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Misiunea

Motivarea permanent a elevilor ş~i siguranţa că aid var
dobândi a pregătire de calitate, esenţială pentru a asigura

atingerea obiectivelor comune, prin valorWcarea trad4iilor
colegiului, dar ~iprintr-o adaptţzrepermanentă Ia valorile unei

societăţi moderne ~i dinamice.

Viziunea

Excelenţă prin asumarea tradiţiei

VALORJ SI PRINCIPII INSTITUTIONALE

Viziunea asumată de către managementul Colegiului Naţional Petru Rareş promovează valori
fl instituţionale precum: .

. Excelenţa un element de referinţă în toate demersurile întreprinse;

. Personalizarea şi asigurarea ealităţii procesului edueaţional pentru toţi beneficiarii şi actorii
implicaţi în procesul instructiv-educativ;

. Flexibilitatea şi adaptabilitatea - armonizarea obiectivelor şi strategiilor instituţionale, dar şi a
mentalităţilor şi atitudinilor comunităţii locale cu cerinţele şi rigorile cadrului naţional şi
European;

. Etica şi integritatea - onestitate şi substanţă în toate activităţile membrilor comunităţii şcolare,
transparenţă în tot ce ne propunem să realizăm; responsabilitate în concordanţă cu misiunea
profesiei şi standardele profesionale;

. Cooperarea şi comunicarea - intra şi interinstituţională, locală, regională, naţională şi
internaţională;

. Profesionalismul - în găsirea de soluţii şi alternative Ia constrângerile inerente, de natură diversă,
în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale;

. Educaţia pe toată durata vieţii - pentru membrii comunităţii;

. Echitatea;

. Competenţa profesională - personalul din Colegiul Naţional Petru Rareş manifestă deschidere
către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei;

. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite beneficiarilor Echipa managerială de Ia Colegiul
Naţional Petru Rareş va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:

evaluarea continuă a activităţii personalului angajat în Colegiul Naţional Petru Rareş
pentru asigurarea profesionalismului, a calităţn şi a integrităţii;
consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice, elevi,
părinţi, comunitatea locală) cu privire Ia toate demersurile care au în vedere creşterea
calităţii serviciilor educaţionale;

o comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, a elevilor,
părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legatură
cu serviciile educaţionale oferite de instituţiile şcolare;
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o realizarea de rapoarte periodice şi informarea publicului cu privire Ia activitatea Colegiul
Naţional Petru Rareş, a stării învăţămâ~tului din Colegiu;

o realizarea de parteneriate şi Colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din Europa, cu
instituţii non guvernamentale, Cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi
locale;

o compararea continuă a rezultatelor activităţii Colegiul Naţional Petru Rareş cu rezultatele
altor instituţii similare din ţară şi din Europa;

o implicarea personalului Colegiul Naţional Petru Rareş în programe de formare continuA, în
proiecte europene Şi în Cercetare.

CADRUL NORMATIV

La nivelul Colegiului Naţional Petru Rareş, proCesul de predare învăţare — evaluare s-a
desfăşurat respectând prinCipiile fundamentale şi normele de Conduită promovate de legislaţia în viguare:
Competenţă profesionala, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează
comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi, rezultatul final fUnd alfabetizarea
f’uncţională a tuturor elevilor.

Vt Legea EduCaţiei Naţionale Nr.1/05.01.201 1, cu modificările şi Completările ulterioare;
I ORDIN nr. 4183 din 4 julie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
I OMENCS nr. 5079 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului Caclru de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
I Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei

- Regulament - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la
OMENCS nr. 5079 2016 privind aprobarea ROFUIP;

Vt Noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar I
(ROFUIP), aprobat pnn ordinul de ministru nr. 5.447 31 08.2020;

I OMEC 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funCţionare a $
imităţilor de învăţământ preuniversitar; I

I ORDIN 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a
performanţelor profesionale individualeanuale ale personalului contractual; i

I O.M.E.C.T.S. nr. 4390/7.06.2012 privind înflinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar; I

I ORDIN nr. 5561/7 oCtombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuA a
personalului din învăţământul preuniversitar; I

I ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolaregestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

I O.U.G. nr. 75/2005privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificari prin I
Legea nr. 87 2006, cu modificările ulterioare

Documente de referin(ă:
I Raportul de activitate la nivelul C.N.P.R, pentru anul şcolar 2020-2021; I
I Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie. I

Cap. I. Mana2ement si dezvoltare institutională

1.1. Consideraţii generale

În contextul general, sistemul educaţional este influenţat de o serie de factori şi condiţionări pentru
a asigura: I

. dezvoltarea personalităţii şi capacităţii de adaptare a indivizilor; I

. dezvoltarea voinţei br personale;

. dezvoltarea solidarităţii colective. I
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Din această perspectiva, direcţiile principale de acţiune au în vedere:

. formarea şi dezvoltarea competenţe or cheie europene, elevilor care parcurg învăţământul
obligatoriu;

. asigurarea accesului la educaţie pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate;

. monitorizarea şi evaluarea continuă a progresului şcolar;

. elaborarea şi implementarea de proiecte educaţionale care să raspunda unor nevoi identificate ale
elevilor;

. eficientizarea activităţii didactice prin identificarea şi promovarea unor strategii didactice adaptate
nevoilor fiecărui cołectiv de elevi;

. dezvoltarea unei strategii instituţionale pentru asigurarea calităţii în educaţie bazată pe evaluare,
analiză şi acţiune corectivă continuă bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri
de intervenţie;

. diversificarea ofertei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi stimularea acestora în
vederea imptementării în actul didactic a competenţelor profesionale dobândite;

. asigurarea condiţiilor materiale adecvate unui învăţământ modem şi competitiv.

Exercitarea atribuţiilor managerului de unitate şcolară implică:

. realizarea periodică a unei analize realiste şi complete pentru identificarea obiectivelor prioritare
şi a planurilor operaţionate de inten’enţie corectivă;

. stabilirea, coordonarea şi monitorizarea programelor de îmbunătăţire a punctelor slabe identificate
în urma diagnozei mediului intern;

. elaborarea unei strategii pentru formarea continuă a cadrelor didactice care să permită
flexibilizarea metodelor de comunicare pornind de Ia problemele specifice identificate prin analiza
nevoilor de formare;

. oferirea serviciilor de consultanţă, monitorizare şi control de calitate, facilitând astfel procesul de
descentralizare in sistemul educaţional;

. promovarea şi realizarea în comunitate şi în beneficiul ei a unei imagini pozitive privind eficienţa
formării profesionale iniţiale şi continue, astfel încât şcoala să se constituie într-un furnizor de
formare ;

fl 1.2. Consideraţii aplicate Ia nivelul Colegiului Naţional Petru Rare~

Pentru anul şcolar 2021-2022, echipa managerială a avut în vedere:

OBIECTIVE URMĂRITE:

. implementarea politicii educaţionale a M.E.;

. crearea condiţiilor pentru asigurarea calităţii în educaţie;

. cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare;

. aplicarea corectă şi consecventă a principiilor managementului educaţional;

. dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a şcolii;

. consolidarea culturii organizaţionale;

. pregătirea sărbătoririi celor 152 de ani de atestare documentară a Colegiului Naţional Petru Rareş;

. menţinerea şi creşterea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu autorităţile locale
I.S.J Neamţ, comunitatea locală.
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1. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

tradiţie in învăţărnântul preuniversitar de peste ISO
de ani;

• prornovarea unui climat psihosocial bazat pe
cooperare, respect, incredere şi înaltă stimă de sine;
un rnediu şcolar competitiv şi prietenos care pune
in practică Excelen(ă prin asiunarea Iradifiel;

• învăţarea online este bazată pe pedagogia
Inc luzivă;

• oferta CDŞ ţine cont de cerinţele elevilor (vot) şi
de resursele umane şi materiale ale şcolii, precum
şi de cererea pieţei educationale naţionale ~i
internaţionale;

. competenţă profesională Ia tin nivel foarte ridicat a
majorităţii cadrelor didactice, orientată spre
realizarea scopurilor educaţionale ale ~colii ;

. rezultate scolare deosebite care situeazá Colegiul
pe prirnul bc în judeţ şi in primele 25 unităţii
~colare Ia nivel naţional;

. existenţa unor parteneriate interne E~i externe
productive pentru mediul educaţional al şcolii ~i
dezvoltate pentru susţinerea procesului formativ al
eleiilor şi cadrelor didactice;

• nivel înalt de aspiraţie educaţionalä şi de reuşită
profesională în cazul majoritŮ~ii elevilor ~i
părinţilor acestora;

. baza Iogistică adaptată pentru susţinerea procesului
educaţional;

PUNCTE SLABE
. aplicarea insuficientă a standardelor de referinţă

pentru o evaluare unitară a elevilor, mai ales în
contextul necesităţii asigurării procesulul educaţional
in mediul online;

. apariţia unor lacune in cunoştinţele elevilor cauzate
de intreruperile periodice ale studiului şi de
perioadele lungi in care şcolile stint inchise;

. lipsa inventivităţii şi creativităţii pedagogice pentru
unele cadre didactice in vederea creşterii motivaţiei
pentru învăţare a elevilor;

— rnulţi elevi si chiar profesori se confrunta cii
probleme in urma acestel perioade pandemice;

• apar foarte niulte probleme de gestionare a stresului;
. rezistenţa Ia schimbare manifestatä de o parte a

cadrelor didactice;
. formarea insuficientă a unor cadre didactice pentru

utilizarea softurilor educaţionale ~i a rnijloacebor
moderne de predare-mnvăţare-evaluare in sistem
online;

. diticultăţi ale şcolii in asigurarea rnijloacelor de
învăţământ pentru toţi elevii şi cadrele didactice in
vederea susţinerii procesului de predare-învăţare
evaluare;

• tin număr mare de responsabilitůţi cc revin tuturor
cadrelor didactice din şcoală;

• spaţii si resurse din Colegiu insulicient puse în
valoare;

II

I I

II

) I

II

I I

II

, I

• in nuniele performanţei, unii profesori nu ţin cont de
transformarile interioare care se produc Ia elevi
datorate vůrstei;

• infrastructura IT insuficientă şi ,,îmbătrânităt’ moral şi
fizic;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
. credibilitatea mare in plan comunitar; • schimbärile legislative pot conduce Ia micşorarea
. deschiderea spre derulare a unor proiecte in nurnărului de ore de CDŞ ~i a celor de profil,

parteneriat intra - ~i intersistemic şi comunitar; afectând chiar oportunitătile;
. integrarea absolventilor in institutii de învătämânt • inentinerea birocraţiei ~i a ritmulul lent in

superior; deMcentralizarea sistemului de înväţământ;
. mediul concurenţial in care se dezvoltă ~coaIa in . statutul cadrelor didactice generează o diminuare a

atragerea resurselor urnane. materiale şi tinanciare~ angajamentului ~i a motivaţiei acestora spre propria
. posibilitatea accesarii de programe şi proiecte cu dezvoltare ~i implicarea Ia dezvoltarea şi schimbarea

finanţare externă; instituţională:
. acordul de infrätire pe o perioadă nedeterminată, cu • impactul stresului şi al anxietăţii asupra nivelurilor

şcoli din LIE; de concentrare şi de studiu;
• ofertele unor firme. ONG-uri, penn-u proiecte de • inipactul decalajului digital asupra majorităţii

colaborare; elevilor, in special a celor vulnerabili;
• acreditarea ERÁSMUS± a şcolii conduce Ia • monitorizarea deíicitară a implicării in opţiunile de

forniarea a majorităţii cadrelor didactice din ~coală, invăţare;
pe o perioadă de 7 ani. in instituţii europene • ~coaIa online poate duce Ia izolarea socială a
abilitate; participanţilor Ia activităţi Ie didactice;

. instituirea unor burse (de tip Zenembisi) pentru imposibilitatea selectării resursei umane;
elevii performeri care urmează studii universitare . tinipul Iimitat a unor părinţi poate determina slaba
in străinătate); implicare a acestora in activităçile ~coIii;

• recuperarea procesului de învăţare prin implicarea
comunităţii (colaborarea cu grupuri şi lideri de Ia
nivelul comunităţii, din societatea civila);

. Colegiul este membru fondator al alianţei
Colegiilor centenare;

S I
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Realizarea docuinentelor de proiectare managerială.
Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost întocmite pe ban
următoarelor:

fl 1. Documente de evaluare si diapnoză:
. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru

desemnate prin decizii interne în anil şcolar 2021 2022;
. Documente de raportare flnanciar-contabilă;
. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.

