOLARĂ SI 
EXTRAȘCOLARĂ 
Organizarea etapei pe școală a 
OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

Asigurarea accesului egal 
şi sporit la educaţie, 
vizând creşterea ratei 

 
Membrii 
catedrei 
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Pregătirea elevilor pentru 
fazele pe școală, localitate și 
județeane  ale olimpiadelor 
școlare 
MAGIA CRĂCIUNULUI (program 
artistic) 

succesului şcolar la limba 
şi literatura română 
-implicarea elevilor în 
activități educative 
școlare și extrașcolare; 
-formarea motivației 
pentru performanță 
școlară 

 

LUNA 
PERSONALITĂȚILOR 
LITERARE 

 

 
Ianuarie 
2020 

 
 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 
EXTRACURRICULARĂ:  
ZIUA CULTURII NAȚIONALE 
(concurs tematic) 
Analiza rezultatelor la   
testările sumative  și  
elaborarea  planurilor de 
măsuri ameliorative 
Analiza activității desfășurate 
în semestrul I 
 

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 

 
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 

 
Membrii 
catedrei 
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literaturii române 
(aplicarea unitară şi 
consecventă a 
standardelor de 
performanţă); 

ATELIER DE LUCRU 
 

februarie 
2020 

 
 
 
 

Pregătirea elevilor pentru 
fazele locale și județene ale 
olimpiadelor școlare  
Analiza rezultatelor obtinute la 
olimpiade si concursuri scolare 

 

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 

 
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 

 
 
 
 

Membrii 
catedrei 
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standardelor de 
performanţă); 

 

ATELIERE ONLINE 

Martie-
iunie 
2020 

Perfectionarea competențelor 
de proiectare didactică –
exemple de buna practică 
(diseminare a proiectului 
CRED) 
Dezvoltarea competențelor de 
predare în sistem online-
exemple de bună practică. 

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

Membrii 
catedrei 

 

●  realizarea multor activități extracurriculare;  
● atenție foarte mare acordată relației cu familia; 
● Utilizarea predării online de către toate cadrele didactice. 

 
          PUNCTE SLABE: 
● neimplicarea tuturor cadrelor didactice în derularea unor proiecte și programe. 

   PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 
● implicarea tuturor cadrelor în scrierea și derularea unor proiecte; 
● participarea la cât mai multe cursuri de formare. 

 
 
  

ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  - COMISIA  METODICĂ   
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ LIMBA LATINĂ 
Puncte tari: 

• promovarea 100% a probei de limba română la examenele naționale, sesiunea iunie-iulie; 

• coautor al manualului de Limba și literatura română, clasa a VII-a, Editura Intuitext (Stancu Aurelia); 

• realizarea unui auxiliar didactic pentru clasa a VII-a, Caietul elevului, Editura Intuitext ( Ghiță Tatiana, Stancu Aurelia, Catrina Gabriela, Alecu 
Adriana); 

• participarea la cursuri de formare(CRED, Profesor digital etc.); 

• 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; 
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• 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); 
➢ formator   CCD Dambovița  pentru proiectul CRED( Ghiță Tatiana, Catrina Gabriela). 

• diversitatea activităților educative școlare și extrașcolare; 

• implicarea în proiecte și parteneriate (proiect POCU- Duțu-Runceanu Angelica, Tănase Roxana); 

• propunerea subiectelor pentru concursul de selecție pentru clasa a V-a și evaluarea lucrărilor. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                               
ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
COMISIA  METODICĂ LIMBI MODERNE – LIMBA FRANCEZĂ 
 

TITLUL ACTIVITĂȚII DATA PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR 
OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII 

 
 
 
 
 

Septembrie 
2019 

 
 
 
 
 

 

Analiza/prezentarea raportului de 
activitate pe anul precedent, analiza  
programelor  școlare/pentru 
examene naționale  și a 
Metodologiilor de organizare a 

 

Asigurarea calităţii 
procesului instrucţional 
la limba franceză, în 
perspectiva pregătirii 
elevilor pentru o 
societate bazată pe 

 

 
 

Membrii 
catedrei 
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ZIUA EUROPEANĂ 
A LIMBILOR  

 
PRIX CHRONOS DE 
LITTERATURE  

 
 
 

26 
septembrie 
2019 

 
 

Septembrie-
decembrie 
2019 

 

acestora (Bacalaureat, Atestate  
profesionale) 

 
Analiza rezultatelor la examenul de 
competenţe lingvistice  

 
Întocmirea portofoliilor didactice și 
vizarea acestora 
Elaborarea subiectelor pentru 
testarea iniţială 

 
Activităţi ludice, audiţii, vizionări de filme 
etc. 
Procurarea cărţilor, elaborarea 
documentelor, organizarea activităţii de 
lectură, derularea lecturii etc. 

comunicare şi 
cunoaştere 
Proiectarea eficientă a 
activității comisiei 
metodice 

 
Sensibilizarea la 
diversitatea lingvistică şi 
culturala a Europei 
Stimularea dorinţei de a 
citi, dezvoltarea 
competenţelor de 
întelegere a unui text 
literar în limba franceză, 
formarea unor atitudini 
cetăţeneşti etc.  

 
 

 
 
ANALIZA  

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMARE 
CONTINUA 

 
 

Octombrie 
2019 

 
 

12 
octombrie 
2019 

 
 

Octombrie-
decembrie 
2019 

Analiza rezultatelor la   testarea 
inițială și a planurilor de măsuri 
ameliorative 

 
Prezentarea subiectelor propuse 
pentru competente lingvistice-Bac 
 
Atelier formare “D’une salle de cours 
à une salle de jeu” 

 
„Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Sporirea performanţelor 
şcolare ale elevilor; 
asigurarea calităţii actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, 
pe criterii comune şi 
principii privind calitatea 
în formarea a elevilor; 
formarea continuă a 
membrilor catedrei 

 
Membrii 
catedrei 
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PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ 

Noiembrie 
2019 

Atelier de lucru in cadrul Cercului 
metodic al profesorilor de limba 
franceza de gimnaziu si liceu-sem. I. 
Tema: Exploatarea didactică a imaginii 
în ora de franceză limbă străină- Prof. 
Grigore Ileana. 

Asigurarea calităţii actului 
didactic prin schimburi de  
experienţă şi formarea 
continuă a membrilor 
catedrei 

Prof. Grigore 
Ileana 

 
 
 

PERFORMANȚĂ ÎN 
ACTIVITATEA 
ȘCOLARĂ ȘI 
EXTRAȘCOLARĂ 

 
 
 
 

Decembrie 
2019 

 
 

Propunerea unor subiecte pentru 
faza pe școală a olimpiadei la limbi 
moderne. 

 
Pregătirea elevilor pentru faza pe 
școală, locala și județeană a 
olimpiadei si pentru alte concursuri 
de specialitate 

Asigurarea accesului egal 
la educaţie, prin 
pregătirea pentru 
performanţă şi implicarea 
elevilor în activităţi 
educative, şcolare şi 
extraşcolare; cultivarea 
motivaţiei pentru 
învăţare şi performanţă  

 
Membrii 
catedrei 

 
 

CONCURSURI 

 
Ianuarie  
2020 

 
 

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

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

 
Membrii 
catedrei 

 

OLIMPIADE 
EXAMENE 

Februarie 
2020 

 
 
 

Pregatirea suplimentara a elevilor 
pentru olimpiade si concursuri 
scolare, pentru atestate profesionale, 
DELF 

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

 
Membrii 
catedrei 
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PERFECȚIONARE 
FORMARE 
CONTINUĂ 

 
 

 

 
 

Martie 2020 

 
 
 
 

Aprilie 2020 

 
Participarea la cursuri de formare 
continua vizand predarea si evaluarea 
online. Toti membrii catedrei au accesat, 
pe de o parte, cursuri cu formatori 
romani, vizand crearea de competente 
de lucru pe platformele si aplicatiile 
agreate de minister, pe de alta parte, 
cursuri de formare in specialitate, oferite 
de diferite institutii de formare a 
profesorilor din Franta si din Europa, 
edituri etc.: CREFECO, Universites de 
Francophonia, CAVILAM, CLE 
International, Hachette, Sitka etc.  

 
Asigurarea accesului egal  la 
educaţie, vizând creşterea ratei 
succesului şcolar la limbi 
moderne 
Optimizarea instrumentelor de 
predare- evaluare online. 

 
Îmbunătăţirea nivelului de 
calificare şi sporirea 
performanţelor profesionale 
ale cadrelor didactice de 
specialitate, in situatia impusa 
de pandemie.  
Asigurarea calităţii actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, pe 
criterii comune şi principii  
privind calitatea în formarea 
profesională continuă. 

 
Membrii 
catedrei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilciu Alina  
Grigore 
Ileana 
Eva Anca 
Codreanu 
Camelia 

 

ATESTATE 
PROFESIONALE 
EXAMENE  
NAȚIONALE 

 

Mai 2020 

 
 

Atestate profesionale la profilul 
pedagogic. 
 

 
 
 
 

Asigurarea accesului egal şi 
sporit la educaţie, vizând 
creşterea ratei succesului 
şcolar la limbi moderne 
Optimizarea instrumentelor 
de evaluare a progresului 
şcolar al elevilor, a 
competenţelor dobândite 
(aplicarea unitară şi 
consecventă a standardelor 
de performanţă). 

Membrii 
comisiei 

ÎNTÂLNIRE DE 
BILANȚ 

 
Iunie 2020 

Analiza portofoliilor si completarea 
fiselor de evaluare 

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

Membrii 
catedrei 
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Puncte tari: 

• realizarea unor planificări corespunzătoare conținuturilor învățării prevazute de programele în vigoare pentru clasele P-V-XII, structurii propuse de 
Ministerul Educației și Cercetării;  

• 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, adecvate  motivației fiecărui elev; 

• planificarea activităților de evaluare(inițiale,curente, sumative); 

• realizarea unor planuri de ameliorare/ remediere a rezultatelor elevilor cu probleme de învățare, în special pentru clasele terminale; 

• realizarea de  activități de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale; 

• notarea ritmică a elevilor; 

• participarea la cursuri de formare; 

• rezultate bune la examenele nationale: Bacalaureat (echivalarea mediilor din timpul anilorde liceu)- Competente lingvistice: 100%; 

• rezultate bune și foarte bune la olimpiada și concursurile de specialitate; 

• premii și mențiuni obținute la concursuri școlare/Participarea la numeroase cursuri de formare.  
 
 
Ileana Grigore: 

• Concursuri:  

• premiul al III-lea la Concursul de poezie pentru profesori organizat de Bureau régional de l’Organisation Internationale de la Francophonie en 
Europe centrale et orientale 

(BRECO), prin intermediul Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO), cu tema Ma langue française;  

• câștigătoarea unei burse de formare la Universités de Francophonia de la Nice, ca urmare a concursului de eseuri lansat cu ocazia Zilei profesorului 
de franceză,  cu tema Ce professeur a changé ma vie.  

• Formare:   

• CRED 

• Atelier-formare « D’une salle de cours à une salle de jeu », ARPF Bucarest- Octombrie 2019 ; 

• Cursul „Profesor în Online”, Digital Nation, aprilie 2020 ; 

• Webinar „ Enseigner la Francophonie aujourd’hui : un webinaire pour réussir sa transition vers un enseignement à distance, organizat de CREFECO, 
animatoare, Emlie Lehr, aprilie 2020 ; 
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• Webinare : Les premiers pas dans l’enseignement du FLE en lignes, Interactions et jeux dans l’enseignement du FLE en ligne, En groupes ou en 
binomes en ligne ?, Evaluation en ligne ? Oui, c’est possible !, Les ressources FLE à tous les niveaux disponibles sur Internet, mai 2020, prin Voilà le 
FLE, animatoare, Dorota Biele ; 

• Miniformari online organizate de Universités de Francophonia, Nice, mai-iunie 2020 : « Le court métrage en classe de FLE en ligne ». Formatrice : 
Graciela Gerendi, Argentine, « Les sites incontournables à s’en servir pour enseigner aux enfants et ados en ligne : expérience canadienne ». 
Formatrice : Lesley Doell, Canada, « Enseigner la lecture à distance par petits groupes ». Formatrice : Kim Doucet, Canada, « Conjuguer avec le virtuel 
pour enseigner les verbes autrement ». Formatrice : Marie-Josée Morneau, Canada. 

• formări online propuse de editurile Hachette, CLE International, Didier.  

 
Alina VILCIU : 
Concursuri: 
Condrea Karin IX A Olimpiada de Limba franceza, etapa județeană, Premiul al II-lea 
Istrate Maria-Ema XII C Povestea mea Erasmus, CAER, poz. 515, Premiul al II-lea 
Dumintrache Sorina X B Adolescentul și Francofonia, concurs național fără finanțare MEN, poz.33, Mențiune 
Bărăscu Anda          XII C Adolescentul și Francofonia, concurs național fără finanțare MEN, poz.33, Premiul al III-lea 
Formare 

• Cursul CRED 
 
Codreanu Camelia: 
Formare 
Cursul CRED 
Cursul „Profesor în Online”, Digital Nation, aprilie 2020 
Formari online propuse de CREFECO, CLE International, Hachette, Sitka 
Concursuri 
Anghel Marius, Premiul al III-lea la Olimpiada de Limba Franceza, etapa judeteana 
 
EVA Anca: 
Formare 

• CRED 

• Atelier-formare « D’une salle de cours à une salle de jeu », ARPF Bucarest- Octombrie 2019 

• Cursul „Profesor în Online”, Digital Nation 

• Webinar -  „De Youtube à la classe virtuelle: enseigner aux adoléscents à partir de documents audiovisuels pour la classe virtuelle” (Institut français 
de Roumanie, CREFECO, OIF), Noiembrie 2019 
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• Educathon- «De Youtube à la classe, mode d’emploi » (Institut français de Roumanie, BRECO, CREFECO)- Decembrie 2019 

• Atelier- „De Youtube à la classe virtuelle: enseigner aux adoléscents à partir de documents audiovisuels pour la classe virtuelle”,( Institut français de 
Roumanie, OIF), Iulie 2020 

• Conferința online “Educație Webformantă” organizată de CCD Galați, August 2020 
 
Puncte slabe: 

• număr mic de articole de specialitate publicate de membrii comisiei. 

Oportunităţi:  

• varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă urmate.; 

• disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a colabora cu  şcoala  (Primăria, Biserica, Politia, Directia judeteană de sănătate, 

Consiliul judeţean)  

• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

• participarea la proiecte europene (Erasmus+,  eTwinning).  

Ameninţări: 

• resurse financiare limitate pentru procurarea, în continuare,  de materiale /consumabile/aparate necesare procesului educativ; 

• scaderea eficienței procesului de învățământ prin venirea alternativa a elevilor la școală, sau predarea online, condiții impuse de scenariile galben, 

respectiv roșu; 

• lipsa comunicarii față în față cu copiii poate duce la tulburări, psihice, depresii etc, iar creșterea timpului petrecut în fața ecranelor, poate provoca 

afecțiuni fizice și psihice.  

 
ANALIZA SWOT A CATEDREI DE LIMBI MODERNE- LIMBA ENGLEZĂ 
Puncte tari: 

• buna colaborare a membrilor catedrelor în realizarea demersului educativ, atmosfera de 

• colegialitate; 

• toate cadrele didactice din catedra de limba engleză sunt titulare şi au absolvit cursuri de 

• perfecţionare recente; 

• toate cadrele didactice au elaborat, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, 

• planificările calendaristice anuale şi proiectarea unităţilor de învăţare; 

• fixarea subiectelor pentru tezǎ conform programelor; 

• toate acţiunile prevăzute în graficul de activităţi pentru semestrul I, realizat la începutul 

• anului şcolar împreună cu membrii catedrei, au fost realizate respectând termenii dinainte menţionaţi; 

• buna pregătire a profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasă. 
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Puncte slabe: 

• lipsa unor programe interdisciplinare, minimalizarea activității profesorilor care se implică 
totuși în astfel de programe și a rezultatelor obținute de elevi; 

• lipsa unor interasistenţe realizate cu ritmicitate la nivelul catedrei ; 

• efectuarea unui număr mai mare de ore de consultaţii pentru pregătirea în susţinerea 
examenelor de competenţe lingvistice. 
Oportunități: 

• colaborarea între ariile curriculare are ca rezultat lărgirea orizonturilor de cunoaștere pentru 
elevi, abordarea interdisciplinară a materiei; 

• studierea noilor programe aflate la biblioteca şcolii; 

• crearea de noi strategii în procesul de predare – învăţare; 

• inovaţia şi stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor prin folosirea tehnologiilor. 

• informatice. 
 
Amenințări 

• adolescenții de azi au ca model lumea abstractă și insensibilă a benzilor desenate și a filmelor; 
nu mai au timp să citească, să reflecteze, cred că violența și bădărănia sunt manifestări normale; 

• deculturalizarea adolescenților, imitarea unor comportamente violente, aberante; 

• supraîncărcarea programelor aduce cu sine foarte multe ore teoretice în detrimentul 
aplicaţiilor practice, al discuţiilor şi al dezbaterilor. 
Obiectivul fundamental al disciplinei limba engleză este achiziționarea și dezvoltarea de către elevi a competențelor de comunicare necesare pentru o 

comunicare adecvată situațional și acceptată social prin însușirea de cunoștințe, deprinderi, și atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele 
prevăzute în Cadrul European Comun de Referință. 

Curriculum-ul pentru Limbi moderne, a fost elaborat în conformitate cu noua structură a sistemului de învatamânt din România, cu Planul cadru de 
învatamânt si cu prevederile documentelor europene privind achizitionarea competentelor cheie în cadrul învățământului obligatoriu. 

Membrii catedrei de limbi moderne au avut ca principal scop în acest an școlar  realizarea unei activităţi didactice de calitate. Astfel s-au îndeplinit 
următoarele obiective prevăzute în planul de activităţi al catedrei : 

• toți membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de  limbi moderne şi corelarea acesteia cu conținutul manualelor 
alternative;  

• toți membrii catedrei  au studiat documentele din curricula şi  au făcut modificările necesare         conform programelor școlare aprobate pentru 
anul 2019-2020; 

• au fost concepute si au fost aplicate, la începutul anului școlar teste  inițiale pentru toate nivelurile de studiu (s-a stabilit testul inițial în cadrul 
ședințelor de catedră, precum și matricea de specificaţii);  
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• au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea 
materiei predate; 

• toți membrii catedrei și-au elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste inițiale, teste 
de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point, CD-uri, DVD-uri); 

• profesorii de limba engleză s-au preocupat de asigurarea necesarului de manuale pentru toate clasele; s-a realizat o judicioasă selectare a acestora, 
avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relație între prevederile programei şi conținutul 
manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă, nivel de studiu; 

• în procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de formare continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile 
si calitatea comunicării în cadrul orelor de limbi moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte ale comunicării 
reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social prin însuşirea de 
cunoştinte, deprinderi, şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referință; 

• profesorii de limba engleză s-au implicat în activitățile de specialitate (consfătuiri didactice,  ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ 
Dâmbovița cu profesorii metodiști) dar şi în activităţile școlare şi extrașcolare de la nivelul şcolii (Ziua Europeană a Limbilor, Halloween, Crăciun). 
 

 
             Membrii catedrei de limba engleză au organizat împreună cu elevii activități diverse de Ziua Europeană a Limbilor. S-a urmărit promovarea 
interesului faţă de limbile străine şi faţă de învăţarea acestora în rândul elevilor. Au fost sărbătorite nu numai limbile oficiale europene, ci şi bogata 
moştenire de culturi şi tradiţii - o expresie vie a tuturor limbilor Europei. Acest eveniment a reprezentat o ocazie pentru a evidenţia avantajele învăţării 
limbilor străine: descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii şi de a-i înţelege mai bine pe cei din jur. 
 

                                   
 

In 31 octombrie 2019, catedra de limba engleză a sărbătorit Halloween-sărbătoarea tuturor sfinților. Halloween-ul se numără printre cele mai 
vechi sărbători, fiind preluată de-a lungul timpului de mai multe popoare. Veselia și originalitatea ei au devenit molipsitoare, astfel că am ales și noi să o 
celebrăm.  Cu ocazia acestei sărbători s-a organizat un concurs de costume, cel mai frumos fiind premiat. De asemenea, au fost organizate jocuri asociate 
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cu petrecerile de Halloween. Unul dintre ele a fost dunking sau apple bobbing. Jocul a constat în culegerea cu dinții a unor mere care pluteau într-un  vas 
cu apă.  

Prin participarea la acest tip de activitate s-a urmărit lărgirea orizontului cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 
diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

                                               
 

În luna decembrie, doamna profesoară de limba engleză, Constantin Cătălina, a susținut o lecție demonstrativă în cadrul comisiei metodice, 
aducând inovație în predarea unei limbi străine: folosirea clipului publicitar ca bază a tuturor activităților lecției, aceasta fiind foarte instructivă și 
inovatoare, cu mijloace moderne de predare, învațare și evaluare. 
 În luna noiembrie 2019, domnul profesor Bărăscu Cătălin a prezentat în cadrul Catedrei de limba engleză, referatul cu titlul „Mijloace de 
evaluare” evidențiind faptul că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ alături de predare și învățare, împreună formând 
un tot unitar, completându-se una pe alta și aflându-se în strânsă legătură și care vizează măsurarea, verificarea, aprecierea nivelului de însușire a 
cunoștințelor de către subiect și notarea acestuia.  
 În luna decembrie, a avut loc Olimpiada de limba engleză – etapa pe școală. Subiectele au fost realizate la nivelul unităţii scolare de către membrii 
catedrei. 

Pregătirea pentru examenele de Competenţe lingvistice a fost realizată săptămânal, în funcție de  un  program bine stabilit, cu o tematică proprie, 
corespunzătoare programelor de limba engleză de către toți profesorii catedrei. 
Fiecare membru al comisiei a proiectat eficient activitatea didactică, bazată pe achizițiile anterioare de învățare ale elevilor. Au inclus în portofoliul 
personal programele școlare în vigoare,  la limba engleză, acestea stând la baza proiectării activității didactice. De asemenea, au elaborat documentele 
de programare și planificare a activităților didactice la termen în vederea avizării lor de către responsabilul comisiei metodice și au ales strategiile optime 
pentru parcurgerea eficientă și integrală a programei. În proiectarea unităților de învățare conform competențelor generale și specifice, membrii comisiei 
au dat teste inițiale și au realizat planuri de îmbunătățire a performanțelor școlare ținănd cont permanent de particularitățile de vârstă și de nevoile 
elevilor. 
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      Au personalizat documentele de programare și planificare ținând cont de nivelul cunoștințelor fiecărei clase. După proiectarea curriculumului, 
membrii comisiei au realizat activități didactice utilizând informații din lucrările de specialitate pedagogice și metodice specifice disciplinei și corelând 
proiectele didactice și schițele de lecții cu documentele de proiectare și planificare a activităților. S-a urmărit să existe concordanță între competențele 
specifice – obiectivele operaționale – conținuturi – activități de învățare – metode didactice și mijloace didactice. Fiecare membru al comisiei a utilizat 
metode active specifice privind instruirea diferențiată, centrată pe elev în procesul de învățare, adoptând limbajul în funcție de nivelul achizițiilor 
anterioare ale elevilor, de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora utilizând o gamă variată de materiale pentru desfășurarea eficientă a 
procesului de instruire (manuale școlare, culegeri, imagini, resurse web, etc.).  

A fost asigurat caracterul aplicativ al cunoștințelor predate și totodată cadrele didactice au utilizat experiența individuală, furnizând feed-back 
permanent în privința progresului școlar realizat. A fost aplicată transdisciplinaritatea în cadrul orelor de limba engleză. Cadrele didactice de la catedra 
de limba engleză, au realizat împreună cu elevii portofolii personale ținând cont de programa școlară, în care au inclus fișe de lucru, teste grilă, materiale 
didactice propuse de cadrele didactice, referate pe diverse teme, felicitări, hărți conceptuale, spider web-uri, etc. Participarea, implicarea și activitatea 
elevilor la orele de limba engleză s-a regăsit în notarea ritmică (lunară) în catalog și a fost apreciată verbal evoluția acestora pentru a justifica notarea pe 
baza criteriilor și procedurilor aplicate în evaluare.  

În realizarea testelor de evaluare, membrii comisiei au combinat itemii obiectivi, semiobiectivi și subiectivi și au atașat baremele de corectare și 
notare a testelor pentru ca elevii să poată observa corectitudinea notării. Pe parcursul întregului semestru, elevii au dat teste pentru o evaluare continuă 
a acestora, urmate de evaluarea sumativă și finală menite să consemneze progresul sau regresul școlar al elevilor. Cadrele didactice de limba engleză au 
inclus autoevaluarea ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităților pentru a-i face conștienți de greșelile făcute și pentru a îndrepta lipsurile 
acestora. Fiecare membru al comisiei s-a preocupat să actualizeze permanent și să dea atenție calității documentelor cuprinse în portofoliul profesional 
și în dosarul personal conform normelor în vigoare.  

Membrii catedrei de limba engleză și-au îndeplinit sarcinile trasate de conducerea școlii și au realizat integral atribuțiile prevăzute în fișa postului 
la timp. Au respectat regulamenrul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare fiind punctuali la școală, au participat la toate 
activitățile desfășurate în școală ori de căte ori au fost solicitați, precum: supraveghetori la concursurile desfășurate în școală, organizatori și evaluatori 
la concursurile de specialitate din școală, prezența la consiliile profesorale lunare, pregătire suplimentară cu elevii care au participat la concursurile 
școlare, efectuarea serviciului pe școală, completarea documentelor școlare conform prevederilor legale, au respectat programul de lucru, au respectat 
procedurile de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare prin simulări de incendiu și cutremur. Membrii comisiei de Limbi 
moderne au dat dovadă de promptitudine în realizarea sarcinilor cerute de ISJ, de conducerea școlii și de responsabilul comisiei. 
 În semestrul al II-lea, activităţile s-au derulat conform planului managerial, atingându-se toate obiectivele propuse. Fiecare membru al catedrei  
care a avut elevi calificati la olimpiada de limba engleza, etapele locală și județeană, a făcut pegătire cu aceștia în vederea atingerii performanței. 
Rezultatele au fost satisfăcătoare, trei elevi calificându-se la etapa națională. Au fost desfășurate activități specifice de Valentine’s Day și Saint Patrick's 
Day, de către profesorii de limba engleză: Văsii Elenuța, Bărăscu Cătălin, Constantin Cătălina și Mirică Maria. 

Doamna profesoară Tomescu Raluca a pezentat în luna ianuarie 2020 referatul cu tema  „Elemente de civilizatie în predarea limbii engleze la 
gimnaziu și liceu”.  

Membrii catedrei,  împreuna cu elevii claselor la care predau au desfășurat activități online cu ocazia Zilei Europei, ce au urmărit cunoașterea 
unor aspecte ce vizează Europa și Uniunea Europeană. Activitatea a debutat cu audierea Imnului Uniunii Europene, "Oda bucuriei", moment ce a fost 
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foarte emoționant pentru participanți. Elevii  și-au exprimat cele mai sincere gânduri despre pașii făcuți de țara noastră pentru integrarea în Uniunea 
Europeană. În cadrul manifestării au fost prezentate eseuri și momente poetice pe această temă ce au încântat asistența. De asemenea, elevii s-au 
întrecut în etalarea cunoștințelor în cadrul concursului "Ce știm și cât știm despre Europa?". 
 Procesul de predare s-a desfăşurat conform programei şcolare, planificărilor şi tuturor documentelor în vigoare. S-au urmărit: parcurgerea 
integrală a materiei, realizarea obiectivelor trasate, atingerea competenţelor vizate, în general, ridicarea calităţii actului instructiv-educativ. Activităţile 
comune ale catedrei au fost şedinţele de catedră desfăşurate lunar, online, în care au fost discutate problemele apărute pe parcursul acestui semestru 
şi modul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de muncă al catedrei. În luna aprilie 2020, doamna profesoară de limba engleză, Mirică Maria, a 
susținut o lecție demonstrativă online în cadrul catedrei, având drept actori principali elevi de la clasa a XII-a E. Tema lectiei  a fost ”Ready for  the 
Baccalaureat?”  

