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CAPITOLUL I. DIRECȚII STRATEGICE 
 

 
I.1.Misiune, viziune 
 
   VIZIUNEA 

       
    Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va fi membru activ al rețelei naționale de educație în vederea diseminării experiențelor 
în formarea inițială și continuă și pentru valorificarea practicilor educaționale din experiențele partenerilor. 
       Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va deveni membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea cunoștințelor 
acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale de nivel internațional. 

 
 

   MISIUNEA 

      
  Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, independent, proactiv și creăm contextul transferului și al 
recunoașterii rezultatelor învățării.  
      Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe cultivarea creativității și atingerea întregului potențial.  Țintele strategice 
ale Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” 
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I.2. Ținte strategice 
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I.3. Obiective generale  
 

Obiective strategice Obiective specifice 

ȚINTA 1 
Asigurarea calității serviciilor 
educaționale în vederea formării 
abilităților de viață, a împlinirii și a 
dezvoltării personale, a integrării 
sociale și profesionale pentru toți 
elevii 

1.1 Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare cu accent pe caracterul aplicativ al lecțiilor și pe modalități de 
evaluare eficientă, inclusiv on-line; 

1.2 Diversificarea ofertei educaționale prin derularea unor cursuri opționale cu tematică specifică dezvoltării abilităților pentru viață (educație pentru sănătate, 

educația pentru mediu, educație antreprenorială, educația financiară, participarea la dezbateri/debate);  

1.3 Menținerea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, bacalaureat, examene de certificare a calificării profesionale, titularizare 

ȚINTA 2   
Corelarea competențelor 
educaționale cu competențele cheie 
prin transferul experiențelor din 
proiectele europene și internaționale, 
în perspectiva învățării pe tot 
parcursul vieții 

2.2 Dezvoltarea competențelor digitale relevante pentru piața muncii prin crearea de instrumente digitale, platforme electronice, tutoriale  și softuri educaționale și 
integrarea acestora în activitatea didactică/ profesională   

2.5 Operaționalizarea strategiei de internaționalizare prin dezvoltarea permanentă a competențelor de elaborare, implementare și evaluare a proiectelor 

2.7 Dezvoltarea strategiei de internaționalizare prin extinderea experiențelor de învățare cu noi parteneri din proiecte Erasmus+ 

ȚINTA 3 
Armonizarea valorilor tradiționale 

definitorii instituției cu noile 
provocării ale societății 
contemporane în vederea atingerii 
performanțelor organizației școlare 

3.1 Pregătirea inițială a viitoarelor învățătoare și educatoare din perspectiva adaptabilității la dinamica socială și la provocările din domeniul educației 

3.2 Formarea continuă a profesorilor din perspectiva rolului de mentor/ formator  

3.4 Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor/elevilor în vederea desfășurării optime a procesului instructiv – educativ prin contribuția la creareaunor 

aplicații de e-learning 

3.7 Participarea cadrelor didactice la activități de formare, respectiv de demultiplicare a unor experiențe inovatoare în educație 

ȚINTA 4 
Creșterea calității în educație prin 
asigurarea unui climat socio-afectiv 
deschis, prietenos pentru toți membrii 
comunității școlare și prin realizarea 
unui mediu favorabil atingerii 

întregului potențial și stării de bine 

4.4.Menținerea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru toți membrii comunității școlare 

4.5.Abordarea educației prin activități outdoor în vederea asigurării echilibrului fizic și emotional, în condițiile digitalizării 
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CAPITOLUL II. RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 

 
 
II.1. Evoluția efectivelor de elevi 
 

MIȘCAREA ELEVILOR 

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 
2020-2021 

Anului școlar 
2020-2021 

Anului școlar 
2020-2021 

Anului școlar 
2020-2021 

Anului școlar 
2020-2021 

primar 481 477 10 6 - 

gimnaziu 236 237 0 1 - 

liceu 648 651 4 7 - 

 
 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. 
 

II.2. Rezultate generale la învățătură 
 

 2020-2021 

 Număr % 

Total elevi PREG.- IV, din care: 477  
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Promovaţi 477 100% 

Corigenţi - - 

   

Total elevi V-  VIII,  din care: 237  

Promovaţi 237 100% 

Corigenţi - - 

Promovaţi cu medii generale:   

5 - 6,99 - - 

7 - 8,99 9 3,79 

9 – 10 228 96,20 

   

Total elevi IX-XII, din care: 651  

Promovaţi 650 99,84% 

Corigenţi 1 0,16 

Repetenti / alte situatii - - 

Promovaţi cu medii generale:   

5 - 6,99 - - 

7 – 8,99 81 28,26% 

9 – 10 569 71,74% 
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CORIGENŢE 
Situaţia corigenţilor, la sfârşitul anului școlar 2020-2021, comparativ cu sfârsitul anului şcolar şcolar 2019-2020, a fost una 

asemănătoare, înregistrându-se la nivelul unității de învățământ, un singur elev cu probleme la învățătură. 
 

II.3. Resurse umane  
 
Personal didactic 
Încadrarea cu personal didactic 

Statul de funcţii al şcolii a cuprins, în anul şcolar 2020-2021 următorul personal didactic: 
total norme – 82,20 din care: 

● 24,30 norme ciclul primar 
● 6,10 norme gimnaziu 
● 51,80 norme liceu 

Ca număr de persoane a fost vorba de 83 cadre didactice din care: 
● 74 cu studii superioare; 
● 2 cu studii medii; 
● 7 cu doctorat; 
Situaţia cadrelor didactice, după grade didactice, a fost următoarea: 
● 56 cu gradul I; 
● 7 cu gradul II; 
● 11 cu definitivat; 
● 2 debutant;  
● 7 doctorat.  

 
 
II.4. Baza tehnico-materială (infrastructura) 

 
Baza materială 

În perioada 01.09.2020 – 31.08.2021 s-au efectuat cheltuieli de la bugetul de stat și bugetul local în suma de  9.208.479 lei, 
astfel: 

1. Buget de stat, în suma de 8.465.700 lei, din care: 
● Cheltuieli salariale, în suma de 8.250.363 lei; 
● Cheltuieli privind naveta elevilor, în suma de 6.705 lei; 
● cheltuieli „bani de liceu”, în suma de 36.074 lei; 
● cheltuieli Fd handicap, în suma de 101.495 lei. 
● Despagubiri civile, in suma de 70.325 lei 
● Deplasari examene, in suma de 738 lei 
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1. Buget local, în suma de  742.779 lei, din care: 
 

 Cheltuieli materiale, în suma de 429.469, din care: 
a. Materiale pentru curățenie, în suma de 12.461  lei; 
b. furnituri de birou, în suma de 6.943 lei; 
c. încălzit, iluminat, în suma de 164.642 lei; 
d. apa canal, salubritate, în suma de 24.374 lei; 
e. naveta personal didactic, în suma de 9.583 lei; 
f. telefonie, internet, în suma de 22.688 lei; 
g. alte bunuri și servicii, în suma de 59.596 lei (catalog electronic, analize medicale periodice, cartușe pentru imprimante și 
copiatoare; actualizare program acte studii; mentenanța sistem de securitate, site, mentenanța program contabilitate, servicii 
intreținere calculatoare, deratizare, dezinsecție,  etc); 
h. dezinfectanți, în suma de 29.955 lei; 
i. pregătire profesională, în suma de 2.000 lei (inspecții de grad); 
j. alte obiecte de inventar, în suma de 97.227 lei (lampi  UV, tablete grafice, laptop-uri, banci scolare individuale, camera video, 
instictoare, scaune elev, table magnetice, videoproiectoare); 

 
Cheltuieli cu burse elevi, în suma de 289.462 lei; 
Cheltuieli cu ajutoare sociale, elevi cu CES, în suma de  18.335 lei; 
Finantare externa nerambursabila POCU, in suma de 5.513 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 pentru elevi, distribuite astfel: 48 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică (cu 57 de calculatoare), 3 laboratoare ştiinţe 
(chimie, fizică, biologie, din care 2 folosite și ca săli de clasă), 2 cabinete fonetice, 1 cabinet consiliere psihopedagogică, 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. 
Unitatea de învățământ deține autorizațiile de funcționare din punct de vedere sanitar și ISU pentru ambele clădiri. 
Cele două clădiri ( școală și sală de sport) beneficiază de instalaţii cu funcționare în parametrii optimi: instalație termică, 

instalație supraveghere video, instalație antiefracție, instalație alimentare cu apă curentă rece și caldă, instalație electrică; 
 
 
 



 

11 

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, precum şi asistenţe la ore și interasistenţe în sistem online. 

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 
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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 

 
 
 

CAPITOLUL III. REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

III.1. Rezultatele elevilor din învățământul primar și gimnazial la evaluările naționale 
 
III.1.1. Rezultatele elevilor la evaluarea națională la finalul claselor II, IV și VII 
 

La nivelul Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” , în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale 
nr. 3647/07.04.2021, a fost înființată, prin decizia nr. 211/05.05.2021, Comisia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la 
finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru anul școlar 2020-2021. 

 La Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” au susținut EN -2021 după cum urmează :  
∙ 95 elevi  – la clasa a II-a ;  
∙ 115 elevi - la clasa a IV-a;  
∙ 59 elevi - la clasa a VI-a. 

Rezultatele obținute sunt după cum urmează: 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL 
CLASEI A II-A 2021 

 

 

Număr de elevi 

înscriși absenți 
prezenți la 

”CITIT” 
prezenți la 

”SCRIS” 
prezenți la 

”MATEMATICĂ” 

cu C.E.S. integrați 

înscriși 
teste 
adaptate 

95 6 92 89 90 1 0 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT” 

 

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 
cu răspuns parțial 
corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1 85 0 7 0 

I.2 89 0 3 0 

I.3 89 0 3 0 

I.4 82 0 10 0 

I.5 91 0 1 0 

I.6 88 0 4 0 

I.7 87 0 5 0 

I.8 75 0 17 0 
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I.9 72 0 18 2 

I.10 88 0 4 0 

I.11 86 3 2 1 

I.12 49 22 19 2 

 

 
 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS” 

 

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 
cu răspuns parțial 
corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I1   

conținut 77 8 4 0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12

R_CITIT II

Numărul elevilor cu răspuns corect Numărul elevilor cu răspuns parțial corect

Numărul elevilor cu răspuns incorect Numărul elevilor cu răspuns lipsă
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scriere corectă 79 4 6 0 

semne de punctuație 62 18 9 0 

complexitate 81 0 8 0 

I2   

alcătuire corecta 72 0 16 1 

scriere corectă 55 26 7 1 

semne de punctuație 77 6 5 1 

complexitate 59 18 11 1 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ” 
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R_SCRIS II

Numărul elevilor cu răspuns corect Numărul elevilor cu răspuns parțial corect

Numărul elevilor cu răspuns incorect Numărul elevilor cu răspuns lipsă
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Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 
cu răspuns parțial 
corect cu răspuns incorect 

cu răspuns 
lipsă 

I.1 90 0 0 0 

I.2 61 20 8 1 

I.3 62 6 21 1 

I.4 88 0 2 0 

I.5 30 46 12 2 

I.6 85 0 4 1 

I.7 79 0 10 1 

I.8 68 0 20 2 

I.9 73 0 15 2 

I.10 86 0 1 3 

I.11 80 0 9 1 

I.12 45 19 23 3 
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MATEMATICĂ II

Numărul elevilor cu răspuns corect Numărul elevilor cu răspuns parțial corect

Numărul elevilor cu răspuns incorect Numărul elevilor cu răspuns lipsă
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 EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL 
CLASEI A IV-A  2021 

 

 

I. TABEL SINTETIC 

înscrişi Disciplina prezenţi absenţi 

115 "LIMBA ROMÂNĂ" 113 2 

115 "MATEMATICĂ" 113 2 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ" 
  

Numărul itemului  din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 
corect 

cu răspuns 
parţial corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns 
lipsă 

I.1. 84 0 29 0 

I.2. 113 0 0 0 

I.3. 97 0 16 0 

I.4. 96 0 17 0 

I.5. 113 0 0 0 

I.6. 105 7 1 0 

I.7. 88 0 25 0 

I.8. 113 0 0 0 
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I.9. 104 0 9 0 

I.10. 88 0 25 0 

I.11.-Conținutul de idei (mesajele/ enunțurile scrise) 46 56 10 1 

I.11- Ortografia 56 51 5 1 

I.12. 89 23 0 1 

I.13  72 39 2 0 

I.14 - Conținutul de idei (mesajele/ enunțurile 
scrise) 

44 46 23 0 

I.14 -Ortografie 46 45 22 0 

I.14.- Punctuație 84 12 17 0 

I.15 - Conținutul de idei (mesajele/ enunțurile 
scrise) 