2. Documente de proiectare:
. Proiectul de dezvoltare instituţionalä;
. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2022.

fl În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 au

n fost emise decizii interne pentru a nurni:. Coordonatorul pentru proiecte şi orograme educative şcolare şi extraşcolare, responsabilii de
comisii metodice;

. Comisii, grupuri de lucru şi responsabili de domenii de intervenţie, cu atribuţii specifice.

Activităţi de aplicare a politicii manageriale

V Încadrarea s-a făcut in conformitate cu metodologia în vigoare şi s-au constituit grupurile si
echipele de lucru necesare bunei desfăşurări a activităţii în anul şcolar 2021 2022;

I S-au constituit comisiile Ia nivelul şcolii, aducându-se Ia cunoştinţa şefilor acestora obligaţiile ce
le revin;

V S-au întocmit 6sele posturilor şi cantractele de muncă pentru cadrele didactice nou angajate în
şcoală;

I S-au reînnoit autorizaţii de funcţionare acolo unde era cazul.;
I S-au parcurs etapele prevăzute de OMEN 5460/2018 cu modificările ulterioare, Metodologia

cadru privind mobilitatea personalLlui didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar
2021-2022. In baza acestei metodologii au fost ocupate orele rămase libere după 9 septembrie
2021;

I În luna ianuarie februarie s-a întocmit proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2022-2023
propunându-se posturile vacante în vederea parcurgerii etapelor de mobilitate a personalului
didactic, prevăzute de metodologie. OMEC nr. 5259/ 12.11.2019.

V s-au realizat frecvent întâlniri informale şi formale cu cadrele didactice, pentru a discuta nivelul de
realizare a obiectivelor de învăţare şi formare de competenţe specifice, probleme identificate Ia
nivelul colectivelor de elevi sau prcbleme de etapă;

I au fost organizate întâlniri cu pärinţii Ia nivelul claselor şi Ia nivel de şcoală, Comitetul
Reprezentativ de Părinţi şi Asociaţ;a de părinţi a C.N.P.R fund un colaborator permanent al şcolii
şi un susţinător al activităţilor acesteia;
s-au organizat întâlniri ale conducerii şcolii cu reprezentanţii elevilor/cicluri de învăţământ şi
reprezentanţii elevilor din clasele terminale, pentru a discuta aspecte specifice legate de activităţile
şcolare şi extraşcolare organizate;

I Prin decizie internă a fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control managerial intern şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei mai sus amintite. Aceasta a elaborat
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern manageńal şi toate documentele strategice,
tactice şi operaţionale, subsecvente e specifice;

I Echipa manageriala şi CA au urmă.it respectarea legislaţiei în vigoare, punând accent pe creşterea

9
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calităţii activităţii instructiv-educative.
“ S-a întocmit planul de activitate al CA, ternatica propusă vizând atât probleme administrative, cât

şi probleme legate de calitatea procesului instructiv-educativ, de ritmicitatea evaluării, de
absenteism;

V S-a avut în vedere respectarea actelor normative — Regulamentul de organizare si ńincţionare a
unităţilor şcolare, a celorlalte documente legislative in vigoare. S-a reactualizat şi aprobat
componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în concordanţă cu prevederile Legii Nr.
87 13.04.2006.

V A fost promovat un climat de transparenţă în care să lie asigurată implicarea cadrelor didactice, a
reprezentanţitor comunităţii locale, a elevilor şi a părinţilor în activităţile curente şi în actul
decizionat. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:

V Respectarea întocmai a prevederilor legate în vigoare privind rolul Consiliutui Profesoral şi at
Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;

Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de Consiliul
Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului Municipiului Piatra Neamţ şi
părinţilor. Participarea Ia şedinţele Consiliului de Administraţie a fost corespunzătoare pentru asigurarea
cvorumului. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie au participat reprezentanţii sindicatelor din
unitatea de învăţământ;

V Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor şi a Consiliului Reprezentativ al
Părinţilor.

V S-a elaborat raportul de activitate pentru anul şcolar precedent, 2020—2021.

Activitatea de monitorizare şi control

1. Pentru activitatea didactică:
. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a I I

acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în

activitatea acestora;
. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi Ia clasă;
. Analiza rezultatelor obţinute de elevi Ia concursuri şcolare;
. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor;

2. Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
. Controlut periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar

contabil;
. Verilicarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitut financiar-contabil;
. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului nedidactic;
. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei;
. Casarea mijloacelor fixe. I I

Au fost centralizate, pe şcoală, procedurile de monitorizare şi autoevaluare a activităţii şcolii Ia
nivelul Consiliutui Profesoral, Consiliului de Administraţie, CEAC, comisiilor permanente, comisiilor
metodice, compartimentelor funcţionale ale şcolii. La nivelul unităţii şcolare există proceduri de sistem şi
proceduri operaţionale formalizate care reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment
funcţional, conform prevederilor legale. Acestea au fost actualizate permanent, în funcţie de nevoile
interne identificate. I I
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Cap. II. Calitatea în educafie. Valori ARACIP

Raport anual de evaluare internă a ealităţii

1. Responsabil comisie CEAC: prof. \‘işan Carmen Mihaela
2. Olaru Liviu profesor membru (secretar CEAC)
3. Dunăre Mihaela profesor , reprezentant al corpului profesoral,
4. Negru Daniela profesor- membru
5. Grigoraş-Popa Gheorghe, -profesor- reprezentant al sindicatului
6. Tofan Ramona repr. Consiliu Local
7. Onţanu loana repr. Părinţilor

Coordonator: prof. Jora lonela-Claudia

Atribu(iile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2021-2022:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplica procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de

fl îmburiătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura

n cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnescbilunar în şedinţe de lucru în scopul ciseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat
calificativele obţinute, identificä punctele tan şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în
scopul creştern calităţn activităţii pe diverse domenii de interes.

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din unitate şi-a proiectat activitatea
pentru anul şcolar 2021-2022 pe baza docurnentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective
strategice:
• Dezvoltarea unei culturi S~ a unei mentalităti a calitătii Ia nivelul întregului personal a! liceului,

cadre didactice, cadre didactice au.xi!wre, personal nedidactic), al elevUor si al părintilor

fl • Realizarea unei diagnoze complete dc~ipre cunoştinýele si interesele elevUor
. EĄcientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia într-un proces activ- participativ;

fl • Monitorizarea si autoevaluarea calitf,tii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor

•~1 • Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional sidezvoltarea culturii parteneriatului.

fl • Dezvoltarea capacita(ii institutionale a liceului.
In ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat Conform planului managerial a! CEAC,

fl respectându-se termenele proiectate.

n ) In luna septembrie s-a elaborat un plan de activităţi CEAC prin:. Stabilirea grafic~lui întâlnirilor de lucru.
• Stabilirea responsabilităţilor individuale si a termenelor de realizare.
. Stabilinea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii.

fl Colaborarea la realizarea RI în coirformitate Cu legislaţia în vigoare.
) In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al comisiei.
) In cadrul întâlnirilor cu parintii din lunile octombrie 2021 si iunie 2022, s-a aplicat şi valorificat

un chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile
oferite de unitate.

fl ) Incepând cu luna noiembrie 2021 s-a realizat elaborarea de proceduri operationale pentru punerea
în practică a politicilor educaţionale, respectandu-se ceninţele interne şi externe şi asigurând

fl cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat informarea

n personalului angajat al liceului şi informarea păninţilor cu privire Ia documentele şcolare şiprocedurile ce se aplică în unitate.
) Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora, CEAC a elaborat

conţinutul portofoliului cadrului didactic, conţinutul portofoliului elevilor. Centralizarea
exemplelon de bună practică oferi.e de reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune
practici aflat în lucru;

) In lunile decembrie şi martie meribrii CEAC au elaborat si aplicat o serie de chestionare care au
vizat:

11
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- gradul de satisfacere a parintilor in legătura cu serviciile oferite de liceu;
- analiza inter-relaţionării resurselor umane;
- analiza managementul comunicării Ia lecţie;
- analiza utilizării metodelor de evaluare;
- analiza utilizării resurselor la lecţie;
- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii liceului,
prezentate cadrelor didactice. Pc baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de
imbunatatire a activitatii in anul scolar viitor. ł

) Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, Conform criteriilor stabilite de legislaţia în
vigoare;

) Verificarea periodică a documentelor iiceului şi valorilkarea informaţiilor în planul de
îmbunătăţire;

) Pe parcursul ambelor semestre s-au 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 copiii, cu alţi
profesori, Cu alţi membri ai personalului Ş~ CU managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin
evaluare periodică a activităţii, care să se refere atât Ia sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi
Ia celelalte atribuţii care Ic revin ca membri în alte comisii de lucru.

) Evaluarea standardizată a progresului copiilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a altor
instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul. I I

) In semestrui al 11-lea d-na prof. Ilie Aida a participat Ia un curs de informare iniţiat de către
ARACIP cc a vizat completarea raportului anual de evaluare interna RAEI, informatii Care ne vor
fi de ajutor pentru întocmirea raportului.

OBIECTJV FUNDAMENTAL
Implementarea unui sistem de management a! calităţii bazat pe o politică, o structură
organizată şi o documentujie care să permită monitorizare evaluarea, intervenfia preventivă şi
îmbunătăţirea continuă a calităţü.

OBIECTJVE GENERALE
- Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate Ia nivel naţional,

european şi mondial.
- Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi profesionale

a elevilor.
- Realizarea unui proces educativ de calitate. I I
- Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât Ia nivelul personalului didactic

cât şi al elevilor

OBIECTIVE SPECIFICE I I
- Îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ.
- Buna relaţionare a actorilor procesului educativ.
- Optimizarea calităţii ofertei educaţionaie realizate de unitatea şcolară şi a niveiului standardelor I I

educaţionale atinse de dcvi.
- Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice.
- Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii.
- Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaiuării pe baza criteriilor de calitate pe discipline,

catedre, nivele.
- Asigurarea feedback-ui din partea elevilor şi al cadrelor didactice.
- Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi,

cadre didactice, comunitate iocală).

12
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- Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale Ia nivelul unităţii şcotare.
- Stabilirea variantei optime de marketing educaţional pentru fiecare an şcolar.
- Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de şcoală.

PARTEA A 11-A
fl DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE IMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Domeniul A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ se referă Ia:

a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1. S-a avut în vedere ca documentele proiective (proiectul de dezvoltare instituţională, planul de aplicare),
politicile, procedurile şi activităţile să respecte cerinţele interne şi externe şi să asigure calitatea şi

r consecvenţa programelor de învăţare.
2. Obiectivele strategice, ţintele şi valorile sale să he înţelese pe deplin de toţi membrii personalului şi de

fl toţi factorii interesaţi.

b) Baza materială
1. S-a căutat ca echipamentele, materialele ~i spaţiile de specialitate să lie adecvate specialităţii (uride este
cazul) şi să îndeplinească standardele curerte;

fl 2. Spaţiile, clădirile şi echipamentele să Be renovate, în bună stare de funcţionare şi accesibile tuturor
grupurilor de elevi, sA he semnalate prin iniicatoare şi să lie uşor de localizat.

n C) Resurse umaneIn ceea ce priveşte mariagementul resurselor umane, s-a urmărit ca:
1. Resursele să lie eficace gestionate, astfel încât să sprijine procesul de învăţare şi formarea şi
đezvoltarea profesionala a cadrelor didactice

fl 2. Toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului să lie definite şi înţelese; poziţiile de
autoritate să he clar definite şi recunoscute

DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONA[JĂ se referă Ia:

a) Conţinutul programelor de studiu

1. Să se armonizeze cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei
2. Obiectivele de învăţare ale programelor să includă criterii şi metode de evaluare sumativă care să he
adecvate scopului şi care să tie re’~izuite priodic

fl b) Rezultatele învăţării

1. Evaluarea iniţială sA ofere o imagine exactă pe baza căreia să se poată planifica un program de învăţare
2. Informaţiile privind evaluarea învăţării 3i rezultatele dobândite, inclusiv analiza performanţei diferitor
grupuri de elevi, să he folosite pentru dezvltarea programelor de învăţare

c) Activitatea financiară

I. Să se efectueze audituri financiare periodice în conformitate CU cerinţele fiscale şi legale;
fl 2. Dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor să se bazeze pe tin management financiar

responsabil.

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII se referă Ia:

fl a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
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Şcoala a căutat să vină în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare prin:
- Extinderea caracterului democratic a managementului şcolar;
- Atragerea familiei în calitate de partener principal at şcolii;
- Realizarea colaborării cu toate categoriile comunitare interesate; I
- Atragerea tuturor factorilor ce pot contribui Ia rezolvarea problemelor şcolii;
- Revizuirea periodică a ofertei educaţionale şi a procesului de dezvoltare; I
- Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral;
- Satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educaţiei; I
- Pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale şi a integrării active în comunitate.