La Cercul pedagogic, care de asemenea s-a desfășurat online,  au participat toţi membrii catedrei. S-au prelucrat probleme actuale legate de 
metodica predării limbilor străine, tehnici şi procedee noi de învăţare, posibilităţi de perfecţionare. S-a constatat o notare ritmica la disciplina limba 
engleză la toate clasele. La orele de limbi străine au fost folosite metode atractive ca: pălăriile ganditoare, studiul de caz, jocuri prin care să dobândească 
o bună relatie intre elevi, Pair Work, Speaking, Listening, Reading, fise de lucru, CD-uri, Workbooks, Flipchart, brainstorming, prezentare Power Point. 
Materialul didactic din dotare a fost folosit eficient. Pentru evaluare elevii au realizat portofolii în care şi-au valorificat imaginaţia şi creativitatea utilizand 
limba engleza mai ușor și eficient.  

Au fost utilizate metode de autoevaluare a elevilor, a evaluărilor formative şi a feed-back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare. A fost 
urmărit progresul elevilor- invidual și la nivel de clasă prin: probe de evaluare pe unități de învățare, probe de evaluare sumativă, evaluări finale, jocuri 
didactice, competiții pe diferite teme. Pe parcursul semestrului II elevii au fost încurajați să pună întrebari, să participe la discuții, să-și formeze 
răspunsurile, să colaboreze eficient, să se comporte conform valorilor educației creștine, să se ajute reciproc și să se respecte unii pe alții. Toți membrii 
catedrei au încercat să asigure un echilibru între activităţile şcolare şi extraşcolare ale elevilor. 
 
ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  
CATEDRA DE MATEMATICĂ 
În semestrul I al anului  şcolar 2019-2020  activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei coordonate: 

• activităţi curriculare; 

• activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare; 

• formare profesională continuă / perfecţionare. 
         Toți membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările calendaristice și semestriale. Au fost stabilite loturile de elevi participanți 
la concursurile și olimpiadele școlare pentru anul în curs, precum și programul de pregătire suplimentară a acestora. 
Catedra de matematica  și-a concentrat activitatea pe formarea și dezvoltarea la elevi a unor abilități de rezolvare a problemelor pe baza relaționării 
cunoștințelor din diferite domenii, precum și pe înzestrarea lor cu un set de  competențe, valori și atitudini menite să le asigure o integrare 
profesională optimă. 
 Toți membrii Comisiei metodice de la matematică au efectuat o analiză a testelor inițiale pe fiecare clasă în parte, în urma căreia s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a rezultatelor. 
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         Activitatea de perfectionare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didactică, la selectarea manulalelor școlare și 
celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate în procesul de învățământ și prin participarea la activitățile metodice din școală. 
         Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline și la activitățile cercurilor pedagogice organizate pe discipline. 
S-au desfășurat concursurile de matematică Lumina-Math și ,,Profu de mate” la care au participat elevii de gimnaziu(în luna noiembrie).  
         Profesorii de matematică s-au preocupat în permanență de pregătirea elevilor în vederea susținerii testelor inițiale, a simulării Evaluării Naționale, 
Bacalaureatului  și au elaborat un program de pregătire suplimentară. 
În cadrul activităților demonstrative susținute la nivelul comisiei metodice, profesorii au arătat o bună pregătire a disciplinei predate și cunoștințe 
actualizate în specialitate. De asemenea, s-a încurajat învățarea centrată pe elev, învatarea în grup și învățarea în diferite contexte. Profesorii au 
asigurat  materiale clare, lizibile și care au sporit înțelegerea mai bună a informațiilor. Elevii au fost implicați iî evaluare și li s-a oferit feed-back în 
legatură cu progresul realizat.  
La nivelul comisiei s-au desfășurat o serie de activități menite să îmbunătățească rezultatele elevilor și să ridice standardele de predare-învățare-
evaluare. 
Septembrie:  

• ∙ constituirea comisiei și atribuirea responsabilităților membrilor comisiei; 

• ∙ organizarea activităților comisiei în anul școlar 2019/2020; 

• ∙ elaborarea planificărilor calendaristice și a subiectelor pentru testele inițiale; 

• ∙ analiza activității comisiei în anul școlar 2018-2019.                                
 Octombrie:  

• ∙ analiza rezultatelor la testările inițiale;  

• ∙ realizarea planurilor remediale la clasa a IX a; 

• ∙ referat: „Strategii alternative de evaluare la matematică”, prof. Cotizo Fusca 
 Noiembrie:  

• ∙ elaborarea de variante pentru subiectele lucrărilor semestriale; 

• ∙ participarea la cercurile pedagogice. 
 Decembrie:  

• ∙ analiza rezultatelor obținute la lucrările semestriale;  

• ∙ studierea programelor pentru olimpiada de matematică și stabilirea graficului de pregătire a elevilor și a conținuturilor; 

• ∙  lecții demonstrative susținute de doamna profesoara Ileana Ioana (inspectie gradul II) pe data de 11 decembrie  : 
,,Patrulatere și ariile patrulaterelor  ” lecție de recapitulare; 
,, Cercul. Elementele cercului ” –însușire de noi cunoștințe; 
,,Proporții. Proprietățile fundamentale ale proporțiilor. Aplicații  ”  - lecție de fixare și sistematizare. 
In semestrul al doilea al anului  școlar 2019-2020 activitatea  profesorilor de matematică s-a desfășurat pe două coordonate :                                                                                                               
concursurile de matematica( olimpiada de matematica si concursul Adolf Haimovici);              
dezvoltarea și îmbunătățirea tehnicilor de predare online. 
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 Pe 16.02.2020 s-a desfășurat olimpiada de matematică, etapa locală. S-au calificat pentru etapa județeană următorii elevi ai liceului nostru: 
Brînzea Daria, clasa a-X-a B, concurs Adolf Haimovici, profesor Fușcă Cotizo;  
Savu Alexandra, clasa a-X-a B, concurs Adolf Haimovici, profesor Fușcă Cotizo; 
Ionașcu Calin Mihai, clasa a-VI-a, olimpiada de matematică, profesor Ileana Ioana; 
Râpeanu Rareș Andrei, clasa a-VI-a, olimpiada de matematică, profesor Ileana Ioana; 
Suciu Andrei Nicolas, clasa a-VI-a, olimpiada de matematica, profesor Ileana Ioana; 
Ioniță Carmen Maria, clasa XII A, Concurs Adolf Haimovici, profesor Mortici Mirela; 
Mălău Darius, clasa a-V-a B, olimpiada de matematică, profesor Marin Tatiana; 
Antofie Alexandra, clasa a-V-a B, olimpiada de matematică, profesor Marin Tatiana; 
Florea Andrei, clasa a-V-a B, olimpiada de matematică, profesor Marin Tatiana. 
 In perioada 16.02.2020-11.03.2020 elevii mai sus amintiți au fost ajutați în vederea etapei județene a concursurilor de matematică care era 
programată pe 14.03.2020, dar care ulterior a fost anulată din cauza Pandemiei. 
      Începând cu 11 martie și până la sfârșitul anului școlar cursurile au fost desfășurate în sistemul online. 
      La bacalaureat, sesiunea din vară, examenul de matematică a fost promovat de către toți abolvenții liceului nostru care au susținut această probă. 
 
ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  
CATEDRA DE ȘTIINȚE  
 
Pe parcursul  anului şcolar 2019-2020, Comisia  „ŞTIINŢE” şi-a desfăşurat activitatea MANAGERIALĂ după cum urmează:  

Realizarea documentelor de proiectare managerială: 

  În ceea ce priveşte managementul organizaţional am asigurat buna funcţionare a comisiei  prin: proiectarea şi monitorizarea eficientă a 
activităţii comisiei, semestrul I și semestrul al II-lea. 
Componența organizațională  cuprinde: 
Structura anului şcolar 2019/2020; 
Tabel nominal cuprinzând resursele umane Comisia „ȘTIINȚE”; 
Tabel cuprinzând încadrarea membrilor comisiei  în anul școlar 2019/2020; 
Orarul membrilor catedrei în anul școlar 2019/2020. 
La nivelul comisiei am întocmit, programele manageriale pentru semestrele I și II, planul de măsuri pentru asigurarea/optimizarea rezultatelor la 
examenul naționale la clasele a VI-a și a XII-a, graficul activităţilor metodice pentru semestrele I și  II, graficul interasistenţentelor şi alte documente 
necesare portofoliului comisiei.           
 În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2019/2020, în urma studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar, toţi 
membrii comisiei şi-au proiectat activitatea desfăşurată în conformitate cu programele şcolară în vigoare, căutând să coreleze conţinuturile de învăţare 
cu obiectivele generale, prevederile programelor şi numărul de ore aferent.  Membrii comisiei au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile 
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anterioare ale elevilor, pornind  de la testarea predictivă (initiala) a acestora, utilizând strategia de dezvoltare-proiectare curriculară din unitatea 
şcolară, identificând pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare necesare (cunoştinţe, deprinderi, atitudini) asigurând corelări între 
obiectivele şi conţinuturile predate şi obiectivele şi conţinuturile corespunzătoare celorlalte discipline din aceeaşi arie curriculară  (fizică şi biologie). 
  De fiecare dată au fost precizate obiectivele de evaluare urmărite  şi pentru a avea o imagine corectă a situaţiei fiecărui elev la momentul 
respectiv, rezultatele testelor au fost interpretate, stabilindu-se nivelul iniţial de plecare, fundamentul noilor achiziţii, nevoile de învăţare sau 
reînvăţare, stabilindu-se măsuri de remediere în acest sens.  
 
 Analiza activităţii desfăşurate de responsabilul comisiei: 
La începutul anului școlar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, organizând activitatea semestrial şi anual. În activitatea 
desfăşurată pe cele două semestre, am identificat următoarele: 
Puncte tari:   
cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională; 
cadrele didactice sunt calificate si au gradul didactic I; 
există un număr de 4 metodişti (chime, biologie şi fizică); 
perfecţionarea  cadrelor didactice a fost continuă prin stagii de formare în specialitate, pentru utilizarea platformelor educaționale, utilizarea avansată 
a calculatorului;  
grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educationale ; 
buna colaborare a școlii cu toate compartimentele inspectoratului şcolar, cu alte unităţi şcolare şi  Universitatea Valahia din Târgoviște; 
iniţierea de  parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivel naţional și internațional 
Puncte slabe: 
insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 
circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicare. 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Toţi membrii comisiei  au întreţinut baza materială a şcolii, iar administratorul școlii cât și directorul unității au fost informați în scris asupra 

necesarului de material didactic din cabinete.  

Baza logistico-didactica la nivelul comisiei: 
Manuale 
Culegeri   
Am elaborat 3 Resurse educaționale deschise, publicate în format electronic pe site-ul I.Ș.J ( disciplina chimei, prof. Zuga Niculina). 
Nevoi 
Softuri educationale disciplinele fizica, chimie biologie 
Table inteligente 
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RESURSE  UMANE 

 

Personal didactic 

Încadrarea cu personal didactic  specializat, titulari cu gradul didactic I. 

 Am contribuit la profesionalizarea cadrelor didactice prin cunoaşterea nevoii de formare, perfecţionare a personalului, elaborarea programului de 
formare - inspecţii de grad, examene, participarea la perfecţionări la nivelul comisiei, asistenţe la ore, interasistenţe, dezbateri, consilii profesorale cu 
temă, stagii de formare continuă pentru desfășurarea activității on line - Profesor în on-line, curs la care au participat 2 cadre didactice (Zuga N. Și 
Dragomir Maria ), organizarea şi participarea la cercuri pedagogice desfăşurate pe discipline de studiu.   
Activitatea de formare/perfecţionare a membrilor comisiei: 

           În ceea ce priveşte valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programe de formare 
continuă/perfecţionare activitatea de perfecţionare şi formare continuă, toţi membrii comisiei  au participat la cercurile pedagogice desfăşurate la 
fiecare disciplina conform planificării I.S.J. şi comunicate la consfătuirile profesorilor din luna septembrie.  
         Toţi membrii comisiei au participat la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de comisie, şcoală, prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Permanent, ca responsabil al  comisiei am urmărit profesionalizarea cadrelor didactice prin activităţi de perfecţionare desfăşurate la nivelul comisiei: 
asistenţe şi interasistenţe la ore, dezbateri,  consilii profesorale cu temă, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei. 
            Pe  parcursul  celor două semestre s-au desfăşurat până în luna martie în cadrul comisiei activităţile planificate la începutul anului școlar.  

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎN CALITATE DE EVALUATOR/ PROPUNATOR DE SUBIECTE/ ORGANIZATOR:   

• organizator/propunator de subiecte/evaluator la OLIMPIADE–faza pe școala – toți membrii comisiei; 

• profesor evaluator la OLIMPIADE–județeană – toți membrii comisiei Prof. Zuga Niculina; 

• redactarea unităților de învățare pentru clasa a VII-a în cadrul proiectului „Chimia altfel”, ca membru în echipa de lucru CEAE; 

• membru al comunitatii de învățare (CoL), formator şi mentor în cadrul Universitatíi Valahia , Târgoviște; 

•  expert educaţional în ştiinţe, din 2015- desfășor activități în cadrul orelor de științe având ca suport topicuri realizate în diferite proiecte; 

• organizator al întâlnirilor de lucru din cadrul proiectului Chimia Altfel, ca Responsabil al Comisiei metodice la licee, dar și Coordonator județean, pe 
o perioada de 2 luni. 

Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare: 

       Membrii comisiei  au pregătit  elevii pentru participarea  la olimpiade şi concursuri şcolare, la activităţi extracurriculare la nivel de şcoală, judeţ, 

naţional, obţinând următoarele rezultate:  
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NR. 
CRT. 

NUME SI 
PRENUME ELEV 

CLS PROFESOR DENUMIRE CONCURS FAZA 
PREMIUL 
OBȚINUT 

 

1.  Anton Ioana clasa a VII a Măcriș Cristina 
Olimpiada de fizică  

 
Judeţeană Mențiune 

2.  Ionașcu Călin clasa a VI aB 
Dragomir 

Maria 
Olimpiada de fizică  

 
Judeţeană Mențiune 

3.  
Zuga Tudor Mihai 

 
clasa a VI aA 

Dragomir 
Maria 

Olimpiada de fizică  
 
 

Judeţeană Premiul II 

4.  
Gorgoteanu 

Andrei 
Clasa a 
VIIIaA 

Dragomir 
Maria 

Olimpiada de fizică  
 

Județeană Premiul II 

5.  Zuga Tudor Mihai Clasa a VIa A 
Dragomir 

Maria 
Concursul Național de fizică, 

PHI 
Națională 

 
Mențiune 

 

DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Proiectarea didactică 
 În proiectarea didactică a existat o deplină concordanţă între competenţele specifice ce trebuiau formate - obiectivele operaţionale - conţinuturi - 
activităţi de învăţare - metode didactice -mijloace didactice. În cadrul orelor au fost utilizate metode active (care presupun activitatea independentă, 
individuală sau în grupuri mici) în mai mult de jumătate din activităţile de învăţare. A fost alocat mai mult de jumătate din timpul aferent fiecărei 
activităţi de învăţare pentru activitatea independentă, individuală sau de grup a elevilor; au fost realizate activităţi de învăţare autoconduse de către 
elevi (aplicaţii, proiecte individuale / de grup) în proporţie de cel puţin 20% din totalul activităţilor de învăţare.  
După 11 martie am desfășurat cu toții activitate exclusiv on line, activități în care în primul rând am învățat unii de la alții prin activități desfășurate la 
nivel de școală, apoi prin activități desfășurate în cadrul comisie metodice în care am prezentat noutăți descoperite/învățate la diferite cursuri on line 
la care am partiipat. Inițial am desfășurat lecțiile pe Zoom și am folosit cu toții platforma DojoClass, apoi, am trecut în domeniul Classroom, 
desfășurând ore cât mai interactive, cât mai actractive, îmbinând diferite aplicații, platforme, modalități de creare a testelor on line, etc. 
S-au folosit aplicațiile Kahoot, Zoom, Google Meet, HP Reveal, FilmoraGo, Weebly, Socrative, platforme educaţionale:  Google Classroom, Digitaliada, 
Microsoft , GoLab, The Concord Consortium. 
            Profesorii comisiei au întocmit  planificările programelor de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă, precum şi planificările 
programelor de recuperare a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare. Au desfăşurat aceste programe având drept obiectiv recuperarea gradată a 
materiei, fără a perturba activităţile la nivelul clasei, evitând totodată suprasolicitarea elevilor. 
            Au fost utilizate manualele şcolare aprobate de minister,  precum şi auxiliarele curriculare existente în unitatea şcolară; a fost asigurat accesul 
tuturor elevilor la resursele şcolii, au fost procurate şi utilizate auxiliare curriculare adaptate caracteristicilor individuale.  
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 Au fost utilizate achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. Au fost revizuite planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare pe 
baza rezultatelor obţinute de elevi la testările de la nivelul clasei, al şcolii, la nivel naţional. Profesorii comisiei au furnizat feed-back elevilor după 
fiecare unitate de învăţare, informând părinţii ori de câte ori a fost necesar despre progresul sau regresul înregistrat de elevi cel puţin o dată la trei 
luni. 
             În timpul activităţii şcolare toţi şi-au realizat obiectivele propuse şi s-au adaptat la situaţiile particulare apărute în timpul acesteia, astfel încât 
atingerea obiectivelor nu a fost afectată. S-au prezentat la timp la toate activităţile planificate, conform orarului proiectat.  
  Membrii comisiei au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate prin formarea competenţelor de bază şi a capacităţii de învăţare pe 
tot parcursul vieţii, implicând elevii în proiecte individuale şi de grup, unde şi-au aplicat cunoştinţele însuşite. Au fost propuse teme pentru acasă care 
au reprezentat aplicaţii practice, activităţi de investigare sau de cercetare, individuală sau în grup (portofolii, proiecte, informații suplimentare). 
 Au fost respectate indicaţiile metodice din documentele curriculare şi au fost  adaptate conţinuturile unităţilor de învăţare şi ale aplicaţiilor 
practice la mediul şi la specificul elevilor. De asemenea, au fost respectate toate prevederile legale privind drepturile  copilului şi drepturile omului şi a 
fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute. 
 
 
 
Evaluarea: 
 
A fost asigurată transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, profesorii aplicând sistemul de notare prevăzut de legislaţia în vigoare şi utilizând la 
fiecare unitate de învăţare autoevaluarea şi interevaluarea elevilor. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie s-a făcut pe baza unor criterii clare 
şi cunoscute de către elevi şi părinţi privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite. A fost demonstrat progresul pentru 
fiecare elev pe parcursul programului de învăţare, prin testele aplicate, prin răspunsurile date la orele de curs. 
       Având în vedere rezultatele obţinute la nivel național, pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor  am adoptat următoarelor măsuri: 

• grafic de pregătire suplimentară pe teme de recapitulare de la începutul semestrului I; 

• urmărirea progresului şcolar al elevilor şi realizarea unor analize comparative; 

• conştientizarea elevilor în privinţa ponderii ocupate de media claselor în calcularea mediei de admitere la liceu; 

• diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor; 

• parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 

• elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune; 

• aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

• organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în 
funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor; 

• ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 

• activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 
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• motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul 
pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni 
pozitive; 

• implicarea familiilor elevilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora cu privire la regresul elevilor, efectuarea temelor şi a 
sarcinilor de lucru, participarea activă a elevilor la oră. 

    Ţinând cont de egalitatea de şanse, a fost aplicată învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse care să sprijine procesul de învăţare al 
elevilor cu rezultate mai slabe. Profesorii au monitorizat permanent activitatea suplimentară pentru performanţă, remedială/recuperare pentru elevii 
cu nevoi. A fost asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei, toţi elevii beneficiind de atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii 
obiectivelor s-a realizat printr-o evaluare formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoştinţă despre situaţia 
şcolară a copiilor.  
         A fost urmărit permanent feed-back-ul tuturor activităţilor întreprinse, acesta fiind oglindit în rezultatele elevilor, la sfârşitul  anului şcolar. De 
asemenea, un feed-back a fost primit şi prin participarea la concursurile şcolare naţionale şi locale, unde elevii au obţinut rezultate bune. Evaluarea 
nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode 
alternative de evaluare (observarea sistematică a comportamentului elevului, portofolii, autoevaluare). De asemenea, s-au utilizat cele trei tipuri de 
evaluare: iniţială/predictivă - la începutul semestrului, pentru a vedea ce ştiu elevii la început de an şcolar, evaluarea formativă-pentru a descoperi 
unde întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă - la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar 
– pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie. 
           A fost realizată evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare, planificând activităţile de 
evaluare (iniţiale, curente, finale) conform reglementărilor legale şi conform deciziilor de la nivelul comisiei; am realizat activităţi de evaluare pe baza 
standardelor naţionale în vigoare, utilizând cu precădere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea). A fost utilizat eficient materialul didactic şi 
mijloacele audiovizuale. S-a realizat notarea ritmică a elevilor, evaluându-se nivelul de pregătire al acestora, stabilindu-se tipul de evaluare, fixându-se 
şi utilizându-se toate instrumentele şi metodele puse la dispoziţie de regulamentul şcolar. Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor şi a 
procedurilor de evaluare prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea, notarea s-a făcut cu 
ritmicitate şi a fost adusă permanent la cunoştinţă părinţilor prin intermediul carnetului de elev, în şedinţele cu părinţii sau pri catalogul electronic. 
            S-au aplicat testări iniţiale, sumative şi cumulative pe parcursul întregului semestru, precum şi lucrări semestriale elaborate după modelul 
probei de fizică, chimie, biologie de la Examenul de Bacalaureat, apreciind şi valorificând rezultatele evaluării. 
           Astfel, la nivelul școlii s-au aplicat evaluări iniţiale la disciplinele fizică, chimie, biologie. În primele săptămâni ale anului şcolar 2019-2020, la 
nivelul comisiei au fost realizate planurile de recapitulare a materiei din anii anteriori.  În proiectarea didactică există fişele de progres şcolar/a 
secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluării. 
        Membrii comisiei au pregătit elevii capabili de performanţă întocmind programe de pregătire suplimentară după ce elevii au fost selectaţi în urma 
unor testări. Programele întocmite au ţinut cont de programul de şcoală al elevilor, de programele stabilite de Inspectoratul Şcolar Dâmbovița pentru 
olimpiadele şi concursurile şcolare. 
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Disciplina și frecvenţa la ore 
 
A fost realizată îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin: urmărirea frecvenţei şi analiza datelor statistice; consilierea elevilor cu probleme şi a părinţilor 
acestora; funcţionarea consiliului clasei, pentru o mai bună cunoaştere a elevilor pentru evitarea eşecului şi abandonului şcolar. S-a îmbunătăţit 
disciplina prin: buna funcţionare a sistemului video de supraveghere, a serviciului pe şcoală; asigurarea pazei şi securităţii şcolii; discutarea 
/sancţionarea elevilor indisciplinaţi în cadru organizat. De asemenea, s-a avut în vedere prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin:  

• cunoaşterea elevilor şi profesorilor şcolii prin: discuţii cu elevii, individual sau în grup, pentru cunoaşterea personalităţii lor, a aspiraţiilor; 
elaborarea/ aplicarea/ interpretarea de chestionare privind funcţionarea şcolii, adresate elevilor şi profesorilor;  

• delegarea de sarcini în concordanţă cu capacităţile individuale; rezolvarea conflictelor elev-elev, profesor-profesor, profesor-părinţi prin: 
cunoaşterea cauzelor conflictului (discuţii, chestionare); eliminarea cauzelor; găsirea de soluţii alternative;  

• negocierea conflictelor având ca scop “câştig-câştig” şi acceptarea soluţiei de ambele părţi; monitorizarea în timp a conflictelor şi intervenţia în caz 
de recidivă.  

S-a urmărit permanent educarea elevilor pentru viaţă prin combaterea infracţionalităţii juvenile şi lupta împotriva alcoolului, tutunului, drogurilor şi 
SIDA prin: întâlniri cu avocaţi şi cadre ale poliţiei pentru combaterea infracţionalităţii şi respectarea legilor; întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor; 
studii de caz, vizionări de filme. S-a realizat pregătirea elevilor pentru a face faţă cataclismelor naturale prin includerea în orele de dirigenţie a unor 
teme de protecţie civilă. Aspecte precum paza şi lupta împotriva incendiilor au fost abordate prin: teme dezbătute la dirigenţie şi prin verificarea 
echipamentelor pentru stingerea incendiilor. 
 
Activitati extracurriculare/ extraşcolare 
         Au fost elaborate proiectele educaţionale extracurriculare în concordanţă cu planul managerial al coordonatorului de proiecte educaţionale 
şcolare şi extraşcolare cât şi cu planurile  manageriale ale directorilor. De asemenea, au fost elaborate planul de activităţi extracurriculare al claselor 
precum şi documentele manageriale privind parteneriatele cu părinţii (Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul consultativ al părinţilor). S-au realizat 
proiectari ale întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei şedinţe sau fiecărui lectorat, precum şi procesele-verbale ale acestor întâlniri, la care părinţii au 
participat în proporţie de 65 % de fiecare dată.  
          În planificarile activităţilor extraşcolare şi parteneriatelor de la clase, s-a ţinut cont de nevoile şi interesele copiilor, de activităţile realizate la 
nivelul unităţii şcolare, la nivel local şi naţional.  
Prin sărbătorirea unor zile festive (1 Decembrie, Crăciun, 15 ianuarie, 24 Ianuarie) s-a urmărit dezvoltarea culturii organizaţionale, prin dezvoltarea 
sentimentului de apartenenţă la cultura, tradiţia şi valorile şcolii.  
Prin proiectarea activităților Școala altfel, membrii comisiei au urmărit aplicativitatea noțiunilor teoretice învățate în practică, realizate prin vizite on 
line tematice la muzee, teatre, grădini botanice din țară din străinătate. 
Prin orele de pregătire suplimentară au fost realizate pentru: 
pentru elevii cu ritm lent de învățare;  
pentru elevii capabili de performanță;  
pentru toți elevii care au susținut Bacalaureatul,  s-a asigurat îndrumarea 
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(prin rezultate), ghidarea elevilor în învățare, corectarea oportună a greșelilor, remedierea (prin programe de recuperare) ori aprofundarea ( prin 
programe de îmbogățire a cunoștințelor). 
 
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE: 
Membrii comisiei s-au implicat în urmatoarele activități educative: 
proiectarea activităților pentru Ora de net - un program european unic în România care promovează utilizarea Internetului de către copii și adolescenți 
într-un mod creativ, util şi sigur, campania lansată în 2019, se intitulează „O lume fără frică” și  „Cum văd eu lumea digitală?”; 
campania Săptămâna legumelor și fructelor donate” noiembrie 2019 activitate SNAC de colectare a fructelor și legumelor ce au fost donate elevilor cu 
nevoi din școala noastră, dar și altor elevi din școlile partenere: Grigore Alexandrescu, Școala  Smaranda Gheorghiu- toți membrii comisiei; 
organizator Campanie de educaţie pentru sănătate în şcoală „Mănâncă sănătos! Trăieşte frumos!”  , activități desfășurate în cadrul Proiectului Ora de 
net- Prof Zuga Niculina. 
FORMAREA CONTINUĂ: 

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA CURSURI DE PERFECȚIONARE 
 

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME PROFESOR  CURSURI DE PERFECȚIONARE PERIOADA 

1. 