58 37 18 0 

I.15 -Ortografie 40 54 19 0 

I.15.- Punctuație 56 47 10 0 

I.15 – Organizarea textului scris. Complexitatea 32 76 5 0 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ"  

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 
corect 

cu răspuns 
parţial corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns lipsă 

I.1. 112 0 1 0 

I.2. 94 0 19 0 

I.3. 109 0 4 0 

I.4. 95 0 18 0 

0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

LIMBA ROMÂNĂ IV

Numărul elevilor cu răspuns corect Numărul elevilor cu răspuns parţial corect

Numărul elevilor cu răspuns incorect Numărul elevilor cu răspuns lipsă
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I.5. 96 0 16 1 

I.6. 92 11 9 1 

I.7. 98 11 4 0 

I.8. 44 26 39 4 

I.9. 46 36 21 10 

I.10. 50 50 11 2 

I.11. 109 0 4 0 

I.12. 91 0 22 0 

I.13. 98 0 14 1 

I.14. 48 0 65 0 

I.15. 93 4 13 3 

I.16 85 23 5 0 

I.17 51 30 27 5 

I.18 88 20 5 0 

I.19 108 0 5 0 

I.20 106 3 4 0 
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 EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL 
CLASEI A VI 2021 

 

 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la ”LIMBA ROMÂNĂ” prezenți la ”MATEMATICĂ” 

cu C.E.S. integrați 

înscriși teste adaptate 

 59 1 59 58 0 0 

 
 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBA ȘI COMUNICARE” 

 

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

punctaj total punctaj parțial punctaj zero 
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I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10. I.11. I.12. I.13. I.14. I.15. I.16 I.17 I.18 I.19 I.20
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I.1 44 15 0 

I.2.a 55 4 0 

I.2.b 52 7 0 

I.3 43 6 10 

I.4.1 54 5 0 

I.4.2 56 1 2 

I.4.3 32 16 11 

I.4.4 37 16 6 

I.5 52 7 0 

I.6 37 18 4 

I.7 56 2 1 

I.8 39 14 6 

I.9 59 0 0 

I.10 57 0 2 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 
 

Numărul itemului din test 

Numărul elevilor 

punctaj total punctaj parțial punctaj zero 

I.1 57 0 1 

I.2 58 0 0 

I.3 57 0 1 

I.4 7 34 17 

I.5 44 0 14 

I.6 25 9 24 

I.7 1 16 41 

I.8 58 0 0 
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LIMBA ȘI COMUNICARE VI

Numărul elevilor punctaj total Numărul elevilor punctaj parțial Numărul elevilor punctaj zero
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I.9 14 36 8 

I.10 25 26 7 

I.11 13 17 28 

I.12 15 0 43 

I.13 28 25 5 

I.14 9 33 16 

I.15 45 9 4 

 

 

 

III.1.2. Rezultatele elevilor la evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a 
 
ASPECTE RELEVANTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE - 2021 

La centrul de examen organizat la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE, au fost înscrişi 
la Evaluarea Națională 30 de candidaţi de la singura clasă a VIII-a din colegiu. 
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Comisia de examen s-a întrunit la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE în data de 14  
iunie 2021, 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. 
 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 ORDIN nr. 5455 
din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 
2020-2021. 

 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. 
 După afișarea rezultatelor, pe data de 29.06.2021, 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 04 iulie 2021, iar procentul de promovare la acest examen a 

fost de 96,66%. 
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Date statistice:  

 

Note 
nr. note  
1-4.99 

nr. note  
5-5.99 

nr. note  
6-6.99 

nr. note  
7-7.99 

nr. note  
8-8.99 

nr. note  
9-9.99 

nr. note  
10 

Nr. note 1 0 1 3 11 14 0 
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Note 
nr. note  
1-4.99 

nr. note  
5-5.99 

nr. note  
6-6.99 

nr. note  
7-7.99 

nr. note  
8-8.99 

nr. note  
9-9.99 

nr. note  
10 

Nr. note 0 1 2 1 10 16 0 

 

Procentul de promovare la Limba și literatura română : 100%. 
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Note 
nr. note  
1-4.99 

nr. note  
5-5.99 

nr. note  
6-6.99 

nr. note  
7-7.99 

nr. note  
8-8.99 

nr. note  
9-9.99 

nr. note  
10 

Nr. note 1 0 2 2 12 10 3 

 

Procentul de promovare la Matematică : 96.6%. 

 
 
III. 2. Rezultatele elevilor din învățământul liceal la examenul de bacalaureat 
 

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. 
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● 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. 
● 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 explici t 
acest lucru). Președintele comisiei de examen s-a asigurat că fiecare elev a primit tipul de subiect solicitat, conform 
metodologiei. 

● s-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.  
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● 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%.  
   
 
SITUAŢIA STATISTICĂ DUPĂ CONTESTAŢII 

Forma 
de 

învățămâ
nt 

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%) 

 

Frecvență 
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%) 
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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 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

Limba română Limba engleză Limba franceză Competențe digitale

0
4 2 1

19

0 0 3

59

0 0

39

56

0 0

90

0

118

10

10 0 0 0

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 
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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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  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)
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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 programe lor, 
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 2020-2021 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.  
 
III. 3. Rezultatele la examenele privind certificarea calificării profesionale a absolvenților din învățământul vocațional, profil 
pedagogic, specializarea invățător-educatoare și a absolvenților claselor de matematică-informatică și examenele privind 
obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și a 
atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții 
claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare 

 
III.3.1. Rezultate obținute la examenul de certificare a calificării profesionalea absolvenților din învățământul liceal vocațional, 

profil pedagogic 
 

  Număr elevi care au obținut medii între: 

 Elevi înscriși: 5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 
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53 0 0 0 1 17 35 

 
III.3.2. Rezultate obținute la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică 

 
 

  Număr elevi care au obținut note între: 

 Elevi înscriși 5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

14 0 0 0 0 5 9 

 
III.3.3. Rezultate obținute la examenul privind obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții cu studiu 

intensiv și bilingv al unei limbi moderne 
 

  Număr elevi care au obținut note între: 

 Elevi înscriși 5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

81 0 0 0 0 22 59 

 
III.3.4. Rezultate obținute la examenul privind obținerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din 

învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare 
 

  Număr elevi care au obținut note între: 

 Elevi înscriși 5,00 - 5,99 6,00 - 6,99 7,00 - 7,99 8,00 - 8,99 9,00 - 9,99 10.00 

Limba franceză - 5 0 0 0 0 3 2 

Limba engleză - 13     12 10 
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CAPITOLUL IV. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 
 

IV. 1. Activitatea compartimentului Management 
 
   Realizarea documentelor de proiectare managerială  

Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2020-2021 a însemnat realizarea la timp a tuturor documentelor manageriale.  
✔ Planul operaţional pentru anul şcolar 2020-2021 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 2020-2021 şi Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, care  a 

fost discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administrație. 
✔ Încadrarea pentru anul 2020-2021 şi repartizarea orelor la plata cu ora, precum şi Proiectul încadrării cu personal didactic 

pentru anul şcolar 2020-2021, care  a fost analizat în Consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de administrație. 
✔ Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2020-2021;  
✔ Programul activităţilor anuale şi semestriale ale catedrelor/comisiilor metodice și ale comisiilor funcționale. 
✔ Statul de funcţii.  
✔ Proiectul de buget pentru anul 2022 și execuția bugetară. 
✔ Tematica şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de administraţie. 

 
Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 
Organizarea compartimentelor, colectivelor, comisiilor 
 

La începutul anului şcolar 2020-2021, prin deciziile interne emise, unitatea are: secretarii consiliului profesoral şi de 
administraţie, diriginţii, componenţa şi responsabilii colectivelor de lucru/comisiilor cu caracter permanent: 

a) Colective de lucru învățători - clasele pregătitoare, I, II, III și IV; 
b) Colective de lucru învățători - clasele step by step; 
c) Colectiv de lucru – limbă și literatura română; 
d) Colectiv de lucru – limba și literatura engleză; 
e) Colectiv de lucru – limba și literatura franceză; 
f) Colectiv de lucru - matematică; 
g) Colectiv de lucru - științe; 
h) Colectiv de lucru - „Om și societate”; 
i) Colectiv de lucru – socio-umane; 
j) Colectiv de lucru - discipline psihologice și pedagogice și practică pedagogică; 
k) Colectiv de lucru – tehnologii și arte; 
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l) Colectiv de lucru – educație fizică și sport 
m) Colectiv de lucru – consilieri – învățământ primar; 
n) Colectiv de lucru – consilieri – învățământ gimnazial și liceal; 
o) Comisia pentru curriculum; 
p) Comisia de evaluare și asigurare a calității ; 
q) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
r) Comisia pentru controlul managerial intern; 
s) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității; 
Colective de lucru/comisii cu caracter temporar: 

a) Colectiv de lucru pentru perfecționare și formare continuă; 
b) Colectiv de lucru  pentru programe și proiecte educative 
c) Colectiv de lucru  pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar; 
d) Colectiv de lucru pentru realizarea și implementarea unor proiecte internaționale sau programe comunitare; 
e) Colectiv de lucru  pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 
f) Colectiv de lucru  pentru monitorizare notării elevilor; 
g) Comisia pentru acordarea drepturilor bănești ale elevilor; 
h) Comisia pentru încadrare și salarizare; 
i) Comisia pentu gestionare SIIIR; 
j) Comisia de gestionare a riscurilor; 
k) Comisia pentru achiziții; 
l) Comisia pentru recepții ; 
m) Grup de lucru R.O.F. și R.I. 
n) Grup de lucru P.D.I  

 
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 14.09.2020, 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. 
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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 momentu l respectiv, în vederea remedierii 
deficiențelor constatate. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie au fost incluse analize ale activităţilor şi 
problemelor fiecărui compartiment, respectiv colectiv de lucru.  
 
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 colectivelor de lucru 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 lucru şi comisiile pe probleme în funcţie de necesităţile grupelor de elevi şi de activităţile planificate.  

În scopul evitării conflictelor de prioritate între reprezentanţii diverselor discipline s-a optat pentru numărul minim de ore din 
trunchiul comun/ TC și CD şi pentru a nu suprasolicita elevii; cu acelaşi scop a fost diminuata orei 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. 
 
 
IV. 2. Activitatea colectivelor de lucru și a comisiilor permanente 

 

COLECTIVUL DE LUCRU DE LA NIVELUL CLASELOR PREGĂTITOARE, I ȘI A II-A 
 
 În anul școlar 2020-2021, colectivul de lucru a fost format din următoarele cadre didactice: prof. Bejinaru Claudia, prof. Dumitru 
Liliana, prof. Ciovlică Isabella, prof. Banu Diana, prof. Miricioiu Alexandra, prof. Lecoiu Alexandra, prof. Chiru Andi, prof. Șerban Diana, 
prof. Radu Marioara, prof. Voinea Daniela, prof. Chelaru Luminița. 
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 Principalul obiectiv al activității colectivului de lucru a fost creșterea calității educației în context pandemiei SARS-COV-2, prin 
adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la specificul activității în sistem on-line. Astfel, metodele de predare, strategiile 
didactice și resursele aflate la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor au fost preponderent adaptate acestui stil de învățare. Fiecare 
cadru didactic  a încercat să își îmbunătățească stilul de predare prin autoperfecționare și prin schimbul permanent de bune practici în 
cadrul colectivului de lucru, dar și la nivelul întregului ciclu primar din școală. Cadrele didactice au manifestat disponibilitate pentru 
adaptarea la noile condiții de desfășurare a orelor, respectând indicațiile primite și aplicând, în cadrul colectivelor de elevi, cele mai bune 
metode și mijloace pentru a facilita transmiterea cunoștințelor, formarea competențelor acestora. Toți membrii colectivului de lucru au 
participat la activitățile metodice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – consfătuiri și cercuri pedagogice, desfășurate, 
în ambele semestre, în sistem on-line. Fiecare învățător a întocmit portofoliul personal, respectând indicațiile primite de la inspectorul de 
specialitate. 
  Cadrele didactice au  parcurs integral  programa școlară în vigoare, au utilizat eficient aplicațiile digitale și echipamentele IT aflate 
în dotarea școlii chiar și în perioada desfășurării orelor fizic, cu prezența tuturor elevilor în sala de clasă, au accesat p latforme  precum 
Meet, Google Classroom, au evaluat elevii constant și i-au notat ritmic în catalogul electronic. 

Chiar dacă o mare parte din acest an școlar s-a desfășurat online, rezultatele elevilor la Evaluarea Națională la clasa a II-a au fost 
foarte bune. 

Cadrele didactice din cadrul colectivului de lucru au dovedit interes pentru formarea continuă prin următoarele activități: 

- implicarea în proiectul Erasmus+ Ka1 Learning for life, not only for exams, care s-a finalizat cu o mobilitate în Paris în cadrul 
căreia prof. Călin Gabriela a participat la cursul Problem solvind and task based learning. Innovation in the classroom; o altă mobilitate 
din cadrul proiectului s-a desfășurat în Joenssu, Finlanda și au luat parte prof. Miricioiu Alexandra și prof. Lecoiu Alexandra la cursul  
Finnish and european education systems. 