Au fost completate date referitoare Ia:
- Date de identificare a unităţii de învăţământ (tipul unităţii de învăţământ, niveluri de învăţământ

din unitatea şcolară, filiere, profiluri, limbi străine studiate, număr de clase, număr de elevi, forme
de învăţământ, condiţii de acces în şcoală, baza materială a şcolii, resurse materiale, fond de carte
din bibliotecă), resurse umane (număr de cadre didactice cu doctorat, cu grad I, cu grad II, cu I
definitivat; număr total de cadre didactice şi acoperirea normelor), efective şcolare, număr total de
absenţe, număr de absenţe motivate/nemotivate, situaţia şcolară Ia sf&şitul anului şcolar,
distribuţia elevilor pe tranşe de medii, media minimă de intrare în clasa a IX-a Ia nivel liceal,
rezultate la teste naţionale, rezultate Ia examenul de bacalaureat, date referitoare la elevi, la cadre
didactice, discipline opţionale în anul şcolar anterior, inventarul şcolii, etc..

Indicatori de performanţă: I

A fost completat nivelul de realizare al indicatorilor de performanţă conform standardelor de
acreditare şi de evaluare periodică şi standardelor de referinţă pentru cele trei domenii: capacitate I
instituţională, eficacitate educaţională, managementul calităţii gimnaziu şi liceu (filiera teoretică).

Alte activităţi:
- Numirea responsabilităţilor şi constituirea comisiei. I I
- Redactarea planului operaţional.
- Aplicare chestionare cadre didactice, elevi, părinţi. I
- Revizuirea fişe post şi evaluare personal. I
- Revizuire, avizare proceduri.
- Realizarea manualului calitäţii.
- Planificarea de programe de învăţare.
- Evaluari iniţiale/finale. I
- Monitorizarea promovării ofertei educaţionale. .

- Monitorizarea asigurării securităţii elevilor. I I
- Verificare poi-tofoliu cadre didactice. I I
- Veriflcarea portofoliile elevilor.
- Observarea lecţiilor şi completarea flşelor de observaţie. I
- Monitorizare completării cataloagelor şcolare.
- Monitorizarea progresului şcolar. I
- Completarea flşelor de monitorizare despre implementarea principiilor de calitate.
- Raportul de autoevaluare final. I I
- Plan de îmbunătăţire. I
- Raport de monitorizare.
- Intocmirea fişelor de sinteză asistenţe.
- Sortarea, păstrarea şi veńficarea materialelor şi dovezilor. .

- Verifîcarea documentelor oficiale. Li
- Intocmirea de instrumente de lucru. I

Dificultăţi întâmpinate aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:

LI



Raporiprivind starea invăţămántnlui în C.N.P.R

. Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici Ia nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin
monitorizarea pe verticală).

. Rezistenţa Ia schimbare şi ritmul kent de adaptare a corpului profesoral Ia soluţiile inovatoare,
constructive pe linia creşterii calităţ:i actului didactic.

. Întreprinderea de acţiuni menite să eűcientizeze procesul de învăţământ

. Realizarea Ia nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare/sintezelor de curs/fişelor de
documentare pentru fiecare discipinălmodul/ nivel şi postarea acestora pe portal Ia începutul
anului şcolar, urmând ca elevii să-şi tipărească aceste materiale pentru a le avea în portofoliu.

. Proiectarea şi realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât mai
des posibil lucrul pe grupe şi diferen ierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev în vederea
dobândirii de competenţe şi demonstrarea de atitudini.

. Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv evoluţia şi
nivelul de pregătire ale elevului şi sä respecte principiul notării ritmice.

. Valorificarea temelor pentru acasă ii procesul de consolidare a învăţării.

. Insuficienta diseminare a informaţiiior de interes major Ex: adaptarea Ia cerinţele pieţei muncii

. Centralizare sporadică a informaţiil~r esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern.

. S-au realizat proceduri pentru punerea în practica a politicilor educaţionale, respectându-se
cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri
sunt funcţionale, fund formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare Ia învăţământul
preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a ft în
acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.

. Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM şi a stabilit
modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate
anual şi monitorizate trimestrial.

. Documentele proiective ale comisiei. Planul operational, Regulamentul de functionare a comisiei,
Planul managerial, au fost realizate in conformitate cu metodologiile în vigoare.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune

P1 şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare s-a realizat planul
de îmbunătăţire conform politicii stabilite ce organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia.

Elaborarea planurilor de îmbunătăţ.re s-a realizat prin identifucarea punctelor slabe descoperite in
urma rapoartelor de monitorizare internă şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite.

Indicatorii de performanţă şi stancardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea,
desfăşurarea şi monitorizarea programelor ~e învăţare şi serviciilor.

P1 AIte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:

. Participarea Ia elabora.rea documentelor de planificare strategică PDI, PM, Planului Operaţional
din PDI.

. Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în vederea
eficientizării gradului de implemenrare a măsurilor corective CEAC.

. Actualizarea avizierului CEAC.

. Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de
îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate.

. Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor de
lucru comisii. Procedurile difucil Je aplicat au fost îmbunătăţite, fund avizate şi aprobate de
Consiliul Profesoral şi Consiliul de kdministraţie.

. În funcţie de situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi
contestaţiilor.

. Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii
standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o
evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă.

. Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identifucare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor
elevilor de clasa a VIII-a.
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. Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofolillor şi dosarelor catedrelor, ariilor
curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de
îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora.

. Colaborarea Ia realizarea ROl în conformitate cu legislaţia în vigoare.

. Completarea platformei de luCru cu datele necesare finalizării RABI.

. Aplicarea şi interpretarea chestionarelor către elevi şi părinţi.

. Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi
implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere.

. Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de
cultura calităţii în rândul cadrelor didactice

. Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea unor
programe şi training-un având ca scop Conştientizarea importanţei autoevaluării, a
managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de
îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice.

. Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de
bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi
verticală).

. Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didaetiCe în vederea elaborării şi
implementănii programelor de învăţare, de performanţă şi remediere.

. Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă peniodiCă.

. Revizuirea periodiCă a documentelor specifice.

. Îmbunătăţirea relaţiilor de luCru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi
profesori, Cu alţi membri ai personalului Şi Cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin
evaluare periodica a activităţii profesorilor, care să se refere atât Ia sarcinile stabilite prin fişa
postului, cât şi Ia eelelalte atnibuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru.

. Desfăşurarea de şedinţe de luau Ia nivelul catedrelor pe tema învăţănii centrate pe elev şi a orelor
demonstrative Ia nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună
practică.

. Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres
şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar Ia nivelul
colegiului.

SOLUŢII POSIBILE

elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizănii activitäţilor 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;

• elaborarea unui număr mai mare de proCeduri care să devină şi funcţionale prin aducerea Ia
cunoştinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;

• aplicarea şi valonificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a
beneficiarilor în Iegătură cu serviciile oferite de şcoală;

. centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii Catedrelor şi popularizarea
acestora. )
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INFORMATII GENERALE

DATE DE IDENTIFICARE:

en unităţii dë învăţăn*it : Colegiul Naţionaĺ ,,PETąRU-RARE

Lu tatc dc în\’ăĘămdnt cli n si stcm u I dc stat / particular:
I flVă~ă!TWflt dc stat
local itatc / udc~:
Piatni Ncaiuţ. ucl. iNc~uifl
Aclrcsa :
Str. StcÍaii ccl Ni arc. ur. 4
Cod ~~OŞta I:
6101W

Iciclhu 0233/213751; Fax: 0233/2325~8

— mall: en pr. pn ~~rnaiI.eorn

• iveluri de învăţământ / specializări /cahłicări profesionale autoriza e să funcţioneze provizorlu /
creditate: , ..

văţărnânt gimnazial; învăţământ~ liceal c specializările: maternatică-informatică;
ele naturii’ tim e sociale. .
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A) INFORMAŢIJ PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI Ia începutul anului şcolar:

Nivel de Număr de chisel Număr de elevi / Forma de Limba de
Clasa ..învăţământ grupe copu I adulţi: învăţământ predare

cLa V-a 1 28
ci. a VI-a 1 32

Secundar inferior
ci. a VII-a 1 35Girnnaziu din care
ci. a VIII-a 1 35

Total 4 130
ci. a IX-a 6 158 Zi românăLiceal, (ciciul ci. a X-a 6 172 Zi română

inferior) din care
Total 12 330

Liceal (ciciul ci. a XI-a 6 176 Zi română
superior) ci. a XII-a 6 176 Zi română

Total 12 352

B) Distribuţia efectivelor de dcvi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil I domeniu,
specializare

Număr NumărNr. ert. Nivei Filieră Profil Specializarc
clase dcvi

Ştiinţe sociale
2MatematicăLiceal Teoretică Uman Real a-IX a 2inforrnatică 158
2Ştiinţele naturil

Ştiinţe sociale
2MatematicăLiceal Teoretica Urnan Real 22. informatica
2Ştiinţelc naturii

Ştiinţe sociale
2MatematicăLiceal eoretică Uman Real a- 2

informatica
Ştiui na

soG.
atematiceal eoretică Urnan Real a-X -

I nfonnaticä
tim ele naturii

INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C.1. Personalul de conducere:

tJnitatea detJnitatea dcVechime Documentul Modalitate îuvăţământ IaDirector (numele şi Calificarea Gradul în’äţămant Ia
a catedr de numire în a numirii care este titularprenumele) didactic are are norma Ohs.

îuncţie pe funcţie de bază (dacă e cazul)

Grigoruť Profesor s Decizie isj Colegiul Colegiul
concurs Naţional NaţionalOniciuc nr.1835 ,,Petru-Rareş” ,,Petru-Rareş”
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i ector adjunc Colegiul Colegiul
Decizie ISJ

Claudia Profesor S 1 I 18 nr.1836 concurs Naţional Naţional
onela ora ,,Petru-Rareş” ,,Petru-Rareş”

C.2.Personalul didactic:

Observaţii - dacă
Număr de cadre Număr de este cazul

Număr de didactice cu norma cadre Modalitatea angajării pe (personal didacticNurnăr de
Număr total norme de bază în unitatea calificate / post* (titularizare, cu studii în

de cadre didactice de învăţământi titLiari/procent din procent din detaşare, suplinire, străinătaten’jmăr de norme
didactice intregi procent din număr numär de transfer;exprim are hlWîntregi postun cadre nurnerică şi procentuală) eechivalate în

posturi de persoane norme
întregi, după caz didactice Rom~ia)

Titularizare 38 Titulari
detaşaţi — 10

54 46,82 39/72,22% 38/70,37% 54/100% Titulari P0 - 30
Suplinitor— 5 Suplinitori

P0-I
*Notă:

Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire Ia modalitatea
angajării pe post în conforrnitate cu Legea ir.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997

Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire Ia modalitatea
fl angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC 5656/2004,

precum şi cu precitările MEdCT nr.34536/ 8.06.2008
fl Distribuţia pe grade didactice a personakului didactic angajat:

. . . Nurnăr ersonal did eticfl urn . personal di ache cahficat: .Necahflca

ără deflnitivat

47 2 2 3 Nu este cazul

C.3. Personalul didactic auxiliar- număr PC categorii:

U

Administrator
financiar

fl contabil e

Secretar şef

Administrator
de patrimoniu

Analist
programator

sub normativele
privind

tueadrarea
categorici
respective

de ersonal

Ia nivelul
normativelor

privind încadrarea
eategoriei respective

de ersonal

peste normativele
priviud

încadrarea
categoriei

respective de
rsonal

La nivelul normativelor

La nivelul normativelor

U
octorat

9

Cu gradul I
u Cu

radul II Defmitivat

Ge
er twa

1

iirm e~
C

j r
a . .ca 0

p

1 1

1

1 1

La nivelul normativelor

La nivelul normativelor

1 1
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Secretar 1 1 La nivelul normativelor

Bibliotecar 1 1 ,,La nivelul normativelor

Informatician 1 1 La nivelul normativelor

Laboranţi 2 2 La nivelul normativelor

Administrator
1 1 La nivelul normativelorfinanciar

Inginer de 1 1 La nivelul normativelor
sistem

C.4. Personalul nedidactic număr e cate orii :

I eo’i II
sub normativele Ia nivelul

Peste normativele I $u privind încadrarea normativelor privind . .