ZUGA NICULINA 

Cursul „Profesor în Online’’, pentru dezvoltarea competențelor digitale  
Cursul Școli fără bulyling- Salvați copiii  
 

6-13 Aprilie 2020 
Noiembrie -mai  
2019-2020 

2. 
DRAGOMIR MARIA EUZEFINA 

Cursul “Profesor în Online’’, pentru dezvoltarea competențelor digitale  
 

6-13 Aprilie 2020 
 

 

CONCLUZII 

Analizând activitatea depusă de comisie în anul şcolar 2019-2020, reiese că responsabilităţile au fost îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. 
Membrii comisiei au realizat o bună comunicare cu celelalte cadre didactice, cu elevii şi părinţii, cu directorii unităţii de învăţământ şi cu alte instituţii şi 
părţi interesate de la nivelul comunităţii, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii şcolare.         

https://www.farafrica.ro/
https://www.farafrica.ro/
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Au menţinut permanent legătura cu consiliile profesorale ale claselor şi cu părinţii elevilor prin participarea la şedinţele cu părinţii pentru informarea 
acestora privind situaţia la învăţătură şi disciplină, pentru consilierea părinţilor, pentru evitarea eşecului şi a abandonului şcolar. S-au implicat în 
dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, cooptându-i în problemele şcolii şi în modernizarea bazei materiale. Au manifestat o atitudine de respect, 
prietenie şi colaborare faţă de personalul didactic, auxiliar şi de conducere.  
Au dovedit sociabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi echilibru emoţional. Relaţiile dintre cadrul 
didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul reciproc şi deontologia profesională. Au fost completate documentele şcolare (cataloage, registre 
matricole, carnete de note, condici de prezenţă) conform prevederilor legale. Au fost respectate integral regulamentele interne şi procedurile stabilite 
la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul calităţii). S-a respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi 
funcţionare ale instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor de  consiliere/săptămânale. 
         Membrii comisiei  au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ, oferta educaţională, precum şi progresul şi rezultatele 
bune obţinute de elevi. 
 
 
 

PROPUNERI PENTRU ACTIVITĂȚILE  VIITOARE 

 
           Pentru anul şcolar viitor ne propunem îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale, la concursuri şi olimpiade şcolare. 
Pentru aceasta este necesară monitorizarea parcurgerii  programei, a ritmicităţii notării şi a prezenţei elevilor la orele de  program suplimentar/ 
remedial; tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; adaptarea 
elevilor la cerinţele şi tipul de subiecte specifice examene naționale. De asemenea, se impune asigurarea unei mai bune colaborări cu familiile elevilor 
şi conştientizarea elevilor privind necesitatea implicării în propria formare şi a părinţilor în calitatea lor de principal partener educaţional al şcolii.  
         Pentru obţinerea unor rezultate mai bune este importantă profesionalizarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare continuă în 
domeniul specialităţii. 
         Importantă este şi realizarea de parteneriate educaţionale cu comunitatea care să contribuie la îmbogăţirea experienţelor de învăţare a elevilor. 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DIN ŞCOALĂ 
Asigurarea calității: 
 
Membrii comisiei au asigurat un raport optim între resurse şi nevoi stiind ca aceasta constituie una din problemele centrale ale calităţii educaţiei şi a 
calităţii învăţământului. 
Toti profesorii din comisia ȘTIINȚE au avut permanent în vedere evoluţia laturilor procesului educaţional - feedback-ul în cadrul lanţului „Planifică - 
Efectuează - Verifică - Acţionează” . 
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Instrumente  pentru determinarea calităţii: 
 

• existenţa documentelor curriculare aprobate de MEC: programe şcolare, standarde de evaluare;  

• existenţa planificărilor calendaristice anuale/semestriale, a planificărilor pe unităţi de învăţare şi a proiectelor didactice;  

• instruirea elevilor și semnarea fişelor de protecţia muncii în laboratoare/ săli de clasă/ culoarele școlii/ curtea școlii;  

• liste manualelor şi auxiliarelor selectate, avizate M.E.C.;  

• existenţa portofoliului personal;  

• documente privind formarea profesională: diplome, certificate, atestate, adeverinţe;  

• fişe de inspecţie şi de evaluare la nivelul clasei, care reflecă calitatea actului predării (fișa de interasistență); 

• fișe de urmărire a progresului școlar (anexe raportarile periodice). 
 
CTIVITĂȚI METODICE 

COMISIA METODICA ARTE ȘI TEHNOLOGII 

 

TITLUL ACTIVITATII DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(maxim 100 de cuvinte) 

OBIECTIVE URMĂRITE ȘI 
REZULTATE OBȚINUTE 

RESPONSABIL 

ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII PE 
SEMESTRUL I 

Septembrie 
2019 

 
 
 

Constituirea comisiei şi atribuirea 
responsabilităților membrilor  comisiei 
metodice. 
Organizarea activității comisiei metodice 
pentru   anul școlar 2019-2020 
Personalizarea planificărilor anuale/ 
calendaristice / pe unități 
Elaborarea subiectelor pentru testarea 
inițială 

Asigurarea calității procesului 
instrucţional  
Proiectarea eficientă a activității 
comisiei metodice 

Membrii  
comisiei 
 
 

INTALNIRE DE LUCRU 
LECTIE 
DEMONSTRATIVA 
 

 

Octombrie 
2019 

Analiza rezultatelor la   testarea inițială și a 
planurilor de măsuri ameliorative 
Lecție demonstrativă la disciplina  
Informatică cu tema “Elemente de 
interfață a unui sistem de operare” – 

- optimizarea instrumentelor de 
evaluare a progresului școlar al 
elevilor si  a competențelor 
dobândite  

Membrii 
comisiei 
 
Prof. Nedelcu 
Claudia 
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Diseminare proiect ERASMUS+ „Bullyng 
Education” ca parte a campaniei de 
promovare a unui model în educație 
desfășurat sub egida ”Educația schimbă 
vieți” din cadrul concursului național 
EUROSCOALA 2019 
„Ziua mondiala a educației” – „Pedagogia 
de la clasici la contemporani” – moment 
muzical 

- asigurarea calității actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, pe 
criterii comune și principii privind 
calitatea în formarea 
profesională continuă; 

 
 
 
- implicarea elevilor în activități 

educative școlare și extrașcolare 

 
 
Prof. Ionescu 
Mădălina 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Ionescu 
Mădălina 

LECTIE 
DEMONSTRATIVA 
 

Noiembrie 
2019 

Lecție demonstrativă la clasa a VII-a  
disciplina Educație tehnologică, tema 
“Analiza de produs/ Evaluarea, 
promovarea și valorificarea produselor”  
Prezentarea modelelor de subiecte 
propuse pentru examenul de bacalaureat 
Elaborarea subiectelor pentru lucrările 
semestriale la disciplina Informatică 
Concurs internațional de informatică și 
gândire computațională „BEBRAS” 

- asigurarea calității actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, privind 
calitatea în formarea 
profesională continuă; 
 
 
 
 

- implicarea elevilor în activități 
educative școlare și extrașcolare 

Prof. Gheorghe 
Cristiana 
 
 
 
Prof. Nedelcu 
Claudia 
 
Profesorii de 
informatică 
Prof. Căpraru 
Claudiu 
Prof. Nedelcu 
Claudia 

INTALNIRE DE 

ANALIZA  

Decembrie 
2019 
 

Analiza rezultatelor la   testările sumative  
și  elaborarea  planurilor de măsuri 
ameliorative 
”Hour of code” - activitate de informare 

- analiza rezultatelor la   testările 
sumative  și  elaborarea  
planurilor de măsuri 
ameliorative; 

Profesorii de 
informatică 
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„Colindăm iarna” – activități specifice 
sărbătorilor de iarnă 

- implicarea elevilor clasei a V-a B 
in activități de programare 

- implicarea elevilor în activități 
educative școlare și extrașcolare 

Prof. Căpraru 
Claudiu 
 
Prof. Dragomir 
Elena 
Prof. Ionescu 
Mădălina 

ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII PE 
SEMESTRUL al II-lea 

Ianuarie 
2020 

Analiza activității pe semestrul I, plan de 
masuri pentru optimizarea activității din 
semestrul al II-lea 
Organizarea activității comisiei metodice 
pentru sem. al II-lea, an școlar 2019-2020 
Elaborarea variantelor de subiecte pentru 

olimpiada – faza pe școală.  

Asigurarea calităţii procesului 
instrucţional  
Proiectarea eficientă a activității 
comisiei metodice 

Membrii  
comisiei 
 

LECTIE 
DEMONSTRATIVA 
 

Februarie 
2020 

Lecție demonstrativă la clasa a VII-aA  
disciplina Educație muzicală, tema 
“Cântecul propriu-zis” 
Ziua Internațională a Siguranței pe 
Internet – activitate de informare 

- asigurarea calității actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, 
privind calitatea în formarea 
profesională continuă; 

Prof. Elena 
Dragomir 
 
 
Profesorii de 
informatică 

LECTIE 
DEMONSTRATIVA 
 

Martie 2020 
 

Lecție demonstrativă la clasa a VII-a B  
disciplina Educație muzicală, tema ”Orasul 
meu prezent si viitor” 

- asigurarea calității actului 
didactic cu focalizare pe 
schimburi de  experiență, privind 
calitatea în formarea 
profesională continuă; 

Prof. Țapu-
Cernea 
Caterina 
 
 

ATELIERE ONLINE 

Aprilie-iunie 
2020 

Dezvoltarea competențelor de predare în 
sistem online-exemple de bună practică. 

- Asigurarea calităţii procesului 
instrucțional în perspectiva 
pregătirii elevilor pentru o 
societate bazată pe tehnologie 

Membrii 
catedrei 
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Puncte tari 
● întocmirea planificărilor semestriale  corect și la termen  de către toți membrii catedrei; 
● realizarea programelor și planificărilor pentru cursurile opționale și pentru disciplinele TIC; 
● respectarea și parcurgerea ritmică a planificării; 
● lecții demonstrative efectuate la nivelul catedrei ,,Arte și tehnologii” ; 
● preocuparea permanentă pentru elevii de clasa a IX-a, pentru ca aceștia să recupereze decalajele existente între cei care au studiat și cei care nu 

au studiat informatica în gimnaziu; 
● 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 școlii; 
● notarea ritmică a elevilor; 
● implicarea în proiecte și parteneriate (proiect POCU- prof. Nedelcu Claudia); 
● implicarea în activități desfășurate în scoală (examene, concursuri). 

 
Puncte slabe: 
● predarea într-o oră pe săptămână a disciplinei informatică la clase de profil în clasele a IX-a şi a X-a; 
● laboratoare insuficiente pentru cei trei profesori titulari ai școlii; 
● existența în laboratoare a 27 de calculatoare pentru efective de 30-34 de elevi; 
● lipsa de interes pentru învățătură a unor elevi. 
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COMISIA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

 

TITLUL 
ACTIVITĂTII 

DATA 
PREZENTARE PE SCURT 

(max. 100 cuvinte) 
FOTOGRAFIE 

Analizarea 
rezultatelor 
testelor iniţiale 

Septem
brie 
2019 

  Au fost centralizate rezultatele testelor iniţiale. Membrii comisiei 

Ziua 
Holocaustului 

9 
Octom

brie 
2019 

Cu prilejul Zilei Naționale a Holocaustului din România, 
profesorul Cernoiu Elena în colaborare cu Biblioteca 
Județeană „Ion Heliade Rădulescu” a comemorat (prin 
prezentarea unor filme documentare, a unor expuneri 
PPT cât și prin punerea în scenă a unor piese de teatru) 
împreună cu elevii clasei a XII-a C si a XII-a D, pe cei care 
au căzut victime politicilor xenofobe, rasiste, antisemite și 
discriminatorii. 
Noi, cei care ne cutremurăm la auzul dramei evreilor, 
suntem datori să-i păstrăm veșnic în memorie , să le 
celebrăm curajul și demnitatea. Doar aflând despre ele 
vom putea evita greșelile trecutului. 
Tinerii elevi au înțeles că trebuie să acționeze cu 
demnitate pentru ca asemenea atrocități să nu se repete 
niciodată. 
Activitatea a avut loc atât în cadrul Colegiului Național 
,,Constantin Cantacuzino``cât și la Biblioteca Județeană 
,,Ion Heliade Rădulescu`` , unde elevii implicați în această 
activitate, coordonați de Prof. Dr. Elena Cernoiu, au 
prezentat drama evreilor, atât prin proiecte Power Point, 
cât și printr-o șcenetă ce dorește să fie o transpunere 
ipotetică a ceea ce trebuia să se întample în cazul în 
care,Joseph Mengele(supranumit „Medicul Morții”) ar fi 
fost prins de către autorități. 

Prof. Dr. Cernoiu Elena 
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Prezentare 
articol 

11 
Noiem

brie 
2019 

 

 În cadrul comisiei disciplinelor socio-umane, a avut loc prezentarea 
articolului  ,,Psychoanalysis and Exploration of the Unconcious`` scris de Prof. Dr. Elena 
Cernoiu, publicat în revista ,,Pro Edu International Journal of Educational Sciences``, numărul 
1, anul 1, iunie 2019, editura Valahia University Press. 

    S-au purtat discuții pe tema prezentată și s-au tras 
concluzii cu privire la structura unei lucrări științifice.     

Prof. Dr. Cernoiu Elena 
 

Firma de 
exercițiu 

6 
Decem

brie 
2019 

Prezentarea referatului cu tema ,,Conceptul de Firmă de 
Exercițiu``. 

Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de 
învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o 
concepție modernă de integrare și aplicare 
interdisciplinară a cunoștiințelor, o abordare a procesului 
de predare-învățare care asigură condiții pentru 
aprofundarea practică a competențelor dobândite de 
elevi în pregătirea profesională. 

Prof. Șerban Mădălina 

Activitate 
dedicată Zilei 

Unirii - 1 
Decembrie 

Decem
brie 
2019 

Masă rotundă - "România Mare / un vis devenit 
realitate” - 1 Decembrie. Elevii au înţeles că ziua de 1 
Decembrie este o poveste mai veche, chiar dacă, pentru 
noi, de puţină vreme, de doar 26 de ani, reprezintă Ziua 
Naţională. 
Prin această activitate, s-a subliniat 
importanța cunoașterii și celebrării evenimentelor de la 1 
Decembrie 1918. 

Prof. Cernoiu Elena 

Olimpiada 
disciplinelor 
socio-umane 

Decem
brie 
2019 

Discutarea subiectelor și a rezultatelor la olimpiada 
disciplinelor socio-umane, în urma acestui concurs s-au 
calificat pentru etapa următoare: 

● Zamfir Rebeca- logică și argumentare 
● Istrate Emma- logică și argumentare 
● Spătaru Georgiana Cristina- sociologie 

Prof. Dr Cernoiu Elena 
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Organizarea 
olimpiadelor 

şcolare 

Ianuari
e 2020 

A fost stabilit graficul pregatirii elevilor care se inscriu la 
olimpiadă. 

Prof. Cemoiu Elena + Membrii comisiei 

„Sa ne 
cunoastem 

personalitatea
”- aplicare de 
psihoteste si 
interpretarea 
rezultatelor in 

vederea 
aplicarii unor 

masuri 
remediale 

Februar
ie 2020 

Obiectivele urmarite:  
-familiarizarea elevilor cu psihoteste pe anumite teme 
-cultivarea interesului pentru cunoasterea de sine, pentru 
relatii armonioase cu ceilalti, pentru autoaprecierea 
imaginii de sine, pentru reperele caracteriale 
-stimularea increderii in sine, in propriile forte 
-promovarea unui model de autoapreciere a 
personalitatii 
Rezultate inregistrate 
-implicarea unui numar mare de elevi (de la clasele a X-a) 
in derularea activitatii 
-interes crescut fata de nevoia de autocunoastere 
-imbunatatirea relatiei elev-elev, dar si a celei elev-
profesor 
-imiplicarea activa in activitatile derulate 

Prof. Cernoiu Elena 

Model De 
Reusita In 

Afaceri 

Martie 
2020 

                                                 Referat. Prof. Serban Madalina 

Mediatizarea 
activitatii 

„Holocaustul 
Vazut Prin 

Ochii 
Supravietuitori

lor” 

Aprilie 
2020 

Activitatea desfasurata a fost mediatizata in presa locala. 
https://www.youtube.com/watch?v=hbyVBsAio

Ro&feature=youtu.be 
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Inteligența 
emoțională 

Mai 
2020 

În cadrul săptămânii Școala Altfel, doamna profesoara 
Cernoiu Elena a realizat prezentări pe tema inteligenței 
emoționale la clasele a XI-a C, a XI-a E.  
David Goleman a publicat “Working with emotional 
intelligence”, o carte in care apareau pentru prima data 
2 idei revolutionare: 

● inteligenta emotionala (EQ) insumeaza circa 67% 
din abilitatile si competentele necesare pentru ca 
un lider sa obtina performanta superioara. 

● aceste abilitati si competente conteaza de 2 ori mai 
mult decat expertiza tehnica (pe subiectul 
meseriei) si IQ-ul. 

Aceste lecții contribuie la dezvoltarea inteligenței 
emoționale a elevilor. 

Prof. dr. Cernoiu Elena 

Pregătirea 
elevilor pentru 

bacalaureat 
Sem. II Discipline socio-umane Prof. dr. Elena Cernoiu 

Analiza situaţiei 
la învăţătură 

Iunie Analiza situaţiei la învăţătură Membrii comisiei 

 

COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR PSHILOGICE ȘI PEDAGOGICE 

ȘI PRACTICA PEDAGOGICĂ DE SPECIALITATE 

RESURSE UMANE 
      În anul școlar 2019- 2020, comisia metodică a disciplinelor psihologice și pedagogice din Colegiul Național Constantin Cantacuzino s-a constituit în 
conformitate cu prevederile R.O.F.U.Î.P., având următoarea componenţă: 
➢ RADU Florentina– responsabil comisie metodică 
➢ RÂPEANU Lavinia Elena - membru  
➢ profesori învățământ primar și profesori metosiști. 
Comisia metodică a disciplinelor psihologice și pedagogice şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului 

şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

• constituirea comisiei; 

http://www.amazon.com/Working-Emotional-Intelligence-Daniel-Goleman/dp/0553378589
http://www.amazon.com/Working-Emotional-Intelligence-Daniel-Goleman/dp/0553378589
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• elaborarea planificărilor pentru disciplinele de specialitate conform programelor școlare în vigoare; 

• organizarea graficului activităților privind practica pedagogică de specialitate; 

• stabilirea graficului privind susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale; 

• stabilirea graficului privind pregătirea elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățător- educatoare, pentru fazele pe școală, locale și județene 
ale olimpiadelor școlare. 

 
 
 
ACTIVITĂȚI METODICE ORGANIZATE LA NIVELUL CATEDREI: 

TITLUL ACTIVITĂȚII PERIOADA 
PREZENTARE PE SCURT 

(maxim 100 cuvinte) 

OBIECTIVELE URMĂRITE 
ȘI REZULTATELE 

OBȚINUTE 
RESPONSABIL 

Elaborarea 
documentelor de 

organizare și 
desfășurare a 

practicii 
pedagogice de 

specialitate 

 
 
 
 
 

Septembrie 
2019 

Întocmirea planului 
managerial, al activităților 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, 
consiliului profesoral și al 

consiliului de administrație al 
colegiului; 

Elaborarea Protocolului de 
Colaborare/ Contractului de 
Parteneriat Educațional cu 

Grădinița cu P.P. nr. 8 „Rază 
de Soare”, Grădinița cu P.P. 
nr. 3, ca unități de aplicație 

Studiul legislației școlare 
și a documentelor 

curriculare în vederea 
eficientizării, organizării 

și desfășurării practicii de 
specialitate 

 
 
 

Proiectarea eficientă a 
activității comisiei 

metodice 

 
 
 

Profesorii 
coordonatori de 

practică: 
Radu Florentina, 

Râpeanu 
Lavinia, 

 

Proiectarea, 
conducerea și 

evaluarea 

 
 
 

Realizarea graficului anual și 
semestrial al activităților 

practice în funcție de formele 

Operarea cu informațiile 
de la disciplinele de 

specialitate și integrarea 

Profesorii 
coordonatori de 

practică: 
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activităților 
didactice specifice 

învățământului 
primar și preșcolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 
2019- iunie 

2020 

de practică și de locul 
desfășurării acestora: 

clasele a IX- a B, a XI-a A- 
Grădinița „Alexandrina 

Simionescu Ghica”, nr. 9- 
semestrul I 

clasa a IX-a A,a  XII- a B – 
Colegiul Național „Constantin 

Cantacuzino”- semestrul I 
clasa a X-a  A, a XII- a A, 

Grădinița cu P.P. „Rază de 
Soare”, nr. 8- semestrul I 
clasele a IX- a A, a XI-a B- 
Grădinița „Alexandrina 

Simionescu Ghica”, nr. 9- 
semestrul II 

clasa a IX-a B,a  XII- a A – 
Colegiul Național „Constantin 

Cantacuzino”- semestrul II 
clasa a X-a  B, a XII- a B, 

Grădinița cu P.P. „Rază de 
Soare”, nr. 8- semestrul II 
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 

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, 

Radu Florentina, 
Râpeanu 
Lavinia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorii 
metodiști și 

îndrumătorii de 
practică din 
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Organizarea activităților de 
probă la clasele a XI-a A, a XI-

a B, a XII-a A și a XII-a B; 
elevii claselor a XI- au 

întâmpinat unele dificultăți în 
proiectarea, organizarea, 

evaluarea și autoevaluarea 
activităților programate 

Susținerea în mediul online a 
atestateloir profesionale, în 

contextul pandemiei 

săptămâni, semestru, în 
școală și grădiniță 

 
 
 

Conceperea și elaborarea 
unor materiale suport 

pentru activitatea 
didactică 

Observare și implicare în 
realizarea unor activități 

școlare și extrașcolare 
Elaborarea unor proiecte 
de optimizare secvențială 
sau integrală a activității 
didactice în desfășurarea 

practicii pedagogice: 
individuală, curentă, 

comasată 
Analiza critic- 
constructivă și 

autoevaluarea calității 
proiectelor didactice și a 

lecțiilor realizate 

unitățile de 
aplicație 

Profesorii 
coordonatori de 

practică: 
Radu Florentina, 

Râpeanu 
Lavinia, 

 
 
 
 
 

Membrii 
comisiei 

Performanță în 
activitatea școlară 

și extrașcolară 

 
 
 
 
 

Noiembrie 
2019- mai 

2020 

Organizarea și desfășurarea 
examenului de obținere a 

certificatului de competențe 
profesionale pentru clasele a 

XII-a 
 
 

 
 
 

Îmbunătățirea nivelului 
de calificare și sporirea 

performanțelor în 
desfășurarea unor 

secvențe de activitate 
didacică 

Asigurarea calității 
actului didacticprin 

participarea la analiza 

 
Membrii 
comisiei 
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Pregătirea elevilor de la 
profilul pedagogic, 

specializarea învățător- 
educatoare, pentru fazele pe 
școală, locale și județene ale 

olimpiadelor școlare 
Susținerea lecțiilor de 

practică la limba modernă 
(franceză/ engleză) 

lecțiilor și a altor 
activități 

Formarea motivației 
pentru performanța 

școlară 
 
 

 

Întâlnire de bilanț Mai 2020 

Pregătirea elevilor de la 
specializarea ănvățător- 

educatoare pentru examenul 
de titularizare 

Realizarea și prezentarea 
portofoliului de oractică 

pedagogică 

Optimizarea 
instrumentelor de 

evaluare a progresului 
școlar al elevilor, a 

competențelor dobândite 
în proiectarea, 

conducarea și evaluarea 
activităților didactice 
(aplicarea unitară și 

consecventă a 
standardelor de 

performanță) 

Membrii 
comisiei 

 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care conţine documentele şcolare. 
 
Proiecte: 
prof. RADU Florentina 

• Sprijinirea incluziunii educaționale și sociale a tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii prin mecanisme de orientare și activități de tutorat, 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației București 
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Cursuri de formare: 
Prof. RADU Florentina 

• Profesor în Online desfășurat în perioada 6-13 Aprilie 2020 

• Webinarul de formare continuă Aspire Teachers- Disciplina mentală. Cum să fim eficienți în timpul școlii de acasă 

• Arcademia Școala de Valori- Tabăra de educație media Găina care a născut pui vii, între 1-3 noiembrie 2019,  Călărași 
 

Conferințe: 

Prof. RADU Florentina: 

• Conferința Internațională LUMEN, ediția a III-a, noiembrie 2019 

• Seminarul IoT în educație, în cadrul proiectului IoT in education- e are the makers!, noiembrie 2019 

• ConferințaNațională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice – 21-22 februarie 2020, Brașov 
 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ORGANIZATE DE MEMBRII CATEDREI 

• 5.10.2019- Ziua educaţiei- concurs Pedagogia- de la clasici la contemporani, activitate organizată  
în parteneriat cu ISJ Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană; 

• activitate de donare de carte către biblioteca Colegiului Național Constantin Cantacuzino   
o (îmbogățirea fondului de carte cu un număr de 47 de volume- literatură pentru copii)- clasa a IX-a A; 

• activități SNAC; 

• permanent- pregătirea  elevilor si participarea la concursurile/ olimpiadele şcolare/ examenul de bacalaureat; 

• Campania  Globală pentru Educație-  Tema Educație publică incluzivă, de calitate și gratuită – de la drept la realitate:  vizionare de conferinta TED – 
Fiecare copil merită un campion; realizarea de poster - Jurnal de dascăl- noiembrie 2019. 

 
CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE: 

A. În iunie 2020 elevele claselor a XII- a, profil pedagogic, specializarea învățător- educatoare, au susținut  examenul de certificare a competențelor 
profesionale, toate candidatele fiind declarate promovate. Acest examen a fost susținut în mediul online, având în vedere pandemia. 

 
B. Tabel nominal cu elevii participanți la olimpiada liceelor pedagogice (pedagogie- psihologie) 

etapa județeană. 
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Nr. 
Crt. 

Nume și prenume elev Clasa  Disciplina  Punctaj Profesor 
coordonator 

1.  
NIȚĂ  G. Miruna Mihaela 

a IX-
a  

Introducere în pedagogie și teoria și metodologia 
curriculu-ului 74 

Radu Florentina 

2.  TUDOR  I. M. Maria 
Alexandra 

a IX-
a  

Introducere în pedagogie și teoria și metodologia 
curriculu-ului 72.5 

Radu Florentina 

3.  GĂTEJ  M. Valentina 
Raluca a X-a  

Teoria și practica instruirii și evaluării 
60.5 

Radu Florentina 

4.  GRIGORE I. Diana Ioana a X-a  Teoria și practica instruirii și evaluării 54 Radu Florentina 

5.  ION C. Diana Georgiana a X-a  Psihologie 58.5 Radu Florentina 

6.  GÎRBOVEANU F. Florina 
Alina 

a XI-
a  

Managementul clasei de elevi 
91 

Radu Florentina 

7.  NEDELCU N. Nicoleta 
Denisa 

a XI-
a  

Psihologia vârstelor 
90 

Radu Florentina 

 
C. 11 (unsprezece) elevi de la clasa a XII-a B (prof. RADU Florentina) au susținut examenul de bacalaureat,  

proba la alegere,  la psihologie, promovabilitatea fiind de 100%. 
 