- participarea cadrelor didactice la seminarii, simpozioane, conferințe desfășurate în sistem on-line; 
- participarea cu articole și împărtășirea bunelor practici în ghiduri metodice, reviste de specialitate.   
PUNCTE TARI 

- colectivul de lucru este format doar din cadre didactice titulare, cu vechime în învățământ și gradul didactic I. 
- toți învățătorii din cadrul acestui colectiv de lucru sunt metodiști ai școlii, îndrumând practica pedagogică,  prof. Miricioiu Alexandra fiind 
și metodist ISJ;  
- comunicare și colaborare eficiente între membrii colectivului de lucru; 
- cadrele didactice sunt deschise către inovație, manifestă interes pentru dezvoltarea  abilităților de predare, a competenței digitale, 
reușind să desfășoare lecții atractive și în sistem on-line și să coordoneze practica pedagogică în aceste condiții. 
         PUNCTE SLABE 
- existența situației pandemice a împiedicat realizarea de activități în comun cu elevii claselor de același nivel, nefiind posibilă întâlnirea 
copiilor în același spațiu; 
- lipsa unor activități comune, realizate periodic la nivelul colectivului de lucru; 
- numărul redus de activități extrașcolare care să permită membrilor colectivului de lucru să desfășoare activități de învățare nonformale 
cu elevii( Săptămâna Școala Altfel, vizite, excursii). 
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COLECTIVUL DE LUCRU DE LA NIVELUL CLASELOR A III-A ȘI A IV-A 
 

 În anul școlar 2020-2021 Colectivul de lucru a fost format din următoarele cadre didactice: Puiu Olimpia (clasa a III-a A), Manole 
Adriana (clasa a III-a B), Stroescu Stana (clasa a IV-a A), Ungureanu Gabriela (clasa a IV-a B) și Brebeanu Ciprian (clasa a IV-a C). 
 Principalele obiective ale activității colectivului de lucru au vizat creșterea calității educației în contextul activității online prin 
adaptarea metodelor de predare și la descoperirea unor noi strategii adecvate acestui stil de învățare. Fiecare cadru didactic a încercat 
să își îmbunătățească stilul de predare prin autoperfecționare și prin schimbul permanent de bune practici în cadrul colectivului de 
lucru, dar și la nivelul întregului ciclu primar din școală. Toți membrii colectivului de lucru au participat la activitățile metodice organizate 
de ISJ – consfătuiri și cercuri pedagogice. Fiecare învățător a întocmit portofoliul personal pornind de la indicațiile metodice oferite de 
inspectorul de specialitate în scrisoarea metodică. 
 Toate cadrele didactice au depus eforturi pentru parcurgerea integrală a programei școlare în vigoare, au utilizat eficient 
platforme de învățare precum Gsuite for Education, au evaluat elevii constant și i-au notat ritmic în catalogul electronic. 

Chiar dacă o mare parte din acest an școlar s-a desfășurat online, rezultatele elevilor la evaluarea națională la clasa a IV-a au 
fost foarte bune și o mare parte dintre elevii claselor a IV-a au trecut cu brio de testarea de selecție pentru clasa a V-a. Învățătorii 
claselor a IV-a au efectuat ore de pregătire suplimentară a elevilor pentru aceste evaluări. 

Deși numărul concursurilor avizate de minister a fost unul destul de redus, elevii au obținut rezultate deosebite la concursuri 

precum: 
- Concursul de colinde Lumina Crăciunului (CAEN 25) – premiul I 
- Concurs de interpretare vocală Mama mea – o eternă primăvară (CAEJ 50)- premiul I 
- Bikids For Education – locul al III-lea (elevii au obținut premii constând în rechizite în valoare totală de peste 4000 de lei) 
Cadrele didactice din cadrul colectivului de lucru au dovedit interes pentru formarea continuă prin următoarele activități: 
- implicarea în proiectul Erasmus+ Ka1 Learning for life, not only for exams, care s-a finalizat cu o mobilitate în Paris în cadrul 

căreia prof. Brebeanu Ciprian a participat la cursul Problem solvind and task based learning. Innovation in the classroom. 
- participarea la simpozionul din cadrul Seminarului Didactic Multidisciplinar Internațional de Comunicări Științifice etc 
 

PUNCTE TARI 
- colectivul de lucru este format doar din cadre didactice titulare, cu vechime în învățământ și gradul didactic I. 
- toți învățătorii din cadrul acestui colectiv de lucru sunt metodiști ai școlii, îndrumând practica pedagogică,  Puiu Olimpia și Stroescu 
Stana fiind și metodiști ISJ,  
- existența a doi formatori de renume pentru alternativa Step by Step – Ungureanu Gabriela și Stroescu Stana. 
- o bună comunicare și colaborare între membrii colectivului de lucru. 
- toate cadrele didactice sunt deschise la nou, interesate să-și dezvolte abilitățile de  predare, reușind să desfășoare lecții atractive și în 
online și să desfășoare practica pedagogică în aceste condiții. 
PUNCTE SLABE 
- lipsa unor interasistențe realizate cu ritmicitate la nivelul colectivului de lucru; 
- numărul redus de activități extrașcolare care să ofere ocazia membrilor colectivului de lucru să realizeze activități de învățare non-
formale cu elevii. 
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COLECTIV DE LUCRU LIMBA ROMÂNĂ 
 

OBIECTIVE URMĂRITE: 
 
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 
-optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar al elevilor, a competenţelor dobândite în cele trei domen ii pe care este 
structurat studiul limbii şi literaturii române (aplicarea unitară şi consecventă a standardelor de performanţă); 
 
Asigurarea calităţii procesului instrucţional la limba şi literatura română, în perspectiva pregătirii elevilor pentru o societate bazată pe 
comunicare şi cunoaştere 
- participarea la cursuri de perfectionare didactică 
  
Rezultate obținute: 
- promovabilitate 100% la examenele naționale (bacalaureat și evaluare națională); 
- mențiune, Niță Miruna, clasa a X-a A,   Concursul  Național de Lingvistică, prof. coordonator Ghiță Tatiana; 
- realizarea unui auxiliar „ Evaluarea națională pentru clasa a VIII-a”,  aprobat de minister (Ghiță Tatiana, Alecu Adriana, Duțu-
Runceanu Angelica, Stancu Aurelia); 
- contribuții  la realizarea unei platforme educaționale avizate de minister (Catrina Gabriela- platforma „Examenul meu”) 
- implementarea instumentelor TIC în activitatea didactică de predare-evaluare; 
- intervenții în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, liceu (Alecu Adriana- Instrumente TIC în 
activitățile didactice); 
- formator CRED (Ghiță  Tatiana, Catrina Gabriela); 
- participarea la cursul „CRED” ( Alecu Adriana, Duțu-Runceanu Angelica , Tănase Roxana, Marinescu Adina)și „Evaluatori 
pentru examene naționale” (Ghiță Tatiana, Alecu Adriana, Tănase Roxana); 
- elaborarea de subiecte pentru simulările și concursul de selecție pentru clasa a V-a; 
- parteneriate  cu Universitatea Valahia, Biblioteca Județeana, EuropeDirect; 
- desfășurarea de activități de voluntariat. 
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COLECTIV DE LUCRU - LIMBA ENGLEZĂ 
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 d in 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: 

❖ 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 2020-2021 ; 

❖ toți membrii catedrei si-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, 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, etc). 

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 membr ii catedrei, au 
fost realizate respectând termenii dinainte menţionaţi; 
- buna pregatire a profesorilor, pasiunea pentru profesia aleasă. 
Puncte slabe 
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- 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; 
 
 
COLECTIV DE LUCRU - LIMBA FRANCEZĂ 
 

● Intalniri metodice periodice in cadrul catedrei, care au vizat discutii privind alegerea manualelor, reglarea activitatii face to face, 
hibrid si online, procesul de predare-evaluare, dar si schimburi de materiale si bune practici, in cadrul unor ateliere de lucru sau 
secvente de lectii demonstrative.   

● Participarea la cercurile metodice judetene. 
● Activitati de Ziua Europeana a Limbilor  
● Ziua internationala a profesorului de franceza 
● Proiect şi parteneriat internaţional Prix Chronos de Littérature 
● Activitati de Craciun, Pasti 
● European Christmas Exchance 
● Participarea la cursuri de formare continua 
● Publicarea de articole in reviste de specialitate 

 
COLECTIV DE LUCRU -  MATEMATICA 
 
                  Anul  scolar 2020-2021 s-a desfasurat in conditii speciale cauzate de restrictiile impuse de guvern impotriva 
raspandirii pandemiei Covid.Astfel ,au alternat activitatile de invatare hibrid cu cele online,lucrarile scrise saptamanale au fost 
suspendate,mediile au putut fi incheiate cu minim 2 note,olimpiadele scolare au fost suspendate,activitatile de evaluare au fost 
preponderent online.Inevitabil aceste aspecte au influentat activitatile comisiei metodice de matematica,acestea desfasurandu-
se in conditii dificile,multe fiind realizate in modul online.A existat o preocupare a profesorilor de matematica din liceu pentru 
imbogatirea tehnicilor de predare si evaluare online.  
 

Semestrul 1 
În semestrul I al anului  şcolar 2020-2021  activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei coordonate: 
Activităţi curriculare 
Dezvoltarea si imbunatatirea tehnicilor de predare online 
Formare profesională continuă / perfecţionare 
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         Toti membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările calendaristice si semestriale. Au fost stabilite loturile de elevi 
participanti la concursurile scolare pentru anul in curs, precum si programul de pregatire suplimentara a acestora. 
Catedra de matematica  si-a concentrat activitatea pe formarea si dezvoltarea la elevi a unor abilitati de rezolvare a problemelor pe baza 
relationarii cunostintelor din diferite domenii, precum si pe inzestrarea lor cu un set de  competente, valori si atitudini menite sa le asigure 
o integrare profesionala optima. 
 Toti membrii Comisiei Metodice Matematica au efectuat o analiza a testelor initiale pe fiecare disciplina in parte in urma careia s-
au luat masuri de imbunatatire a rezultatelor. 
         Activitatea de perfectionare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didactica, la selectarea 
manulalelor scolare si celorlalte instrumente auxiliare de lucru utilizate in procesul de invatamant si prin participarea la activitatile 
metodice din scoala  . 
         Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline si la activitatile cercurilor pedagogice organizate 
pe discipline. 
         Profesorii de matematica s-au preocupat in permanenta de pregatirea elevilor in vederea sustinerii testelor initiale, a simulării 
Evaluării Naționale, Bacalaureatului  si au elaborat un program de pregatire suplimentara. 
In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice, profesorii au aratat o buna stapanire a disciplinei predate si 
cunostinte actualizate in specialitate. De asemenea, s-a incurajat invatarea centrata pe elev, invatarea in grup si invatarea in diferite 
contexte. Profesorii au asigurat  materiale clare, lizibile si care au sporit claritatea informatiilor. Elevii au fost implicati in evaluare si li s-a 
oferit feed-back in legatura cu progresul realizat.  
La nivelul comisiei s-au desfasurat o serie de activitati menite sa imbunatateasca rezultatele elevilor si sa ridice standardele de predare-
invatare-evaluare. 