. . privind încadrarea• vie categoriei încadrarea categoriei .

n a I respective de respective de categoriei respective ł
de personalpersonal personal

La nivelulÎngrijitor 8 8
normativelor

La nivelulPaznie 1 1 I I
normativelor

Muncitor La nivelul
6 6calificat normativelor

La nivelulPaznic 1 1
normativelor

C) INFORMA II PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

. . . .

. 1

Ii

U 1~’ •

D INFORMA II PRIVIND SPA IILE A[JXILIARE
Nr. Număr

Tipul de spaţiucii. s au
Bibliotecă şcolară / centru de informare şi1. 1

documentare
2. Spaţii sanitare 13
3. Spaţii depozitare materiale didactice 8
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E) INFORMATII PRIVIND SPATRLE ADMINISTRATIVE _________________

1. Secretariat 1
2. Spaţiu destinat echipei manageriale I
3. Contabilitate 1
4. Casierie 1
5. Birou administraţie 1
6. Cabinet medical 1

F) CURRICULUM
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin O.M.Ed.C.I. cu număr 3410
din data 16.03.2009 pentru învăţământul liceal, Filiera teoretică, Profil Umanist şi Real.

Rezultate Ia evaluări naţionale susţinute in anul şcolar anterior:

Limba română

5
0 0
S S

0
5-5,99 6 6,99 7-7,99 8 8,99 9-9,99

1.

10

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Matematică

Nr. ~,. . Nuniăr
I ip’iI de spatiti ..

ert. spaţii

30

25

20

15

10

6-6,99 8-8,99



Rezultate Ia examenul de bacalaureat

35

30

25

20

15

10

31

5

0

1 1

5-5,99 6-6,99 8-8,99 9-9,99

I I

I I

I I

25

20

15

10

5

0

Limba română- uman 55
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Li,nba română -real -SN

I I

I I

I I

I I

I I

6-6,99 7 7,99 8-8,99 9-9,99



Matematică real MI

n
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10 12

9-9,99

8-8,99

10

9-9,99

8-8,99

7 7,99

6 6,99

5-5,99

10 17

9-9,99

8-8,99 9

7-7,99 0

6-6,99 1

5-5,99 0

0 5 12 15 20 25

Matematieă real SN

17 7,99

6-6,99 0

5-5,99 0

0

Lstorie - uman SS

15

0
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G) Date referitoare Ia elevi, cadre didactice, activitate managerială:
Număr de elevi care au obţinut premii la olimpiade, concursuri pe discipline: după
reluarea competiţiilor şcolare, numărul participanţilor a fost unul semnificativ - 355
Număr de cadre didactice din şcoală care sunt autori de manuale şi auxiliare şcolare: 9
Număr de discipline opţionale: 68

Activităţi de îmbunătăţire a activităţii realizate:
1. Atragerea de resurse extrabugetare obiectiv: Suplimentarea surselor bugetare de finanţare în

vederea îndeplinirii planurilor manageriale anuale.
2. Colectarea datelor - obiectiv: dezvoltarea bazei de date CEAC.
3. Promovarea unei oferte educaţionale formative, funcţionale şi atractive obiectiv important:

elaborarea programelor CDŞ.
4. Realizarea de proiecte educative anuale cu implicarea tututor claselor obiectiv: atragerea

elevilor spre şcoală prin realizarea de activităţi extraşcolare şi de timp liber.
5. Revizuirea strateglilor CEAC - obiectiv: creşterea eficienţei identificării punctelor slabe/tari, în

vederea creşterii calităţii actului educativ şi al managementului şcolii.

Activităţi de evaluare internă:
1. Creşterea calităţii procesului instructiv — educativ - obiective: identificarea punctelor

vulnerabile în demersul de pregătire suplimentară pe întreg parcursul anului şcolar 2021-2022;
elaborarea şi aplicarea de proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării.

2. Evaluarea rezultatelor activităţilor extracurriculare — creşterea implicării elevilor în viaţa
comunităţii şcolare şi a comunităţii locale; creşterea gradului de satisfacţie al elevilor implicaţi în
activităţile extracurriculare.

PARTEA A-Ill-A

Fişă de autoevaluare privind:

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi

STANDARDELOR DE REFERINŢĂ - (H.G.1534/2008)

Se va preciza Fri dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus,), nivelul de îndeplinire:

Nr. . . Calillcativul
ndicatori de performanţa

acordat I I
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

) structurile institu ionale administrative i mana eriale I I

~ xistenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de B
dezvoltare şi planul de implementare) I I

2 rganizarea intemă a unităţii de mnvăţămâiit B

~ xistenţa şi fiincţionarea sistemului de comunicare internă şi FB
xtemă

4 uncţionarea curentă a unităţii de învăţământ FR

~ xistenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; FR
gistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.

6 sigurarea serviciilor medicale pentru elevi FR I I

‘~ sigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea E I I
şcolară, în timpul destkurării programului

8 sigurarea serviciilor de orientare i consiliere ntru elevi. FB
b baza materială

9 xistenţa şi caracteństicile spaţiilor şcolare E
10 tarea spaţiilor şcolare FR

24
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11 ccesibilitatea spaţiilor şcolare E

n 12 tilizarea spaţiilor şcolare E
13 xistenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor FB

~1 administrative
1 xistenţa, caracteristicile şi hincţionalitatea spaţiilor auxiliare

fl 5 ccesibilitatea spaţiilor auxiliare
. tilizarea spaţiilor auxiliare It

tarea cu mijloacele de învăţămârt Şi cu auxiliare curriculare

—‘ 18 xistenţa şi dezvoltarea fondului bioliotecii şcolare/ centrului de Finfornwe şi documentare
19 tarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. It

20 ccesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de FB
văţământ şi auxiliarelor curriCulare

21 rocurarea şi utilizarea doCumentelor şcolare şi a actelor de studii It
C resurse umane

22 anagementul personalului didacti: şi de conducere F

23 anagementul personatului didacti: auxiliar şi personalului FB
—9 edidactic

DOMENIUL: B .EFICACITATE EDUCAŢIONALA
a on inutul ro ramelor de studiu

24 finirea şi promovarea ofertei educaţionale E
25 Existenţa parteneriatelor Cu reprezentanţi ai comunităţii E
26 roiectarea curriCulumul-ui FB
27 Realizarea curriculumul-ui FB

b ezulateleînvă 1
28 Evaluarea rezultatelor şColare

9 valuarea rezultatelor la activităţde extraCurnculare (extra
lasă i extra- colare

C activitatea de cercetare tHu ifioă sau metodică du ă caz
30 Activitatea ştiinţifică FB
31 ctivitatea metodică a cadrelor d±dactice PB

d activitatea financiarä a or aniza iei
32 Constituirea bugetului şColii FB
33 Execuţia bugetară FB

DOME UL: C. MA A EME TUL CALITAŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34 xistenţa şi apliearea procedurilor de autoevaluare FB
instituţională

35 Existenţa şi aphcarea procedurilor inteme de asigurare a B
calităţii ,

3 . Dezvoltarea rofesională a rsonalului FB
) . eduiű . ván . ierea oni oiizarea şi evizuirea periodica ogramelor şi activitaţilor

—1 estaşurate37 Revizuirea of’ertei educa ionale si a roiectului de dezvoltare PB

fl procedu objective i trans arente de e’ aiuare a ezultatelor învă ii
38 xistenţa şi aplicarea proceduritor de optimizare a evaluării învăţării PB

) rocedun de eva uare rio ică a calită cot ului ro esoral
—‘ 9 Evaluarea calităţii activităţii cor2ului rofesoral FB

e accesibilitatea resursetor adec’ ate învă art
40 0 timizarea accesului la resursele educaţionale FB

fl baza de date actualizată sistematic refertoare Ia asi urarea internă a calită ii
41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ
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) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire Ia programele de studii şi, după
az, certificatele di Iomele i calificările oferite

42 Asigurarea accesului Ia oferta educaţională a şcolii
func ionalitatea structurilor de asi urare a calită ii educa ici, conform le ii
43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu

~evatuarea internă a calităţii

FB

B

I)

If

II

It

II

‘‘

II
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fl PARTEA A tV-A

Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2021-2022

Pentru îmbunătăţirea serviciilor educaţionale oferite de către CNPR, în anul şcolar 2021-2022 se
fl vor realiza următoarele activităţi specifice s se vor întreprinde următoarele seturi de măsuri:

DOMENIUL A: CAPACITATE IJ4STITIJŢIONALĂ

a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
In ceea ce priveşte structurile insti uţionale, administrative şi manageriale se vor avea în vedere

următoarele tipuri de măsuri:
1. Se va urmări ca documentele proiective (proiectul de dezvoltare instituţională, planul de aplicare)

politicile, procedurile şi activităţile, să Vie adaptate cerinţelor interne şi exteme şi să asigure
calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare.

2. Obiectivele strategice, ţintele şi valorile sale să lie înţelese pe deplin de toţi membrii personalului
şi de toţi factorii interesaţi.

3. In cadrul organizaţiei să existe o comunicare eficientă.
4. Să se dezvolte parteneriate şi colaborari eficiente cu factorii interesanţi, externi.
5. Informaţiile şi sistemele de înregis:rări să Vie cât mai exacte, actualizate şi păstrate în condiţii de

siguranţă şi confidenţialitatea, să pcată Ii inspectate şi să Vie revizuite în mod regulat.
6. Organizaţia să ofere elevilor sprijin un mediu sigur şi sănătos.

b) Baza materială
1. Se va căuta ca echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate să fie adecvate diferitelor

discipline de învăţământ şi să îndeptinească standardele curente;
2. Spaţiile, clădirile şi echipamentele să lie renovate, în bună stare de funcţionare şi accesibile

tuturor grupurilor de elevi, să Vie se’,nalate prin indicatoare şi să Vie uşor de tocalizat.
3. Condiţiile şi mediul de lucru să lie gestionate eficace şi să asigure relaţii de lucru optime

c) Resurse umane
În ceea ce priveşte managemntul resurselor umane, se va urmări ca:

I. Resursele să Vie gestionate corect astfel încât să sprijine procesul de învăţare şi formarea şi
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

2. Toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului să Vie definite şi înţelese; poziţiile de
autoritate să lie clar definite şi recuroscute;

3. Toţi membrii personalului să aibă acces Ia cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele
br;

4. Toţi membrii personalului să lie aagajaţi în conformitate cu legislaţia bocală şi naţională privind
ocuparea forţei de muncă şi egalitatea sarcinibor.

5. Profesorii să demonstreze că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizată Ia un
nivel care să asigure predarea, învLarea şi evaluarea eficace a programelor.

6. Confbictele şi problemele personale să se rezolve în mod eficace; soluţiile găsite să lie
satisracătoare pentru toate părţile implicate şi să răspundă nevoilor acestora.

fl DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCÄŢIONALĂ

a) Conţinutul programelor de studiu
1. Se vor armoniza conţinutul prograrelor cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei;
2. Programele de studiu vor include c’iterii şi metode de evaluare predictivă, formativă şi sumativă;
3. Programele de învăţare vor trebui să îndeplinească cerinţe externe şi să Vie receptive faţă de

situaţia Ia nivel local, regional, naţional şi european;
4. Programele de învăţare vor sprijini şi vor spori valoarea învăţării practice şi teoretice;
5. Programele de învăţare vor defini î~ mod clar traseele de continuare a studiilor.
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b) Rezultatele învăţării
1. Evaluarea iniţiată va căuta să ofere o imagine cât mai exactă pe baza căreia să se poată planifica

programe de învăţare adecvate;
2. Informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv analiza performanţei

diferitor grupuri de elevi, vor ii folosite pentru dezvoltarea programelor de învăţare;
3. Obiectivele de învăţare ale programelor vor include criterii şi metode de evaluare sumativă care să

tie adecvate scopului şi care să tie revizuite în mod regulat;

c) Activitatea financiară I I
Activitatea financiară se va ameliora prim

1. Efectuarea de audituri financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi legale;
2. Dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se va ban pe un management financiar

responsabil.
3. Va urmări să se realizeze o execuţie bugetară cât mai corectă.