 CONCLUZII 

 
PUNCTE TARI: 

• realizarea proiectării didactice a activităților de practică de specialitate la standarde cerute de  
normele metodologice în vigoare; 

• adaptarea conținutului și metodelor la specificul clasei și urmărirea dezvoltării gândirii și a înțelegerii  
conținutului științific; 

• susținerea de către elevele practicante, a unor lecții în mediul online, în cadrul practicii pedagogice de 
specialitate, conform unui grafic prestabilit; 

• familiarizarea elevelor de la profilul pedagogic cu intrumentele digitale 

• participarea elevilor la concursuri de specialitate; 

• susținerea activităților comisiei metodice conform graficului de desfășurare întocmit la începutul anului școlar. 
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   PUNCTE SLABE: 

• elevii practicanți (clasele a XI-a, a XII-a) nu sunt îndrumați/ asistați/ evaluați întotdeauna și la toate disciplinele predate în practica curentă, de către 
profesorii metodiști, pentru a avea o bază de discuție comună și de evaluare la orele de metodică, în analiza unor secvențe didactice mai puțin 
realizate de elevi. 

 
RECOMANDĂRI/ PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: 

• organizarea unor întâlniri metodice la începutul anului școlar următor, dar și pe parcursul acestuia cu participarea tuturor îndrumătorilor de practică 
pedagogică, pentru stabilirea unor măsuri comune de remediere a deficiențelor înregistrate în acest an școlar și mai ales pentru recuperarea elevilor 
cu probleme în pregătirea practică;  

• studierea  atentă a atribuțiilor (sarcinilor) de practică de către toți  îndrumătorii și realizarea  acestora  cu mai multă responsabilitate, având în vedere 
nevoia de  formare  a unor cadre didactice bine pregătite  pentru învățământul preșcolar și primar; 

 
 

TITLUL 

ACTIVITĂȚII 
DATA 

PREZENTARE PE SCURT 

(max. 100 cuvinte) 

CLASE 

IMPLICATE 

(Nrelevi) 

ÎNDRUMĂTORI/ 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

LOC DE 

DESFĂȘURARE 

Let’s do it, 
Romania! 

21 sept 2019 

Activitatea de ecologizare a constat in 
deplasarea elevilor în pădurea de la 
Adanca,  în parteneriat cu Directia Silvica 
Judeteana D-ta.  Scopul activităţii a fost 
protecţia mediului înconjurător, dar şi 
oferirea unui exemplu de bună practică 
celorlalţi elevi şi, implicit, comunităţii 
locale.  Elevii au participat activ la 
ecologizare, conştientizând importanţa 
activităţii lor pe termen scurt, prin 
igienizarea spaţiului verde, dar şi pe 
termen lung, prin conştientizarea 
comunităţii locale. Aceştia s-au amuzat 
de diversitatea tipurilor de gunoaie 
colectate. 

Clasa aXa E 
Clasa aXIIaE 
 

Simion Doinița 
 

Pădurea de la 
Adânca 
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ZIUA 
EUROPEANĂ A 
LIMBILOR/ 
EUROPEAN DAY 
OF LANGUAGES 

26 septembrie 
2019 

Elevii au sărbătorit în 26 septembrie 
2019, Ziua Europeană a Limbilor. 
Activitatea s-a desfășurat sub titlul- Can 
you guess my language? Elevii au realizat 
prezentări PowerPoint, au participat cu 
entuziasm la jocuri şi quiz-uri. 
S-a urmărit promovarea interesului faţă 
de limbile străine şi faţă de învăţarea 
acestora în rândul elevilor. Au fost 
sărbătorite nu numai limbile oficiale 
europene, ci şi bogata moştenire de 
culturi şi tradiţii - o expresie vie a tuturor 
limbilor Europei. Acest eveniment a 
reprezentat o ocazie pentru a evidenţia 
avantajele învăţării limbilor străine: 
descoperirea unor culturi noi, 
posibilitatea de a căpăta o perspectivă 
diferită asupra lumii şi de a-i înţelege mai 
bine pe cei din jur. 

X F, X C, IX 
C, XI C 

MIRICĂ MARIA 
TOMESCU 
RALUCA 
BUZĂIANU 
ELENA 
VĂSII ELENUȚA 

SALA DE 
CLASĂ 

Ziua Europeană 

a Limbilor 
26.09.2019 

Obiectivele propuse in cadrul activităţii 

sunt promovarea învăţării limbilor 

modern, a diversităţii culturale şi 

lingvistice, încurajarea elevilor pentru a 

se dedica studiului limbilor modern ca 

formă specifică a dialogului intercultural, 

participarea la activităţile de grup, 

comunicarea de impresii pe baza 

activităţilor desfăşurate. Elevii au 

vizionat o prezentare PowerPoint, urmat 

de realizarea unui poster în care să fie 

surprinsă diversitatea culturală. 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 
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Siguranța 
propriei 

persoane 

30 sept. 2019 Au fost dezbatute idei privind stima de 
sine, increderea și siguranta. S-au 

realizat studii de caz și s-au trecut în 
revistă reglementări legislative legate de 

securitatea si siguranța propriei 
persoane. 

30  elevi 

Consilier 
psiholog 

Dezbatere 

Natura, 

frumuseţe și 

bogăție 

Septembrie 

2019 

Elevii au colecţionat, sortat şi depozitat 
materiale din natură utilizabile în 

activităţile de învăţare (ghinde, Frunze 
pentru uscare şi presare, pietricele 

pentru a fi pictate, nuci etc ) 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Curtea şcolii şi 

împrejurimi 

Săptămâna 
Universului 

1-10 oct. 2019 

Activitatea a constat in realizarea unui 
proiect la nivelul scolii  ce urmarea: -

implicarea activă, consecventă, în acţiuni 
de îmbogăţire a cunoştintelor despre 
Univers, -valorificarea potenţialului 

creator al elevilor, în ceea ce priveste 
capacitatea lor de a concepe şi realiza 

lucrări plastice, colaje, machete şi creatii 
literare, -autoevaluarea cunoştinţelor 
însuşite în cadrul orelor de geografie. 

- Elevii clasei a Va B au prezentat  
machete, desene, picturi si aurealizat o 

expozitie pe holul scolii. 
-  Elevii clasei a IXa F au prezentat 

cvintete; 
-  elevii clasei aIXa  C si au evaluat 

cunostintele printr –un Concurs pe 
platforma Kahoot. it cu pe tema 
Universului şi a Sistemului Solar. 
Activitatea (descriere, rezultate, 

participanţi) va fi prezentată pe site 
asociaţiei World Space Week Association 
Web: http://www.worldspaceweek.org/ 

Clasa aVaB 
Clasa aIXaC 
Clasa a IXa F 

Simion Doinita 
Manea Iuliana 

Holul scolii 
Sala de clasa 

http://in1.eliteemail.net/track/lt?lid=e8f04902-89ce-4229-88a4-6ff66cee3a66&sid=4074dfc4-f648-4961-9265-c334329a1c67
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„Pedagogia de 
la clasici la 

contemporani” 
04.10.2019 

Susținere concert artistic cu corul 

Colegiului Național „Consatin 

Cantacuzino” – Canta Angeli, în cadrul 

activității „Pedagogia de la clasici la 

contemporani” organizată de prof. dr. 

Istrate Gabriela în parteneriat cu 

Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu”, 

Târgoviște și Primăria Municipiului 

Târgoviște 

 
Prof. Mădalina 

Ionescu 

Bibliotca 
Județeană Ion 

Heliade 
Rădulescu 

 

Ziua educaţiei- 
concurs 
Pedagogia- de 
la clasici la 
contemporani 

5 octombrie 
2019 

 
 

Concursul a fost organizat  în parteneriat 
cu ISJ Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană 

a IX-a A 
a IX- a B 
a X- a A 
a X- a B 

Prof. Radu 
Florentina 

Prof. Râpeanu 
Lavinia 

Bibliotca 
Județeană Ion 

Heliade 
Rădulescu 

 
 

Ziua Educaţiei 
5 octombrie 

2019 

Elevii au avut ocazia să vizioneze o 
prezentare Powerpoint despre 

importanţa educaţiei în societatea 
europeana şi despre istoricul european 
al zilei de 5 octombrie. Apoi, împărţiţi în 

grupuri mici, au putut realiza afişe şi 
colaje pe tema educaţiei ca viitori 

cetăţeni europeni. 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 
Sala de clasă 

Mulțumim 
educatorilor 

noștri 

5 octombrie 
2019 

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

II A (33 

elevi) 
Puiu O Sala de clasă 

Ziua mondială a 

educației 
5 oct 2018 

Elevii au sărbătorit Ziua  Mondială a 

Educației. Profesorul modern și elevul 

model- asteptări la început de drum !  a 

fost tema dezbaterii. 

IX D (30 

elevi) 

X C 

(31elevi) 

 Dragomir Maria 

Tomescu Raluca 

Buzaianu Elena 

Vasii Elenuta 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 
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Ziua a fost  sărbătorită în acest an pe 
data de 3 octombrie. Elevii au descris, 

conform  viziunii lor , profesorul ideal și 
așteptările pe care la au pentru anii de 

liceu. Au amintit cu respect și 
recunoștință de profesorii care le-au 
călăuzit pașii în  primii ani de școală. 

IX C (30 

elevi) 

XI C (29 

elevi) 

„Comemorarea 
victimelor 

Holocaustului” 

09 X 
2019 

9 Octombrie a fost ziua instituită la nivel 
național ca Zi de Comemorare a 

Victimelor Holocaustului. Anul acesta s-
au împlinit 15 ani de la decretarea 

acestei zile. Biblioteca Județeană „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în 
parteneriat cu Colegiul Național 

„Constantin Cantacuzino” din Târgoviște 
și Inspectoratul Școlar Județean 

Dâmbovița au organizat o manifestare 
dedicată comemorării victimelor 
holocaustului intitulată „Tragedia 
Holocaustului, prin ochii tinerei 

generații.” 
Programul evenimentului a inclus: 
prezentări tematice, un concurs de 
cunoştinţe de istorie și ”Procesul lui 

Mengele” - scenetă de teatru în 
interpretarea elevilor de la Colegiul 

Național ”Constantin Cantacuzino” din 
Târgoviște. 

Clasele 
a VI-a A și a 

XII-a C 

Prof. Stancu 
Ferezia 

Prof. dr. Istrate 
Gabriela 

Prof. Ștefănescu 
Alexandru 

Sediul 
Bibliotecii 

Județene „Ion 
Heliade 

Rădulescu” 

Diseminare 
proiect Erasmus 

„Free Your 
Mind” 

09.10.2019 

Organizare diseminare proiect Erasmus 

„Free Your Mind”, Croația, iunie, 2019, la 

clasa a IX-a B, Colegiul Național 

„Constantin Cantacuzino” 

IX B Prof. Madalina 
Ionescu 

CNCC 
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CODE WEEK 

 

Oct-Dec 

 

Activitate internațională, cu participarea 

a mii de copii din întreaga lume. 

Elevii au realizat activități de codare 

(lego, grafice, exerciții bazate pe codul 

culorilor). Au realizat fotografii care au 

fost postate pe platforma activității. 

La activitatea scolii noaste au participat 

și cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr 

4 Moreni și Școlii Gimnaziale Răzvad. 

I A 

I S 

II S 

II C 

II S 

P A 

 

Radu M., Calin 

G, 

Stroescu S, 

Brebeanu C, 

Maguleanu A., 

Tatomir R., 

Miricioiu A. 

 

 

Activitati 

sportive 
12.10.2019 Tenis de masa, darts, bowling XI D Cotizo Fusca 

Club ZOOM 
Târgoviște 

Săptămâna 

Educaţiei 

Globale 

Schimbările 

climatice 

18 – 24 

octombrie 

2019 

Elevii au participat la dezbateri pe tema 
poluării şi a achimbărilor climatice. Ei au 

putut afla informaţii noi urmărind 
prezentări şi videoclipuri, au găsit 

posibile soluţii la oprirea deteriorării 
mediului înconjurător şi au rtealizat, pe 

grupe, afişe. 

a III-a C 

(31 de 

elevi), 

IX C 

X B 

XI C 

Brebeanu 

Ciprian 

Tomescu Raluca 

Dutu Angelica 

Vasii Elenuta 

Buzaianu Elena 

Salile de clasă 

Siguranța pe 

internet 
22.10.2019 

Dezbatere și realizarea de postere  

privind siguranța în mediul online ( cu 

cine comunic ?, ce comunic?, pericole ) 

9 F ( 28 

elevi) 

A IX-a C 

A X-a C 

A XI-a C 

Alina Manole 

Tomescu Raluca 

Buzaianu Elena 

Vasii Elenuta 

Salile de clasă 

Saptamana 
educatiei 
globale- 

„Schimbarile 
climatice” 

27 octombrie 
2019 

Activitatea a avut ca scop 
constientizarea de catre elevi  a efectelor 

dezastruoase ale poluarii asupra 
mediului si, implicit, asupra calitatii vietii 
umane. Elevii au lucrat pe grupe pentru 

realizarea colajelor/posterelor, iar 
ulterior au fost prezentate si dezbatute 

unele teme precum pro/ contra 
industrializare. 

Clasa aXaC 
 

Simion Doinita 
 

Sala de clasa 
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HALLOWEEN 
31octombrie 
2019 

Elevii au sărbătorit în 31 octombrie 2019, 
Halloween-sărbătoarea tuturor sfinților. 
Halloween-ul se numără printre cele mai 
vechi sărbători, fiind preluată de-a lungul 
timpului de mai multe popoare. Veselia și 
originalitatea ei au devenit molipsitoare, 
astfel ca am ales și noi să o celebrăm.  Cu 
ocazia acestei sărbători s-a organizat un 
concurs de costume, cel mai frumos fiind 
premiat. De asemenea, au fost organizate 
jocuri asociate cu petrecerile de 
Halloween. Unul dintre ele a fost 
dunking sau apple bobbing. Jocul a 
constat în culegerea cu dinții a unor mere 
care pluteau într-un  vas cu apă. Prin 
participarea la acest tip de activitate s-a 
urmărit lărgirea orizontului cultural al 
elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul 
orelor de curs. De asemenea, constituie 
un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a 
elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. 

Clasa a IX-a 
B 
(22 de elevi) 
X C 
IX C 
XI C 

MIRICĂ MARIA 
TOMESCU 
RALUCA 
VASII ELENUTA 
BUZAIANU 
ELENA 

SALILE DE 
CLASĂ 

Halloween 31.10.2019 

Halloween – origini și tradiții. Cum este 

văzută sărbătoarea în România față de 

restul Europei. Concurs de costume și 

ornat de dovleci. 

9 F ( 28 

elevi) 
Alina Manole Sala de clasă 

Siguranţa pe 

Internet 

octombrie 

2019 

În cadrul acestei activităţi, elevii clasei a 
III-a C au participat la o dezbatere pe 

tema pericolelor din mediul online, au 
descoperit că există cyberbullying, şi au 

găsit soluţii pentru a fi în siguranţă. Ei au 
realizat colaje tematice, au stabilit reguli 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 
Sala de clasă 



Page 89 of 161 

 

şi sfaturi pentru a evita situaţiile 
periculoase. 

Halloween 01.11.2019 

În cadrul activităţii de Halloween 

desfăşurate cu elevii clasei a V-a B, 

aceştia au prezentat costumele şi măştile 

purtate şi au decorat sala de clasă. 

Cadrul didactic implicat în această 

activitate, prof. Constantin Cătălina, a 

realizat o scurtă prezentare a specificului 

acestei sărbători (origine, obiceiuri), iar 

elevii au rezolvat fişe de lucru, puzzle-uri, 

jocuri, rebusuri. 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 

Christmas Tree 
Decoration 
Exchange Project 
2019- proiect 
european 

Noiembrie- 
decembrie 

2019 

Elevele clasei a IX-a A au fost implicate în 
desfășurarea proiectului european 

Christmas Tree Decoration Exchange 
Project 2017. Acestea au confecționat 
podoabe de Crăciun alături de ceilalți 

elevi implicați în proiect. 
La nivelul unității de învățământ, 

activitatea a fost coordonată de prof. 
înv. Primar Călin Gabriela. 

a IX- a A 
Prof. Radu 
Florentina 

C.N.C.C. 

Balul bobocilor 15 noiembrie 

Elevii au asistat la un spectacol reușit , 

organizat de elevii claselor a XI  a  si a IX-

a 

Elevii 

Colegiului 

Cadrele 

didactice ale 

Colegiului 

Casa de 

cultura a 

tineretului. 

Concursul 

„Biserici și 

mănăstiri 

dâmbovițene" 

15 Noiembrie 

2019 

Concursul eparhial denumit Biserici şi 

Mănăstiri Dâmboviţene, organizat de 

Arhiepiscopia Târgoviştei, în colaborare 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa şi Asociaţia Profesorilor de 

Religie – filiala Dâmboviţa. 

Clasa a IX- a 
A 

- Prof. Ștefan 
Floricia; 

- Prof. Hrestic 
Bogdan 

Arhiepiscopia 

Târgoviștei 

 

Liceul de Arte 

„Bălașa 
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Concursul s-a adresat elevilor de la clasa 

a VII-a până la a XII-a, din şcolile şi liceele 

din municipiul Târgovişte şi oraşele 

Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari şi 

Găeşti, fiind o continuare a demersului 

cultural-educaţional iniţiat în anul 2016 

de Arhiepiscopia Târgoviştei, în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dâmboviţa, prin organizarea 

concursului Ieromonahul Macarie şi 

excelenţa tipografică de la Târgovişte în 

secolele XVI-XVIII. Contribuţia elevilor la 

acest concurs şcolar, s-a constituit într-

un frumos omagiu adus celor care s-au 

implicat în viaţa spirituală a 

comunităţilor parohiale rurale sau 

urbane, ori a comunităţilor monahale, 

ctitorind biserici şi mânăstiri şi 

promovând spatial dâmboviţean în 

contextul patrimoniului universal. 

Doamna” din 

Târgoviște 

 

 

Diplome de 

participare 

Premii 

 

Ziua mondială a 

toleranței 
16 noiembrie 

Elevii au organizat o expoziție de postere 

tematice. Posterele au fost realizate  în 

echipe de 5-6 elevi și expuse pe holul 

școlii.  Creațiile au subliniat faptul că  

”toleranța este cel mai puternic 

fundament pentru pace și reconciliere  și 

trebuie să ne unească pe drumul nostru 

comun pentru un viitor pașnic, durabil" 

30 elevi 

Dirig. Dragomir 

Maria 

Euzefina 

Prof. Călinescu 

Nadia 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 
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UNICEF – cea 

mai mare lecţie 

din lume despre 

Drepturile 

Copilului 

20 -22 

Noiembrie 

2019 

În perioada 20-22 noiembrie 2019 mai 
multe cadre didactice de la Colegiul 

Naţional “Constantin Cantacuzino” din 
Târgovişte au răspuns invitaţiei Unicef de 
a participa la organizarea celei mai mari 

lecţii din lume pe tema Drepturile 
Copiilor, pentru a marca împlinirea a 30 
de ani de la semnarea, la nivel global, a 

Convenţiei cu privire la drepturile 
copiilor. Au desfăşurat activităţi în care 

au aflat care sunt drepturile prevăzute în 
această convenţie, au dezbătut 
necesitatea respectării lor, şi-au 

exprimat punctele de vedere şi au dat 
exemple de situaţii în care drepturile lor 
sau ale altor copii au fost încălcate. Toţi 

elevii şi-au manifestat interesul şi au 
participat cu entuziasm la această 
activitate. La finalul lecţiei, au fost 

realizate în grup postere, afişe sau colaje 
în care au surprins cele mai interesante 
idei şi cele mai importante drepturi, în 

opinia lor. 

Clasele II A, 

II B, III A, III 

C, IV D şi IV 

S 

 

aprox 200 

de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Prof. Stroescu 

Stana 

Prof. Bejinaru 

Claudia 

Prof. Radu 

Marioara 

Prof. Ciovlică 

Isabela 

Prof. Manole 

Adriana 

 

Sala de clasă şi 

holul şcolii 

1 Decembrie 
26 nov. 

2019 

Activitatea a constat in participarea la un 
Concurs regional “Sus, române, ridică-ţi 
fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta! ”a 

doua eleve Cracea Maria si Zamfir 
Cristina (premiul I). Activitatea a avut ca 
scop constientizarea importantei acestei 

zile pentru istoria neamului si 
demonstrarea abilitatilor practice in 

realizarea unui poster pe aceasta tema. 

Cracea 
Maria si 
Zamfir 
Cristina 

Simion Doinita 
 

Sc. “V. 
Carlova” 
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Între stiință și 
imaginație 

Noiembrie 
2019 

Vizită la Muzeul de Istorie din Târgoviște 
la Expoziția iluziilor optice 

II A(33 

elevi) 
Puiu O 

Muzeul de 

Istorie din 

Târgoviște 

Excursie 

școlară- Piața 

de Crăciun 

28 noiembrie-

1 decembrie 

2019 

Cunoașterea principaleleor obiective 

turistice din Sibiu ( Muzeul Astra, Muzeul 

Brukenthal, Gradina Zoologică, Piața 

Mică, Pița Mare, muzeul de Istorie 

Naturală) 

Tradiții și obiceiuri in Țara Ardealului, în 

prag de Crăciun 

9F (17 elevi) Alina Manole Sibiu 

România Mare 
– un vis devenit 

realitate!, un 
concurs cu 
tradiție la 
Târgoviște 

Ediția a VIII-a 

29 XI 
2019 

Pentru a marca semnificația zilei de 1 
Decembrie, la Muzeul de Istorie din 

Târgoviște, a avut loc  Concursul 
județean “România Mare - un vis devenit 

realitate"  în prezența elevilor, 
profesorilor și a reprezentanților 

instituțiilor organizatoare. Acest concurs 
județean de istorie organizat de către 

dna. prof. dr., Istrate Gabriela și 
profesoara de istorie Stancu Ferezia de la  

Colegiul Național ”Constantin 
Cantacuzino”, a ajuns în prezent la cea 

de-a VIII-a ediție. A reunit echipaje 
alcătuite din câte patru elevi, de la zece 

instituții de învățământ liceal din 
municipiul Târgoviște, dar și din județ. 

Concurenții au avut de parcurs o 
bibliografie amplă, dedicată 

evenimentelor legate de primul război 
mondial și marea unire de la 1 

Decembrie 1918. 
Instituțiile partenere ale acestui proiect 

au fost: Consiliul Județean, ISJ 

Clasele 
a X-a C, a și 

a XII-a C 

Prof. Stancu 
Ferezia 

 
Prof. dr. Istrate 

Gabriela 

Muzeul 
Tiparului din 
Târgoviște 



Page 93 of 161 

 

Dâmbovița, Complexul Național Muzeal 
Curtea Domnească, Universitatea 

Valahia din Târgoviște și Asociația Cultul 
Eroilor-Filiala Dâmbovița. Într-o 

atmosferă competitivă și un spirit de 
colaborare autentică, la finalul celor 10 
întrebări, au fost desemnați câștigătorii. 

Premiul I a fost obținut de  echipajul 
Colegiului Național ”Constantin 

Cantacuzino”, pregătit de prof. dr. Istrate 
Gabriela și prof. Ferezia Stancu. Alături 

de diplome, copiii au primit și 
importante premii în bani, oferite de 

Complexul Muzeal ”Curtea Domnească”, 
cărți de la Asociația ”Cultul Eroilor” 

Dâmbovița și frumoase semne de carte 
lucrate de copiii Liceului de Arte. 

„Pagini de 
istorie 

naţională” 
1 Decembrie 

29 Noiembrie 

2019 

Elevii au vizionat prezentări referitoare la 
Marea Unire de la Alba Iulia, au citit 
fragmente din “Legende Istorice”, de 

Dumitru Almaş, au intonat imnul 
national şi au realizat colaje pe această 

temă. 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Sala de clasă şi 

holul şcolii 

Siguranţa pe 

Internet 
29.11.2019 

Prin această activitate s-a dorit 
promovarea activităților de informare şi 

formare a elevilor în  vederea 
identificării şi explorării unor scenarii 
prin care ar putea face Internetul un 

spațiu mai util şi mai sigur. După ce elevii 
au urmărit nişte filmuleţe postate pe 

www.safernet.ro privind siguranţa 
tinerilor pe internet, au avut de stabilit 

mesajele transmise prin acestea şi 
conştientizarea lor. Clasa a fost împărţită 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 

http://www.safernet.ro/
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în patru grupe, fiecare având ca  sarcină 
de lucru să realizeze compuneri cu 

aceeaşi temă, pornind de la informaţiile 
prezentate pe Internet. 

Respect Legea, 

Respect Viața 

29 Noiembrie 

2019 

- Participare la Concursul județean 

Respect Legea, Respect Viața  - ediția a 

IV. 

Activitatea face parte din Proiectul de 

prevenire a delincvenţei juvenile şi a 

victimizării minorilor „ATENŢIE! E VIAŢA 

TA!” şi este realizată de Inspectoratul 

Județean de Poliţie Dâmboviţa, în 

parteneriat cu: Biblioteca Judeţeană 

Dâmboviţa, Arhiepiscopia Târgoviştei, 

Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmboviţa,  

Universitatea „Valahia” din Târgovişte - 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative şi Crucea Roşie 

Dâmboviţa. 

Au participat elevi şi cadre didactice de 

la: Colegiul Naţional „Constantin 

Cantacuzino” din Târgovişte, Şcolile 

Gimnaziale: „Coresi”şi „Smaranda 

Gheorghiu” din Târgovişte, Şcoala 

Gimnazială „Ion Ghica” din Ghergani, 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din 

Pucioasa şi Şcoala Gimnazială Măneşti. 

Clasa a VII-a 
A 

- Prof. Ștefan 
Floricica 
- Prof. 

Mărculescu 
Cornel 

- Prof. Hrestic 
Bogdan 

Biblioteca 

Judeţeană „I. 

H. Rădulescu” 

Dâmboviţa 

 

- Premiul I 
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Noutăți 

editoriale 

Noiembrie 

2019 

Activitate desfășurată în cadrul comisiei 

metodice: Noutăți editoriale.  

Au fost prezentate noile apariții cu 

conținut istoric și  Almanahul Bisericesc 

2019 și broșura „Valori tradițional-

creștine ale satului românesc”. 

- - Prof. Ștefan 
Floricica 
- Prof. 
Mărculescu 
Cornel 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
- Lucrări de 
specialitate 

A venit 

toamna...” 
noiembrie2019 

-observarea  aspectelor  din  natura  
înconjurătoare în  anotimpul  toamna; 
-investigarea  activităţii  vieţuitoarelor  şi  
a  oamenilor; 
-culorile  toamnei 

-confecționare Cartea toamnei 

Clasa a II a 

B 

 

Manole Maria 

Adriana 

Cartier-

împrejurimile 

școlii 

Marturisirile 

unui detinut 
Noiembrie 

Activitate de comunicare cu o persoana 

lipsita de libertate in colaborare cu 

Politia Targoviste si Penitenciarul Gaesti 

 a IX-a C 

A X-a C 

A XI-a C 

A XI-a D 

Buzaianu Elena 

Tomescu Raluca 

Vasii Elenuta 

Barascu Catalin 

Fusca Cotizo 

Sala de 

festivitati 

1 Decembrie – 

zi  de  

importanţă  

naţională 

Decembrie 

2019 

-documentare în legătură cu semnificația 

zilei de 1 Decembrie 

-intonarea Imnului de stat al 
României;povestiri istorice 
-vizionarea  unei  prezentări ppt  despre  
Ziua  Naţională 
-colaj 

Clasa a II a 

B 

Manole Maria 

Adriana 

Sala de clasă 

Biblioteca 

școlii 

Colinde, 

colinde, este 

vremea 

colindelor” 

Decembrie 

2019 

 

- Concert de colinde; Elevi ai C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 

-Prof. Ștefan 
Floricica 
-Prof. Hrestic 
Bogdan 
-Prof. Ionete 
Darius 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
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Piesă de teatru 

„Irozii”-

Sărbătoarea 

Crăciunului 

Decembrie 

2019 

- Piesă de teatru realizată în parteneriat 
cu Biserica Eroilor din Târgoviște; 

Elevi ai C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 

-Prof. Ștefan 
Floricica 
-Prof. Hrestic 
Bogdan 
-Prof. Ionete 
Darius 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
 
 

Activitate 

interdisciplinară 

1 Decembrie 

1 Decembrie 

Am derulat activități integrate, pe 

parcursul zilei. 