Septembrie:  Constituirea comisiei si atribuirea responsabilitatilor membrilor comisiei; 

                       Organizarea activitatilor comisiei pe anul scolar 2020/2021; 

                       Elaborarea planificarilor calendaristice si a subiectelor pentru testele initiale ; 

                       Analiza activitatii comisiei in anul scolar 2019-2020                                  

 Octombrie:  Analiza rezultatelor la testarile initiale;  

                       Realizarea planurilor remediale la clasa a IX a; 

 Noiembrie    Referat: „Modalitati online de evaluare la matematica”, prof. Cotizo Fusca  

 Decembrie:  Analiza privind eficienta activitatilor de predare in modul hibrid si online desfasurate pe semestrul I 

 
SEMESTRUL 2                                                                                        
In semestrul 2 al anului  scolar 2020-2021 activitatea  profesorilor de matematica s-a desfasurat pe doua coordonate :                                                                                                               
Dezvoltarea si imbunatatirea tehnicilor de predare online 
Pregatirea elevilor clasei a-XII-a pentru examenul de bacalaureat 
FEBRUARIE 2021 
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    Organizarea la nivelul scolii a concursului ,,Olimpiada Nationala Gazeta Matematica ”. Concursul s-a desfasurat online,iar la faza 
judeteana din martie elevii Rapeanu Rares si Dan Safciu Marcus (clasa a-VII-a)au obtinut locul 3 in timp ce Ionascu Calin,Olteanu 
Stefania,Tutulescu Teodora,Matei Tufan si Neagu Teodora au obtinut mentiune. 
MARTIE 2021 
  Simularea examenului de bacalaureat  din 24 martie 
APRILIE 2021 
  Interpretarea rezultatelor simularii examenului de bacalaureat si stabilirea masurilor remediale ce se impun. 
MAI 2021 
  - Inspectie curenta 2 pentru gradul al-II-lea 12 mai 2021 prof.Ioana Ileana 
  - Pregatirea elevilor clasei a-XII-a in vederea sustinerii examenului de bacalaureat. 
   In ceea ce priveste promovabilitatea examenului de bacalaureat ,elevii colegiului nostru au avut rezultate bune,doar trei elevi 
nepromovand proba de matematica.In lulie si august ,subsemnatul am desfasurat activitati online de pregatire a examenului de 
bacalaureat sesiunea de toamna.Au participat doar elevii Lobodan Bogdan si Ilie George,acestia promovand examenul din sesiunea 
desfasurata in august. 
  In perioada 16-21 august 2021 doamna profesoara Ileana Ioana a participat la mobilitatea  de la Paris in cadrul proiectului ,,Learning 
for life,not only for exams”. 
                                                                                   
COLECTIVUL DE LUCRU - ȘTIINȚE 

  
Grupul de lucru al profesorilor de Stiințe este compus din 6 cadre didactice:  2 prof de fizică, 2 profesori de chimie și 2 prof de 

biologie, toți titulari, 5 cu gradul didactic I și unul de biologie cu definitivat. 
  Toți membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice care au avut loc la începutul anului școlar,și la Cercurile 
pedagogice care s-au desfăășurat online. 

În prima activitate a anului școlar am discutat despre  recomandările metodologice ce  au scopul de a facilita intervenția 
profesorului în pregătirea elevilor, în anul școlar 2020-2021, pentru remedierea acelor decalaje, create de finalizarea anului școlar 2019-
2020 în condiții de pandemie, între curriculumul scris (materializat în programa școlară) și cel implementat (aplicarea programei),  dat 
fiind faptul că aceste decalaje au consecințe directe asupra curriculumului realizat (achizițiile elevilor). 

Fiecare cadru didactic a studiat recomandările făcute pentru disciplina predate  și a stabilit repere pentru estimarea nivelului 
achizițiilor învățării  a încercat să evalueze nivelului de achiziție a competențelor din anul anterior și apoi a gândit activități de învățare 
pentru construirea noilor achiziții. 
 
PUNCTE TARI 
Perfecționarea majorității cadrelor didactice prin stagii de formare, în specialitate, inițiere în utilizarea TIC și a platformelor educaționale 
în situația învățământului online 
Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulative 
Transmiterea informațiilor 
Întâlnirea cadrelor didactice în afara orelor de curs a favorizat împărtășirea experienței, creșterea coeziunii grupului 
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Profesorii au utilizat manualele digitale, site-urile educaționale cu informații, ilustrații, filme documentare, softuri educaționale, laboratoare 
virtuale. 
 Au elaborat material didactic care poate fi utilizat în lecțiile online: lecții în format ppt, pptx, pdf, fișe de lucru, fișe  de evaluare și 
videoclipuri. 
Pregatirea suplimentarea a elevilor pentru examenul de bacalaureat. 
Toti membrii grupului de lucru, ajutati de conducere și de colegii de informatica am reusit sa ne adaptam optim metodele de predare, si 
evaluare la noile conditii de lucru de acasa. 
 
 PUNCTE SLABE: 
Scaderea in general a interesului pentru invatatura a tuturor elevilor (învatarea in online da din pacate posibilitatea elevilor lenesi sa nu 
fie rigurosi din cauza faptului ca profesorul nu poate sa ii verifice la fel de eficient). 
Lipsa laboratoarelor a împiedicat realizarea experimentelor, dar  s-a încercat utilizarea laboratoarelor virtuale, a experimentelor virtuale 
  
COLECTIVUL DE LUCRU -  „OM ȘI SOCIETATE”  
 

Fiecare disciplină de studiu vizează în mod privilegiat anumite competențe-cheie, însă abordarea europeană actuală este 
aceea, că majoritatea competențelor nu se dezvoltă izolat. Toate disciplinele de studiu au ca punct de plecare elementul de 
baza al cadrului curricular, profilul de formare al absolventului fiecărei etape, de școlaritate. Profilul de formare descrie 
așteptările exprimate față de absolvenții diferitelor niveluri de studiu, prin raportare la cerințele sociale exprimate în documente 
de politică educațională, la caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. 

Contextul nefavorabil creat de consecințele răspândirii virusului SARS-CoV-2 asupra mediului școlar, consecințe 
reflectate în funcționarea unităților de învățământ conform celor trei scenarii, în cadrul cărora învățământul online a deținut un 
rol preponderent, a reprezentat o oportunitate pentru ca toți profesorii să aprofundeze competențe necesare  în organizarea 
activității. 

Un demers important a fost acela de a utiliza instrumentele digitale în multe alte situații, devenind un proces efectiv și 
eficient care folosește tehnologia și internetul ca instrumente de facilitare a învățării și a comunicării între elevi și/sau cu 
profesorul, aducând perspective noi asupra învățării școlare. 

Având în vedere toate aceste aspecte, ne-am propus o serie de obiective precum: 

✔ Asigurarea calității procesului instrucțional, la disciplinele din Aria curriculară Om și Societate, în perspectiva pregătirii elevilor pentru 
o societate bazată pe comunicare, cunoaștere și  dezvoltarea comportamentului civic; 
✔ Îmbunătățirea nivelului de calificare și sporirea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice de specialitate; 
✔ Asigurarea calității actului didactic cu focalizare pe schimburi de experiență, pe criterii comune şi principii privind calitatea în formarea 
profesională continuă; 
✔ Formarea motivației pentru pregătirea constantă și performanța școlară 
✔ Asigurarea accesului egal şi sporit la educație, vizând creșterea ratei succesului școlar la Istorie și Geografie în perspectiva susținerii 
Examenului Național de Bacalaureat. 



 

49 

✔ optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului școlar al elevilor, a competențelor dobândite (aplicarea unitară și consecventă a 
standardelor de performanță); 

Dintre realizările Grupului de Lucru în acest an școlar, menționăm: 
✔ rezultate foarte bune obținute la disciplinele Istorie și Geografie în cadrul Examenului de Bacalaureat (promovabilitate 100%  și note 
maxime obținute la aceste discipline), Sursa: http://static.bacalaureat.edu.ro/2021/rapoarte/ 
✔ Prof. Dr. Istrate Gabriela:  

- Mențiune la Concursul Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunităților locale”, echipaj format din elevii: Albert 
Florin Borcoș, Ștefan Eugen Oană, Elena Teodora Petre, Georgiana -Daria Sorescu , clasa a XI-a; 
- Participarea la Simpozionul Județean "200 de ani de la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu", cu o comunicare intitulată „  Relațiile 
lui Tudor Vladimirescu  cu boierimea pământeană”, organizat de Muzeul de Istorie pe 19 mai 2021; 
✔ Prof. Stancu Ferezia:  
-  Concursul Național de Istorie „Nicolae Iorga” – gimnaziu: Premiul I - Antonescu Daria, clasa a V-a B, Premiul al III-lea - Pletescu Alexia, 
clasa a V-a C, Premiul al III-lea - Florea Andrei, clasa a VI-a B, Mențiune: Dragomir Teodora, clasa a V-a C, Cotelea Laura, clasa a V-a 
C, Stoian Rareș, clasa a V-a C, Mihai Mirabela, clasa a V-a C; 
-  Concursul Național de Istorie „Nicolae Iorga” – liceu: Tomescu Stefan, clasa a X a C - premiul I, Anghelina Cristina, clasa a X- a C-
premiul III, Ochescu Alexandra, clasa a X-a C – premiul III, Ciobanu Ștefania, clasa a IX a C – premiul  III, Nae Cătălin, clasa a XI a E-
mențiune, Minciunescu Anda, clasa a XI a A-mențiune, Matei Alexia, clasa a XI a E-mențiune; 
- Articol, Destinul tragic al unei domnițe, publicat în Revista Curier - Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” , Nr. 2 (52) 2020; 
✔ Prof. Dr. Sorescu Florina:  
- Participarea la proiectul național ”România, țara mea” (premiul I-Iolu Andreea Mirela, premiul III-Olteanu Maria, mențiune-Zamfir 
Alexandra, premiu special-Niță Maria Alecsandra; 
- Participarea la competiția națională Euroquiz 2020 cu echipajul ”Geografii Cantacuzini”; 
- Participarea la proiectul educațional național ”Istoria-între mit și realitate – Rolul și locul regelui Mihai I în istorie” (Mențiune-Silișteanu 
Sara Maria) 
- Participarea la concursul ”Așteptând învierea Domnului” (Premiul I-Popescu Ana Maria) 
- Participarea la concursul regional ”Călător în Europa” (premiul I-Niță Maria Alecsandra, Premiul II-Stan Anca Marina, Premiul II-Iolu 
Andreea Mirela, Premiul II-Vasile Maria Alexandra) 
- Participarea la concursul național ”Learning past history for present and future-the Holocaust”, secțiunea de prezentări Power Point ”All 
about Holocaust&Discrimination” (premiul I-Rădoi Maria Alexandra, Premiul I-Axinia-Eftenie Anais Iuliana, Premiul I-Zegheru Ana, 
Premiul I-Boțogan Andrei) 
- Participarea la proiectul național SNAC ”O faptă bună în fiecare zi” 
-Participarea la proiectul național ”Supraviețuitorii climei” (premiul I-Mărculescu Teodora, premiul I – Buzăianu Maria, premiul II-Nedelcu 
Teodora, premiul II-Stancu Timeea, premiul II-Guzun Ana Maria 
- Participarea la proiectul ”Copilăria-o lume fermecată” (Premiul II-Silișteanu Sara Maria, premiul III-Guzun Ana Maria 
- Participarea la proiectul educativ interdisciplinar ”Drepturile omului prin ochi de copil” (premiul III-Săvescu Ariana, premiul III-Chiriță 
Florina 

http://static.bacalaureat.edu.ro/2021/rapoarte/
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- Participarea la concursul regional ”Istorie, tradiție și modernitate în spațiul românesc” (premiul II-Bolovăneanu Ianis, premiul III-Guzun 
Ana Maria); 
✔ Prof. Dr. Ștefănescu Alexandru:  
- lansare carte - În umbra marelui Reich. Tehnica de luptă a Armatei Române pe frontul de est (1941-1944), Ed. Cetatea de Scaun, 
Târgoviște, 2020; 
- Organizator Concurs "Pedagogia de la clasici la contemporani", octombrie 2020; 
- Organizator simpozion „24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern " , 23 ianuarie 2021; 
- Conferința "Eu și UE- cetățenie Europeană activă " 9 mai 2021; 
- Mențiuni la Concursul Național de Istorie „Nicolae Iorga” elevii: Lungeanu Alicia, Gheorghe Andreea, David Maria, Matei Cristina- clasa 
a X-a A și  Pîrvu Sebastian, Grigore Fabiana, Honciu Miriam, Tatu Cristina, Popa Theodora – clasa a XI- a F ; 
✔ Prof. Simion Doinița:  
- Mențiune la Olimpiada Națională Geografie eONG. ro., – clasa a XI-a E- Nae Catalin,  
- Premiul al III-lea la Concursul Național  de descrieri geografice " Alexandru Roşu” – clasa a XI-a E- Nae Catalin; 
✔ Prof. Ștefan Floricica:  

- Activitate online în parteneriat cu Biserica Ortodoxă din Madrid, în cadrul proiectului Empower Youth, respectiv ateliere de participare 
dedicate tinerilor, finanțat  in cadrul proiectului Erasmus+; 
- Activități extrașcolare în parteneriat cu Palatul Copiilor din Târgoviște; 
- Participare cu elevii la Concursul Național Catehetic, organizat de Patriarhia Română ,,Biserica familia românilor de pretutindeni” ( la 
etapa pe protoierii  - Premiul I; la etapa pe eparhie – Mențiune); 
✔ Prof. Ionete Darius:  

- Coordonator Activitate de reciclare în colaborare cu Coca Cola Romania Împreună pentru viitor! (s-au strâns 3,5 tone de materiale 
refolosibile)  
- Excursie tematică cu elevii claselor a IX-a D și a  IX-a  F în zona turistică Padina - Peștera, Munții Bucegi; 
 

PUNCTE TARI: 
- Proiectarea este corelată cu planificarea, desfășurarea și evaluarea acțiunilor propuse la nivelul grupului de lucru; 
- Cadre didactice titulare din Comisia Om și Societate au o pregătire de calitate din punct de vedere științific, metodic, au experiență și 
în management educațional (formatori,  metodiști); 
- Personalul didactic este preocupat de formare continuă și un număr semnificativ  de cadre didactice se implică anual în activități de 
formare se dezvoltare profesională;  
- Rezultatele elevilor la examenele naționale sunt foarte bune ( promovabilitate 100% ); 
- Performanțele obținute de elevi la concursurile școlare județene, naționale și regionale; 
- Realizarea de activități de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale, în funcție de graficele stabilite; 
 

PUNCTE SLABE 
- Slabă preocupare pentru diseminarea practicilor de succes,  inițierea unor simpozioane, sesiuni de comunicări/ schimburi de experiență 

(care să devină o tradiție) ; 
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- Insuficienta popularizare a rezultatelor obținute; 
 
COLECTIV DE LUCRU DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
  

TITLUL 
ACTIVITĂTII 

DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(max. 100 cuvinte) 

ORGANIZATORI 

Analizarea 
rezultatelor testelor 
iniţiale 

Septembrie Au fost centralizate rezultatele testelor iniţiale. Cernoiu Elena 

Ziua Holocaustului Octombrie 

Cu prilejul Zilei Naționale a Holocastului din România, 
profesorul Cernoiu Elena a comemorat prin prezentarea unor 
filme documentare a unor expuneri PPT, împreună cu elevii 
claselor a XII-a 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 atrocitati să nu se repete niciodată. 