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Şcoala va trebui să vină în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare prin:

1. Aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională;
2. Realizarea unui echilibru între cererea şi oferta de educaţie;
3. Extinderea caracterului democratic a managementului şcolar;
4. Atragerea familiei în calitate de partener principal al şcolii;
5. Instituirea de proceduri objective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
6. Realizarea colaborării cu toate categoriile com’mitare interesate;
7. Atragerea tuturor factorilor ce pot contribui Ia rezolvarea problemelor şcolii;
8. Revizuirea periodică a ofertei educaţionale şi a procesului de dezvoltare;
9. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral;
10. Satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educaţiei;
11. Pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale şi a integrării active în comunitate;
12. Asumarea unui rol activ în identificarea şi rezolvarea unor probleme ale comunităţii;

Pentru a răspunde acestor deziderate, colegiul va trebui să orienteze eforturile sale spre elev, care
reprezintă centrul de interes al oricărei orgar~izaţii şcolare.

b. Rezultate scontate
In urma aplicării măsurilor de ameliorare a calităţii serviciilor educaţionale oferite de către şcoală

estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
1. Asigurarea în fiecare an şcolar, pentru fiecare cadru didactic din şcoală, a cel puţin 30 de ore de

formare şi perfecţionare, în füncţie de nevoile identificate;
2. Amenajarea şi dotarea specifică a sălilor de clasă, astfel încât, să facă posibilă desfăşurarea

procesului de învăţământ în laboratoare şi cabinete de specialitate Ia toate disciplinele;
3. Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, de grup;
4. Crearea unui climat de siguranţă ńzică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii;
5. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei din perspectiva democratizării

acestuia, al descentralizării şi al creşterii autonomiei unităţii şcolare
6. Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active folosind laboratoarele de

informatică;
7. Crearea unui climat de muncă pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a atinge performanţa

dorita;
8. Perpetuarea valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor specifice zonei Neamţului;
9. Asigurarea accesului Ia informaţie pentru toji elevii;
10. Asigurarea funcţionalităţii bazei sportive, bibliotecii, laboratoarelor şi cabinetelor;
11. Stimularea participării elevilor Ia concursurile şcolare, locale, regionale şi naţionale;
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Concluzii

Calitatea este legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori: participanţii Ia
procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general. Accentul cade PC îmbunătăţirea calităţii

fl procesului de EFP (Educaţie şi Formare Profesională), pe rezultatele învăţării, orientare profesională,
sprijin şi evaluare. Se promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi a angajamentelor de învăţare pe
parcursul întregii vieţi. Astfel, participanţi Ia procesul de învăţare şi experienţa de învăţare a acestora
reprezintă centrul de interes a! sectorului EFP. De maximă importanţă sunt nevoile partici-pantţilor
angajaţi în procesul de învăţare, preCUm Si cerinţele comunităţii şi ale angajatorilor, exprimate într-un
mediu mai bine planificat, bazat PC coordonare şi cooperare.

Proiectele care asigură un învăţământ de calitate sunt:
fl Proiectul educaţional care implică totalitatea activităţilor de interes general cc configurează

orientările esenţiale ale educaţiei; concepţia despre om, idealul educaţional, valorile societăţii. El ţine de
politica educaţională ŞI se concretizeaz& în programe de reformă sau de dezvoltare a sistemului
educaţional ca întreg.

Proiectul curricular, ca acţiune de configurare şi anticipare a activităţilor şi procesele
educaţionale concrete privind îndeosebi activitatea educatorilor şi a educabililor precum şi relaţiile între
aceştia.

fl Proiectul instituţional, ca instrument a! politicii manageriale a directorului, centrat PC schimbare,
pe inovarea şi dezvoltarea şcolii în plan structural şi funcţional, fund un instrument de coordonare a
tuturor activităţilor din şcoală.

—9 Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelenţă, valoare sau merit,dcci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunităţi şi ale unei naţiuni. lar pentru Colegiul
fl National Petru Rareş, un concept propriu al calităţii se fundamentează pe: cultura, tradiţiile şi valorile

naţionale, cultura şi valorile pe care dorim să Ic promovăm prin politicile şi strategiile dezvoltării sociale
fl şi economice durabile.

Secretariat
I. ORCANIZAREA, FUNCŢIONAREA DEPARTAMENTULUI SECRETARIAT

fl Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” din Piatra Neamţ trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate şi
conştiinţă profesională tradiţiile bogate, mnscńindu-se PC un drum ascendent în elita învăţământului
românesc.

Compartimentul Secretariat are în ;omponenţă, conform filei de normare, un post de secretar şef,
un post de secretar, informatician şi inginer de sistem. Compartimentul Secretariat funcţionează pentru
dcvi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ, cât şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui
program de lucru aprobat de directorul unităţii.

Compartimentul Secretariat a avut ca obiectiv general asigurarea interfeţei dintre şcoală şi
beneflciań. Şi-a desfăşurat activitatea în baza unui program, astfel încât să lie asiguratä permanenţa pe
întreaga perioadă de desraşurare a orelor de curs.

IL ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 -

2022
a) Obiective propuse:

Obiectivul specific urmărit a fost ,ianagementul activităţilor de secretariat. În realizarea acestui
obiectiv s-a avut în vedere derularea activi:ăţii privind:

) respectarea termenelor adreselor primite, atât din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ,
cät şi din partea Consiliului Judeţean, Primăriei Municipiului Neamţ şi a altor instituţii;

) eflcienţă şi claritate în întocmirea documentelor;
) rapiditate şi corectitudine în desfăşurarea procesului de lucrw
) o ambianţă plăcută de lucru;

29



Raponprivind starea invăţămdntului in CN.P.R

) o relaţie plăcută între echipa manageriala şi personalul şcolii;
) relaţii normale de colaborare;
) accentul să cadă pe comunicare şi pe munca în echipă; I I
) cooperare şi sprijin reciproc.

b) Activităţi desfăşurate PC parcursul anului şcolar
La începutul anului şcolar 2021-2022 au fost întocmite/ actualizate dosarele personale ale tuturor

categoriilor de angajaţi din unitate. Pentru aceasta, am solicitat angajaţilor documentele necesare
întocmirii/ actualizării dosarelor personale (certificate de promovare grade didactice, cărţi de identitate
schimbate, adeverinţe de absolvire cursuri de perfecţionare, etc). Fişa postului a fost actualizată şi ‘

senmata de fiecare persoană. Fişa de evaluare a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar pentru
anul anterior a fost semnată şi îndosariată.

Decizii
Deciziile au fost întocmite Ia propunerea directorului şi a directorului adjunct, după ce au fost

discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului profesoral. De regulă, conţinutul đeciziilor vizează delegari
de competenţe, responsabilităţi ale cadrelor didactice, didactic auxiliar sau nedidactice şi numiri în
diverse comisii, pe parcursului unui an şcolar. Despre conţinutul deciziei înştiinţăm, sub semnătură,
persoana care este vizată. Deciziile sunt înregistrate într-un registru special; un exemplar din fiecare
decizie se arhivează în dosarul şcolii. I I

Contractele de muncă si statele de personal
La decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi/sau a angajatorului unităţii, reprezentată prin

director, întocmim, completam şi înregistrăm contracte de muncă Ia angajarea fiecărui salariat, după caz,
pe durată determinată sau nedeterminată. Pentru aceasta avem în vedere respectarea legislaţiei în vigoare:

. Codul Muncii Legea 5 3/2003 cu modificările şi completarile ulterioare,

. Contractul colectiv de muncă Ia nivel de sector de activitate din învăţământul preuniversitar, cu
modificările şi completările în vigoare;

. Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 2011 cu modificările şi completările ulterioare,

. H.G. 500 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
Contractul de muncă poate ii modificat doar prin acordul părţilor. Pentru ońce modificare a vreunui
element, întocmim actul adiţional. In fiecare lună se întocmesc pontaje, tabelele la plata cu ora, statele de
personal.

Situatii statistice
. SCO s-a raportat numărul de clase, numărul elevi, numărul norme, numărul persoane cu baza

în unitate - raportate pe cicluri şi forme de învăţământ;
. SC la începutul anul şcolar. Această situaţie s-a completat pe formulare tip, s-a corelat situaţia

statistică de Ia începutul anului şcolar cu SCO. Pentru întocmirea acestei situaţii a fost nevoie de
centralizarea informaţiilor din dosarele personale ale elevilor pe clase, specializari, vârste, sex
sau mediul de provenienţă;

. SC Ia srarşitul anului şcolar şi între semestre, completate în SluR.

S-au constituit dosarele personale ale elevilor şi s-a efectuat înregistrarea acestora în registrele de I (
evidenţă şi în registrele matricole.
In luna septembrie 2021 s-au constituit dosarele elevilor pe clase, iar înregistrarea br în registrul de
evidenţă/ registrul matricol s-a tacut până la sMrşitul lunii octombrie. In această perioadă au fost $
consemnate şi rezultatele la examenele de diferenţe şi corigenţe.

Alocatii
S-a completat în luna septembrie toată baza de date a tuturor elevilor care împlinesc 18 ani, Ia data de 01

septembrie 2021. In fiecare luna se completează macheta online, iar documentele în format letric se trimit
Ia ISJ Neamţ, până Ia data de 20 ale ňecărei luni şi Ia Casa de Asigurări de Sănătate.
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n Îutocmirea, redactarea şi transmiterea planului de şcolarizare.In luna decembrie s-a întocmit, în colaborare cu conducerea unităţii, Planul de şcolarizare ţinând cont

—~ de Metodologia privind fundamentarea cifřci de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar.
Am completat anexele propuse pentru viitorul an şcolar, filiere, profile, specializări, calificări

fl profesionale.

Adeverinţe pentru devil cadre didactice, altele

n In perioada septembrie 2021 august 2022 am eliberat atât elevilor înscrişi în unitate, cât şi cadrelordidactice , Ia cerere, adeverinţe pentru diverse motive. Au fost eliberate adeverinţe de studii pentru

—l absolvenţii din anii anteriori, adeverinţe de salarizare sau vechime pentru Cadre didactice care au activat
în unitatea noastră în anii anteriori. S-au înrocmit, în colaborare cu domnii diriginţi baza de date cu copiii

fl ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară.

fl Acte de studii şi foi matricole
Zilnic, în limitele programului de secretariat eliberăm acte de studii şi foi matricole ,,Ia cerere”. Au

fost eliberate, la cerere, duplicate pentru diplomele de bacalaureat, adeverinţă de autenticitate pentru
diplomele de bacalaureat si foile matricole.

fl Relaţii cu publicul.
Conform programului zilnic, uneori ş după orele de program am oferit consultanţă de specialitate,

respectiv informaţii legate de şcoală, publicului interesat, astfel;
• absolvenţilor care au finalizat studiile şi şi-au pierdut actele de studii Ie-au fost explicate

procedurile legale pentru eliberarea duplicatului;
fl • discuţii cu părinţii/ întreţinătorii legali pentru constituirea dosarelor de acordare a alocaţie de stat

pentru copii peste 18 ani, EURO 200, etc.;
• Ofiţeri, subofiţeri sau personal angajat în MAI care doresc informaţii despre anumiţi elevi sau,

care au ca obiectiv desfăşurarea unor activităţi de prevenţie.

Mobilitatea personalului didactic din mnvăţământul preuniversitar
S-a completat şi s-a transmis Proiectul de încadrare, aprobat în Consiliul profesoral şi validat în Consiliul

fl de administraţie, s-a realizat normarea ~entru personalul din unitate, situaţia statistică a normelor
didactice, ore pe clase şi discipline. Pentru aceste situaţii colaborăm cu directorul unităţii de învăţământ.

fl Situaţia se transmite în format letric şi electronic.
In conformitate cu calendarul mobilităţii personalului didactic, începând cu următorul an şcolar, respectiv
2022-2023 s-a pretransferat Ia unitatea nDastră de învăţământ, un singur cadru didactic; pe disciplina
educaţie muzicală doamna profesor, Blaga Carmen Elena. Incepând cu anul şcolar 2022 2023 s-au
titularizat, pe jumătate de normă următoarele cadre didactice: profesor Afloarei Camelia, pe disciplina

P1 limba engleză şi profesor Alexandrescu Manuela, pe disciplina Religie Ortodoxă.
Amintim că, în perioada ianuarie — februade 2021, şi-au depus dosarele Ia ISJ Neamţ pentru completare

fl normă - cadre didactice titulare în învăţământ următoarele doamne profesoare : Afloarei Camelia
disciplina limba engleză, Iliuţă Melania Elena disciplina limba şi literatura română.
Pentru anul şcolar 2022-2023 s-au efectuat detaşări în interesul învăţământului: prof. Frenţi Mariana
disciplina fizicä, Caia Maria Ueorgiana cisciplina matematică, Iliuţă Melania Elena disciplina limba şi
literatura română, prof. Acatrinei lonela Laredana disciplina biologie, iar detaşare Ia cerere prof. Ilie

P1 Aida disciplina fizică şi profesor Afloa:ei Camelia disciplina limba engleză. Corpul profesoral s-a
compus şi din următoarele cadre didactice ~‘uplinitoare, participante Ia Concursul naţional pentru ocuparea

P1 posturilor vacante/rezervate, după cum urmează: prof. lacoban Sonia disciplina istorie, prof. Andrei

r Elena disciplina Iatină, prof Macovei S”itlana disciplina limba engleză, la disciplina religie catolică,pe doamna profesor Frenţ Margareta.