Elevii au studiat MARAMUREȘ zonă 

geografică, obiceiuri, tradiții, au citit si 

au scris despre Maramureș. 

Au rezolvat problem matematice, au 

desenat și au cântat. 

   

Activitate 

stradală-

Fundița umană 

04.12.2019 

Activitate desfășurată în cadrul 

Campaniei IEC/ Programului Ziua 

Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA, 

derulat de Evaluarea și Promovarea 

Sănătății Dâmbovița, susținută în 

colaborare cu DSP DB, CN C-tin 

Cantacuzino, DAS Târgoviște , Crucea 

Roșie Dâmbovița, Școala Sanitară 

Postliceală Christiana Tîrgoviște. Scopul 

activității fiind conștientizarea infecției 

cu HIV/SIDA, solidaritatea cu persoanele 

afectate 

2 clase 9 A, 

11 B 

(50  elevi) 

Alina Manole 

Laborant 

Carmen Tudor 

Piața Mihai 

Viteazu 
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Ziua 

Internațională a 

Voluntarului 

5 decembrie 

Cu ocazia Zilei Internaționale a 
Voluntarului, la  Biblioteca Judeţeană 

„Ion Heliade Rădulescu”  a avut 
loc  evenimentul „Esenţa schimbării e în 

tine! Fii voluntar!”.Crucea Roșie 
Dâmbovița  a fost unul dintre 

organizatorii acestui eveniment alături 
de Biblioteca Județeană Dâmbovița. Elevi 

de la Colegiul Național „Constantin 
Cantacuzino” au aflat despre importanța 

și beneficiile implicării în sprijinirea 
comunității din care fac parte . Au 

prezentat și un scurt  program artistic. 

30 elevi 
Dirig. Dragomir 

Maria 

Biblioteca 

județeană 

Film 

 

13 dec 

 

Elevii au vizionat filmul FROZEN II 

Regatul de gheață. 

Am urmărit coeziunea grupului, 

realizarea unor activitați de 

intercunoaștere cu scopul unei 

colaborări fructuoase la nivel de clasă. 

I A Radu Marioara 
Line Cinema 

Targoviste 

Tradiţii şi 

obiceiuri de 

iarnă 

13.12.2019 

Scopul acestei activităţi a fost 
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de 

iarnă din toate zonele ţării. Elevii 
implicaţi în această activitate au decorat 
sala de clasă şi au împodobit bradul şi au 
împărtăşit colegilor tradiţiile cu care se 

mândresc şi la care participă. S-au cântat 
colinde atât în limba română, cât şi în 

limba engleză 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 

Activitate 

culturala 
13.12.2019 

Am susținut un concert de colinde 

religioase cu corul Colegiului Național 

„Constantin Cantacuzino” – Canta Angeli 

Corul Canta 

Angeli 

Prfo. Madalina 

Ionescu 

Teatrul Tony 

Bulandra 
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în Piața Mihai Viteazul din Târgoviște, 

activitate culturală organizată de Pimăria 

Municipiului Târgoviște în parteneriat cu 

Consiliul Județean Târgoviște și Tetrul 

Municipal „Tony Bulandra”din 

Târgoviște. 

Datini/ obiceiuri 
și tradiții 

românești 

15 decembrie 
2019 

EVENIMENTE de Crăciun: 
- SERBARE 

- cu colindul 

II A(33 

elevi) 
Puiu O 

Sala de clasă 

Prefectură 

„Tradiţii de 

Crăciun” 

„Colinde, 
colinde...” 

 

16 – 20 

Decembrie 

2019 

Elevii au pregătit un mic program 
artistic (Colinde) şi au mers împreună cu 

cadrul didactic şi părinţii pentru a 
colinda la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

la S.C. Beda Impex şi la  Primăria 
Municipiului Târgovişte unde au fost 

primiţi de Moş Crăciun şi personaje de 
poveste. Ei au fost recompensaţi cu 

dulciuri şi amintiri de neuitat. 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Consiliul 

Judeşean 

Dâmboviţa 

S.C. Beda 

Impex SRL 

Primăria 

Municipiului 

Târgovişte 

Sarbatori de 

iarnă 
18 decembrie 

Elevii au organizat o serbare cu  obiceiuri 

și tradiții de Crăciun, au cântat colinde și 

au împodobit pomul de iarnă cu 

podoabe create de ei. Au fost prezenți 

părinții si o parte din profesorii clasei.  

Fiecare elev a pregătit un mesaj și un 

cadou pentru unul din colegi. Elevii au 

primit daruri  de la colectivul de părinți ai 

clasei 

26 elevi 
Dirig. Dragomir 

Maria 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 

Serbare de 

Craciun 
18 decembrie 

 Elevii Colegiului au sustinut momente 

artistice dedicate sarbatorii Craciunului. 

Corul Colegiului Național „Constantin 

Elevii 

Colegiului 

Tomescu Raluca 

Madalina 

Ionescu 

CNCC 
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Cantacuzino” – Canta Angeli  a sustinut 

un program de colinde în cadrul Serbării 

de Crăciun organizată de Colegiului 

Național „Constantin Cantacuzino”. 

Dragomir Elena 

Tapu-Cernea 

Caterina 

Vasii Elenuta 

Brebeanu 

Ciprian 

Radu Marioara 

Stroescu Stana 

Semnificatia 

sarbatorii de 

Craciun 

19 decembrie dezbatere XI D Cotizo Fusca Sala de clasa 

Activitate SNAC Lunar 

Elevii au participat la activităţi de tip 
voluntariat 

în care au donat fructi şi legume, 
alimente şi rechizite . 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 
 

Vin  sărbătorile 

, vine Moș 

Crăciun ...” 

Decembrie 

2019 

⮚ documentarea asupra  

obiceiurilor  de iarnă  şi  Anul 

Nou; 

⮚ deplasare Primăria Târgoviște 

pentru colind 

⮚ pregătirea  unui  program  artistic 

(confecţionarea  decorurilor şi  

ornarea  sălii  de  clasă) 

⮚ atelier de lucru alături de părinți- 

confecționare de obiecte decorative-

globulețe 

Clasa a II a 

B 

Manole Maria 

Adriana 

Sala de clasă 

Primăria 

Târgoviște 

Sala de 

festivități a 

școlii 

Program Junior 

Achievement 
2019- 2020 

„Alimentație sănătoasă. Sport. 

Prevenție” 
30 elevi 

Dirig. Dragomir 

Maria 

Prof. Călinescu 

Nadia 

C.N. „C. 

Cantacuzino” 
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•  realizarea unor mape/ portofolii metodice, pe discipline școlare care să cuprindă modele de proiecte didactice, lecții demonstrative filmate, pe 
tipuri de lecții; îndrumătoare metodice, ghiduri de bune practici, material didactic reprezentativ  etc; acestea vor putea fi consultate de  către elevi 
împreună cu îndrumătorii de practică,  la biblioteca colegiului; 

• participarea tuturor îndrumătorilor de practică pedagogică, a metodiștilor și profesorilor pentru învațământ primar la cursuri de formare, conferințe, 
proiecte, simpozioane pe teme care țin de didactica disciplinei în scopul dezvoltării profesionale a acestora, pentru menținerea unui standard ridicat 
al actului didactic. 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

Ca în fiecare an, cadrele didactice ale colegiului au înțeles importanța realizării și mai ales a implicării elevilor în activități educative școlare și 
extra școlare. În aces sens au fost organizate și desfășurate o serie de activități, după cum urmează: 

 

TITLUL 

ACTIVITĂȚII 
DATA 

PREZENTARE PE SCURT 

(max. 100 cuvinte) 

CLASE 

IMPLICATE 

(Nrelevi) 

ÎNDRUMĂTORI/ 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

LOC DE 

DESFĂȘURARE 

Let’s do it, 
Romania! 

21 sept 2019 

Activitatea de ecologizare a constat in 
deplasarea elevilor in padurea de la 
Adanca,  in parteneriat cu Directia Silvica 
Judeteana D-ta.  Scopul activităţii a fost 
protecţia mediului înconjurător, dar şi 
oferirea unui exemplu de bună practică 
celorlalţi elevi şi, implicit, comunităţii 
locale.  Elevii au participat activ la 
ecologizare, conştientizând importanţa 
activităţii lor pe termen scurt, prin 
igienizarea spaţiului verde, dar şi pe 
termen lung, prin conştientizarea 
comunităţii locale. Aceştia s-au amuzat 
de diversitatea tipurilor de gunoaie 
colectate. 

Clasa aXa E 
Clasa aXIIaE 
 

Simion Doinita 
 

padurea de la 
Adanca 
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ZIUA 
EUROPEANĂ A 
LIMBILOR/ 
EUROPEAN DAY 
OF LANGUAGES 

26 septembrie 
2019 

Elevii au sărbătorit în 26 septembrie 
2019, Ziua Europeană a Limbilor. 
Activitatea s-a desfășurat sub titlul- Can 
you guess my language? Elevii au realizat 
prezentări PowerPoint, au participat cu 
entuziasm la jocuri şi quiz-uri. 
S-a urmărit promovarea interesului faţă 
de limbile străine şi faţă de învăţarea 
acestora în rândul elevilor. Au fost 
sărbătorite nu numai limbile oficiale 
europene, ci şi bogata moştenire de 
culturi şi tradiţii - o expresie vie a tuturor 
limbilor Europei. Acest eveniment a 
reprezentat o ocazie pentru a evidenţia 
avantajele învăţării limbilor străine: 
descoperirea unor culturi noi, 
posibilitatea de a căpăta o perspectivă 
diferită asupra lumii şi de a-i înţelege mai 
bine pe cei din jur. 

X F, X C, IX 
C, XI C 

MIRICĂ MARIA 
TOMESCU 
RALUCA 
BUZAIANU 
ELENA 
VASII ELENUTA 

SALA DE 
CLASĂ 

Ziua Europeană 

a Limbilor 
26.09.2019 

Obiectivele propuse in cadrul activităţii 

sunt promovarea învăţării limbilor 

modern, a diversităţii culturale şi 

lingvistice, încurajarea elevilor pentru a 

se dedica studiului limbilor modern ca 

formă specifică a dialogului intercultural, 

participarea la activităţile de grup, 

comunicarea de impresii pe baza 

activităţilor desfăşurate. Elevii au 

vizionat o prezentare PowerPoint, urmat 

de realizarea unui poster în care să fie 

surprinsă diversitatea culturală. 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 
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Siguranța 
propriei 

persoane 

30 sept. 2019 Au fost dezbatute idei privind stima de 
sine, increderea și siguranta. S-au 

realizat studii de caz și s-au trecut în 
revistă reglementări legislative legate de 

securitatea si siguranța propriei 
persoane. 

30  elevi 

Consilier 
psiholog 

Dezbatere 

Natura, 

frumuseţe si 

bogatie 

Septembrie 

2019 

Elevii au colecţionat, sortat şi depozitat 
materiale din natură utilizabile în 

activităţile de învăţare (ghinde, Frunze 
pentru uscare şi presare, pietricele 

pentru a fi pictate, nuci etc ) 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Curtea şcolii şi 

împrejurimi 

Saptamana 
Universului 

1-10 oct. 2019 

Activitatea a constat in realizarea unui 
proiect la nivelul scolii  ce urmarea: -

implicarea activă, consecventă, în acţiuni 
de îmbogăţire a cunoştintelor despre 
Univers, -valorificarea potenţialului 

creator al elevilor, în ceea ce priveste 
capacitatea lor de a concepe şi realiza 

lucrări plastice, colaje, machete şi creatii 
literare, -autoevaluarea cunoştinţelor 
însuşite în cadrul orelor de geografie. 

- Elevii clasei a Va B au prezentat  
machete, desene, picturi si aurealizat o 

expozitie pe holul scolii. 
-  Elevii clasei a IXa F au prezentat 

cvintete; 
-  elevii clasei aIXa  C si au evaluat 

cunostintele printr –un Concurs pe 
platforma Kahoot. it cu pe tema 
Universului şi a Sistemului Solar. 
Activitatea (descriere, rezultate, 

participanţi) va fi prezentată pe site 
asociaţiei World Space Week Association 
Web: http://www.worldspaceweek.org/ 

Clasa aVaB 
Clasa aIXaC 
Clasa a IXa F 

Simion Doinita 
Manea Iuliana 

Holul scolii 
Sala de clasa 

http://in1.eliteemail.net/track/lt?lid=e8f04902-89ce-4229-88a4-6ff66cee3a66&sid=4074dfc4-f648-4961-9265-c334329a1c67
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„Pedagogia de 
la clasici la 

contemporani” 
04.10.2019 

Susținere concert artistic cu corul 

Colegiului Național „Consatin 

Cantacuzino” – Canta Angeli, în cadrul 

activității „Pedagogia de la clasici la 

contemporani” organizată de prof. dr. 

Istrate Gabriela în parteneriat cu 

Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu”, 

Târgoviște și Primăria Municipiului 

Târgoviște 

 
Prof. Madalina 

Ionescu 

Bibliotca 
Județeană Ion 

Heliade 
Rădulescu 

 

Ziua educaţiei- 
concurs 
Pedagogia- de 
la clasici la 
contemporani 

5 octombrie 
2019 

 
 

Concursul a fost organizat  în parteneriat 
cu ISJ Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană 

a IX-a A 
a IX- a B 
a X- a A 
a X- a B 

Prof. Radu 
Florentina 

Prof. Râpeanu 
Lavinia 

Bibliotca 
Județeană Ion 

Heliade 
Rădulescu 

 
 

Ziua Educaţiei 
5 octombrie 

2019 

Elevii au avut ocazia să vizioneze o 
prezentare Powerpoint despre 

importanţa educaţiei în societatea 
europeana şi despre istoricul european 
al zilei de 5 octombrie. Apoi, împărţiţi în 

grupuri mici, au putut realiza afişe şi 
colaje pe tema educaţiei ca viitori 

cetăţeni europeni. 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 
Sala de clasă 

Mulțumim 
educatorilor 

noștri 

5 octombrie 
2019 

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

II A (33 

elevi) 
Puiu O Sala de clasă 

Ziua mondială a 

educației 
5 oct 2018 

Elevii au sărbătorit Ziua  Mondială a 

Educației. Profesorul modern și elevul 

model- asteptări la început de drum !  a 

fost tema dezbaterii. 

IX D (30 

elevi) 

X C 

(31elevi) 

 Dragomir Maria 

Tomescu Raluca 

Buzaianu Elena 

Vasii Elenuta 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 



Page 104 of 161 

 

Ziua a fost  sărbătorită în acest an pe 
data de 3 octombrie. Elevii au descris, 

conform  viziunii lor , profesorul ideal și 
așteptările pe care la au pentru anii de 

liceu. Au amintit cu respect și 
recunoștință de profesorii care le-au 
călăuzit pașii în  primii ani de școală. 

IX C (30 

elevi) 

XI C (29 

elevi) 

„Comemorarea 
victimelor 

Holocaustului” 

09 X 
2019 

9 Octombrie a fost ziua instituită la nivel 
național ca Zi de Comemorare a 

Victimelor Holocaustului. Anul acesta s-
au împlinit 15 ani de la decretarea 

acestei zile. Biblioteca Județeană „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în 
parteneriat cu Colegiul Național 

„Constantin Cantacuzino” din Târgoviște 
și Inspectoratul Școlar Județean 

Dâmbovița au organizat o manifestare 
dedicată comemorării victimelor 
holocaustului intitulată „Tragedia 
Holocaustului, prin ochii tinerei 

generații.” 
Programul evenimentului a inclus: 
prezentări tematice, un concurs de 
cunoştinţe de istorie și ”Procesul lui 

Mengele” - scenetă de teatru în 
interpretarea elevilor de la Colegiul 

Național ”Constantin Cantacuzino” din 
Târgoviște. 

Clasele 
a VI-a A și a 

XII-a C 

Prof. Stancu 
Ferezia 

Prof. dr. Istrate 
Gabriela 

Prof. Ștefănescu 
Alexandru 

Sediul 
Bibliotecii 

Județene „Ion 
Heliade 

Rădulescu” 

Diseminare 
proiect Erasmus 

„Free Your 
Mind” 

09.10.2019 

Organizare diseminare proiect Erasmus 

„Free Your Mind”, Croația, iunie, 2019, la 

clasa a IX-a B, Colegiul Național 

„Constantin Cantacuzino” 

IX B Prof. Madalina 
Ionescu 

CNCC 
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CODE WEEK 

 

Oct-Dec 

 

Activitate internațională, cu participarea 

a mii de copii din întreaga lume. 

Elevii au realizat activități de codare 

(lego, grafice, exerciții bazate pe codul 

culorilor). Au realizat fotografii care au 

fost postate pe platforma activității 

La activitatea scolii noaste au participat 

și cadre did. ale Scolii Gimnaziale Nr 4 

Moreni si Scolii Gimnaziale Razvad. 

I A 

I S 

II S 

II C 

II S 

P A 

 

Radu M., Calin 

G, 

Stroescu S, 

Brebeanu C, 

Maguleanu A., 

Tatomir R., 

Miricioiu A. 

 

 

Activitati 

sportive 12.10.2019 Tenis de masa, darts, bowling XI D Cotizo Fusca 
Club ZOOM 
Targoviste 

Săptămâna 

Educaţiei 

Globale 

Schimbările 

climatice 

18 – 24 

octombrie 

2019 

Elevii au participat la dezbateri pe tema 
poluării şi a achimbărilor climatice. Ei au 

putut afla informaţii noi urmărind 
prezentări şi videoclipuri, au găsit 

posibile soluţii la oprirea deteriorării 
mediului înconjurător şi au rtealizat, pe 

grupe, afişe. 

a III-a C 

(31 de 

elevi), 

IX C 

X B 

XI C 

Brebeanu 

Ciprian 

Tomescu Raluca 

Dutu Angelica 

Vasii Elenuta 

Buzaianu Elena 

Salile de clasă 

Siguranța pe 

internet 
22.10.2019 

Dezbatere și realizarea de postere  

privind siguranța în mediul online ( cu 

cine comunic ?, ce comunic?, pericole ) 

9 F ( 28 

elevi) 

A IX-a C 

A X-a C 

A XI-a C 

Alina Manole 

Tomescu Raluca 

Buzaianu Elena 

Vasii Elenuta 

Salile de clasă 

Saptamana 
educatiei 
globale- 

„Schimbarile 
climatice” 

27 octombrie 
2019 

Activitatea a avut ca scop 
constientizarea de catre elevi  a efectelor 

dezastruoase ale poluarii asupra 
mediului si, implicit, asupra calitatii vietii 
umane. Elevii au lucrat pe grupe pentru 

realizarea colajelor/posterelor, iar 
ulterior au fost prezentate si dezbatute 

Clasa aXaC 
 

Simion Doinita 
 

Sala de clasa 
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unele teme precum pro/ contra 
industrializare. 

HALLOWEEN 
31octombrie 
2019 

Elevii au sărbătorit în 31 octombrie 2019, 
Halloween-sărbătoarea tuturor sfinților. 
Halloween-ul se numără printre cele mai 
vechi sărbători, fiind preluată de-a lungul 
timpului de mai multe popoare. Veselia și 
originalitatea ei au devenit molipsitoare, 
astfel ca am ales și noi să o celebrăm.  Cu 
ocazia acestei sărbători s-a organizat un 
concurs de costume, cel mai frumos fiind 
premiat. De asemenea, au fost organizate 
jocuri asociate cu petrecerile de 
Halloween. Unul dintre ele a fost 
dunking sau apple bobbing. Jocul a 
constat în culegerea cu dinții a unor mere 
care pluteau într-un  vas cu apă. Prin 
participarea la acest tip de activitate s-a 
urmărit lărgirea orizontului cultural al 
elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul 
orelor de curs. De asemenea, constituie 
un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a 
elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. 
 

Clasa a IX-a 
B 
(22 de elevi) 
X C 
IX C 
XI C 

MIRICĂ MARIA 
TOMESCU 
RALUCA 
VASII ELENUTA 
BUZAIANU 
ELENA 

SALILE DE 
CLASĂ 

Halloween 31.10.2019 

Halloween – origini și tradiții. Cum este 

văzută sărbătoarea în România față de 

restul Europei. Concurs de costume și 

ornat de dovleci. 

9 F ( 28 

elevi) 
Alina Manole Sala de clasă 
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Siguranţa pe 

Internet 

octombrie 

2019 

În cadrul acestei activităţi, elevii clasei a 
III-a C au participat la o dezbatere pe 

tema pericolelor din mediul online, au 
descoperit că există cyberbullying, şi au 

găsit soluţii pentru a fi în siguranţă. Ei au 
realizat colaje tematice, au stabilit reguli 

şi sfaturi pentru a evita situaţiile 
periculoase. 

Clasa a III-a 

C 

 

31 de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 
Sala de clasă 

Halloween 01.11.2019 

În cadrul activităţii de Halloween 

desfăşurate cu elevii clasei a V-a B, 

aceştia au prezentat costumele şi măştile 

purtate şi au decorat sala de clasă. 

Cadrul didactic implicat în această 

activitate, prof. Constantin Cătălina, a 

realizat o scurtă prezentare a specificului 

acestei sărbători (origine, obiceiuri), iar 

elevii au rezolvat fişe de lucru, puzzle-uri, 

jocuri, rebusuri. 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 

Christmas Tree 
Decoration 
Exchange Project 
2019- proiect 
european 

Noiembrie- 
decembrie 

2019 

Elevele clasei a IX-a A au fost implicate în 
desfășurarea proiectului european 

Christmas Tree Decoration Exchange 
Project 2017. Acestea au confecționat 
podoabe de Crăciun alături de ceilalți 

elevi implicați în proiect. 
La nivelul unității de învățământ, 

activitatea a fost coordonată de prof. 
înv. Primar Călin Gabriela. 

a IX- a A 
Prof. Radu 
Florentina 

C.N.C.C. 

Balul bobocilor 15 noiembrie 

Elevii au asistat la un spectacol reușit , 

organizat de elevii claselor a XI  a  si a IX-

a 

Elevii 

Colegiului 

Cadrele 

didactice ale 

Colegiului 

Casa de 

cultura a 

tineretului. 
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Concursul 

"Biserici și 

mănăstiri 

dâmbovițene" 

15 Noiembrie 

2019 

Concursul eparhial denumit Biserici şi 

Mănăstiri Dâmboviţene, organizat de 

Arhiepiscopia Târgoviştei, în colaborare 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa şi Asociaţia Profesorilor de 

Religie – filiala Dâmboviţa. 

Concursul s-a adresat elevilor de la clasa 

a VII-a până la a XII-a, din şcolile şi liceele 

din municipiul Târgovişte şi oraşele 

Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari şi 

Găeşti, fiind o continuare a demersului 

cultural-educaţional iniţiat în anul 2016 

de Arhiepiscopia Târgoviştei, în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Dâmboviţa, prin organizarea 

concursului Ieromonahul Macarie şi 

excelenţa tipografică de la Târgovişte în 

secolele XVI-XVIII. Contribuţia elevilor la 

acest concurs şcolar, s-a constituit într-

un frumos omagiu adus celor care s-au 

implicat în viaţa spirituală a 

comunităţilor parohiale rurale sau 

urbane, ori a comunităţilor monahale, 

ctitorind biserici şi mânăstiri şi 

promovând spatial dâmboviţean în 

contextul patrimoniului universal. 

Clasa a IX- a 
A 

- Prof. Ștefan 
Floricia; 

- Prof. Hrestic 
Bogdan 

Arhiepiscopia 

Târgoviștei 

 

Liceul de Arte 

„Bălașa 

Doamna” din 

Târgoviște 

 

 

Diplome de 

participare 

Premii 

 

Ziua mondială a 

toleranței 
16 noiembrie 

Elevii au organizat o expoziție de postere 

tematice. Posterele au fost realizate  în 

echipe de 5-6 elevi și expuse pe holul 

școlii.  Creațiile au subliniat faptul că  

30 elevi 

Dirig. Dragomir 

Maria 

Euzefina 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 
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”toleranța este cel mai puternic 

fundament pentru pace și reconciliere  și 

trebuie să ne unească pe drumul nostru 

comun pentru un viitor pașnic, durabil" 

Prof. Călinescu 

Nadia 

UNICEF – cea 

mai mare lecţie 

din lume despre 

Drepturile 

Copilului 

20 -22 

Noiembrie 

2019 

În perioada 20-22 noiembrie 2019 mai 
multe cadre didactice de la Colegiul 

Naţional “Constantin Cantacuzino” din 
Târgovişte au răspuns invitaţiei Unicef de 
a participa la organizarea celei mai mari 

lecţii din lume pe tema Drepturile 
Copiilor, pentru a marca împlinirea a 30 
de ani de la semnarea, la nivel global, a 

Convenţiei cu privire la drepturile 
copiilor. Au desfăşurat activităţi în care 

au aflat care sunt drepturile prevăzute în 
această convenţie, au dezbătut 
necesitatea respectării lor, şi-au 

exprimat punctele de vedere şi au dat 
exemple de situaţii în care drepturile lor 
sau ale altor copii au fost încălcate. Toţi 

elevii şi-au manifestat interesul şi au 
participat cu entuziasm la această 
activitate. La finalul lecţiei, au fost 

realizate în grup postere, afişe sau colaje 
în care au surprins cele mai interesante 
idei şi cele mai importante drepturi, în 

opinia lor. 

Clasele II A, 

II B, III A, III 

C, IV D şi IV 

S 

 

aprox 200 

de elevi 

Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Prof. Stroescu 

Stana 

Prof. Bejinaru 

Claudia 

Prof. Radu 

Marioara 

Prof. Ciovlică 

Isabela 

Prof. Manole 

Adriana 

 

Sala de clasă şi 

holul şcolii 

1 decembrie 
26 nov. 

2019 

Activitatea a constat in participarea la un 
Concurs regional “Sus, române, ridică-ţi 
fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta! ”a 

doua eleve Cracea Maria si Zamfir 
Cristina (premiul I). Activitatea a avut ca 
scop constientizarea importantei acestei 

zile pentru istoria neamului si 

Cracea 
Maria si 
Zamfir 
Cristina 

Simion Doinita 
 

Sc. “V. 
Carlova” 
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demonstrarea abilitatilor practice in 
realizarea unui poster pe aceasta tema. 