Cernoiu Elena 

 

Ziua Economistului 
Referat 

Noiembrie 

Un referat cu tema ,,Esențialul in pornirea unei afaceri’’,  prin 
care sunt precizate tipurile de forme de organizarea a unei 
afaceri, ce conține acest domeniu si ce sta la baza unei afaceri 
si construirea sa. 

Prof. Cernoiu Elena 
Prof.Șerban Madalina 

Ziua Internațională a 
Drepturilor Omului- 
dezbateri 
Activitate caritabilă 
Dezbatere pe tema 
Marii Uniri 
 

Decembrie 

Cu ocazia Marii Uniri, s-au tinut dezbateri evidentiand 
evenimentul politic cel mai important al anului 1918  a fost  
desăvârșirea statului național român, înfăptuit prin unirea 
tuturor provinciilor locuite de români și aflate sub o stăpânire 
străină, cu România. Astfel, la finalul Primului Război Mondial, 
țara noastră obținea mai mult decât eliberarea românilor din 
Austro-Ungaria, pe care și-o propusese inițial, împlinindu-și 
idealul național. 

Prof. Cemoiu Elena 
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Am dus produse alimentare pentru un azil de batrani din 
Targoviște. 
A fost unul dintre cele mai frumoase momente, pentru că le-
am făcut o bucurie. Au fost încântaţi de vizita noastră. 
dintre cele mai frumoase momente, pentru că le-am făcut o 
bucurie. Au fost încântaţi de vizita noastră. 

Desfasurarea 
olimpiadei, etapa pe 
școală 

Februarie 
S-a desfasurat etapa pe școala, neputând merge  mai departe 
Întrucât faza județeana nu a mai avut loc. 

Prof. Cernoiu Elena 

 
Proiect educational 
Formarea 
Personalității Elevilor 
prin Asimilarea 
Valorilor Morale 

Martie 

Adolescența este un moment esențial în dezvoltarea umană, 
un moment extrem de complex, o vârstă a crizelor, dar și a 
oportunităților. Problema moralității în adolescență este 
abordată din perspectiva accepțiunilor noțiunii, a structurii, a 
dezvoltării ei și a relațiilor ei cu mediul social și cu identitatea 
morală a adolescenților. Proiectul educațional a avut ca scop 
o cercetare empirică asupra calităților și virtuților morale ale 
adolescenților, conturarea unui profil moral al acestora din 
perspectiva modelelor teoretice avansate de teoriile morale, 
teoriile virtuții și etica virtuții. 

Prof. Cernoiu Elena 

 

Forme de comunicare 
Interumană- 
prezentare lucrare 
Vizite virtuale la 
muzee 

Aprilie 

Conceptul de « comunicare » este strâns legat de existența 
noastră ca oameni, iar apoi ca societate, datorită faptului că 
ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără 
comunicare și limbaj, noi ca ființe sociabile, ce interacționăm 
și relaționăm în cea mai mare parte, sau chiar în totalitate prin 
intermediul actului comunicării, viața noastră pe Terra ar fi 
inutilă, de prisos. 
 
Împreună cu elevii clasei a 12-a am întreprins vizite la 
muzeele virtuale Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul 
Militar „Regele Ferdinand I”, Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”, „Muzeul Luvru”, Muzeul 
„Rijksmuseum” 

Prof. Cernoiu Elena 
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Prevenirea și 
combaterea 
fenomenelor anomice 
în rândul tineretului- 
online 

Mai 

Noțunea de devianță se refera la orice conduită socială și la 
orice act social care sunt diferite de comportamentele și 
acțiunile generale ale membrilor unei societăți și care riscă 
prin această difereță să provoace reacții ostile sau sancțiuni 
din partea colectivității. 

Prof. Cernoiu Elena 

Prezentarea lucrării 
Diversitatea Formelor 
de Predare 

Iunie 

Lucrările de specialitate oferă cadrelor didactice sugestii 
metodologice integrate într-o varietate de strategii didactice. 
Subiectul nu este epuizat și de aceea, pe lângă exemplificări, 
se realizează un model de clasificare a strategiilor didactice, 
rezultat al cercetărilor practice-aplicative. 

Prof. Cernoiu Elena 

 

 

COLECTIVULUI DE LUCRU DE LA NIVELUL DISCIPLINELOR PSIHOPEDAGOGICE  

 

  În anul școlar 2020-2021, colectivul de lucru a fost format din următoarele cadre didactice: prof. Râpeanu Lavinia, prof. Dincă Ana 
-Maria, prof. Dulman Anița, prof. Cernoiu Elena.  
  Obiectivele generale  al activității colectivului de lucru au vizat optimizarea procesului instructiv-educativ, crearea condițiilor pentru 
realizarea standardelor educaționale și a finalităților pe niveluri de învățământ , promovarea tehnicilor și metodelor de predare-învățare 
-evaluare specifice activității în sistem on-line. Astfel, metodele de predare, strategiile didactice și resursele aflate la dispoziția cadrelor 
didactice și a elevilor au fost preponderent adaptate acestui stil de învățare. Fiecare cadru didactic  a încercat să își îmbunătățească 
stilul de predare prin autoperfecționare și prin schimbul permanent de bune practici în cadrul colectivului de lucru. Cadrele didactice au 
manifestat disponibilitate pentru adaptarea la noile condiții de desfășurare a orelor, respectând indicațiile primite și aplicând, în cadrul 
colectivelor de elevi, cele mai bune metode și mijloace pentru a facilita transmiterea cunoștințelor, formarea competențelor acestora. Toți 
membrii colectivului de lucru au participat la activitățile metodice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – consfătuiri și 
cercuri pedagogice, desfășurate, în ambele semestre, în sistem on-line. Fiecare profesor a întocmit portofoliul personal, respectând 
indicațiile primite de la inspectorul de specialitate.  
   Cadrele didactice au  parcurs integral  programa școlară în vigoare, au utilizat eficient aplicațiile digitale și echipamentele IT aflate 
în dotarea școlii chiar și în perioada desfășurării orelor fizic, cu prezența tuturor elevilor în sala de clasă, au accesat p latforme  precum 
Meet, Google Classroom, au evaluat elevii constant și i-au notat ritmic în catalogul electronic.  

Chiar dacă o mare parte din acest an școlar s-a desfășurat online, rezultatele elevilor de la profilul pedagogic  la Examenul de 
certificare a competențelor profesionale,Bacaluareat și Titularizare au fost foarte bune .  

Cadrele didactice din cadrul colectivului de lucru au dovedit interes pentru formarea continuă prin  

participarea cadrelor didactice la seminarii, simpozioane, conferințe desfășurate în sistem on-line; - participarea cu articole și împărtășirea 
bunelor practici în ghiduri metodice, reviste de specialitate.    
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PUNCTE TARI  

- Respectarea programei școlare,a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,precum și adaptarea acesteia la particularitățile 

de vârstă și psihoindividuale ale elevilo;  

-  Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;  

- comunicare și colaborare eficiente între membrii colectivului de lucru;  

- cadrele didactice sunt deschise către inovație, manifestă interes pentru dezvoltarea  abilităților de predare, a competenței digitale, reușind 

să desfășoare lecții atractive și în sistem on-line și să coordoneze practica pedagogică în aceste condiții.          

-  PUNCTE SLABE  

- existența situației pandemice a împiedicat realizarea de activități în comun cu elevii claselor de același nivel, nefiind  posibilă întâlnirea 

copiilor în același spațiu;  

- lipsa unor activități comune, realizate periodic la nivelul colectivului de lucru;  

- numărul redus de activități extrașcolare care să permită membrilor colectivului de lucru să desfășoare activități de învățare nonformale 

cu elevii( Săptămâna Școala Altfel, vizite, excursii).  

 

COLECTIV DE LUCRU TEHNOLOGII SI ARTE 
 

 

Denumire simpozion /  
sesiuni de comunicări 

Data Prezentare pe scurt 
Responsabil 

Primii pași în robotică, primii pași 
către viitor 
https://meet-and-
code.org/ro/ro/event-show/4401 

14-15 
.10.2020 

Activitate desfășurată online cu elevii claselor a VI-
a B 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

"Copiii si Arta Populara" Octombrie Expoziția Națională "Copiii si Arta Populara" in 
cadrul proiectului concurs "Tezaur folcloric"-Izvorul 
tămăduirii noastre 

Prof. Țapu Cernea Caterina 

Europe code week 
https://codeweek.eu/ 

10-25 
.10.2020 

Activitate desfășurată online cu elevii din ciclul 
gimnazial 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

Girls in Tech, Google România 17-18 
.11.2020 

Webinar, activitate de promovare a tehnologiei în 
rândul fetelor 
 https://events.withgoogle.com/girls-in-tech/  

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

Hour of Code 
https://hourofcode.com/ro, 
https://code.org/ 

07-13 
.12.2020 

Activitate desfășurată cu elevii claselor a V-a B , a 
VI-a A și a VI-a B 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 
Prof. Nedelcu Claudia 

https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/4401
https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/4401
https://codeweek.eu/
https://events.withgoogle.com/girls-in-tech/
https://hourofcode.com/ro
https://code.org/
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" In așteptarea lui Moș Nicolae" Decembrie 
2020 

Concurs regional la care au participat elevii din 
ciclul gimnazial și liceal 

Prof. Țapu Cernea Caterina 

Computer Science Education 
Week  
https://csedweek.org/ 

07-13 
.12.2020 

Activitate desfășurată cu elevii claselor a IX-a D și 
a X-a D 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

“Națiunea a făcut Unirea” 21.01-
24.04.2021 

Participare în promovarea actului de latură artistică 
și științifică în cadrul Expoziției Naționale/Concurs 
cu Participare Internațională “Națiunea a făcut 
Unirea”, ed. a II-a 

Prof. Ionescu Mădălina 

Ziua Internațională a Siguranței pe 
Internet (Safer Internet Day) 
https://www.saferinternetday.org/ 

09.02.2021 Activitate de informare desfășurată cu clasele a V-
a A,  a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a IX-a D, a IX-a F 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 
Prof. Nedelcu Claudia 

Webinar “Partitura Digitală” 17.03.2021 Webinar “Partitura Digitală” – prezentare softwer 
partiture, eveniment în cadrul proiectului 
interdisciplinar “Întâlnirea extremelor” 

Prof. Ionescu Mădălina 

Networking Academy Day Keynote 
Session 

30.03.2021 Webinar Cisco Live! 2021 Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

International Girls in ICT Day: 
Women Rock-IT 

22.04.2021 Misiunea Women Rock-IT este de a inspira mai 
multe fete să studieze tehnologia pentru a se 
asigura că nu vor rata cele mai bune locuri de 
muncă de mâine. 
https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/women-
rock-it.html 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

Aflați noutăți privind Google 
Workspace for Education 

21.04.2021 Sesiune de training online cu durata de 45 de 
minute, parte a seriei de training-uri pentru 
produsele Google Workspace for Education. 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

"Lumina Sfântă a Învierii" Mai 2021 Concursul interjudețean la care au participat elevii 
din ciclul gimnazial și liceal 

Prof. Țapu Cernea Caterina 

Opțiuni îmbunătățite pentru 
predare și învățare în Google 
Classroom 

18.05.2021 Sesiune de training online cu durata de 45 de 
minute, parte a seriei de training-uri pentru 
produsele Google Workspace for Education. 