Grade didactice.
Inscrierea la obţinerea gradului didactic I a domnilor profesori; lacob Alexandru şi Boghian Cătălina.
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Au fost introduse şi actualizate toate datele, de Ia Meniul ,,Resurse Umane” Personal, Listă
posturi, Adăugare rapidă atribute cadre, Rapoarte.
Au fost completate anexele Al, A2 privind costul standard/elev.
Au fost introduse toate atributele la toţi elevii noi veniţi în imitate şi reactualizate pentru toţi ceilalţi elevi.
A fost completat si planul de şcolarizare, pentni anul şcolar 2022 2022.

Informatician, inginer de sistem

) a amenajat laboratorul de informatică;
) a ţinut permanent evidenţa strictă a inventarului Iaboratorului de informatică;
) dotarea laboratorului, când este cazul;
) a întocmit diferite referate de necesitate adresate conducerli unităţii referitoare Ia dotarea

laboratorului cu diferite echipamente;
) a instalat/dezinstalat diferite programe;
) a reinstalat sistemul de operare şi pachetul Office, etc.;
) a participat Ia toate instruirile organizate de ISJ la care au fost solicitaţi;
) a răspuns afirmativ tuturor soiicitărilor.

I I

) I

JIl. ANALIZA ACTIVITĂŢII IN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DEPARTAMENTULUI SECRETARIAT

PIJNCTE TARI PUNCTE SLABE
. Calitatea resurselor umane evidenţiată • Dificultăţi întâmpinate Ia aplicarea

prin procentul ridicat al personalului unor programe educaţionale şi
cu studii superioare; salariale;

. Adoptarea celor mai eńciente metode • Personal insuficient în comparaţie cu
de fidelizare a personalului; solicitările şi sarcinile atribuite;

. Permanenta deschidere spre înnoire şi • Fonduri insuficiente pentru formare
perfecţionare; profesională;

. Capacitatea ridicată de adaptare la • Concentrarea pe rezolvarea unor
modificările cadrului legislativ şi Ia activităţi nerelevante, marl
diversitatea sarcinilor de serviciu; consumatoare de timp;

. Încredere, respect, loialitate pentru • Lipsa cercurilor pedagogice ale
manageri şi instituţie; secretarilor

. Expansiunea sectorului informatizat;

. Personal califlcat 100%;

. Relaţiile interpersonale existente,
creează un climat educaţional deschis,
stimulativ;

OPORTUNITĂŢI AMENJNŢĂRI
. Întâlnirile &ecvente cu cadrele • Lipsa perspectivei dare asupra

didactice şi conducerea unităţii, în viltorulul, determinată de reforma
afara orelor de curs favorizează societăţii în derulare;
împărtăşirea experienţei, creşterea • Micşorarea numărului de elevi, în
coeziunii grupului şi o comunicare viitorul apropiat
mai_bună;

II

I I

I I

I I

II

II

II
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Resurse şi mana2ement financiar contabil

Printr-o proiectare realistă a bugetuřui de venituri şi cheltuieli, a planului de investiţii, am reuşit să
fl realizăm obiectivele stabilite prin planul mas~agerial. Alocările bugetare de Ia Inspectoratul Şcolar

Judeţean Neamţ ne-au permis să asigurăm plata salariilor, a sporurilor, contribuţiile aferente acestora,
‘1 norma de hrană, bursele bani de liceu şi traasportul elevilor. Alocările bugetare de la Consiliul Local ne-a

n permis să asigurăm plata utilităţilor şi acoperirea diverselor cheltuielilor materiale, precum şi Iucrările dereparaţii realizate Ia clădirile CNPR. Veniturile obţinute prin eforturi proprii s-au ridicat la 135412 lei

~ (banii au provenit din închirierea unor spaţii, contribuţie DELF, chirii ocazionale şi venituri ECDL).
Din bugetul alocat la cheltuieli materiale, am reuşit să achităm toate costurile cu intreţinerea şi

fl funcţionarea instituţiei precum şi naveta cadrelor didactice. Totodată am realizat lucrări importante în
cadrul Colegiułui printre care amintirn:

fl - reparaţii grupuri sanitare sala de sport;

r - reparaţii săli de clasă (montare tarchet);
- realizare reţea Internet în corpul nou pentru asigurarea condiţiilor optime predării online.
Menţionăm faptul că prin încadrarea în creditele bugetare acordate pentru anul 2021-2022 s-a

reuşit modernizarea unei părţi a bazei materiale a şcolii prin achiziţionarea sau transferul cu titlu gratuit a
fl unor obiecte de inventar sau mijloace the, dupa

Din bugetul alocat Ia cheltuieli materiale, am reuşit să achităm toate costurile cu intreţinerea şi
fl funcţionarea instituţiei precum şi naveta cadrelor didactice. Totodata am realizat Iucrări importante în

n cadrul Colegiului printre care amintim:
- reparaţii grupuri sanitare sală de sport;
- reparaţii săli de clasă (montare tarchet);
- realizare reţea internet în corpul nou pentru asigurarea condiţiilor optime predării online.

fl Menţionărn faptul că prin încadrarea în creditele bugetare acordate pentru anul 202 1-2022 s-a
reuşit modernizarea unei părţi a bazei materiale a şcolii prin achiziţionarea sau transferul cu titlu gratuit a

fl unor obiecte de inventar sau mijloace fixe, Jupă
Buget local:
- sitem all-in-one (10 buc);
- avizier din plută (1 buc);
- multifuncţionale (3 buc);

P1 - table de şah (26 buc);
- laptop(l0buc);
- camere web (5 buC);
- kituri robot (3 buc);
- videoproiector (7 buc);
- platformă cabinel psihologic;
- platformă Viva Scim;

P1 - boxe (8 buc).
Venituri proprii:

fl - videoproiector (I buc);
- pufculadă(ĺlbuc);
Asociaţia părinţilor s-a implicat acriv în viaţa şcolii, atât educaţional, cât şi financiar, reuşind pe

r diferite căi, inclusiv prin virarea a 3.5° a din impozitul pe venit, să asigure finanţări pentru proiecte şcolare
din care amintim: consumabile, diplome, reviste, modernizări clase, premii elevi, etc.

P1 Costurile standard per elev în 2022 au fost stabilite Ia nivel naţional, prin HG 204/2022,
asigurându-se astfel cheltuielile de personal. Prin rectificare bugetară Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ a alocat fonduri pentru achitarea examenelor naţionale şi a deplasărilor. In cadrul aceluiaşi buget
am decontat transportul elevilor şi bursa “1~ni de liceu”.

Tot în anul şcolar 2021-2022 s-a reuşit semnarea unui contract important, privind realizarea
reparaţiilor capitale Ia holurile de Ia etajul I din clădirea de patrimoniu a colegiului (lucrare recepţionată
în anul şcolar următor).

P1 Numeric situaţia execuţiei bugetae a bugetului de stat, bugetului local şi veniturilor proprii se
exprimă prin următoarele tabele şi grafice:
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EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU PERIOADA 01.09.2021 - 31.08.2022 I I

EXECUŢIE BUGET LOCAL 01.09.2021 — 31.08.2022

Clasificatie Clasificatic . . Execuţic 2021-
. . .. Clasiticatic Econom ta I)cscricrcFunctională Econornica 2022 I I

Cbcltuicli matciale

65(1401 r żö’oiďI Furnituri de birou 973

650401 200 ľ02 Materiale pentru curatenie 2278 I

650401 200163 Încălzit, Iluminat si forţa motrica 35345 I

650401 200104 Apa, canal si salubritate 5466

650401 2001Ô8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4938 I

650401 200109 Materiale si prestări de servicii cu 9715
caracter hincţional

650401 200130 Alte bunuri Si servicii pentru întreţinere 12959
Si üincţionare I I

650401 200530 Alte obiecte de inventar 1337

650402 200Î0ĺ ‘ Furnituri de birou 6034

650402 200102 Materiale pentru curatenie 9463

650402 200103 Incalzit, Ilurninat si forta motrica 165825 I I

650402 200104 Apa,canalsisalubritate 20911 I

650402 200101 . Transport 3091 I

650402 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 24036

650402 2ao~o~: Materiale si prestari de servicii cii 60230
caracter functional I

650402 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 124815
si functionare I

650402 200200 Reparatii curente 117632

650402 200530 AlteobieCtedeinventar 115879 I

650402 20140Ö Protecţia muncH 2360 I

650402 203030 Alte cheltuieli Cu bunuri şi servicii 1499 I

650402 579201. Ajutoare sociale in numerar 13675 I I

650402 590100 Burse 704959

650402 5~2Ź00 Acţiuni cu caracter ştiinţiűc şi social- 109240
cultural
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Execuţie Buget local

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

lncalzit, llun,inat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

39/ 49 0% 12% Transport
6%

4% Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

8% Materiale Si prestari de servicii Cu caracter

functional
7%

42% Alte bunuri Si servicii pentru intretinere Si

1% functionare
Reparatii curente

Alte obiecte de inventar

Protectia muncii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Ajutoare sociale in numerar

Burse
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EXECUŢIE BUGET DE STAT 01.09.2021 3 1.08.2022

Clasificatie Clasificaţic Economică Descriere Exeeuţie 2020-
Functională 2021 I I
Cheltuicli I I

650401 100101 Salariidebaza 424685 I I
650401 100106 Altesporuri 28197
650401 100111 Fond aferent plătii cu ora 2723 I I
650401 100117 Indemnizaţiidehrana 15635 I I
650401 100307 Contribuţia asiguratorie pentru 10602

munca I I
650402 100101 Salariidebaza 4358804
650402 100105 Sporuri pentru condiţii de munca 3007 I
650402 100106 Altesporuri 234522 I
650402 100111 Fond aferent plaţii cu ora 340291
650402 100117 Indemnizaţii debraiia 193543 I I
650402 100130 Alte drepturi salariale in bani 12750 I
650402 100206 Vouchere de vacanta 94250
650402 100307 Contribuţia asiguratorie pentru 114487 I I

munca
650402 570202 Ajutoare sociale in natura 33296 I I
650402 590100 Burse 20994 I I
650402 594000 Sume aferente persoanelor Cu 61166

handicap neîncadrate I I
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Execuţie Buget de stat

SalarU de baza

Alte sporuri

Fond aferent platii Cu ora

; iy ‚°‚I 2 ° “ Indemnjzatjj de hrana
6%

4%
Contributia asiguratorie pentru munCa

Salarii de baza

Sporuri pentru Conditii de munca

, AIte sporuri

Fond aferent platii Cu ora

• indemnizatii de hrana

Alte drepturi salariale in ban

Vouchere de vacanta

EXECUŢIE VENITURI PROPRII 01.09.2021— 31.08.2022
VENITURI

FxccutieClasitleatic Clasilicatic F’uncţionată I)c%cľicrc
Fun et i oii at ă

300530 Alte v din concesiwii si Încbirieri de 5480
către insitu lie ublice

330500 Taxe si a1t~ venituri in invatamant 73432
370100 Dona 1 ‘s nsorizări 2050
375000 Aite transferuri vohintare 36000
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Execuţie venituri

Alte venituri din concesiuni si inchirieri
de catre institutiile publice

Taxe si alte venituri in invatamant

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

CHELTUIELI

• . Execuţie Clasificatie Economică Executie IClasificatic Functionala ‘ .

‘ Cumulat Descriere Cumulat ;
650402 200101 Fumituridebirou 48213

650402 200130 Altebunuri si serviciipentru 71167 I
intretinere si fünctionare I

650402 200530 Alte obiecte;de inventar 10493

650402 590100 Burse 3600
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Execuţie cheltuieli

Furnituri de birou

Alte bunuri Si servicii pentru intretinere
si functionare

Alte obiecte de inventar

Bu rse

Analiza SWOT

Puncte tan Puncte slabe
- pregătirea de specialitate a

personalului care face parte din
compartimentul financiar-contabil; - volumul mare de muncă;

- existenţa unei platforme care oferă - selectarea membrilor comisiilor
acces Ia toate modificările legislative; din rândul personalului fără

- existenţa unui soft de contabilitate pregătire de specilalitate în
online care protejează datele domeniul financiar-contabil;
financiar-contabile ale instituţiei şi - lipsa unor compartirnente
oferă o multitudine de informaţii specializate (achiziţii publice);
pentru_persoanele_decidente;

Oportunităţi Anieninţăni
- lipsa predictibilităţii în raport cu

- posibilitatea specializării personalului situaţiile solicitate de ordonatorii
din compartimentul financ:ar-contabil principali de credite;
prin participarea Ia cursuri de formare - schimbările legislative;
în domeniu; - limitările alocării fondurilor

- dezvoltarea unor platfornie online de bugetare;
raportare trimestrială şi anuală; - raportarea multiplă datorată Iipsei

- digitalizarea compartimentelor comunicării între instituţiile
financiar contabile pentru creşterea statului.
transparenţei_activităţii.