Între stiință și 
imaginație 

Noiembrie 
2019 

Vizită la Muzeul de Istorie din Târgoviște 
la Expoziția iluziilor optice 

II A(33 

elevi) 
Puiu O 

Muzeul de 

Istorie din 

Târgoviște 

Excursie 

școlară- Piața 

de Crăciun 

28 noiembrie-

1 decembrie 

2019 

Cunoașterea principaleleor obiective 

turistice din Sibiu ( Muzeul Astra, Muzeul 

Brukenthal, Gradina Zoologică, Piața 

Mică, Pița Mare, muzeul de Istorie 

Naturală) 

Tradiții și obiceiuri in Țara Ardealului, în 

prag de Crăciun 

9F (17 elevi) Alina Manole Sibiu 

România Mare 
– un vis devenit 

realitate!, un 
concurs cu 
tradiție la 
Târgoviște 

Ediția a VIII-a 

29 XI 
2019 

Pentru a marca semnificația zilei de 1 
Decembrie, la Muzeul de Istorie din 

Târgoviște, a avut loc  Concursul 
județean “România Mare - un vis devenit 

realitate"  în prezența elevilor, 
profesorilor și a reprezentanților 

instituțiilor organizatoare. Acest concurs 
județean de istorie organizat de către 

dna. prof. dr., Istrate Gabriela și 
profesoara de istorie Stancu Ferezia de la  

Colegiul Național ”Constantin 
Cantacuzino”, a ajuns în prezent la cea 

de-a VIII-a ediție. A reunit echipaje 
alcătuite din câte patru elevi, de la zece 

instituții de învățământ liceal din 
municipiul Târgoviște, dar și din județ. 

Concurenții au avut de parcurs o 
bibliografie amplă, dedicată 

evenimentelor legate de primul război 

Clasele 
a X-a C, a și 

a XII-a C 

Prof. Stancu 
Ferezia 

 
Prof. dr. Istrate 

Gabriela 

Muzeul 
Tiparului din 
Târgoviște 
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mondial și marea unire de la 1 
Decembrie 1918. 

Instituțiile partenere ale acestui proiect 
au fost: Consiliul Județean, ISJ 

Dâmbovița, Complexul Național Muzeal 
Curtea Domnească, Universitatea 

Valahia din Târgoviște și Asociația Cultul 
Eroilor-Filiala Dâmbovița. Într-o 

atmosferă competitivă și un spirit de 
colaborare autentică, la finalul celor 10 
întrebări, au fost desemnați câștigătorii. 

Premiul I a fost obținut de  echipajul 
Colegiului Național ”Constantin 

Cantacuzino”, pregătit de prof. dr. Istrate 
Gabriela și prof. Ferezia Stancu. Alături 

de diplome, copiii au primit și 
importante premii în bani, oferite de 

Complexul Muzeal ”Curtea Domnească”, 
cărți de la Asociația ”Cultul Eroilor” 

Dâmbovița și frumoase semne de carte 
lucrate de copiii Liceului de Arte. 

„Pagini de 
istorie 

naţională” 
1 Decembrie 

29 Noiembrie 

2019 

Elevii au vizionat prezentări referitoare la 
Marea Unire de la Alba Iulia, au citit 
fragmente din “Legende Istorice”, de 

Dumitru Almaş, au intonat imnul 
national şi au realizat colaje pe această 

temă. 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Sala de clasă şi 

holul şcolii 

Siguranţa pe 

Internet 
29.11.2019 

Prin această activitate s-a dorit 
promovarea activităților de informare şi 

formare a elevilor în  vederea 
identificării şi explorării unor scenarii 
prin care ar putea face Internetul un 

spațiu mai util şi mai sigur. După ce elevii 
au urmărit nişte filmuleţe postate pe 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 
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www.safernet.ro privind siguranţa 
tinerilor pe internet, au avut de stabilit 

mesajele transmise prin acestea şi 
conştientizarea lor. Clasa a fost împărţită 
în patru grupe, fiecare având ca  sarcină 

de lucru să realizeze compuneri cu 
aceeaşi temă, pornind de la informaţiile 

prezentate pe Internet. 

Respect Legea, 

Respect Viața 

29 Noiembrie 

2019 

- Participare la Concursul județean 

Respect Legea, Respect Viața  - ediția a 

IV. 

Activitatea face parte din Proiectul de 

prevenire a delincvenţei juvenile şi a 

victimizării minorilor „ATENŢIE! E VIAŢA 

TA!” şi este realizată de Inspectoratul 

Județean de Poliţie Dâmboviţa, în 

parteneriat cu: Biblioteca Judeţeană 

Dâmboviţa, Arhiepiscopia Târgoviştei, 

Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmboviţa,  

Universitatea „Valahia” din Târgovişte - 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative şi Crucea Roşie 

Dâmboviţa. 

Au participat elevi şi cadre didactice de 

la: Colegiul Naţional „Constantin 

Cantacuzino” din Târgovişte, Şcolile 

Gimnaziale: „Coresi”şi „Smaranda 

Gheorghiu” din Târgovişte, Şcoala 

Gimnazială „Ion Ghica” din Ghergani, 

Clasa a VII-a 
A 

- Prof. Ștefan 
Floricica 
- Prof. 

Mărculescu 
Cornel 

- Prof. Hrestic 
Bogdan 

Biblioteca 

Judeţeană „I. 

H. Rădulescu” 

Dâmboviţa 

 

- Premiul I 

http://www.safernet.ro/
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Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din 

Pucioasa şi Şcoala Gimnazială Măneşti. 

Noutăți 

editoriale 

Noiembrie 

2019 

Activitate desfășurată în cadrul comisiei 

metodice: Noutăți editoriale.  

Au fost prezentate noile apariții cu 

conținut istoric și  Almanahul Bisericesc 

2019 și broșura „Valori tradițional-

creștine ale satului românesc”. 

- - Prof. Ștefan 
Floricica 
- Prof. 
Mărculescu 
Cornel 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
- Lucrări de 
specialitate 

A venit 

toamna...” 
noiembrie2019 

-observarea  aspectelor  din  natura  
înconjurătoare în  anotimpul  toamna; 
-investigarea  activităţii  vieţuitoarelor  şi  
a  oamenilor; 
-culorile  toamnei 

-confecționare Cartea toamnei 

Clasa a II a 

B 

 

Manole Maria 

Adriana 

Cartier-

împrejurimile 

școlii 

Marturisirile 

unui detinut 
Noiembrie 

Activitate de comunicare cu o persoana 

lipsita de libertate in colaborare cu 

Politia Targoviste si Penitenciarul Gaesti 

 a IX-a C 

A X-a C 

A XI-a C 

A XI-a D 

Buzaianu Elena 

Tomescu Raluca 

Vasii Elenuta 

Barascu Catalin 

Fusca Cotizo 

Sala de 

festivitati 

1 Decembrie – 

zi  de  

importanţă  

naţională 

Decembrie 

2019 

-documentare în legătură cu semnificația 

zilei de 1 decembrie 

-intonarea Imnului de stat al 
României;povestiri istorice 
-vizionarea  unei  prezentări ppt  despre  
Ziua  Naţională 
-colaj 

Clasa a II a 

B 

Manole Maria 

Adriana 

Sala de clasă 

Biblioteca 

școlii 
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Colinde, 

colinde, este 

vremea 

colindelor” 

 

Decembrie 

2019 

 

 

- Concert de colinde; Elevi ai C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 

-Prof. Ștefan 
Floricica 
-Prof. Hrestic 
Bogdan 
-Prof. Ionete 
Darius 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
 
 

Piesă de teatru 

”Irozii”-

Sărbătoarea 

Crăciunului 

Decembrie 

2019 

- Piesă de teatru realizată în parteneriat 
cu Biserica Eroilor din Târgoviște; 

Elevi ai C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 

-Prof. Ștefan 
Floricica 
-Prof. Hrestic 
Bogdan 
-Prof. Ionete 
Darius 

C.N. 
Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
 
 

Activitate 

interdisciplinară 

1 Decembrie 

1 Decembrie 

Am derulat activități integrate, pe 

parcursul zilei. 

Elevii au studiat MARAMUREȘ zonă 

geografică, obiceiuri, tradiții, au citit si 

au scris despre Maramureș. 

Au rezolvat problem matematice, au 

desenat și au cântat. 

   

Activitate 

stradală-

Fundița umană 

04.12.2019 

Activitate desfășurată în cadrul 

Campaniei IEC/ Programului Ziua 

Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA, 

derulat de Evaluarea și Promovarea 

Sănătății Dâmbovița, susținută în 

colaborare cu DSP DB, CN C-tin 

Cantacuzino, DAS Târgoviște , Crucea 

Roșie Dâmbovița, Școala Sanitară 

Postliceală Christiana Tîrgoviște. Scopul 

activității fiind conștientizarea infecției 

cu HIV/SIDA, solidaritatea cu persoanele 

afectate 

2 clase 9 A, 

11 B 

(50  elevi) 

Alina Manole 

Laborant 

Carmen Tudor 

Piața Mihai 

Viteazu 
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Ziua 

Internațională a 

Voluntarului 

5 decembrie 

Cu ocazia Zilei Internaționale a 
Voluntarului, la  Biblioteca Judeţeană 

„Ion Heliade Rădulescu”  a avut 
loc  evenimentul „Esenţa schimbării e în 

tine! Fii voluntar!”.Crucea Roșie 
Dâmbovița  a fost unul dintre 

organizatorii acestui eveniment alături 
de Biblioteca Județeană Dâmbovița. Elevi 

de la Colegiul Național „Constantin 
Cantacuzino” au aflat despre importanța 

și beneficiile implicării în sprijinirea 
comunității din care fac parte . Au 

prezentat și un scurt  program artistic. 

30 elevi 
Dirig. Dragomir 

Maria 

Biblioteca 

județeană 

Film 

 

13 dec 

 

Elevii au vizionat filmul FROZEN II 

Regatul de gheață. 

Am urmărit coeziunea grupului, 

realizarea unor activitați de 

intercunoaștere cu scopul unei 

colaborări fructuoase la nivel de clasă. 

I A Radu Marioara 
Line Cinema 

Targoviste 

Tradiţii şi 

obiceiuri de 

iarnă 

13.12.2019 

Scopul acestei activităţi a fost 
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de 

iarnă din toate zonele ţării. Elevii 
implicaţi în această activitate au decorat 
sala de clasă şi au împodobit bradul şi au 
împărtăşit colegilor tradiţiile cu care se 

mândresc şi la care participă. S-au cântat 
colinde atât în limba română, cât şi în 

limba engleză 

a V-a B 

Prof.  

Constantin 

Cătălina 

Sala de clasă 

Activitate 

culturala 
13.12.2019 

Am susținut un concert de colinde 

religioase cu corul Colegiului Național 

„Constantin Cantacuzino” – Canta Angeli 

Corul Canta 

Angeli 

Prfo. Madalina 

Ionescu 

Teatrul Tony 

Bulandra 
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în Piața Mihai Viteazul din Târgoviște, 

activitate culturală organizată de Pimăria 

Municipiului Târgoviște în parteneriat cu 

Consiliul Județean Târgoviște și Tetrul 

Municipal „Tony Bulandra”din 

Târgoviște. 

Datini/ obiceiuri 
și tradiții 

românești 

15 decembrie 
2019 

EVENIMENTE de Crăciun: 
- SERBARE 

- cu colindul 

II A(33 

elevi) 
Puiu O 

Sala de clasă 

Prefectură 

„Tradiţii de 

Crăciun” 

„Colinde, 
colinde...” 

 

16 – 20 

Decembrie 

2019 

Elevii au pregătit un mic program 
artistic (Colinde) şi au mers împreună cu 

cadrul didactic şi părinţii pentru a 
colinda la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

la S.C. Beda Impex şi la  Primăria 
Municipiului Târgovişte unde au fost 

primiţi de Moş Crăciun şi personaje de 
poveste. Ei au fost recompensaţi cu 

dulciuri şi amintiri de neuitat. 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 

Consiliul 

Judeşean 

Dâmboviţa 

S.C. Beda 

Impex SRL 

Primăria 

Municipiului 

Târgovişte 

Sarbatori de 

iarnă 
18 decembrie 

Elevii au organizat o serbare cu  obiceiuri 

și tradiții de Crăciun, au cântat colinde și 

au împodobit pomul de iarnă cu 

podoabe create de ei. Au fost prezenți 

părinții si o parte din profesorii clasei.  

Fiecare elev a pregătit un mesaj și un 

cadou pentru unul din colegi. Elevii au 

primit daruri  de la colectivul de părinți ai 

clasei 

26 elevi 
Dirig. Dragomir 

Maria 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 

Serbare de 

Craciun 
18 decembrie 

 Elevii Colegiului au sustinut momente 

artistice dedicate sarbatorii Craciunului. 

Corul Colegiului Național „Constantin 

Elevii 

Colegiului 

Tomescu Raluca 

Madalina 

Ionescu 

CNCC 
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Cantacuzino” – Canta Angeli  a sustinut 

un program de colinde în cadrul Serbării 

de Crăciun organizată de Colegiului 

Național „Constantin Cantacuzino”. 

Dragomir Elena 

Tapu-Cernea 

Caterina 

Vasii Elenuta 

Brebeanu 

Ciprian 

Radu Marioara 

Stroescu Stana 

Semnificatia 

sarbatorii de 

Craciun 

19 decembrie dezbatere XI D Cotizo Fusca Sala de clasa 

Activitate SNAC Lunar 
Elevii au participat la activităţi de tip 
voluntariat în care au donat fructi şi 

legume, alimente şi rechizite . 

31 
Prof. Brebeanu 

Ciprian 
 

Vin  sărbătorile, 

vine Moș 

Crăciun ...” 

Decembrie 

2019 

documentarea asupra  obiceiurilor  

de iarnă  şi  Anul Nou; 

deplasare Primăria Târgoviște pentru 

colind 

pregătirea  unui  program  artistic 

(confecţionarea  decorurilor şi  

ornarea  sălii  de  clasă) 

atelier de lucru alături de părinți- 

confecționare de obiecte decorative-

globulețe 

Clasa a II a 

B 

Manole Maria 

Adriana 

Sala de clasă 

Primăria 

Târgoviște 

Sala de 

festivități a 

școlii 

Program Junior 

Achievement 
2019- 2020 

„Alimentație sănătoasă. Sport. 

Prevenție” 
30 elevi 

Dirig. Dragomir 

Maria 

, prof. Călinescu 

Nadia 

C.N. ”C. 

Cantacuzino” 
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COMISIA S.S.M   

• Comisia S.S.M. ş i-a desfăşurat activitatea conform normativelor in vigoare. 
▪ Activitatea a fost susţinută de urmatorii membrii : 

• Responsabil – director,prof . Mares Silvia                                                              

• Cadru tehnic P.S.I – prof.Tudor Edmond 
            Lucrător desemnat S.S.M  – prof . Firescu Dragos                     

Membrii : - 
➢ Prof – Calinescu Nadia 
➢ Prof – Zuga Niculina 
➢ Prof –Marin Ileana 
➢ Prof – Dragomir Maria 
➢ Prof – Manole Alina 
➢ Prof – Mirica Margareta 
➢ Prof – Macris Cristina  
➢ Prof – Dobrica Cristian 
➢ Prof – Dobrica Mihaela 
➢ Prof – Nedelcu Claudia 
➢ Prof – Capraru Claudiu 
➢ Prof – Vlasceanu Alina 
➢ administrator - Dinu Gabriela 
➢ laborant – Tudor Carmen 
➢ muncitor – Bondac Emil 
Au fost elaborate I.P.S.S.M. pentru toate categoriile de angajaţi şi pentru toate  domeniile de activitate din şcoală. 

• Au fost refacute  si intocmite fişele de expunere la riscuri profesionale  precum si fişele de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnăvire pe 
fiecare categorie de angajaţi. 

• Au fost elaborate si intocmite fişele cu obligaţiile angajatilor pentru S.S.M. 

• A fost realizat planul de prevenire si protecţie precum si fişa de măsuri propuse pentru fiecare loc de muncă si categorie de angajaţi. 

• A fost realizat instructajul  S.S.M.  pentru fiecare punct de lucru şi au fost stabiliţi responsabilii. 

• S-a colaborat cu diriginţii pentru informarea elevilor pe probleme specifice si asigurarea materialului informativ, fiind  distribuită la fiecare diriginte 
fisa S.S.M.  

• Au  fost elaborate si intocmite fişele S.S.M. la clase  si  pentru activităţi extraşcolare. 
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De asemenea, au fost realizate instructajele cu prilejul diferitelor activităţi extraşcolare desfaşurate la (sau in cadrul) balul bobocilor, diferite faze ale 
olimpiadelor pe anumite discipline sau  proiecte,  parteneriate, excursii, etc..    

 

 

ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020  
COMISIA  METODICA „OM ȘI SOCIETATE” 
 

SEMESTRUL I 

Luna Denumire activitate Descriere activitate 
Clase 

implicate 
Profesor 

Rezultate 
obţinute 

Septembrie 

1. Let's Do It, Romania! 
          21 sept 2019 

Activitatea de ecologizare a constat in 
deplasarea elevilor in pădurea de la 
Adânca,  in parteneriat cu Direcția 
Silvică Județeană D-ta.  Scopul 
activității a fost protecția mediului 
înconjurător, dar şi promovarea unui 
exemplu de bună practică în rândul 
celorlalți elevi și, implicit, la nivelul 
comunității locale.  Elevii au participat 
activ la ecologizare, au conştientizat 
importanţa activităţii lor pe termen 
scurt, prin igienizarea spaţiului verde, 
dar şi pe termen lung, prin 
popularizarea activității la nivelul 
comunităţii.  

Clasa a X-a 
E 
Clasa a XII-a 
E 
 

- Prof. 
Simion 
Doinița 
- Prof. 
Ionete 
Darius 

- Diplome de 
participare 

Octombri
e 

1.  Săptămâna 
Universului 
         1-10 oct. 2019 

Activitatea a constat in realizarea unui 
proiect la nivelul scolii  ce urmarea: -
implicarea activă, consecventă, în 
acţiuni de îmbogăţire a cunoştintelor 

Clasa aV- a 
B 
Clasa a IX-a 
C 

- Prof. 
Simion 
Doinita  

-Expoziție de 
desene, 
postere,machete
, picturi 
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despre Univers, -valorificarea 
potenţialului creator al elevilor, în ceea 
ce priveste capacitatea lor de a 
concepe şi realiza lucrări plastice, 
colaje, machete şi creatii literare, -
autoevaluarea cunoştinţelor însuşite în 
cadrul orelor de geografie. 
- Elevii clasei a Va B au prezentat  
machete, desene, picturi si au realizat o 
expoziție pe holul scolii. 
-  Elevii clasei a IXa F au prezentat 
cvintete; 
-  elevii clasei  a IXa  C si-au verificat 
cunoștințele printr –un Concurs pe 
platforma Kahoot. It! pe tema 
Universului şi a Sistemului Solar.    
Activitatea (descriere, rezultate, 
participanţi) va fi prezentată pe site 
asociaţiei World Space Week 
Association 
Web: http://www.worldspaceweek.org
/ 

Clasa a IX-a 
F 

- Prof. 
Manea 
Iuliana 

2.  Pedagogia – de la 
clasici la contemporani 
        04 octombrie 2019 

- Pentru a marca Ziua Internațională a 
educației care se sărbătorește pe 5 
octombrie, Biblioteca Județeană I.H. 
Rădulescu a organizat la Sala de 
Conferințe evenimentul  „Pedagogia – 
de la clasici la contemporani”. 
- Evenimentul este organizat de ISJ 
Dâmbovița, Biblioteca Județeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, Colegiul 
Naţional „Constantin Cantacuzino” şi 

-Clasele cu 
profil 

pedagogic 

- Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
Prof. 
Ștefănescu 
Alexandru 
- Prof. 
Radu 
Florentina 

- Elevii de la 
profilul 
pedagogic și-au 
demonstrat 
cunoștințele în 
cadrul unui 
concurs și au fost 
premiați de către 
Primăria 
Municipiului 
Târgoviște. 

http://in1.eliteemail.net/track/lt?lid=e8f04902-89ce-4229-88a4-6ff66cee3a66&sid=4074dfc4-f648-4961-9265-c334329a1c67
http://in1.eliteemail.net/track/lt?lid=e8f04902-89ce-4229-88a4-6ff66cee3a66&sid=4074dfc4-f648-4961-9265-c334329a1c67
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Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din 
Târgovişte. Programul  a inclus: 
● „“Figuri de dascăli normaliști”, 
prezentare; 
● “Pedagogia – de la clasici la 
contemporani” – concurs de istorie a 
învățământului dedicat elevilor de liceu, 
profil pedagogic.; 

-Prof. 
Râpeanu 
Lavinia 

3. Holocaustul 
„Comemorarea 
victimelor Holocaustului” 

09 0ctombrie 2019 

9 Octombrie a fost ziua instituită la nivel 
național ca Zi de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului. Anul acesta s-
au împlinit 15 ani de la decretarea 
acestei zile. Biblioteca Județeană „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în 
parteneriat cu Colegiul Național 
„Constantin Cantacuzino” din 
Târgoviște și Inspectoratul Școlar 
Județean Dâmbovița au organizat o 
manifestare dedicată comemorării 
victimelor holocaustului intitulată 
„Tragedia Holocaustului, prin ochii 
tinerei generații.” 
Programul evenimentului a inclus: 
prezentări tematice, un concurs de 
cunoştinţe de istorie și ”Procesul lui 
Mengele” - scenetă de teatru în 
interpretarea elevilor de la Colegiul 
Național ”Constantin Cantacuzino” din 
Târgoviște. 

Clasele 
a VI-a A și a 

XII-a C 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. dr. 
Istrate 

Gabriela 
Prof. 

Ștefănescu 
Alexandru 

- Diplome 
concurs; 
- Conștientizarea 
privind pericolul 
reprezentat de 
mișcările 
radicale și 
extremiste, 
precum și de 
regimurilor 
totalitare; 

Noiembri
e 

1. Concursul "Biserici și 
mănăstiri dâmbovițene" 
      15 Noiembrie 2019 

Concursul eparhial denumit „Biserici şi 
Mănăstiri Dâmboviţene”, organizat de 
Arhiepiscopia Târgoviştei, în colaborare 

Clasa a IX- a 
A 

- Prof. 
Ștefan 
Floricia; 

- Diplome și 
premii 
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cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa şi Asociaţia Profesorilor de 
Religie – filiala Dâmboviţa. 
Concursul s-a adresat elevilor de la clasa 
a VII-a până la a XII-a, din şcolile şi 
liceele din municipiul Târgovişte şi 
oraşele Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, 
Răcari şi Găeşti, fiind o continuare a 
demersului cultural-educaţional iniţiat 
în anul 2016 de Arhiepiscopia 
Târgoviştei, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa, prin organizarea 
concursului Ieromonahul Macarie şi 
excelenţa tipografică de la Târgovişte în 
secolele XVI-XVIII. Contribuţia elevilor la 
acest concurs şcolar, s-a constituit într-
un frumos omagiu adus celor care s-au 
implicat în viaţa spirituală a 
comunităţilor parohiale rurale sau 
urbane, ori a comunităţilor monahale, 
ctitorind biserici şi mânăstiri şi 
promovând spatial dâmboviţean în 
contextul patrimoniului universal.  

- Prof. 
Hrestic 
Bogdan 

2. Respect Legea, Respect 
Viața 
          29 Noiembrie 2019 

- Participare la Concursul județean 
Respect Legea, Respect Viața  - ediția a 
IV. 
Activitatea face parte din Proiectul de 
prevenire a delincvenţei juvenile şi a 
victimizării minorilor „ATENŢIE! E 
VIAŢA TA!” şi este realizată de 
Inspectoratul Județean de Poliţie 
Dâmboviţa, în parteneriat cu: Biblioteca 

Clasa a VII-
a A 

- Prof. 
Ștefan 
Floricica 
- Prof. 
Mărculesc
u Cornel 
- Prof. 
Hrestic 
Bogdan 

- Premiul I 



Page 123 of 161 

 

Judeţeană Dâmboviţa, Arhiepiscopia 
Târgoviştei, Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa,  Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte - Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative şi Crucea Roşie 
Dâmboviţa. 
Au participat elevi şi cadre didactice de 
la: Colegiul Naţional „Constantin 
Cantacuzino” din Târgovişte, Şcolile 
Gimnaziale: „Coresi”şi „Smaranda 
Gheorghiu” din Târgovişte, Şcoala 
Gimnazială „Ion Ghica” din Ghergani, 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din 
Pucioasa şi Şcoala Gimnazială Măneşti. 

3. Saptamana educatiei 
globale- „Schimbarile 
climatice” 
         27 noiembrie 2019 

Activitatea a avut ca scop 
constientizarea de catre elevi  a 
efectelor dezastruoase ale poluarii 
asupra mediului si, implicit, asupra 
calitatii vietii umane. Elevii au lucrat pe 
grupe pentru realizarea 
colajelor/posterelor, iar ulterior au fost 
prezentate si dezbatute unele teme 
precum pro/ contra industrializare. 

Clasa aXaC 
 

Prof. 
Simion 
Doinita 
 

Sala de clasa 

4. România Mare – un vis 
devenit realitate!, un 
concurs cu tradiție la 
Târgoviște Ediția a VIII-a 

29 noiembrie 2019 

Pentru a marca semnificația zilei de 1 
Decembrie, la Muzeul de Istorie din 
Târgoviște, a avut loc  Concursul 
județean “România Mare - un vis 
devenit realitate"  în prezența elevilor, 
profesorilor și a reprezentanților 
instituțiilor organizatoare. Acest 
concurs județean de istorie organizat de 

Clasele  
a X-a C, a și 
a XII-a C 

- Prof. 
Istrate 
Gabriela 
- Prof. 
Stancu 
Ferezia 

-Premiul I 
-Revitalizarea 
sentimentului 
patriotic și a 
identității 
naționale în 
rândul elevilor, 
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către dna. prof. dr., Istrate Gabriela și 
profesoara de istorie Stancu Ferezia de 
la  Colegiul Național ”Constantin 
Cantacuzino”, a ajuns în prezent la cea 
de-a VIII-a ediție. A reunit echipaje 
alcătuite din câte patru elevi, de la zece 
instituții de învățământ liceal din 
municipiul Târgoviște, dar și din județ. 
Concurenții au avut de parcurs o 
bibliografie amplă, dedicată 
evenimentelor legate de primul război 
mondial și marea unire de la 1 
Decembrie 1918. 
Instituțiile partenere ale acestui proiect 
au fost: Consiliul Județean, ISJ 
Dâmbovița, Complexul Național Muzeal 
Curtea Domnească, Universitatea 
Valahia din Târgoviște și Asociația Cultul 
Eroilor-Filiala Dâmbovița. Într-o 
atmosferă competitivă și spirit de 
colaborare autentică, la finalul celor 10 
întrebări, au fost desemnați câștigătorii. 
Premiul I a fost obținut de  echipajul 
Colegiului Național ”Constantin 
Cantacuzino”, pregătit de prof. dr. 
Istrate Gabriela și prof. Ferezia Stancu. 
Alături de diplome, copiii au primit și 
importante premii în bani, oferite de 
Complexul Muzeal ”Curtea 
Domnească”, cărți de la Asociația 
”Cultul Eroilor” Dâmbovița și frumoase 
semne de carte lucrate de copiii Liceului 
de Arte.  

profesorilor, 
comunității. 
- Cultivarea 
valorilor 
cetățeniei active: 
creativitate, 
competență, 
patriotism, spirit 
de echipă, 
cunoaștere. 
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5. Noutăți editoriale Activitate desfășurată în cadrul comisiei 
metodice: Noutăți editoriale.  
Au fost prezentate noile apariții cu 
conținut istoric și  Almanahul Bisericesc 
2019 și broșura „Valori tradițional-
creștine ale satului românesc”. 

- - Prof. 
Ștefan 
Floricica 
- Prof. 
Mărculesc
u Cornel 

- Lucrări de 
specialitate 

Decembrie 

1. Concurs regional “Sus, 
române, ridică-ţi fruntea, 
căci azi eşti liber în ţara 
ta! ” 
      1 Decembrie 2019 

Activitatea a constat in participarea la 
un Concurs regional “Sus, române, 
ridică-ţi fruntea, căci azi eşti liber în ţara 
ta! ” a doua eleve Cracea Maria si Zamfir 
Cristina (premiul I). Activitatea a avut ca 
scop constientizarea importantei 
acestei zile pentru istoria neamului si 
demonstrarea abilitatilor practice in 
realizarea unui poster pe aceasta tema. 