Prof. Căpraru Claudiu-Ionuț 

 

Rezultate obținute de elevi la concursuri de profil: 

Denumirea concursului Data 
Numele si 

prenumele elevilor 
Clasa 

Premii obținute 
/Participare 

Profesor îndrumător 

https://csedweek.org/
https://www.saferinternetday.org/
https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/women-rock-it.html
https://www.cisco.com/c/m/en_sg/partners/women-rock-it.html
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“Națiunea a făcut Unirea” - 
Concurs cu Participare 
Internațională 

21.01-
24.04.2021 

Ciauș Simina a IX-a A Premiul I 
Prof. Ionescu Mădălina 

“Națiunea a făcut Unirea” - 
Concurs cu Participare 
Internațională 

21.01-
24.04.2021 

Szabo Agnes 
Denisa 

a IX-a A Premiul I 
Prof. Ionescu Mădălina 

“Națiunea a făcut Unirea” - 
Concurs cu Participare 
Internațională 

21.01-
24.04.2021 

Tatu Cristina a IX-a A Premiul I 
Prof. Ionescu Mădălina 

“Națiunea a făcut Unirea” - 
Concurs cu Participare 
Internațională 

21.01-
24.04.2021 

Adriana Răduță a IX-a A Premiul I 
Prof. Ionescu Mădălina 

„NEXTLAB.TECH”, 
Romania Tech Nation CNI, 
Concurs de robotică 

5 – 19 Iulie 
2021 

Căpraru Ștefan- 
Răzvan 

a III-a A Calificare în etapa a 
II-a și câștigarea unui 
roboțel MIRO (Line 
Follower Basic) 

Prof. Căpraru Claudiu-
Ionuț 

 
Puncte tari 

 integrarea instrumentelor și platformelor educaționale electronice în realizarea activităților didactice la clasă, cât și pentru 
activitățile desfășurate online sincron și asincron (ex. Canva pentru realizarea de materiale educaționale, Wakelet pentru a expune 
materialele realizate de elevi pe parcursul anului școlar). 

 utilizarea metodelor integrate de predare-învățare și promovarea învățării experiențele la clasă. 
 crearea contextelor și oportunităților de învățare ancorate în realitate, aplicabile în viața de zi cu zi. 
 promovarea instrumentelor educaționale care au rolul de a dezvolta capacitatea elevilor de a utiliza tehnologia autonom. 
 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 Bacalaureat; 

 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, disciplină la care se susține 

evaluare semestrială  (teză); 

 imposibilitatea utilizării laboratoarelor de informatică în contextul pandemic actual; 

 implicarea scăzută a elevilor în activități extrașcolare; 

 volum mare de muncă în realizarea materialelor educaționale în format electronic 
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COLECTIV LUCRU  EDUCAȚIE  FIZICĂ 
 

Colectivul de lucru Educatie Fizica si-a desfăsurat activitatea cu urmatoarea componenţă ; 
 

CALINESCU NADIA  - EDUCATIE FIZICA  
DOBRICA MIHAELA - EDUCATIE FIZICA 
DOBRICA CRISTIAN - EDUCATIE FIZICA 
FIRESCU DRAGOS     - EDUCATIE FIZICA 

 
  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 si interasistenţe , multe activitati fi ind sustinute 
si on-line. 
 
  Puncte forte  

 cadre didactice calificate 

 profesori metodisti 

 preocuparea pentru formarea continua si dezvoltarea profesionala 

 capacitate de utilizare a materialui  didactic si mijloacelor moderne adecvate 

 sala de sport 
 

Puncte slabe 

 lipsa unei baze sportive in exterior 

 lipsa panourilor de baschet in sala de sport 

 materiale sportive insuficiente pentru desfasurarea orelor de educatie fizica in conditii normale 

 investitii in materiale sportive facute de catre membrii comisiei din fonduri personale  

 vestiarul destinat prin constructie pentru baieti,  inutilizabil 

 curtea nu este imprejmuita cu gard inalt ( 5-6 m) , elevii escaladind frecvent gardul  

 pe timpul precipitatiilor ploua in sala de sport si vestiare 

 suprafata de joc din sala de sport  este improprie pentru desfasurarea lectiilor si a competitiilor scolare ( pericol mare de 
accidente) 

 
 
COMISIA PENTRU CURRICULUM 
 

Activitatea comisiei a avut în vedere atribuțiile ce îi revin în cadrul unității de învățământ, după cum urmează: 
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-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; 
-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. 
 Activităţi desfăşurate în semestrul II, an şcolar 2020 – 2021, 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; 
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-aplicarea în procesul de predare-învățare-evaluare a clor mai bune metode practic aplicative, interactive, menite să stimuleze 
procesele psihice ale elevilor. 
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; 
-o 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 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 
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                      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. 
● 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..                   
 
 
ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ 
 

Cercetările psihopedagogice consacrate problemei întocmirii orarului arată că tendinţa spre oboseală a elevilor variază în 
funcţie de zilele săptămânii, ca şi în funcţie de diferitele momente ale zilei. S-a constatat că, în general, performanţele sunt scăzute 
la început şi sfârşit de săptămână. Căderi ale randamentului s-au semnalat şi la mijlocul săptămânii. De asemenea, prima oră din 
zi este de randament scăzut. Acest fapt se explică prin efectele perioadei de antrenare, atât la început de săptămână, cât şi 
dimineaţa - caz în care se înregistrează pierderi de energie. După unii cercetători, cea mai critică este ora de la amiază. În schimb, 
s-a dovedit că curba capcităţii de lucru atinge punctul cel mai înalt marţea şi miercurea, respectiv în orele a doua şi a treia, 
la şcolarii mari menţinându-se la un nivel ridicat şi în ora a patra. Aceste realităţi au ghidat comisia de întocmire a orarului, în aşa 
fel încât materiile de studiu au fost distribuite conform cu gradul lor de dificultate. Bineînţeles că, în vederea acestui lucru, a 

fost necesar să se aprecieze cât mai exact coeficientul de oboseală propriu uneia sau alteia dintre materiile de învăţământ.  
În legatură cu orarul, s-a avut în vedere şi faptul că schimbările frecvente în cadrul acestuia au un efect nefavorabil asupra 
randamentului şcolar, mai ales asupra elevilor cu sistem nervos slab sau slăbit în urma unei activităţi suplimentare acasă, sau în 
urma unor situaţii critice din familie,  existând doar inversări între orele aceleiași zile, nu modificări ale disciplinelor între zile. 
 În plus față de condițiile psiho-pedagogice de care a ținut cont Comisia pentru întocmirea orarului, au existat numeroase 
constrângeri proprii școlii care au făcut ca realizarea orarului să fie un proces dificil și de durată: 

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

o Există un număr de colegi care lucrează în inspectoratul școlar și care nu au mare libertate în programul zilnic; 
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o Clasele de vocațional au nevoie de o zi de practică pedagogică, celelalte ore fiind redistribuite în doar patru zile; 
o 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; 
o 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; 
o 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 2020-2021 a fost gata la 20 septembrie 
2020, 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.  
      

 
IV. 3. Activitatea de perfecționare și formare continuă 

 
Planul managerial pentru anul şcolar 2020-2021 s-a axat pe orientarea demersului 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  cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de insti tuţii 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 );  
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- 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 si profesională a educatorului,  ameliorarea calităţii sistemelor de 
educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ si a practicii pedagogice a educatorului, cunoaşterea mediului social. 
 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 2020-2021, activitatea Comisiei de formare continuă a constat în: 
 În septembrie 2020 s-a constituit Comisia de evaluare pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile 

care are următoarele atribuţii:  

 Înregistrarea dosarelor cadrelor didactice pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile obţinute în 

anul şcolar 2019-2020  

 Au fost înregistrate 5 dosare de echivalare a creditelor, toate au obținut recunoașterea celor 90 de credite profesionale 

transferabile  

 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, 
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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 anul școlar 2020-2021 au fost înscrise la gradele didactice și au susținut inspectii următoarele cadre didactice: 
Stroe Alexandra- IC2- gradul I 
Chelaru Luminița-IS-gradul I 
Manole Maria Adriana-IS- gradul I 
Țapu Cernea Caterina-IC 1, gradul I 
Ionete Darius-IC1, gradul I 
Șerban Diana-IS-gradul II( a obținut gradul II in luna august ,anul 2021) 
Ioana Ileana IC2-gradul II 
Dragomir Elena-COLOCVIU -gradul I 
Banu Ștefania-IC1,gradul II 
Șandru Florina- IC1,gradul 1 
Constantin Cătălina-IC, gradul II 
 
 

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; 

 
• lipsa motivării financiare (excepție –cursul CRED ); 
• tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de 
credite transferabile si minimalizarea nevoilor 
punctuale de formare. 
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• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 
posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ superior; 
 

 
 
IV. 4. Integrarea europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 
În anul școlar 2020-2021, 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. 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 
OBIECTIVUL GENERAL 

Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale oferite de C.N.C.C. prin dezvoltarea competențelor de evaluare ale  cadrelor 
didactice și ale elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învațător - educatoare, implicit îmbunătățirea rezultatelor la examenele 
de certificare a competentelor profesionale și titularizare. 
      MOBILITĂȚI 
Mobilitatea a 10 cadre didactice - două fluxuri de câte 5 profesori/ învățători metodiști 
Mobilitatea a 28 de elevi - două fluxuri de câte 14 elevi de clasa a X-a, de la profilul pedagogic, specializarea învățători - educatoare 

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. 

ECHIPA DE PROIECT 
�  Coordonator: Elenuța Văsii 
�  Responsabil financiar: Silvia Mareș, Carmen Edu 
�  Responsabil cu informarea și diseminarea: Gabriela Călin 
�  Responsabil cu monitorizarea și evaluarea: Maria Dragomir 
�  Membru in echipa de implementare: Angelica Duțu-Runceanu 
�  Responsabil cu pregătirea: Tomescu Raluca 

OBIECTIV GENERAL 

Imbunatatirea calitatii educatiei oferite de CNCC prin dezvoltarea competentelor de baza ale elevilor (citire-lectura, matematica si stiinte, 
competente globale), implicit imbunatatirea rezultatelor la evaluarile nationale la clasele 2 si 6 si la o eventuala testare PISA. 
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 CURS 1"Problem Solving and Task Based Learning: Innovation in the Classroom”, furnizat de ITEACH ITL INSTITUTE in Paris,   Franta 
– 16-21.08.2021 Participanti: Buzaianu Emanuela, Brebeanu Ciprian, Calin Gabriela, Ileana Ioana 

 CURS 2 "PISA - Secrets of Finnish and European education systems!, furnizat de EduKarjala, in Joensuu, Finlanda – 31.07-04.08.2021 
Participanti: Alecu Adriana, Lecoiu Alexandra, Miricioiu Alexandra, Vasii Elenuta 
   CURS 3 "Education in Finland and/or Estonia: Original Best Practices Benchmarking in Schools“, Helsinki si Tallinn, Finlanda, 
Estonia – 03.09-12.09.2021Participanti: Dutu- Runceanu Angelica, Mares Silvia,Tomescu Raluca, Zuga Niculina 
      3. KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar - „WEB2TOOLS AND GAMIFICATION  

ECHIPA DE PROIECT 
1. Coordonator: Prof. Tomescu Raluca 
2. Responsabil cu monitorizarea: Prof. Mareș Silvia  
3. Responsabil financiar: Ec. Cracea Carmen  
4. Responsabil cu promovarea: Prof. Duțu Runceanu Angelica-Cristina 
5. Responsabil cu diseminarea: Prof. înv. primar Miricioiu Alexandra 
6. Responsabil cu evaluarea: Prof. Muscaloiu Loredana 
7. Responsabil relații cu elevii și părinții: Prof. Sorescu Florina 
8. Responsabil cu pregatirea participantilor: Vasii Elenuta 

 
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. 

 
III. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE în anul şcolar 2020-2021: 
● 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; 
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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. 
 
IV. 5. Activitatea educativă. Consilierea școlară 
 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 
  

TITLUL 
ACTIVITĂȚII 

DATA 
PREZENTARE PE SCURT 
(max. 100 cuvinte) 

CLASE 
IMPLICATE 
(Nrelevi) 

ÎNDRUMĂTORI/ 
CADRE DIDACTICE 
PARTICIPANTE 

LOC DE 
DESFĂȘURARE 

Săptămâna 
mobilității 
europene 
Mobilitate cu 
emisii zero pentru 
toti 

16-22 
septembrie 
2020 Activităti de promovare a formelor alternative de 

transport ecologic 
Totin elevii 
 

Toate cadrele 
didactice 

CNCC 

,,Plurilingvism şi 
multiculturalitat
e” 
 

Ziua europeană a 
limbilor 
 

26 
septembrie 
2020 

Elevii au sărbătorit în 26 septembrie 2020, 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 

X F, X C, IX C, 
XI C 

Profesorii de limbi 
straine 
 

SALA DE CLASĂ 
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căpăta o perspectivă diferită asupra lumii şi de a-i 
înţelege mai bine pe cei din jur. 