Raport activitate responsabil Cu primirea/predarea de manuale

Raport informativ privind coinanda, distribuirea şi recuperarea inanualelor şcolare 2021-2022
Doanina Udilă Anişoara, responsabilă cu manualele şcolare din gestiunea Colegiului Naţional
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,,Petru Rareş”, Piatra Neamţ, concluzionează următoarele:
- Ia începutul anului am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, prin completarea unui

formular si prin înregistrarea în aplicaţia de nivel naţional rocnee.eu , comanda de manuale
şcolare pe fiecare titlu în funcţie de numărul de dcvi, ţinând cont de mobilitatea şcolară:
transferuri, retrageri, abandon, precum si de proülul claselor respective. Manualele au fost
preluate de Ia depozitului de carte şcoiara din incinta Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu”.

S-a stabilit tin grafic de predare a manualelor şcolare către domnii diriginţi. Manualele S-au predat pe baza
unui proces verbal de predare primire, care cuprinde Disiplina, Editura, Nr. manuale, Semnăturaprof
diriginte.

- pe baza proceselor verbale de predare-primire, la st’ârşitul anului şcolar, manualele au fost
restituite. 0 parte au fost restituite conform OM 742/2016 din Statutul elevului, Secţiunea 5
Pagube, art. 28, aIm. 2;

- dcvii vinovaţi de pierderea manualelor, le-au înlocuit cu exemplare noi sau au achitat suma de 30
Iei (sumă stabilită de CA). Chitanţele doveditoare ale plăţilor se afla ataşate la procesele verbale
ale claselor respective.

Clasa Nr. manuale predate Nr. manuale recuperate
5 435 430
6 512 508
7 595 595
8 560 512

9A 390 384
9B 390 390
9C 390 381
9D 405 400
9E 405 402
9F 390 378
1OA 480 479
lOB 480 477
IOC 464 458
1OD 432 428
IOE 480 476
1OF 416 414
hA 275 272
1IB 297 294
I1C 330 322
lID 341 339

Clasa Discipline Elevi Manuale utilizate Comandate Primite
aV-a 15 29 435 105 105
aVI-a 16 32 512 100 100
aVII-a 17 35 595 128 128
aVIII-a 16 35 560 120 120
aIX-a 15 158 2370 360 150
aX-a 16 168 2688 330 200
aXI-a 11 178 1958 170 190
aXII-a 11 178 1958 200 100

TOTAL 11076 1513 1093
I Procent comandă primită: 72.24%

II

II

It
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În urma derulării întrcgułui proces de desfăşurare a activităţii, se rccomandă următoarele:
- interesul mai mare a celor implicaţi în preluarea sau predarea manualelor Ia începutul, respectiv sf&şitul

fl anului şcolar prin asumarea răspunderii (lipsa semnăturilor pe procesele verbale de predare-primire a
manualelor şcolare a dior diriginţi),

ľfl - condiţii corespunzătoare de desfăşurare a aetivităţii în depozit pentru păstrarca manualcłor şcolare
(raüuri, aerisire...)

Compartiment administrativ
fl Subsemnata Luca Maria, administrator de patrimoniu Ia Colegiul National”Petru Rareş; Piatra Neamţ

am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2021-2022 diverse activităţi, incercând pe cât posibil să
I coordonez activitatea administrativă si să mă achit de sarcinile cc mi-au revenit conform tisei postului ,

dar dc sarcinile trasate de conducerea unitătii.

Pc parcursul anului şcolar s-au efectuat activităti de aprovizionare cu materialele necesare bunei
functionäri a activitätii.

fl Am organizat gestionarea marfurilor in magazine si s-au distribuit materiale de curatenie si intretinere

n personalului din subordine pe baza bonurilor de consum.Am intocmit referate de necesitate pentru actiuni de dotare, aprovizionare materialä Si lucräri.
Am verificat cantitätile indicate in documentele care însotesc märfúrile primite si am verificat pe cat
posibil calitatea acestora ,dupä care au fost depozitate în bunc conditii pentru a evita degradarea acestora.

fl Am întocmit receptii bonuri de consum pentru mateńalele cumpäratc care ulterior au fost predate
compartimentului contabilitate pentru efectuarea plätilor.

fl Am efectuat înregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si

n acestora.Am participat Ia efectuarea invcntarierii efectuatä de comisia de inventariere desemnatä.
S-au luat masuri pentru efectuarea lucrärilor necesare pentru mobilierului deteriorat.
Am procurat materiale pentru efectuarea curäteniei si dezinfectiei.

fl Am procurat materiale pentru desfäşurarea activitätilor educative si cultural sportive.
Am urmärit gestionarea bunurilor, utilizarea rationalä a energiei electrice, a apei, a gazului si a

P1 materialelor consumabile.

n Am coordonat activitäti de remediere a pagubelor materiale de once fel.Am coordonat activitäti de igienizare reparatii atât la începutul anului cat si pe parcursul acestuia.
Am supravegheat modul in care se realizează zilnic activitäţi de curätenie în säIilc de clasa, laboratoare,
holuri, grupuri sanitare, birouri.

P1 S-a efectuat zilnic curătenie în sala de sport si pe terenul de sport.
S-au curătat curtile interioare,s-a maturat, s-a cosit, s-a greblat.
Am luat măsuri de reparare a mobilierului deteriorat si acolo unde a fost cazul s-a achiziţionat mobilier
nou.
S-a organizat si s-a controlat activitatea celor cc fac de pazä in scopul asigurării integritätii bunurilor ce
apartin institutici de învätämant.
S-a supravegheat intrarea si iesirea elevilor.

P1 Am efectuat operaţiuni de casierie si bancă si s-a realizat baza de date cu privire Ia compartimentul
administrativ.

total 10867 10727
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Am coordonat colectarea de;eurilor provenite din surse de luminä avand un protocol de colaborare cu
Asociatia RECOLAMB.
S-a colectat maculatura si s-a valorińcat Ia unitatea de profil. I I
Am participat la activitatea de inlocuire a tuburilor fluorescente.
In cadrul Colegiului am realizat lucrări importante printer care:
Raparatii grupuri sanitare sală de sport I I
Reparaţii säli de clasä (montare tarchet)
Realizare reţea internet în corpul nou pentru asigurarea condiţiilor optime predării online.
Prin faptul cä prin tncadrarea tn creditele bugetare acordate pentru anul 2021-2022 s-a reuşit
modernizarea unei pärti a bazei materiale a scolii s-au achiziţionat sau transferat cu titlu gratuit obiecte de
inventor si mijloace fixe:
Platformä cabinet psihologic
Videoproiectoare
Kituri robot
Camere web
Laptopuri
Platforma Viva Scim
Boxe
Avizier plută
Sistem all-in-one
Table de sah
Multifunctionale
Pufcu lada
In anul şcolar 2021-2022 s-a reuşit semnarea unui contract, privind realizarea reparaţiilor capitale Ia
holurile de la etajul I din corpul A lucrare recepţionata deja.
Am aplicat normele in vigoare privind distribuirea produselor lapte si corn in ;şcoală.
Am întocmit lunar situaţii pentru programul laptele si cornul
Am transmis in termen toate situaţiile către Primăria Piatra Neamţ, ISJ Neamţ şi Prefectură.
Am comunicat si relaţionat cu echipa managerialä.
Am comunicat cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Am comunicat cu elevii
Am încuraj at disciplina în munca a persoanelor din subordine
Am colaborat eficient cu colegii si cu întreg personalul instituţiei.

Resurse umane. elevi

Situaţii statistice
Perfonnanţa unei organizaţii depinde în mare parte, de performanţa resurselor umane pe care le

deţine, managerii unei astfel de organizaţii trebuind să-şi asume responsabilităţi specifice în raport cu
aceste resurse. In acest sens, managementul resurselor umane trebuie să ţină cont de: utilizarea optimă a I 1
potenţialului uman existent, investiţie în dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de
competenţe pentru intervalul următor.

Managementul resurselor umane dintr-o unitate şcolară presupune identificarea caracteristicilor
beneficiarilor direcţi-elevii şi beneficiarilor indirecţi-părinţii, pe de o parte, şi identificarea
caracteristicilor cadrelor didactice angajate in instituţie, pe de altă parte. )

In anul şcolar 202 1-2022 au itecventat cursurile liceului şi gimnaziului din cadrul şcolii un total
de 812 elevi, distribuiţi astfel: ) :

I Nivel Băieţi Fete Total
~imnaziu 53 77 130
lLiceu 23 63 582
tľotal 77 40 812

Cap. III. Dezvoltarea profesională, Cercuri peda2oEice. Dezvoltarea resurselor



n
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1. Obiectivele şi priorităţile activicăţii deformare şi perfecţionare a personalului didactic şż
didactic auxiliar

În conformitate Cu Legea Educaţiei Naţionale, formarea continuă a cadrelor didactice are două
fl componente: evoluţia în carieră prin grade didactice şi dezvoltarea profesională şi se întemeiază pe

modelul abordării prin competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a
fl personalului didactic. Direcţiile strategice propuse pentru anul şcolar 2021-2022 s-au structurat in jurul a

trei poli:
a) dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice vizând îmbunătăţirea

competentelor profesionale;
b) creşterea calităţii procesului instructiv-educativ;
e) relaţionarea cu factorii educativi ce pot contribui Ia dezvoltarea profesională a personalului

didactic.

Obiectivele strategice stabilite pńn planul managerial au fost:
• promovarea formării continue şi a învăţării pe tot parcursul vieţi prin prisma noilor prevederi
legislative, privind formarea iniţială şi continuă;
• asigurarea dezvoltării competenţelor pentru evoluţia în carieră prin sistemul de pregătire şi

fl obţinere a gradelor didactice;

n • crearea premiselor pentru formarea continuă obligatorie a personalului didactic şi didacticauxiliar prin facilitarea participării personalului unităţii Ia programe realizate de inspectoratul
şcolar şi de Casa Corpului Didactic Neamţ;
• organizarea strategiilor de dezvoltare profesională prin activităţi metodice, ştiinţifice şi
psihopedagogice Ia nivelul colegiului.

Obiectivele asumate pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în anul şcolar încheiat, au
fl fost:

• organizarea activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice Ia nivelul catedrelor/comisiilor
metodice, prin activităţi specifice;
• asigurarea participării personalului didactic şi didactic auxiliar Ia activităţile metodico
ştiinţifice şi psihopedagogice organizate Ia nivel judeţean;
• identificarea posibilităţilor de formare continuă pe plait local, regional, naţional şi internaţional;
• formarea unei atitudini responsabile in privinţa propriei dezvoltări a carierei didactice în
conformitate cu politicile naţionale şi europene;
• extinderea competenţelor specifice ale cadrelor didactice în utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicare.

2. Formarea continuă a personalułui didactic şi didactic awciliar prin activită(i organizate Ia
fl nivelul colegiului

Responsabilul comisiei de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor didactice din şcoală,
fl precum şi membrii comisiei, au avut atribuţii concrete de informare, consiliere, monitorizare, organizare

n şi promovare a activităţilor de formare continuă Ia nivelul şcolii.Principalele activităţi care au fost vizate de comisiile metodice din colegiu au urmărit:
• analiza nevoilor de educaţie şi stabilirea prioritarilor pe baza cărora se proiecteazä
instructiv-educativă din şcoală;

fl • analiza resurselor educaţionale şi a utilizării br Ia clasele/grupele de elevi;
• analiza rezultatelor anterioare ale învăţării şi determinarea condiţiilor de începere a noilor

fl cicluri şcolare;

r • alegerea, analiza şi evaluarea strategiilor didactice şi aplicarea acestora Ia particularităţileclaselor de elevi;
• analiza strategiilor de evaluare formativă şi sumativă.
Aspecte pozitive ale activităţii de formare şi dezvoltare profesională din colegiu:
• materialele de analiză cuprind statistici, interpretări ale rezultatelor anterioare ale elevilor
precum şi analiza rezultatelor evaluării iniţiale şi a condiţiilor de la care s-a pornit în proiectarea
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didactică;
• fiecare comisie metodică şi-a stabilit, prin planul managerial, priorităţile şi direcţiile de
acţiune;
• programul semestrial al comisiilor metodice a cuprins activităţi de perfecţionare diversificate:
lecţii demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea proiectelor existente în şcoală;
• tematica abordată în cadrul şedinţelor catedrelor/comisiilor metodice este în concordanţă cu
problemele şcolii şi ale benehciarilor direcţi ai serviciilor educaţionale;
4 iinplicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră /comisie metodică a favorizat
creşterea calităţii activităţilor, în multe cazun predominând dimensiunea interactivă;
La nivelul colegiului s-au des1~urat patru cercuri pedagogice, Ia disciplinele Matcmatică şi

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice în semestru I, Ia Limba şi literatura română în seniestrul
al doilea, jar Ia Astronomic în ambele semestre, cercul fund susţinut de către d-nul profesor
Oniciuc Grigoruţă.