Cracea 
Maria si 
Zamfir 
Cristina 

Prof. 
Simion 
Doinita 
 

Sc. “V. Carlova” 

2. Pregătire pentru 
Olimpiada de 
Istorie/Geografie/Religie
/ Concursurile Terra 

- Realizarea pregătirii suplimentare 
pentru elevii capabili de performanță 
participanți la Olimpiada de 
Istorie/Geografie/Religie. 

- Clasele V-
XII 

- Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
- Prof. 
Stancu 
Ferezia 
- Prof. 
Ștefănescu 
Alexandru 
- Prof. 
Simion 
Doinița 
- Prof. 
Manea 
Iuliana 

- Tabel cu elevii 
calificați la Etapa 
Județeană 
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- Prof. 
Ștefan 
Floricia 
- Prof. 
Ionete 
Darius  
- Prof. 
Hrestic 
Bogdan 

3. Colinde, colinde, este 
vremea colindelor”,  
Piesă de teatru ”Irozii”-
Sărbătoarea Crăciunului  

- Concert de colinde; 
- Piesă de teatru realizată în parteneriat 
cu Biserica Eroilor din Târgoviște; 

Elevi ai C.N. 
Constantin 
Cantacuzin
o 

-Prof. 
Ștefan 
Floricica 
-Prof. 
Hrestic 
Bogdan 
-Prof. 
Ionete 
Darius 

-Popularizarea 
tradițiilor 
românești în 
rândul elevilor de 
liceu. 

Ianuarie 

1. Organizarea Fazei pe 
Școală a Olimpiadei de 
Istorie  
 
 

- Au participat elevi de la clasele VIII-XII. 
Cei mai buni elevi s-au calificat  fazele 
locale (clasa a VIII) și județeană a 
Olimpiadei de Istorie. 

- clasele 
VIII-XII 

-Membrii 
comisiei 

 

2. Concurs județean - „24 
ianuarie 1859 în 
conștiința românilor” 

- La 161 de ani de la Unirea 
Principatelor, Biblioteca Judeţeană „I.H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Colegiul 
Naţional „I. Văcărescu” Târgovişte şi 
Societatea de Ştiinţe Istorice Filiala 
Dâmboviţa, au organizat, la Târgoviște, 
în Sala de Conferinţe a Bibliotecii, 

- a XI-a C și a 
XII-a C 

- Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela  
- Prof. 
Stancu 
Ferezia 

- Premiul II 
-Cunoașterea şi 
respectarea 
valorilor 
fundamentale 
ale istoriei şi 
culturii 
naţionale;  
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concursul judeţean anual „24 ianuarie 
1859 în conştiinţa românilor”, aflat la a 
X-a ediție.  
- Au participat reprezentanții Colegiilor 
Naționale și ai Liceelor din județul 
Dâmbovița. Echipajul colegiului nostru 
pregătit de către doamna profesoara de 
istorie, Ferezia Stancu și Prof. Dr. Istrate 
Gabriela, a obținut Premiul al II-lea. 

- Prof. 
Ștefănescu 
Alexandru 

-Exprimarea prin 
comportament a 
spiritului 
patriotic, a 
mândriei 
identitǎţii 
naţionale; 

 
 

SEMESTRUL al II-lea 

Luna Denumire activitate Descriere activitate 
Clase 

implicate 
Profesor Rezultate obținute 

Februarie 

1. Pregătire pentru 
Olimpiada de Istorie, 
Geografie și Religie – 
faza județeană 

- Pregătire suplimentară pentru 
elevii capabili de performanță: 
Tomescu Ștefan, Minciunescu 
Anda, Matei Alexia, Anghel 
Marius, Zamfir Dariana Rebeca, 
Iordache Radu Clasele  

VIII- XII 

Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. 
Ștefănescu 
Alexandru 
Prof. 
Simion 
Doinița 

Calificare la Etapa 
Județeană 

Martie  

1. 1 Martie -– 
Expoziție de 
mărțișoare 
 

- Activitate dedicată Zilei de 1 
Martie  
 

Clasele 
Pregătitoare- 

XII 

Membrii 
comisiei 
Prof . 
Hrestic 
Bogdan 

- Confecționare 
mărțișoare 
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Prof. 
Ionete 
Darius 
Prof. 
Ștefan 
Floricica 

2. Olimpiada 
județeană de istorie 

- În data de 7 martie 2020, s-a 
desfășurat Olimpiada de Istorie – 
faza județeană. Eleva Zamfir 
Dariana Rebeca, clasa a XII-a C, 
coordonată de profesoara de 
istorie Ferezia Stancu, a obținut în 
cadrul acestei etape Premiul  II-
lea; 
Elevul Tomescu Ștefan, clasa a IX-a 
C, prof. coordonator Stancu 
Ferezia, a obținut Mențiune la 
Etapa Județeană a Olimpiadei de 
Istorie 

Clasele VIII-XII 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 
 

Diplome 
Premiul II 
Mențiune 

 

3. „ 27 Martie –
Unirea Basarabiei cu 
România” 

- Catedra de istorie a Colegiului 
Național „Constantin Cantacuzino” 
a organizat activitati online 
(Zoom/GoogleMeet) dedicate 
unirii Basarabiei cu România.  Clasele  

a XII-a E și 
a XII-a C 

 
Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. 
Ștefănescu 
Alexandru  

- Revitalizarea 
sentimentului 
patriotic și a 
identității naționale 
în rândul elevilor. 
- Cultivarea valorilor 
naționale: 
creativitate, 
competență, 
dragoste de țară, 
cunoaștere. 
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Aprilie 

1. Școala Online S-au desfășurat activități on  line: 
- ateliere de utilizare a diferitelor 
instrumente online; 
- realizarea lecțiilor pe diferite 
platforme educaționale. Ex. 
DojoClass, GoogleClassroom 

Clasele: 
V- XII 

Membrii 
Comisiei 

GoogleClassroom 

2. Pregătire 
suplimentară pentru 
Examenul de 
Bacalaureat 

- Aprofundarea temelor din 
Programa Examenului de 
Bacalaureat 

Clasele : 
a XII- a 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. 
Manea 
Iuliana 
Prof. 
Simion 
Doinița 

 

Mai 

1. Proiectul „Alegeri 
Sănătoase” – sesiuni 
online cu elevii ” 

În cadrul Proiectul „Alegeri 
Sănătoase” , desfășurat  de către 
Organizația Salvați Copiii! au fost 
susținute activități online precum:  
- Prin marile muzee ale Lumii 
- Jocuri pentru învățarea mai 
ușoară a geografiei, Geogra  
- Lista muzeelor din România cu 
tururi virtuale și imagini 
panoramice 

Clasa  
a VI-a A 

 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 

- Cunoașterea și 
respectarea valorilor 
fundamentale ale 
istoriei, artei și 
culturii europene;  
 

2. 9mai Ziua Europei Prezentarea țărilor componente 
UE 
Concurs pe teme de Geografie:  Să 
descoperim Europa! 

Clasele 
a VI-a B 
a XI-a B 

Prof. 
Simion 
Doinița 

- Aprofundarea 
principiilor si 
valorilor europene
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3. Triatlonul Artelor – 
Ediția I-Anul omagial 
al pastorației părinților 
și copiilor 

Concurs pe teme de muzica, 
teatru, literatura, arta plastică si 
poezie. Eleva Lita Elyssa Maria, 
coordonată de doamna Prof. 
Ștefan Floricica a obținut 
Mențiune. 

Clasa a V-a Prof. 
Ștefan 
Floricica 

Eleva Lita Elyssa 
Maria, a obținut 
Mențiune 
 

4.  Pregătire 
suplimentară pentru 
Examenul de 
Bacalaureat 

- Rezolvarea Testelor de 
Antrenament 

Clasele : 
a XII- a 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. 
Manea 
Iuliana 
Prof. 
Simion 
Doinița 

 

 

5. Zilele Colegiului 
Național „Constantin 
Cantacuzino” – 
Târgoviște 21.05.2020 

- Realizarea și prezentarea 
evoluției Școlii Normale în peisajul 
învățământului dâmbovițean în 
cadrul manifestărilor dedicate 
Zilelor Colegiului 

 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 

Istoricul C.N. 
Constantin 
Cantacuzino - PPT 

Iunie 

1. Activitatea 
metodică a 
profesorilor de istorie 
semestrul al II-lea: 
Exemple de bune 
practici în Școala 
Online 03.06.2020 

Întâlniri sincron/asincron - 
exemple de bune practici din 
activitatea online și dezbaterea 
propunerilor de rezolvare a 
testelor de antrenament 
Bacalaureat 2020. În cadrul acestei 
sesiuni doamna profesoară Istrate 
Gabriela și doamna profesoară 
Stancu Ferezia au susținut 
prezentări în care s-au regăsit 

Cercul 
Profesorilor 

de Istorie 

Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
Prof. 
Stancu 
Ferezia 

Exemple de bune 
practici PPT 
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exemple de utilizare a 
instrumentelor online 

2. Pregătire 
suplimentară pentru 
Examenul de 
Bacalaureat 

- Rezolvarea Testelor de 
Antrenament  
- Aprofundarea temelor din 
Programa de Bacalaureat. 
- Rezultatele obținute de elevi la 
disciplina Istorie au fost foarte 
bune = 14 note de 10, (41 de note 
peste 9.00). 

Clasele : 
a XII- a 

Prof. 
Stancu 
Ferezia 
Prof. 
Manea 
Iuliana 
Prof. 
Simion 
Doinița 

Procentul de 
promovabilitate a 
fost de 100% la 
disciplinele istorie și 
geografie.  

3. Conferința 
Societății de Științe 
Istorice din România - 
Învățarea online –o 
alternativă pentru 
disciplina Istorie 

Prezentare susținută de doamnele 
profesoare Stancu Ferezia și Istrate 
Gabriela în cadrul Conferinței 
Societății de Științe Istorice din 
România: Învățarea online –o 
alternativă pentru disciplina Istorie 

Societatea de 
Științe Istorice 
din România 

Prof. Dr. 
Istrate 
Gabriela 
Prof. 
Stancu 
Ferezia 

Prezentare online 
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ACTIVITĂȚI METODICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR 

      Consilierea reprezintă o activitate prin care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie adoptat 
de o persoană consiliată într-o situaţie dată sau, în general, în activitatea sa cotidiană. În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă 
particulară de interacţiune şi influenţare, care contribuie la sprijinirea elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, precum şi la 
omogenizarea şi dezvoltarea clasei de elevi ca grup educaţional. 
 În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un proces  intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate 
în procesul educaţional (profesori, părinţi, tutori şi autorităţi şcolare). Rolul consilierii este unul proactiv, ce presupune prevenirea situaţiilor de criză 
personală şi educaţională a elevilor. Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică: familie – copil - şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii 
eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. 
Consilierea este: 

• relaţie; 

• formă specială de comunicare; 

• implică ascultarea; 

• previne situaţiile de criză – rol proactiv; 

• persoană este ajutată de alta; 

• persoană ajută un grup de persoane; 

• formă confidenţială de a oferi ajutor; 

• bazată pe principiul dezvoltării personale; 

• presupune „împuternicirea” persoanelor care caută ajutor; 

• înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele; 

• activitate efectuată de profesionişti; 

• se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului (Hough, 1998). 
 
Consilierea nu însemnă: 

• relaţie de prietenie; 

• a avea grijă asemenea unui părinte; 

• a trata pe cineva ca un doctor; 

• a instrui sau a preda; 



Page 133 of 161 

 

• a sfătui; 

• a judeca; 
Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale: 

• este un proces de dezvoltare; 

• are un rol de prevenire şi proactiv; 

• optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala; 

• abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale, educaţionale, sociale, de orientare şcolară şi profesională). 
  Având în vedere aceste câteva caracteristici ale consilierii, activitatea desfășurată în cadrul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”din 
Târgoviște, semestru I și II al anului școlar 2019-2020, se înscrie ca o activitate bazată pe o planificare riguroasă, pe o cunoaștere corectă a specificului 
fiecărei clase și mai ales pe o aplicare corectă a acestor trăsături.  
 
  COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar 
şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

• constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

• elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în vigoare; 

• distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev și părinte; 

• organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de 

remediere a punctelor slabe;  

• organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei 

specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;  

• elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării eșecului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea 

de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

• atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și extraşcolare de socializare, inter-relaţionare, culturalizare. 

Activităţile diverse de adaptare, inter-relaţionare şi inter-cunoaştere cu elevii clasei, educaţie și dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic au 

constituit un cadru propice pentru invitarea la orele de dirigenţie a profesorilor din şcoală, agenţilor  politiei de proximitate, consilierului psiho-

pedagogic, vizionarea de spectacole şi piese de teatru etc.. 
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Activitatea desfăşurată a constat în: 

• studierea noilor prevederi metodologice primite la Consfătuirile cadrelor didactice și organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, 

conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009; 

• studierea programelor de consiliere și orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial, de către toţi diriginţii. 

• Puncte forte: 

• diriginţii sunt familiarizaţi cu  programa de consiliere şi orientare specifică învăţământului gimnazial;  

• diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe 
aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie. 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi, în vederea desfăşurării activităţilor: 

• de suport educaţional, consiliere și orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare); 

• de suport educaţional, consiliere pentru părinţi. 
 
 

Puncte forte: 

•   diriginţii sunt familiarizaţi cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul 
întâlnirilor de consiliere cu părinţii; 

• diriginţii au găsit, pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi ora de dirigenţie. 
Întocmirea planificărilor anuale și semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi 

desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

 
 

Puncte forte: 
● diriginţii au fost familiarizaţi  cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 
● diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor lor; 
● diriginţii au beneficiat pe suport de hârtie de toate indicațiile privind întocmirea portofoliului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale 

consilierii şi orientării; 
● majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte; 
● toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o conduc,  majoritatea depăşind limita minimală de 1 activitate 

extraşcolară / lună; 
● majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează. 
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Puncte slabe: 
Mai sunt încă, dar puține, orele de dirigenţie care au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe 
dezvoltarea temelor propuse conform  planificării. 

 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform 

graficului. 

Puncte forte: 
● diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ 

lectorate; 
● majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse; 
● toţi diriginţii claselor gimnaziale și liceale au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii. 

 
Puncte slabe: 

● dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie.   
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar 

trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 
● au fost realizate în fiecare semestru o activitate comună cu toți diriginții, în care au lucrat pe grupuri la elaborarea unor proiecte pe 

tematicii diferite, exercițiu ce a dat posibilitatea, înțelegerii și aplicării la clasă cu randament maxim,  a acestor activității de consiliere 
pe  teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative. 

Puncte slabe: 
● preponderenţa scăzută a orelor demonstrative cu părinții, ca modalitate de abordare a temelor stabilite. 

 
 
ÎNTOCMIREA ORARULUI 

 
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, 
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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 să fie un proces dificil și de durată: 

• La începutul anului școlar se produc mici modificări în încadrarea cu personal didactic, în repartizarea claselor către profesorii de diferite discipline; 

• Există un număr de colegi care lucrează în inspectoratul școlar și care nu au mare libertate în programul zilnic; 

• Clasele de vocațional au nevoie de o zi de practică pedagogică, celelalte ore fiind redistribuite în doar patru zile; 

• Profesorii care coordonează practica pedagogică nu pot avea ore decât după ora 11, în zilele în care elevii au practică, adică în toate cele 5 zile; 

• La clasele de filologie-bilingv orele de limbă engleză se desfășoară cu 2 profesori concomitent și există solicitarea din partea acestora de a fi 

grupate câte două; 

• Există de asemenea cadre didactice care își desfășoară activitatea în două instituții de învățământ, deci care sunt disponibile doar în unele zile 

sau în anumite intervale orare. 

Cu toate acestea orarul a fost gata la 9 septembrie, 2019, astfel încât orele s-au putut desfășura chiar din prima zi de școală. Forma finală a 

orarului Colegiului Național Constantin Cantacuzino pentru anul școlar 2019-2020 a fost gata la 20 septembrie 2019, acesta suferind o singură 

modificare ulterioară începerii școlii. Până la finalul anului școlar s-au mai produs modificări în orar datorită plecării în concediu de maternitate a 

doamnei prof. Stancu Aurelia.  

      
COMISIA PENTRU CURRICULUM 
 
Activitatea comisiei a avut în vedere atribuțiile ce îi revin în cadrul unității de învățământ, după cum urmează: 

• stabilirea modalităților concrete de implementare a curriculum-ului național, adecvate specificului unității noastre de învățământ și adaptată la 
nevoile educaționale a elevilor; 

• asigurarea coerenței între curriculum național și dezvoltarea locală, coordonarea dintre diferite discipline, toate în interesul elevilor și al 
instituției; 

• asigurarea și  aplicarea planurilor-cadru ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare; 

• asigurarea baza logistică pentru activitățile curriculare și extracurriculare; 
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• asigurarea, organizarea și desfășurarea simulărilor pentru examenele naționale și a examenelor de bacalaureat; 

• asigurarea consultanței cadrelor didactice în domeniul curricular; 

• demarearea procesului de realizare a ofertei de curriculare la decizia școlii, conform procedurilor în vigoare; 

• centralizarea ofertei de curriculum la decizia școlii primită din partea comisiilor metodice și o propune spre dezbatere în Consiliul profesoral; 

• asigurarea constituiri corecte a dosarelor de curriculum la decizia școlii. 

• Pe parcursul semestrului celor două semestre, ținând cont de pandemia de SARS-CoV-2,  membrii comisiei s-au preocupat de completarea 
dosarului comisiei cu documentele specifice pe domeniul curriculum. 

o Activităţi desfăşurate în semestrul II, an şcolar 2019 – 2020, când activitatea școlară a fost desfășurată mai mult on-line, am avut în vedere: 

• verificarea periodică a portofoliilor comisiilor metodice; 

• implementarea planului managerial al comisiei conform țintelor stabilite în PDI; 

• verificarea și aplicarea procedurilor specifice domeniului curriculum și revizuirea procedurii operaționale pe curriculum la decizia școlii; 

• monitorizarea și verificarea ritmicității notării, în condițiile învățării on-line; 

• monitorizarea frecvenței elevilor în condițiile pandemiei de SARS-CoV-2; 

• verificarea parcurgerii programelor școlare, conform planificărilor în condițiile pandemiei de SARS-CoV-2; 

• realizarea asistenţelor la orele de curs, inclusiv on-line; 

• transmiterea programelor CDȘ către inspectorii de specialitate pentru avizare. 
 

Analiza SWOT a activităţii comisiei: 
 
PUNCTE TARI 

• colegiul dispune de întregul material curricular: planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare; 

• curriculum la decizia şcolii realizat potrivit opţiunilor majorităţii elevilor de la fiecare clasă unde au fost prezentate ofertele; 

• personal didactic calificat  100%, la toate disciplinele; 

• pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice; 

• relaţiile interpersonale existente favorizează în general crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

• dotarea foarte bună a spaţiilor şcolare cu aparatură tehnică; 

• existența documentelor curricular necesare și a materialelor didactice necesare desfășurării orelor de CDȘ, în cele mai bune condiții; 

• colaborare cu părinții și cu instituții importante ale comunității; 

• aplicarea în procesul de predare-învățare-evaluare a clor mai bune metode practic aplicative, interactive, menite să stimuleze procesele psihice 
ale elevilor. 
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PUNCTE SLABE 

• comunicarea dintre unele cadre didactice şi comunitate redusă uneori; 

• indiferența unor părinți față de conținutul programelor studiate de elevi. 
 

OPORTUNITĂŢI 

• informărea cadrelor didactice prin cursuri variate organizate de C.C.D. în vederea aplicării C.D.Ş.-urilor, folosirea de webinare, precum și alte 
cursuri legate de utilizarea platformelor educaționale on-line; 

• curriculum-ul la decizia şcolii permite valorificarea calităţilor individuale ale fiecărui elev, dar și a cadrelor didactice; 

• activităţile comune ale unor cadrele didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună cu partenerii 
educaționali direcți și indirecți. 

 
AMENINŢĂRI 

• timpul redus al unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor părinţi; 

• destrămarea unor familii sau indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor; 

• timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba implicare în activităţile şcolii, precum și în viața propriilor copii; 

• posibila instabilitate socială şi economică a diferiților parteneri şcolari. 
  
SOLUŢII POSIBILE: 

• elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

• mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca 
acestei comisii; 

• aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de 
şcoală; 

• centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea acestora; 

• realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi 
remediere; 

• îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu 
managerii pentru punerea în aplicare în bune condiții a ofertei educaționale a unității de învățământ. 

 
COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 
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Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 s-a axat pe orientarea demersul didactic şi educaţional pe mai multe  ținte  strategice  și 
ținându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  
dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate  de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din 
planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 
schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   
● prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   
● prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  
● prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade 

didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  
 
    Activitatea de formare a cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii 
curriculare și extracurriculare în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele 
profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. 

 
Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice  

● Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările ulterioare; 
● Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar    

(OMECTS. nr 5561/2011); 
● Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din    

învăţământul preuniversitar (OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 );  
● Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale  care ocupă funcţii de educatoare, institutori, maistru-

instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484 / 2011); 
● Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile   (OMECTS. nr 5562/2011); 
● Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia   (OMECTS. 

nr 5564/2011). 
Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care 

se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente şi cuprinde două componente fundamentale: 
● formarea initială; 
● formarea continuă.  

Obiectivele formării continue sunt: dezvoltarea personală și profesională a educatorului,  ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor 
oferite, a instituţiilor de învăţământ și a practicii pedagogice a educatorului, cunoaşterea mediului social. 
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 Formele de  realizare a formării continue sunt următoarele : 
● perfecţionarea curentă prin activităţi metodico- ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, 

în catedre şi/sau comisii metodice şi în activităţi ale cercului pedagogic; 
● perfecţionare curentă prin participare la:  simpozioane, sesiuni de comunicări , stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în 

domeniul ştiinţelor educaţiei, forme de perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecvenţă organizate de instituţii de învăţământ superior 
sau cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic; 

● perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice; 
● perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani ); 
● perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi/sau străinatate, prin cursuri postuniversitare şi doctorate; 
● programe de conversie profesională. 

 
În semestrul I din anul şcolar 2019-2020, s-a constituit Comisia de evaluare pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale 

transferabile, în septembrie 2019, care are următoarele atribuţii:  
● înregistrarea dosarelor cadrelor didactice pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile obţinute în anul şcolar 2018-

2019;  
● au fost înregistrate 5 dosare de echivalare a creditelor, toate au obținut recunoașterea    celor 90 de credite profesionale transferabile;  
● în octombrie 2019 a fost întocmit un raport al activităţii desfăşurate în anul şcolar precedent; 
● a fost completată baza de date privind activitatea de perfecţionare a fiecărui cadru didactic din anul școlar anterior. Aceasta s-a realizat pe baza 

documentelor individuale privind dezvoltarea profesională completate şi actualizate de fiecare cadru didactic;  
● au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice diferite materiale necesare perfecţionării, 

precum şi oferta de cursuri de la CCD Dâmbovița; 
● au fost informate cadrele didactice cu privire la etapele de înscriere la gradele didactice;  
● în permanenţă s-a asigurat sprijinirea profesorilor debutanţi( înscrierea la curs), consilierea generală şi specifică a cadrelor didactice, stimularea 

acestora privind înscrierea la diferite cursuri de formare în vederea obţinerii celor 90 de credite; 
● în prezent sunt înscrise  la cursul CRED 10 cadre didactice de la învățământul primar și 21 de cadre didactice de la gimnaziu și liceu.  
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Perfecţionare -Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– majoritatea 
profesorilor fiind cu gradul didactic I si II, dar și doctorat; 
număr mare de cadre didactice participante la cursuri de formare în 
specialitate; 
sprijinul conducerii scolii în vederea 
participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare sau la 
cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ, ţară sau străinătate. 

• alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă 
cu nevoia de dezvoltare profesională. 

Oportunităţi Ameninţări 

existenţa surselor de informare si formare externă pentru 
cadre didactice; 
existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, 
naţionale si internaţionale; 
oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 

• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, 
etc. a instituţiilor de învăţământ superior. 

 
lipsa motivării financiare (excepție –cursul CRED ); 

• tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite 
transferabile și minimalizarea nevoilor punctuale de formare. 

 
Pe parcursul primului semestru , activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor 
didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- pentru îmbunătăţirea 

managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii şcolare şi este apreciată în mod pozitiv. 
Pe parcursul semestrului al II-lea  comunicarea cu toate cadrele didactice s-a realizat doar prin intermediul ședințelor online si a grupurilor 

de WhatsApp. 
 
 
COMISIA DE URMĂRIRE A FRECVENŢEI ELEVILOR ȘI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 
 Aceasta comisie urmărește aplicarea Legii Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările şi completările  ulterioare, ale Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, ale Statutului Elevului, aprobat prin 
OMENCS nr. 4742/2016 privind absenţele, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii. 
Monitorizează demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a 
abandonului şcolar. 
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Monitorizează  modul în care învăţătorul sau profesorul consilier (diriginte) motivează sau nu absenţele elevilor de la cursuri, completează, în timp 
util, adresele de înştiinţare / invitaţiile de a se prezenta în faţa comisiei a părinţilor elevilor cu tendinţă de a absenta nemotivat pentru a preveni 
abandonul şcolar. 
Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor, a avut următoarea componentă: 

➢ prof. Buzaianu Elena: responsabil; 
➢ prof. Stancu Ferezia: membru; 
➢ prof. înv. primar Tatomir Roxana: membru. 

Colaboratori diriginţi, profesori pentru învăţământul primar şi consilier psihopedagog. 
 
 
Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor are ca atribuţii: 
 

• Urmăreşte aplicarea ROFUIP pentru absenţe  şi cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare  pentru toţi elevii; 

• Monitorizează activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare; 

• Colaborează  împreună cu consilierul de la cabinetul de asistenţă psihologică, pentru stabilirea unor măsuri ameliorative; 

• Realizează discuţii cu elevii în prezenţa profesorului diriginte, al consilierului psihopedagogic, al părintelui, pentru cunoaşterea preocupărilor 
elevului atunci când absentează de la şcoală. 

• Instrumentele de lucru  

• ROFUIP cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de Ordine Interioară al Şcolii cu modificările și completările din ROFUIP; 

• Cataloagele şcolare/electronice; 

• Mapele diriginţilor; 

• Fişe de monitorizare a absenţelor; 
 Activitatea comisiei de monitorizare a absenţelor elevilor Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”, desfăşurată pe parcursul lunilor 
februarie, martie  din  anul școlar 2019-2020 și-a stabilit următoarele demersuri: 

• analiza obiectivă a rezultatelor activității comisiei de monitorizare a frecvenței elevilor pe semestrul I; Stabilirea unor măsuri ce se impun ca 
urmare a rezultatelor acestei analize; 

• colectarea datelor relevante pentru frecvenţa elevilor la ore; 

• 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. În cadrul primei întâlniri a Comisiei de Monitorizare a frecvenței elevilor din semestrul al II-lea, 20 februarie 2015, s-a realizat analiza situației 
frecvenței elevilor în semestrul I și eficiența măsurilor întreprinse cu scopul diminuării absenteismului. S-a constatat un număr relativ mic de 
absențe nemotivate, cele mai multe fiind consemnate la nivel liceal.  
Responsabilul Comisiei a realizat instrumentul monitorizării absenţelor la nivel de şcoală şi de clasă pentru identificarea elevilor cu tendinţă de 
absenteism şi pentru intervenţia promptă în vederea diminuării fenomenului: 

• fişă de monitorizare a absenţelor pe şcoală;  

• fişă de monitorizare a absenţelor la nivel de clasă (completată de către diriginţi); 

• lista elevilor scutiţi la orele de educaţie fizică. 
Din cauza epidemiei nu s-a mai putut ține o evidență clară a situației absențelor, având în vedere că din luna martie elevii,  nu au mai fost prezenți la 
școala, iar monitorizarea lor online nu s-a realizat neexistând niște instrumente clare pentru a urmări prezența lor la cursuri.  
Numărul de absențe în luna februarie a fost mai ridicat ținând cont de faptul ca acesta a reprezentat începutul epidemiei când cazurile de gripă au 
început să crească săptămânal.  
În concluzie, nu au existat medii scăzute la purtare sau situații care trebuia să fie discutate la nivel de comisie sau cu părinții.  
 