Natura, 
frumusete si 
bogatie 

Septembri
e 2020 

-colectionarea, sortarea si depozitarea unor 
materiale din natura utilizabile in activitatile de 
invatare 

Clasele IV A, IV 
C, IV D, CPA, IA 

Prof. Stroescu Stana 
Prof. Brebeanu 
Ciprian 
Prof. Dumitru Liliana 
Prof. Bejinaru 
Claudia 
Prof. Lecoiu Alexandra 

Sala de clasă 

Zilele europene 
ale patrimoniului 

Septembri
e 2020 

-vizite virtuale monumente /locuri istorice 
- activități de descoperire a patrimoniului cultural 
din întreaga Europă 

30  elevi 
Toate cadrele 
didactice 

Complexul Muzeal 
Targoviste 

Ziua Mondiala a 
Pacii 

Septembri
e 2020 

-discuții pe baza imaginilor 
-simbolurile păcii-desen 
-colorarea unor imagini 

Clasa a III-a S 
 
31 de elevi 

Prof. Stroe Alexandra-
Ioana 
Prof. Muscăloiu 
Loredana-Gabriela 

Sala de clasă 

Proiect şi 
parteneriat 
internaţional 
Prix Chronos de 
Littérature 

Septembri
e 2019-mai 
2020 

-înscriere, procurare de cărţi, lectură, monitorizare 
lectură, vot, decernare diplome 

Clasa aVaB 
Clasa aIXaC 
Clasa a IXa F 

Prof. Eva Anca 

Holul scolii 
Sala de clasa 

Cercul de 
informatică 
aplicată 
„InfoGates” 

septembrie 
2020 - 
august 
2021 

Cercul si-a propus si a realizat  aprofundarea 
cunoștințelor de Webdesign și programare web 
foarte puțin abordate de programa școlară, dar 
extrem de utile în societatea informațională a 
zilelor noastre. 

 
Prof. Căpraru Claudiu-
Ionuț 

CNCC 

Pedagogia  - de 
la clasici la 
contemporani 

5 
octombrie 
2020 

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. Ștefănescu 
Alexandru 
Prof. Râpeanu Lavinia 

Bibliotca 
Județeană Ion 
Heliade Rădulescu 
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,,Cuvântul este 
la voi! ” 
 

Ziua Mondială a 
Educatorului 

 
5 
octombrie 
2020 

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 

Consilierul educativ 
Responsabil Consiliul 
elevilor 
Cadrele didactice 

Sala de clasă 

Ziua nationala a 
Holocaustului 

9 
Octombrie 
2020 

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 IX A, IX 
C, X B, X C, XI 
C, XII C, XII E 

Prof. Cernoiu Elena 
Prof. Stancu Ferezia 
Prof. Istrate Gabriela 
Prof.Ștefănescu 
Alexandru 

Sala de clasă 

EU Code Week 

https://codeweek.
eu/ 
 

10-25 
octombrie 
2020 

Săptămâna UE a programării este o inițiativă de 
bază care își propune să aducă programarea și 
competențele digitale la îndemâna tuturor într-un 
mod distractiv și antrenant. 

IX D (30 elevi) 
X C (31elevi) 
IX C (30 elevi) 
XI C (29 elevi) 

Prof. Căpraru Claudiu-
Ionuț 

C.N. ”C. 
Cantacuzino” 

Ziua 
Internațională 
pentru 
reducerea 
Riscului 
dezastrelor 
naturale 

13 
octombrie 
2020 

Activități de promovare a unei culturi globale de 
conștientizare a riscurilor și reeducerilor 
dezastrelor. 

Clasele 
a VI-a A și a XII-
a C 

Toate cadrele 
didactice 

CNCC 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
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Primii pași în 
robotică, primii 
pași către viitor 
în cadrul Meet 
and Code 
https://meet-and-
code.org/ro/ro/ev
ent-show/4401 

14-22 
octombrie 
2020 

Scopul Meet and Code este de a familiariza copiii 
și tinerii cu vârsta între 8 și 24 de ani cu lumea 
tehnologiei și a programării. 
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 

IX D 

Prof. Căpraru Claudiu-
Ionuț 

CNCC 

Ziua Europeana 
impotriva 
traficului de 
persoane 

18 
octombrie 
2020 

Activități de conștientizare a acestei probleme și 
de creare a unui mesaj comun pentrua preveni 
acest tip de crimă organizată la noi în țară 

Clasele VII-XII 
Diriginții claselor VII-
XII 

CNCC 

Ziua Armatei 25 
octombrie 
2020 

Activități de elogiere a misiunii armatei in apărarea 
statului și a cetățenilor lui 

Toti elevii 
Toate cadrele 
didactice 

CNCC 

Halloween 31 
octombrie 
2020 

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-

a III-a C 
(31 de elevi), 
IX C 
X B 
XI C 

Prof. Mirică Maria 
Prof.Constantin 
Cătălina 
Prof.Tomescu 
Raluca 
Prof.Vasii Elenuta 
Prof.Buzaianu Elena 

Salile de clasă 

https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/4401
https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/4401
https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/4401
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le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-
artistic. 

Săptămâna 
mondială a 
Spațiului 
Cosmic 

Octombrie 
2020 

- prezentare Power Point; 
- realizare postere „Spațiul Cosmic”; 
- desene cu creta în curtea școlii 

IA Prof. Lecoiu Alexandra Salile de clasă 

Ziua 
internationala a 
Tolerantei 

16 
noiembrie 
2020 

- explicarea noţiunii de toleranţă; 
- să fim mai toleranţi – să spunem NU 
discriminării! 

Clasa aIII-a S 
 

Profesor pentru 
învățământ primar, 
Stroe Alexandra-
Ioana/ Muscăloiu 
Loredana-Gabriela 

Sala de clasa 

„Săptămâna 
Educației 
Globale” 
Este lumea 
noastra! Sa 
actionam 
impreuna! 

 
16-20 
noiembrie 
2020 

Concurs de sloganuri și afișe 
Activitate cu Consiliul elevilor 
 

Toti elevii 

Toate cadrele 
didactice 

SALILE DE CLASĂ 

Ziua 
Internațională a 
drepturilor 
copilului 

20 
noiembrie 
2020 

Activități de tipul Kids take over – copiii preiau 
conducerea 
Cea mai mare lectie 2020 

Toti elevii 

Toate cadrele 
didactice 

Sala de clasă 

Thanksgiving 
Day 

26 
noiembrie 
2020 

Prezentari, concursuri Clasa a IV-a C 
Clasa a III-a B 
Clasa a XII-a C 

Prof. Tudor Edmond 
Prof. Barascu Catalin 
Pro. Vasii Elenuta 

Sala de clasă 

Concurs Bebras 
Romania 
http://concurs.beb
ras.ro/ 

9-22 
Noiembrie 
2020 

Concurs internațional de informatică și gândire 
computațională 

a V-a B 
Prof. Căpraru Claudiu-
Ionuț 

Sala de clasă 

Festivalul 
șanselor tale 

23-27 
noiembrie 
2020 

Seminarii, dezbateri, workshopuri online .  
Toate cadrele 
didactice 

C.N.C.C. 

http://concurs.bebras.ro/
http://concurs.bebras.ro/
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Săptămâna 
educației 
permanente 

Le jour du prof 
de français 

26 
noiembrie 
2020 

dezbatere Elevii Colegiului 
Prof. Eva Anca 

Casa de cultura a 
tineretului. 

SALUT, DECI 
RESPECT! 
Ziua mondială a 
salutului 

Noiembrie 
2020 

- istoria salutului; 
- realizare postere „Salutul peste tot în lume”; - 
jocuri de rol . 

Clasa I B Prof. Lecoiu Alexandra Sala de clasa 

„Pagini de 
istorie 
naţională” 
1 Decembrie 

1 
Decembrie 
2020 

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 

Prof. Stancu Ferezia 
Prof. Istrate Gabriela 
Prof. Stroescu Stana 
Prof. Brebeanu 
Ciprian 
Prof. Dumitru Liliana 
Prof. Bejinaru 
Claudia 
Prof. Simion Doinita 
Prof. Stroe Alexandra-
Ioana 
Prof. Muscăloiu 
Loredana-Gabriela 

C.N.”C. 
Cantacuzino” 

Ziua mondiala 
anti-SIDA 

1 
Deembrie 
2020 

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 

Clasele II A, II 
B, III A, III C, IV 
D şi IV S 
 
aprox 200 de 
elevi 

Toate cadrele 
didactice 

Sala de clasă şi 
holul şcolii 
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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. 

Hour of Code 
https://hourofcode
.com/ro 
 7-13 

decembrie 
2020 

Ora de Programare reprezintă o introducere de o 
ora in știința calculatoarelor si programare, cu 
scopul de a demistifica limbajul specific si de a 
arata ca oricine poate învăța bazele acestuia. 
Încercarea de a apropia elevii de tehnologia 
computerelor si programare a devenit un efort 
global. 
Hour of Code are loc in fiecare an in timpul 
Computer Science Education Week. 

Clasele IX D, X 
D 

Profesorii de 
Informatică și TIC 

CNCC 

Campania 
Globala pentru 
Educatie 

 

7 – 13 
decembrie 
2020 

Activitati de sensibilizarea opiniei publice și a 
factorilor de decizie cu privire la riscul 
educațional generat de criza Covid-19 și nevoia 

de a lua măsuri urgente pentru gestionarea 
impactului acestei crize asupra copiilor vulnerabili. 
Activitati de incurajarea participării elevilor la 
procesul de identificare a problemelor generate 
de pandemie în domeniul educației (atât on-line 
cât și în școli) și propunerea de soluții pentru 
aceste probleme 
Transmiterea unui prim mesaj către membrii 
viitorului Parlament și Guvern cu privire la 
prioritățile resimțite de elevii, profesorii și părinții în 
legătură cu asigurarea dreptului la educație de 
calitate. 

Toti elevii 

Prof.Tomescu Raluca 
Prof. Zuga Niculina 
Prof. Dragomir Maria 
Prof. Ciovlica Izabela 
Prof. Mortici Mirela 
Prof. Tanase Roxana 
Prof. Dutu-Runceanu 
Angelica 
Prof. Manole Adriana 
Prof. Buzaianu Elena 
Prof. Radu Marioara 

CNCC 

„Ziua 
internațională a 
drepturilor 
omului” 

10 
decembrie 
2020 

- comunicări ştiinţifice, expoziţii de desene online  

Cadrele didactice 

CNCC 

https://hourofcode.com/ro
https://hourofcode.com/ro
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„Tradiţii de 
Crăciun” 

17-21 
decembrie 
2020 

Colinde, împodobirea bradului, serbări online Clasele 
a X-a C, a și a 
XII-a C 

Cadrele didactice 
 

Muzeul Tiparului 
din Târgoviște 

Mihai Eminescu 
15 ianuarie 
2021 

-întâlnire cu bibliotecara școlii 
-familiarizarea cu viața și opera marelui poet 
-realizarea de 
art-crafturi legate de opera poetului 

a III-a S 

Profesor pentru 
învățământ primar, 
Stroe Alexandra-
Ioana/ Muscăloiu 
Loredana-Gabriela 

Sala de clasă 

24 IANUARIE - 
Unirea 
Principatelor 
Române 

24 ianuarie 
2021 

discuții pe baza unor texte/ filme/ imagini 
-decorarea unor costume populare 

Clasa a III-a S Prof. Stroe Alexandra-
Ioana 
Prof. Muscăloiu 
Loredana-Gabriela 

Sala de clasă 

Ziua 
internațională a 
nonviolenței in 
școli 

30 ianuarie 
2021 

Activităi de informare cu privire la cauzele apariției 
conduitelor deviante și la efectele acestora in plan 
școlar și social 

- 
Toate cadrele 
didactice 

C.N. Constantin 
Cantacuzino 
Targoviste 
 

Activitate SNAC Semestrul I -activitati de voluntariat tipice 
Toti elevii 

Toate cadrele 
didactice 

CNCC 

Valentine’s Day 15 
februarie 
2021 

Realizare felicitari 
Quiz 
Prezentari, concursuri 

Consiliu elevilor 

Ionete Dariu 
Profesorii limba 
engleza 

online 

Dragobete 24 
februarie 
2021 

Activitati specifice 
Clasele CPS, 
IS, IIS, IIIS, IVS 

Ionete Darius 
Invatatorii claselor 
Step by Step 
Prof. Ștefan Floricica 

online 

Mărțișoare, 
mărțișoare... 
 

Februarie - confecţionarea de mărţişoare şi felicitări în cadrul 
unei activităţi comune părinţi elevi 

elevii claselor 
pregătitoare, I şi 
a II-a şi părinţi ai 
acestora; 

- toate cadrele 
didactice 

online 

Ziua Apei Martie - realizarea de afişe, desene, anunţuri pentru 
promovarea educaţiei ecologice 

elevii clasei a 
IV-a A 

prof. Stroescu Stana online 
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La teatru Martie - vizionarea unor piese de teatru in mediu online Clasele de nivel 
gimnazial 

cadrele didactice online 

 
„Pentru tine, 
mamă!” 
8 martie- Ziua 
femeii 

 
 
8 martie 
2021 

- felicitări; 
- concursuri “Cel mai frumos mărţişor”/ “Declaraţie 
pentru mama” Toti elevii 

Învăţătorii 
Diriginţii 
Consilierul educativ 
Profesorii de limba 
română 

online 

Saint Patrick's 
Day 

17 martie Activitati specifice 
XI F 
VB 
XII C 

Mirică Maria 
Constantin Cătălina 
Văsii Elenuța 
Andon Andrada 

online 

 
„Francofonia şi 
valorile ei” 
 
Saptamana 
Francofoniei 

 
 
15-22 
martie 
2021 

Picnic poetic haikunoi 
Atelier muzica 
Participari la concursuri de creatie 
Activitati on line pe platforme de invatare a limbii 
franceze si pe site-ul oficial al Saptamanii 
Francofoniei 
https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/” 

Toti elevii 

 
 
Catedra de limba 
franceza 

online 

”Importanța apei 
pentru Terra” 

martie dezbatere 
XC, XIC, XII E 

Prof. Simion Doinita online 

Ziua Europei 8 mai - discuţii pe baza unor imagini, texte, filme; 
- colorarea unor desene (steagul U.E, simboluri); 
- Audiţie muzicală „Oda bucuriei” 

Toti elevii 

Toti dirigintii si 
invatatorii 

CNCC 

,,La mulți ani, 
Europa! La mulți 
ani eTwinning!’’ 

mai Activitate desfășurată în cinstea Zilei Europei și a 
Zilei eTwinning Clasele CPS, 

IS, IIS, IIIS, IVS 

Toți învățătorii claselor 
Step by Step 

CNCC 

Ziua Europei 10 mai Prezentari, concursuri, Quiz 
 

XC. XI F, XI C, 
XII C, VB, XII F 

Buzăianu Emanuela 
Mirică Maria 
Tomescu Raluca 
Văsii Elenuța 
Bărăscu Cătălin 
Constantin Cătălina 

CNCC 

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/
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Tudor Edmond 

 
“Zilele 
Colegiului” 

 
21 mai 
2020 

 
- activităţi festive Toti elevii 

Toate cadrele 
didactice 
Consilier educativ 

CNCC- online 

 
„Adolescenţii 
renunţă la 
fumat!” 
 

Ziua Mondială 
fără Tutun 

 
 
31 mai 
2021 

- materiale informative, dezbateri; 
- expoziţie slogane, afişe; 
- activităţi în colaborare cu Direcţia de Sănătate 
Publică 

Consiliul 
elevilor 

Prof. Buzaianu 
Emanuela 
Prof. Ionete Darius 
Prof. Gheorghe 
Cristina 

CNCC 

Ziua copilului Iunie 
 

- organizarea unor excursii virtuale; 
- jocuri şi activităţi în aer liber; 
-desene pe asfalt 

elevii claselor 
pregătitoare, I şi 
a II-a şi părinţi ai 
acestora; 

Toți învățătorii claselor 
Step by Step 
- toate cadrele 
didactice 

CNCC 

„Ziua Mondiala a 
Mediului” 

4 iunie 
2021 

- organizarea unor excursii/drumeţii virtuale Clasa a IV-a A 
 

Prof. Stroescu Stana 
Prof. Simion Doinita 

CNCC 

,, Bilanțul 
reușitelor 
noastre” 
(serbare şcolară, 
festivitatea de 
încheiere a anului 
şcolar) 

Iunie 2021 - premierea elevilor care au obţinut diplome la 
concursurile şcolare şi extraşcolare; 
- organizarea unui program artistic. 

Toti elevii 

- toate cadrele 
didactice 
Toți învățătorii 

CNCC 

 
COLECTIVUL DE LUCRU AL 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 
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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: 
- o relaţie; 
- o 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; 
- 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 „Constant in 
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.  
 
  Colectivul de lucru al consilierilor 

  Principalele activităţi derulate: 
▪ constituirea Colectivului de lucru al consilierilor; 
▪ 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; 
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▪ 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 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  atât în întâlniri face to face, cât și în 
mediul online 

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: 
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● 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. 

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. 
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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. 
 
IV.6. Comunicarea instituțională 
 
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 excepţ ii.  
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 
 
IV.7. Serviciul Financiar-contabil 
 

La întocmirea bugetului doamna Edu Carmen a participat cu sugestii şi a 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 condiţ iile 
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 păstra te 
documentele financiare oficiale. S-a asigurat logistica, spaţiile pentru toate activităţile desfășurate în cadrul colegiului (concursuri- 
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. 

IV.8. Serviciul Administrativ 

 
În anul  școlar 2020- 2021, activitatea compartimentului administrativ coordonat de doamna Dinu Gabriela s-a desfășurat cu 

12 îngrijitoare, 2 muncitori și 3 paznici. 
Personalul nedidactic a fost coordonat zilnic, astfel: 

-îngrijitoarele au asigurat curățenia, dezinfecția și estetizarea întregului spațiu școlar interior și exterior al clădirilor; 
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-personalul de pază a asigurat zilnic siguranța elevilor și a obiectivului; 
-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 în contextul 
prevenirii și combaterii  îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2; 
              -respectarea recomandărilor privind prevenirea accidentelor profesionale și contaminării epidemiologice cu coronavirus SARS-
CoV-2 a propriei persoane sau  a altor persoane, ce puteau fi afectate de acțiunile sau omisiunile proprii, în timpul procesului de muncă; 
               -asigurarea bazei materiale și a materialelor igienico-sanitare necesare desfășurării în condiții optime de siguranță și igienă a 
procesului de învățământ. 
               De asemenea, în perioadele în care activitatea didactică s-a realizat în sistem on-line, personalul nedidactic a întreținut baza 
materială, a efectuat reparații și curățenie generală în cele două clădiri ( clădire școală și clădire sală de sport).  
 
IV.9. Serviciul Secretariat și Informatizare 

 
Domnul Gheorghe Andrei și doamna Carmen Sandu, în calitate de secretar-șef, respectiv secretar, şi-au îndeplinit sarcinile 

ce le revin, conform fişei postului şi a sprijinit direcţiunea, consiliile şi comisiile ori de câte ori le-a fost solicitat ajutorul. 
 

Domnii Toma Gabriel Alexandru și Cojocaru Mihai Dănuț, ȋn calitate de informaticiani, pe lângă sarcinile ce îi revin și de 
care s-a achitat corespunzător, a venit și în ajutorul cadrelor în desfășurarea lecțiilor online. De asemenea, a fost implicat în 
optimizarea tuturor aparatelor tehnice care au asigurat desfășurarea orelor de curs on-line  
 
IV.10. Biblioteca 
 

Biblioteca Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino’’ Târgoviște dispune de un număr de 16.531 volume de 
carte. Numărul constant de cititori este de aproximativ 1400 utilizatori. Se poate constata o creștere semnificativă a numărului de cititori 
datorită 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 realizat si asigurarea de manuale școlare.  
  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 verba le cu necesarul de 
manual (pe comisii metodice) și transmise ISJ Dâmbovița. Nu au fost probleme deosebite legate de procurarea acestora. 
          
            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 
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și scrisă ;  cunoașterea și stăpânirea informațiilor despre evenimente, personalități, epoci istorice, domenii ale activității umane; 
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  la internet. 
  Am avut în vedere: 
 - Realizarea indicatorilor cuprinşi în planul managerial; 
 - Prezentarea dărilor de seamă anuale și semestriale; 
 - Participare la simpozioane (colocvii, mese rotunde, manifestări culturale); 
 - Prezentare 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 contravaloare a 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 inițiat numeroase activități, răspunzând cerințelor de lectură a elevilor la finalul cărora le evaluăm prin diverse metode. 
- A fost verificată lectura acestora, adresându-le întrebări despre personajele din cartea  pe care o restituiau.  

  
Acțiuni formative de îndrumare a elevilor privind utilizarea lucrărilor de referință, cataloagelor de bibliotecă, în vederea formării 
și dezvoltării deprinderilor de autoinformare documentară, a tehnicilor biblioteconomiei și bibliografiei, precum și ale munci i 
intelectuale de studiu individual. 

- Au fost elaborate împreună cu elevii scurte bibliografii ale cărților și activități precum : „Bibliotecar pentru o zi”, „La început de 
drum”, „Deschiderea spre comunitate”  în cadrul cărora au fost deprinși cu tehnicile biblioteconomice. 

 
Acțiuni educative, în colaborare cu cadrele didactice, inclusiv privind stimularea creativității elevilor. 
 Cretivitatea elevilor a fost stimulată prin acțiuni ca : dezvoltarea gustului pentru lectură în școală, omagieri ale scriitor ilor, Ziua 
Internațională a Educației, proiectul  „Diferiți, dar egali”, „Cartea versus internet”, „Femeia – comoara vieții”, lansări de carte,etc. 
                                                                                                                                  
 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.  
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 Activități de recondiționare/legare a cărților și a altor publicații deteriorate. 

- Cărțile au fost recondiționate în cadrul unor activități ca ,,Diferiți dar egali”, ,,Invitație la lectură” și în acțiuni special întreprinse 
în acest scop. 

- Am legat ziarul Tribuna Învățământului și lucrări de atestat pentru elevi. 
 
 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/invatatori. 
 
 Operarea permanentă în documentele de evidență și acuratețea materialelor redactate. 

- Operarea în documentele de evidență a fost realizată la timp și correct. 
- La începutul fiecărui an școlar întocmesc planificarea activităților, fișe de lectură pentru elevii și personalul nou venit în liceu, 

completez RI și RMF atunci când avem intrări sau ieșiri din bibliotecă. 
- Cărțile sunt așezate la raft conform normelor C.Z.U. 

 
Actualizarea documentelor  

- Documentele bibliotecii au fost actualizate corect și în timp util .  
- Pentru lucrările de recondiționare/ legare a unor publicații deteriorate am apelat la sponsori, bugetul local neavând fonduri  și 

la ajutorul elevilor care au răspuns favorabil de fiecare dată. 
 
 Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizării în scopul dezvoltării colecțiilor. 

- În scopul dezvoltării bibliotecii, s-au obținut donații de la elevi și de la cadrele didactice.  
 
 Activități de recuperare la timp a volumelor împrumutate. 

- Cărțile împrumutate au fost recuperate în timp util printr-o bună colaborare cu cadrele didactice, serviciul secretariat, afișe 
tematice, anunțuri repetate scrise și verbale. 

- Manualele scolare au fost recuperate în procent mare. 
 
 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: 
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Responsabilitate, conștiinciozitate, punctualitate, operativitate, comunicare, cooperare, competitivitate, existența sau 
inexistența reclamațiilor privind atitudinea față de cititor, utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziția postului -colecțiile  
postului, inclusiv prin împrumut interbibliotecar, dotarea tehnică și audiovizuală. 

 
- 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. 
- S-a folosit eficient dotarea tehnică și audiovizuală a bibliotecii. 

 
ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII 
       -  Acțiuni de gestionare de asigurare a securității, de bună păstrare a colecților bibliotecii și de recuperare la timp a împrumuturilor. 

      -  S-a asigurat o bună securitate a spațiului bibliotecii  dotând biblioteca cu stingătoare, asigurând condiții adecvate și propice de 
păstrare a cărților, supraveghind cititorii. 
      -  S-a recuperat împrumuturile și manualele solicitând ajutorul diriginților,  atunci când a fost necesar. 
 
 Strategii de comunicare a colecțiilor. 

- S-au popularizat colecțiile bibliotecii prin afișare la avizierul bibliotecii, prin activități educative și extracurriculare, în cadrul 
cărora au fost prezentate expoziții de carte. 

 
 Organizarea/participarea la activitățile instructiv-educative și informativ-formative în școală-cercuri pedagogice, simpozioane, 
serbări școlare, spectacole, expoziții, proiecte extracurriculare, activități ale comisiilor metodice. 

 
- S-a participat la activitățile instructiv-educative din școală, am sprijinit organizarea cercurilor pedagogice și a Olimpiadelor  

desfășurate în unitatea noastră. 
 
 Tehnici, strategii,proceduri speciale necesare executării. 
 

- Au fost 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. 

  
- S-a răspuns operativ tuturor solicitărilor venite din partea cadrelor didactice, a conducerii școlii, a I.S.J. Dâmbovița, a C.C.D. 

Dâmbovița. 