 
COMISIA S.S.M 
 

• Comisia S.S.M. si-a desfasurat activitatea conform normativelor in vigoare. 
       Activitatea a fost sustinuta de urmatorii membrii : 

• Responsabil – director,prof . Mareș Silvia                                                      

• Lucrator desemnat S.S.M  – prof . Firescu Dragoș 
Cadru tehnic P.S.I – prof.Tudor Edmond 
Membrii :  
➢ prof – Călinescu Nadia; 
➢ administrator - Dinu Gabriela; 
➢ laborant – Tudor Carmen; 
➢ muncitor - Gherghel Valeriu. 

• Au fost elaborate I.P.S.S.M. pentru toate categoriile de angajati si pentru toate  domeniile de activitate din școala. 

• Au fost refacute  și întocmite fișele de expunere la riscuri profesionale  precum și fișele de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire pe 
fiecare categorie de angajați. 

• Au fost elaborate și întocmite fișele cu obligațiile angajaților pentru S.S.M. 
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• A fost realizat planul de prevenire și protecție precum și fișa de măsuri propuse pentru fiecare loc de muncș și categorie de angajati. 

• A fost realizat instructajul  S.S.M.  pentru fiecare punct de lucru și au fost stabiliți responsabilii. 

• S-a colaborat cu diriginții pentru informarea elevilor pe probleme specifice și asigurarea materialului informativ, fiind  distribuită la fiecare diriginte, 
fișa S.S.M. la fiecare clasă. 

• Au  fost elaborate și întocmite fișele S.S.M. la clase  și  pentru activități extrașcolare. 
De asemenea, au fost realizate instructajele cu prilejul diferitelor activități extrașcolare desfășurate la (sau în cadrul) balul bobocilor, diferite faze 

ale olimpiadelor pe anumite discipline sau diferite proiecte,  parteneriate, excursii, etc..                   
 
Raport anual al Comisiei de Monitorizare a notării ritmice a elevilor  
Nivel primar, gimnazial şi liceal 

În  anul şcolar 2019-2020, Comisia privind notarea ritmică a avut următoarea componenţă:       

➢ Codreanu Camelia-  responsabil comisie 
➢ Simion Doiniţa- membru 
➢ Călinescu Nadia- membru 

Membrii comisiei au avut în vedere cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice din școală a capitolului  Evaluare – secțiunea 1, 2 din 
R.O.F.U.I.P. 
Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform planului managerial propriu. 
Evaluarea rezultatelor la învăţătură s-a realizat în mod ritmic pe parcursul anului şcolar, urmărind ameliorarea rezultatelor procesului de predare-
învăţare, fixarea şi sistematizarea cunoştintelor, stimularea elevilor către performanţă, parcurgerea ritmică a conţinuturilor în concordanţă cu 
specificul grupului de elevi. 
Monitorizarea evaluărilor s-a realizat de către fiecare cadru didactic prin intermediul catalogului individual de notare, prin realizarea graficului de 
progres pentru fiecare elev. 
In vederea realizării verificării notării ritmice, s-au avut în vedere  următorii paşi: 
Pasul 1 - la disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal, notarea ritmică impune existența a cel puțin a unei note la fiecare 5 săptămâni; cel 
puțin o notă se acordă prin evaluare orală; la disciplinele cu 1 oră săptamânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unei note până la 
jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe scrise; 
Pasul 2 - periodic, Comisia verifică concordanța între notele trecute pe lucrările scrise și  notelor trecute în catalog și atenționează cadrele didactice 
atunci când este cazul; 
Pasul 3 - informarea profesorilor asupra ritmicităţii notării elevilor în vederea remedierii situaţiei atunci când este cazul; 
Pasul 4 - prezentarea către conducerea şcolii a informărilor realizate semestrial/ anual privind ritmicitatea notării.  
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Concluzia verificarilor a fost că, la majoritatea disciplinelor de învățământ, notarea elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea 
rezultatelor școlare (care reprezintă o component importantă a procesului de învățământ) s-a efectuat conform programei școlare.  
Numărul de note la fiecare disciplină de învățământ a fost corelat cu numărul de ore alocat prin planul de învățământ. Cadrele didactice la care s-au 
sesizat neconcordanţe au fost atenţionate, acestea reuşind să remedieze situaţia în intervalul perioadei de monitorizare. 
La sfârşitul anului şcolar 2019-2020, a fost verificat modul de completare al cataloagelor, situaţia încheierii mediilor şcolare. 
ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cunoaşterea de către cadrele didactice 
din şcoală a capitolului „Evaluare” din 
R.O.F.U.I.P. 
Majoritatea cadrelor didactice din 
şcoală realizează notarea ritmica a 
elevilor 
Existenţa unei comuniuni între 
profesori –elevi – părinţi, cu privire la 
notele acordate 

 
Existenţa unui număr redus de cadre didactice care nu realizează notarea ritmică a elevilor  
 

AMENINTARI OPORTUNITATI 

- Scade interesul elevilor pentru învățătură 
- Lipsa unei participări active a elevilor în 
timpul orelor de curs. 
 

-Obţinerea unor rezultate bune la majoritatea disciplinelor şcolare, evidenţiate într-un 
număr mic de corigenti şi în participări la olimpiadele şi concursurile şcolare 

                     

 
 
 
 
ELEVII 
MIȘCAREA ELEVILOR 
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Nivel 

ELEVI  ÎNSCRIŞI LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI 

ȘCOLAR 

ELEVI EXISTENŢI 
LA SFÂRŞITUL 

ANULUI ȘCOLAR 

PLECAŢI DIN 
UNITATE ÎN 

TIMPUL 
ANULUI ȘCOLAR 

VENIȚI ÎN UNITATE ÎN 
TIMPUL ANULUI 

ȘCOLAR 

ABANDON 
ŞCOLAR / 

REPETENTI / ALTE 
SITUATII 

Anului școlar 
2019-2020 

Anului școlar 
2019-2020 

Anului școlar 
2019-2020 

Anului școlar 
2019-2020 

Anului școlar 
2019-2020 

primar 517 520 7 10 - 

gimnaziu 210 211 0 1 - 

liceu 615 612 9 6 - 

 
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. 
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Rezultate generale la învăţătură. 
 

 2019-2020 

 Număr % 

Total elevi PREG.- IV, din care: 520  

Promovaţi 520 100% 

Corigenţi - - 

   

Total elevi V-  VIII,  din care: 211  

Promovaţi 211 100% 

Corigenţi - - 

Promovaţi cu medii generale:   

5 - 6,99 - - 

7 - 8,99 10 4,73% 

9 – 10 201 95,27% 

   

Total elevi IX-XII, din care: 612  

Promovaţi 612 100% 

Corigenţi - - 
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Repetenti / alte situatii - - 

Promovaţi cu medii generale:   

5 - 6,99 - - 

7 – 8,99 173 28,26% 

9 – 10 439 71,74% 

 
 
 
CORIGENŢE 
Situaţia corigenţilor, la sfârşitul semestrului I al anului școlar 2019-2020, comparativ cu același semestru al anului şcolar şcolar 2018-2019, a fost una 
foarte bună, neînregistrându-se la nivelul unității de învățământ, elevi cu probleme la învățătură. 
 
Rezultate obţinute la olimpiadele şcolare 
În anul şcolar 2019-2020  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. 
 
Programe și proiecte europene 
În anul școlar 2019-2020, cadrele didactice și elevii Colegiului Național Constantin Cantacuzino au fost implicați în organizarea și desfășurarea a 
numeroase activități în cadrul proiectelor naționale și internaționale derulate în parteneriat cu instituții din județul Dâmbovița și din Europa: 

I. PROIECTE ERASMUS+ 
1.”Digital Competence in Action” (Competențele digitale în acțiune)  
• Acţiunea cheie 2: Parteneriate strategice pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar, proiecte doar între şcoli 
• Perioada: 2017 – 2020 
• Durata proiectului: 3 ani 
• Coordonator: COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF, Regatul Unit al Marii Britanii  
• Parteneri: 16 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii, România și Spania, dintre care 2 sunt autorități regionale ca și IȘJ. 
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• Partenerii locali: Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” – Găești, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – 
Târgoviște, Asociația NEWPROJECTS. 

• Mobilități organizate în anul școlar 2019-2020: Mobilitate cu elevi în Rhyl, Wales (noiembrie 2019), Mobilitate profesori în Murcia, Spania 
(februarie) 
2. EUROSTRONOMIA 

• Acţiunea cheie 2: Parteneriate strategice pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar, proiecte doar între şcoli 
• Perioada: 01.09.2017 – 31.08.2020 
• Durata proiectului: 36 luni 
• Coordonatorul european al proiectului: Wellington School (Ayr) Limited, Ayr, United Kingdom  
• Parteneri: 6 școli din Dortmund, Germania, Mortefontaine, Franţa, Ljubljana, Slovenia, Veliko Târnovo, Bulgaria, Esposende, Portugalia,  Skopje, 

R. Macedonia  
• Activități desfășurate în anul școlar 2019-2020:  Personal Constellation (septembrie 2019), Vizită de cercetare la ICSTM din Cadrul UVT (octombrie 

2020), Expoziție Eurostronomia (decembrie 2020), Astronomie si literatură (februarie 2020) 
 

Colegiul Național "Constantin Cantacuzino" Târgoviște a depus la Apelul de selecție pentru Acțiunea Cheie 1, cu termen limită 5 februarie 
2020, două proiecte pentru care a primit finanțare: 
1. VET learner and staff mobility (KA102) 
"Eficienta evaluarii determina succesul invatarii", proiect dedicat elevilor de la profilul pedagogic, specializarea invatatori-educatoare 
Total grant: 98140 EUR 
2. School education staff mobility (KA101) 
"Learning for life, not only for exams", mobilități pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice 
Total grant: 29520 EUR. 
 
II. PROIECTE ETWINNING 
Activitatea eTwinning depusă la nivel de instituție a fost recunoscută, la nivel internațional, Colegiul Național Constantin Cantacuzino primind o 
nouă distincție – Certificatul de Școală eTwinning. 
În anul 2019, nouă cadre didactice implicate în proiectul „Universe, new frontiers” au obținut Certificatul european de calitate (EQL): Silvia Mareș, 

Alexandra Miricioiu, Gabriela Călin, Claudia Bejinaru, Cristina Dragomir, Adiana Manole, Florentina Radu, Mărioara Radu, Isabella Ciovlică. 
Proiecte eTwinning desfășurate în anul școlar 2019-2020: 

• We are the change –Isabella Ciovlică (fondator) 

• SHINING STARS – Raluca Tomescu (membru) 
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• PLUTO - Planet Learning: Unique, Teachable, Obtainable. A Eurostronomia Guide to remembering the order of the Planets –Alexandra Miricioiu, 
Alina Vîlciu, Cristina Măcriș, Ioana Ileana, Isabella Ciovlică, Mărioara Radu, Mirela Mortici (membri) 

• One Small Step – Many Moon Memories - A Eurostronomia Celebration of the Lunar Landings – Alexandra Miricioiu, Alina Vîlciu, Ioana Ileana, 
Mirela Mortici (membri) 

• Stars across Europe –Alexandra Miricioiu (fondator), Alina Vîlciu (membru) 

• DIGITAL COMPETENCE IN ACTION – Silvia Mareș, Raluca Tomescu, Angelica Dutu-Runceanu, Claudia Bejinaru, Elenuța Văsii (membri) 

• Eurostronomia – Alexandra Miricioiu, Alina Vîlciu, Cristina Măcriș, Florina Sorescu, Ioana Ileana, Mărioara Radu, Mirela Mortici (membri) 
Rezultate/ premii obținute cu produse realizate în cadrul proiecteor eTweenning: 

• De Ziua Mondială a Fotografiei, 19 august, fotografia „Universul – noi frontier”, autor Mihai Duțu, cadru didactic îndrumător Carmen Alexandra 
Miricioiu a fost premiată în cadrul Concursului Calendarul eTwinning 2021! 

 
III. Proiect POCU/138/4/1, cod SMISS 12479, EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX” 

Obiectivul general al proiectului: promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin susținerea, de către 
parteneriatul creat, a activităților orientate către integrarea socio-economica a unui număr de 570 de persoane din comunitatea marginalizată 
din orașul Târgoviște într-o perioada de 36 luni.  
În anul școlar 2019-2020, au fost desfășurate activități extrascolare, în cadrul cărora elevii din comunitatea ROMLUX au beneficiat de sprijin în 

realizarea temelor și au fost implicați în activități ce au contribuit la dezvoltarea personală a acestora. 
Activitatea beneficiarilor a fost organizată în trei grupe, al căror program s-a desfășurat dimineața și după-amiaza, ținându-se cont de programul 

școlar al fiecărui elev. 
 
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 

ASPECTE RELEVANTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE - 2020 
La centrul de examen organizat la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE, au fost înscrişi la Evaluarea Națională 

58 de candidaţi de la cele 2 clase a VIII-a din colegiu. 
Comisia de examen s-a întrunit la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE în data de 14  iunie 2020, preluând 

logistica, documentația şi spaţiile în care  s-au desfășurat probele scrise ale Evaluării Naționale. 
S-a verificat în fiecare sală: afișajul exterior și interior, calculatoarele, camerele web, scaunele și băncile aferente. 

Repartizarea candidaţilor în vederea susținerii probelor s-a realizat în  săli de minim 6, maxim 7 candidaţi, asigurându-se desfășurarea probelor 
de examen prin respectarea normativelor în vigoare și a normelor de prevenție și răspândire Covid-19. A fost efectuat triajul epidemiologic de fiecare 
dată la cele 4 intrări în unitate de către personalul medical abilitat. 
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 În dimineața fiecărei probe au fost descărcate subiectele accesând aplicația informatică dedicată transferului/ preluare a arhivelor de subiecte, 
listate și multiplicate  pentru fiecare disciplină, au fost introduse subiectele în plicuri, sigilate ulterior şi s-au distribuit potrivit repartiţiei pe săli a 
candidaților. 
 Repartizarea asistenților pe săli s-a făcut prin tragere la sorţi, după o prealabilă instruire în conformitate cu OMECTS nr. 4801/31.08.2010, cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII a în anul şcolar 2010-2011, valabilă şi pentru anul şcolar 2019-
2020, conform OMEN nr. 4916/26.08.2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Subiectele au fost primite de către candidaţi în jurul orei 9, astfel încât, în fiecare zi, în jurul orei 11:00, asistenţii au predat comisiei din centrul 
de examen lucrările scrise ale candidaţilor și ciornele, împreună cu celelalte documente: procese – verbale, borderou de sală, coli nefolosite, etc. 
 Președintele şi un membru al comisiei, au predat lucrările COMISIEI JUDEȚENE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ.  
 În centrul de examen a fost prezent, un inspector desemnat din partea ISJ Dâmbovița  care a asigurat monitorizarea examenului, a verificat 
documentaţia şi a întocmit raport de monitorizare (17.06.2020). 
 După afișarea rezultatelor, pe data de 22.06.2020, s-au depus un număr de 10  cereri de reevaluare a lucrărilor scrise (4 la disciplina Limba și 
literatura română și 6 la disciplina Matematică). 
Membrii comisiei pentru Evaluarea Națională au lucrat cu profesionalism, în toată perioada de desfășurare a examenului, asumându-şi atribuţiile în 
conformitate cu Metodologia de organizare și desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
  Apreciez în mod deosebit colaborarea, seriozitatea și implicarea membrilor comisiei  în organizarea și desfășurarea activităților specifice 
Evaluării Naționale.  

Echipa de management a colegiului  a creat condiţiile necesare desfăşurării în stare de normalitate a Evaluării Naționale, prin punerea la 
dispoziția comisiei din CE a mijloacelor de comunicare şi informare, a mijloacelor de multiplicare a subiectelor (Xerox, imprimantă), prin  adaptarea 
sălilor de examen conform recomandărilor Metodologiei și a ordinelor de ministru, prin asigurarea securităţii documentelor aferente organizării și  
desfăşurării examenului.  
Predarea şi primirea lucrărilor şi a contestaţiilor s-au efectuat operativ, fără sincope în tot acest timp. 

Rezultatele finale după contestații au fost  afișate în data de 29 iunie 2020, iar procentul de promovare la acest examen a fost de 100%. 
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DIAGRAMĂ 
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE 2019  
 

Pentru susţinerea examenului de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2020, s-au înscris 134 candidaţi, din care 133 candidați învăţământ zi, 
promoția curentă și un candidat învăţământ zi, promoția anterioară. Centrul de examen a avut un singur liceu arondat, adică liceul gazdă, Colegiul 
Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște. 

Examenul de bacalaureat a fost pregătit cu responsabilitate de Comisia de bacalaureat din centrul de examen, prin finalizarea următoarelor 
acţiuni :  

După realizarea instruirii de către Comisia judeţeană de bacalaureat în data de 21 iunie 2020, comisia din centrul de examen nr. 1098 s-a 
deplasat la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, unde a verificat: 
legalitatea înscrierii candidaţilor. 
 respectarea condiţiilor de participare la examen şi a modului în care a fost completat catalogul electronic (înregistrarea notelor/nivelurilor de 
competență obţinute la probele pe care candidaţii le-au susţinut în sesiunile anterioare, precum şi înregistrarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, a competenţelor digitale şi competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, conform 
metodologiei de echivalare a acestor probe, conform mediilor candidaților la aceste discipline pe parcursul celor patru ani de liceu). Nu au fost 
semnalate cazuri de nerespectare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat în ceea ce priveşte înscrierea 
candidaţilor.  
  La probele scrise, candidaţii au fost ordonaţi alfabetic în funcţie de disciplinele şi de tipul de subiecte solicitate de             candidaţi; listele şi 
precizările din Metodologie fiind afişate cu 24 de ore înaintea fiecărei probe atât la avizierul şcolii, cât şi pe uşa fiecărei săli de examen. 
verificarea  amenajării sălilor de clasă: cel mult 9 candidaţi într-o sală de clasă şi eliminarea materialelor didactice care ar fi putut influenţa 
candidaţii. Au fost verificate și  spaţiile la care candidaţii puteau avea acces. 
monitorizarea sălilor de clasă cu camere web. Astfel, pe parcursul celor trei probe E.a), E.c) și E.d), au fost necesare 17 săli de clasă.  
s-a făcut programarea accesului candidaților în sălile de examen între orele 7.50 – 8.20, astfel încât la ora 8.30 toți elevii să fie deja în aceste săli. 
Elevii au fost programați din 10 în 10 minute, în grupe de câte 9. 
în fiecare zi, la fiecare dintre cele patru puncte de acces al elevilor pentru intrarea în școală, a fost prezent câte un cadru medical care a măsurat 
temperatura elevilor. Nu s-au semnalat cazuri deosebite. 
  În toate zilele în care s-au susținut probe scrise, în centrul de examen s-a realizat instruirea asistenţilor pe bază de proces verbal, aşa cum se 
precizează în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. 
în toate zilele de examen s-a realizat repartizarea prin tragere la sorţi a asistenţilor în sălile de examen, cu respectarea metodologiei. 
pe toată durata desfăşurării examenului de bacalaureat s-a asigurat asistenţă medicală gratuită în centrul de examen. 
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preluarea subiectelor, multiplicarea şi distribuirea acestora candidaţilor (asistenţii au verificat primirea de către fiecare candidat a tipului de subiect 
corespunzător filierei, profilului, specializării pe care a absolvit-o şi opţiunii la care are dreptul conform prevederilor metodologice. La rândul lor 
candidaţii au verificat şi au semnat în procesul verbal care menţiona în mod explicit acest lucru). Președintele comisiei de examen s-a asigurat că 
fiecare elev a primit tipul de subiect solicitat, conform metodologiei. 

A-a respectat timpul de redactare a probei pentru toţi candidaţii, procedura de preluare a lucrărilor de către supraveghetori de la candidaţi, 
pe baza de proces verbal tip şi a lucrărilor de către președintele comisiei centrului de examen de la asistenții de sală. 
preşedintele și vicepreşedintele comisiei de examen au transportat în deplină siguranţă şi au predat pe bază de proces verbal lucrările la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.  
în centrul de examen s-au printat cataloagele, atât rezultatele provizorii cât și cele finale, după afișarea notelor obținute după contestații. Acestea 
au rămas în centrul de examen în formă tipărită, ştampilate şi semnate. 
Afişarea rezultatelor obţinute s-a făcut la avizierul centrului de examen la ora 12.00 în data de 30.06.2020.  

Între orele 16.00 – 20.00 în data de 30.06.2020, precum și în data de 01.07.2020, între orele 08.00 – 12.00,  au fost primite contestaţiile 
pentru  reevaluarea lucrărilor. Cererile au fost înregistrate  în Registrul de intrări-ieșiri al unităţii de învăţământ. Elevii au depus cererile de 
contestație atât on-line, cât și la comisia din centrul de examen. 
au fost bifate în aplicaţia informatică numele candidaţilor care au depus contestaţii, în vederea reevaluării lucrărilor, iar cererile candidaţilor care au 
contestat notele obţinute la evaluarea iniţială, alături de procesul verbal returnat de aplicaţie, au fost îndosariate la centrul de examen. 
rezultatele după contestaţii s-au afişat în data de 05.07.2020, la ora 11.00. 
s-au predat directorului unităţii de învăţământ în care s-a organizat examenul de bacalaureat, pe bază de proces verbal, catalogul electronic cu 
rezultatele înainte de contestații, catalogul electronic cu rezultatele finale, semnat şi ştampilat, precum şi celelalte documente întocmite pe 
parcursul desfăşurării examenului de bacalaureat, care vor fi arhivate conform metodologiei în unitatea şcolară în care s-a desfăşurat examenul. 

Procentul total de promovabilitate pe centrul de examen nr. 1098 este de 98,51%, iar după examenul din august – septembrie cele două 
eleve au promovat examenul și astfel procentul de promovare s-a transformat în 100%.  
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SITUAŢIA STATISTICĂ DUPĂ CONTESTAŢII 

Forma de 
învățământ 

Nr. 
elevi 

înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Număr de 
candidați 
respinși 

Din care 
cu medii: 

Nr. 
elevi 

reușiți 
Din care cu medii: 

 

< 5 
5 - 

5.99 
 

                                                                                      

6 - 6.99 
7 - 

7.99 
8 - 8.99 9 - 9.99 10  

Zi 134 
134 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,49%) 
2 

(100%) 
0 

(0%) 
132 

(98,51%) 
6 

(4,55%) 
10 

(7,58%) 
60 

(45,45%) 
56 

(42,42%) 
0 

(0%) 
 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
 

Frecven
ță 

redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
 

TOTAL 134 
134 

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,49%) 
2 

(100%) 
0 

(0%) 
132 

(98,51%) 
6 

(4,55%) 
10 

(7,58%) 
60 

(45,45%) 
56 

(42,42%) 
0 

(0%) 
 

 

 PROMOȚIE 2019-2020 + PROMOȚIE ANTERIOARĂ 

 

 
REZULTATELE OBȚINUTE LA BACALAUREAT 2020 

 

  5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

Limba română 0 19 59 56 0 0 

Limba engleză 4 0 0 0 118 0 

Limba franceză 2 0 0 0 10 0 

Competențe digitale 1 3 39 90 1 0 
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Elevi reușiți la probele de competențe

Reușiți cu medii între 5,00 - 5,99 Reușiți cu medii între 6,00 - 6,99 Reușiți cu medii între 7,00 - 7,99

Reușiți cu medii între 8,00 - 8,99 Reușiți cu medii între 9,00 - 9,99 Reușiți cu medii între 10.00
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  Reușiți cu medii între 

  5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

Limba română (REAL) 1 2 6 16 3 0 

Limba română (UMAN) 3 6 22 33 39 3 

 

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Limba română (REAL) Limba română (UMAN)

1
32

66

22

16

33

3

39

0

3

Elevi reușiți la proba E)a)

Reușiți cu medii între 5,00 - 5,99 Reușiți cu medii între 6,00 - 6,99 Reușiți cu medii între 7,00 - 7,99

Reușiți cu medii între 8,00 - 8,99 Reușiți cu medii între 9,00 - 9,99 Reușiți cu medii între 10.00
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  Reușiți cu medii între 

  5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

Istorie 1 3 5 7 27 13 

Matematică  
MATE-INFO 

1 3 5 12 7 0 

Matematică  
PED 

2 2 6 16 22 2 
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Elevi reușiți la proba E)c)

Istorie Matematică
MATE-INFO
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  Reușiți cu medii între 

  5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

Anatomie și fiziologie 
umană, genetică și 

ecologie umană 
0 0 0 3 6 1 

Fizică TEO 0 0 0 6 3 2 

Geografie 0 2 0 16 50 13 

Informatică MI C/C++ 1 1 0 1 2 0 

Logică, argumentare și 
comunicare 

0 0 1 2 2 2 

Psihologie 0 0 4 10 3 0 

Sociologie 0 0 0 0 0 1 
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Elevi reușiți la proba E)d)

Reușiți cu medii între 5,00 - 5,99 Reușiți cu medii între 6,00 - 6,99 Reușiți cu medii între 7,00 - 7,99

Reușiți cu medii între 8,00 - 8,99 Reușiți cu medii între 9,00 - 9,99 Reușiți cu medii între 10.00
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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. 
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.  

 
 

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.  
Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă 

În anul şcolar 2018-2019 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. 
 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.  
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE în anul şcolar 2019-2020: 

• Liceul Tehnologic “Gheorghe Cartianu” (Concursul Național de referate și comunicări științifice, cu participare internațională- participare), Piatra-
Neamț; 

•  Organizația Salvați Copiii; 

•  C. N. Iosif Vulcan, Oradea ( coordonator județean al Concursului Noi și chimia, CNIV și CNCC- școli participante la concurs); 

• Proiect educational Fii acela care construiește prietenia-desfășurat în CNCC și CNIV, proiect educațional desfășurat în vederea diminuării 
bullyingului, a violenței; 

• Parteneriat Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu; 

• Parteneriat Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu; 
● Centrul Social al Arhiepisciopiei; 

De asemenea, unitatea de învățământ a avut și are încheiate protocoale de colaborare cu Universitatea Valahia, cu departamentul DPPD, prin care 
studenții de la Facultatea de Litere și Facultatea de Științe și Arte, pot să realizeze practica pedagogică la clasele de liceu și de gimnaziu. 
 Au fost realizate activitățile extracurriculare pe baza documentelor proiective ale școlii, planificând activități extracurriculare cu implicarea 
elevilor, părinților și a altor membri ai comuității. S-a asigurat participarea grupurilor-țintă și realizarea activităților extracurriculare pe baza planificării 
stabilite (olimpiade și concursuri școlare), înregistrând și rezultatele la activitățile extracurriculare realizate, inclusiv a impactului acestor activități 
asupra grupurilor țintă. 
 
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. S-a constatat 
o îmbunătăţire a comunicării cu familiile elevilor şi creşterea interesului pentru colaborarea cu şcoala. 
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.  
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. 
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