In anul şcolar 2021 2022, am organizat echipele de luau, cu scopul realizärii unor sarcini
specifice, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în proiectul de dezvoltare instituţională.

In ceea ce priveşte comisiile de lucru permanente şi temporare, am avut în vedere, la constituirea
br, ca şi obiectiv esenţial, dezvoltarea spiritului de echipă şi întărirea relaţiilor dintre membri.
In repartizarea sarcinilor punctuale, am avut în vedere interesele, competenţele şi abilităţile cadrelor
didactice, precum şi rezultatele obţinute de acestea în anii anteriori.

o atenţie deosebită am acordat constituirii echipelor şi desemnării responsabililor atât pentru
proiectele prevăzute a se desfăşura Ia nivelul şcolii, cât şi pentru proiectele comunitare, locale, naţionale,
respectiv, europene, ale căror atribuţii au fost bine definite.

Rapoartele periodice, în special cele anuale, prezentate de către responsabilii acestor comisii, se
constituie ca resursă informaţională pentru diagnoză.

In categoria personalului cu atribuţii în perfecţionarea cadrelor didactice intră şi membrii corpului
de metodişti ai Inspectoratului şcolar Judeţean Neamţ. Activităţile la care au participat cadrele didactice
cu statut de metodist au avut ca scop eficientizarea activităţii de formare continuă, transferul de
competente, abilitarea privind evaluarea cadrelor didactice.

Metodisti ISJ Neamt— an scolar 2021-2022:

Ni’. .

si~ Disciplina
cV.

~ GORA ANA CRISTINA I BIOLOGIE
~ VEISS ALOMA-MARIA I BIOLOGIE

FORMAN DAN I EDUCATIE FRI A I SPORT
RUSU RALUCA I EDUCAŢIE PLASTICĂ ) I

5. ONICIUC GRIGORUŢA I FIZICA

6. SECARĂ CRISTINEL I FIZICĂ I I

7. MOROŞANU ANA- Dr. FIZICA
CEZARINA
MAREŞ CARMEN I INFORMATICĂ

9. OLARU LIVIU C-TIN I INFORMATICA
10. DREXLER DORINA I ISTORIE ! I

LUMINIŢA
II. DIACONESCU ADINA I L A ENGLEZA

M JORA IONELA I LIMBA ENGLEZĂCLAUDIA
13. GRIGORI MIRELA I LIMBA FRANCEZA I I

CRISTINA
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fl MITREA LOREDANA
GRU E000R

I LIMBA FRANCEZĂ
ISCIPLINE SOCIO-UMAN.B

Pe lângă echipa de profesori metodişti, în cadrul colegiului activează şi un număr însemnat de cadre
didactice care sunt formatori, mentori, sau experţi în manaRement educational.

Numele şi Disciplina Formator Mentor Expert în
prenumele management

educaţional
Afloarei Camelia Limba engleză X

Cozma Irinel Matematică X
Drexier Donna Istorie X X
Dunăre Mihaela Informatică X
Frenţi Mariana Fizică X
Grigori Cristina Limba franceză X X X
Goraş Cristina Biologie X X X
Grigoraş-Popa Educaţie fizică şi X

Gheorghe sport
Ionică Florica Chirnie X X
Iordăchescu Limba şi literatura X

Lucian română
Irimia Genoveva Matematica X X
Mitrea Loredana Limba franceza X X

Moroşanu Fizică X X
Cezarina

Negru Teodor Discipline socio- X
umane

Sandovici Adrian Matematică X
Secară Cristinel Fizică X X X

Huţu-Ailoae Discipline socio- X
Simona-Lorica umane
Vişan Mihaela Chimie X

A) Formarea continuă generală a personalului didactic şi didactic awciliar
In anul şcolar 2021 2022, un număr semnificativ de cadre didactice, dar şi personalul auxiliar au

participat Ia diferite forme de dezvoltare profesională şi personală. Amintim, mai întâi, cursunile de
perfecţionare Ia care au participat cadrele didactice:

Nr Numele şi
‘~1 prenumele Disciplina Cursul de perfecţionare/ organizator

~ profesorului

Acatninei lonela- . . CRED (biologic gimnaziu), CCD Neamţ în colaborare cu CCDBiologie .

Loredana Botoşani

. . Limba Practici de comunicare în limba engleza’ - cursuri masterat,2 Afloarei Carnelia . . ,

engleza Universitatea V. Alecsandni Bacau

Limba I .Master Cultură şi Literatura română Univ. Bacău
4 Bursuc Adina engleză 2.Curs de formare Erasmus - Spania, Institutul Cervantes

Drexler Donna . Strategii inovative în programul a doua şansă, organizat de5 . . IstoneLuminiţa CCD Neamţ-22 credite
6 Frenţi Mariana Fizică Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

3 Boghian loana
Cătălina

Limba
franceză “Enseigner la grammaire autrement” CREFECO şi CCD



. Educaţie Mangementul comunicării în mediul EducaţionalGngoraş Popa . .

7 fizică şiGheorghe sport
1. CCD, ARPF Neamţ - Formare “Teoria inteligenţelor multiple
in ora de limba &anceză”, formator Flugues Denisot
2. eTwinning - seminar european multilateral online “Le bien
etre a l’ecole”
3. CREFECO, Sofia, ME - “F/&ancophonie(s) - creation de Kit

Gri on Mirela Limba p~agogi~~e
8 g .. 4. FEI, Sevres - curs de reabilitare fonnator/evaluatorCnstina fřanceza DELF/DALF

5. CCD VS, Asociaţia EUROPEA - “Managementul strategic
pentru sistemul de învăţământ. Ameliorarea proceselor”
6. CCD VS, Asociaţia EUROPEA - “Sisteme de gestionare
electronică a învăţării. Noi competenţe pentru predarea online
si folosirea judicioasă a noilor tehnologii in procesul didactic”

Huţu-Ailoae Discipline Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
9 Simona-Lorica socio-umane in domeniul financiar nebancar, program de formare organizat

de Institutul de Studii Financiare, 15 credite.
I. Strategii pentru şcoli rară bullying (24 ore) CJRAE Bacău,
Asociaţia Dascăli Emeriţi;
2. Educaţia parentală pentru un parteneriat educaţional eficient
şcoală-familie (40 ore) - Asociaţia Consultanţilor Educaţionali
Inovatori şi CCD Olt

10 Ilie Aida Fizică 3. Educaţie socio-emoţională, metode şi tehnici de predare
învăţare (40 ore) - Asociaţia Consultanţilor Educaţionali
Inovatori şi CCD Olt
4. Managementul şi implementarea proiectelor Erasmus (40
ore) - Asociaţia Consultanţilor Educaţionali Inovatori şi CCD
Olt

. Coordonare proiect SNAC “0 faptă bună în Recare zi!”Magdalina Elena . . . .1 1 Simona Geografie organizat de Centrul de Excelenţă Eurotrading şi Crucea Roşie
Română

12 Mitrea Loredana Limba Enseigner Ia grammaire autrement” organizat de CREFECO, infranceză colaborare cu Ministerul Educaţiei şi CCD Neamţ
13 Mihăilă Diogene Religie Cursuri de mentorat şcolar- Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

14 Moroşanu Ana- Fizică PROF I - Mentorat de carieră didactică
Cezarina

Limba şi Erasmus +course ICT in Education, Praga, Cehia, ISJ Neamţ.
15 Năsoi Elena literatura 23.05-27.05. 2022

română
I .Control ~i monitorizare in educaţie”, funizor CCD Bistriţa
Năsăud (22 credite);
2.»Forrnarea personalului didactic din învătământul
preuniversitar in domeniul financiar nebancar”, furnizor
lnstitutul de Studii Financiare (l5credite);

Socio- 3 .,,Educatie econornico-financiară pentru profesorr. furnizor16 Negru Teodor . . ‘ ,. . . . . .

umane Asociaţia Romana a Bancilor, Banca Romaniei (10 creditc);
4.,,Predarea Educaţiei Media ~i combaterea Dezinformării”,
furnizor America House Chisinău. Moldova.
5.,,Disinformation step by step”. furnizor Eco Digital
Learning.
6.,,Creativity in the Classroom and Different Ways of
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(PPUA), Facultatea de Fizică, “Univ. Al. I. Cuza”, Iaşi

II

II

I I
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II
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I Displaying iť’, furnizor Maksima TC, Croatia (Erasmus+)

B) Formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliarJinanţate prin pro iecte europene

În anul şcolar 2021-2022 au participat Ia formări profesionale derulate prin proiecte următoarele
cadre didactice:
Nr. Numele şi Disciplina Denumirea proiectului / organizator
ert. prenumele

profesorului
Acatrinei lonela- Biologie eTwinning” L’ Europe ani spectacles”
Loredana

2 Afloarei Camelia Limba engleză eTwimüng Project - ‘Nos Amis, Les Betes’
3 Alexandrescu Religie National : Lumea care ne-o dorim

Manuela
4 Bursuc Adina Limba engleză 1. Project educational international - Integrarea copiilor

cu CES în învăţământul de masă- organizat de Centrul
de resurse educaţionale, Bucuresti
2. Erasmus Digicamp -Digital teaching and learning,
Finlanda

5 Caia Maria- Matematică 1 .Participare la atelierul ,,Drepturile copilului în lumea
Georgiana de azi” împreună cu dcvii clasei a VI-a, activitate care

face parte din activităţile proiectului REC Hubs, finanţat
prin programul Justice Programe al U.E., susţinut de
asociaţia Iniţiative şi proiecte pentru tineret IMAGO
MIJNDI;
2. Încheierea unui protocol de colaborare în cadrul
proiectului Erasmus +, RECHubs Rural child protection
hubs in the poverty belts of South-East Sicily and North
East Romania, între asociaţia Iniţiative şi proiecte pentru
tineret IMAGO MUNDI şi CNPR

6 Cozma Ińnel Matematică “Innovative skills in ICT through collaborative and
project-based teaching and learning” organizat în Alcala
de Henares, Spania, în cadrul programului Erasmus

7 Drexler Donna Istorie Curţile domneşti din Moldova, Project APIN
Luminiţa

8 Frenţi Mariana Fizică Proiectul Naţional de Educaţie Juridică “Fii avocat în
şcola ta”, IJNBR, Baroul Neamţ

9 Grigori Mirela Limba franceză 1. Acreditare ERASMUS+ CNPR - membru in echipa de
Cristina proiect

2. Formator in cadrul cursului CREFECO (OIF, Sofia) in
parteneńat cu ME, “Enseigner Ia grammaire autrement”.

10 Ilie Aida Fizică I. Proiect Educaţional Internaţional “Invierea Domnului
în ochii celor mici” - Centrul de Excelenţă Eurotrading;
2. Proiect Naţional SNAC “0 faptă bună în fiecare zi” -

Crucea Roşie Română şi Centrul de Excelenţă
Eurotrading;
3. Proiect Naţional “Educaţia ecologică în unităţile
şcolare din România” - Asociaţia Dascăli Emeriţi şi ISJ
Bacău;
4. Project Educaţional Internaţional “Integrarea copiilor
cu CES în învăţământul de masă” - Asociaţia
Profesionala a Cadrelor Didactice “RO Educaţia” şi
Centrul de Resurse Educaţionale;
5. Proiectul Naţional “Stop bullying” - ISJ Bacău şi

n

—
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C) Pafliciparea Ia simpozioane/ conferinţe:

Cambridge i~ay Řomania2022’,’CELTÄ’Ďaýs’ - Cambridge
Assessment English/Shakespeare School
EP Summit 2021- Express Publishing/Eípress DigiBooks
1. Conferinta intemationala - Laboratorul de creativitate,
organizat deCentrul de resurse ‘educationale, Bucuresti
2. Simpozionul National Restitutio Matei Basarab in ceas
aniversar, organizat de Colegiul National Matei Basarab
Bucuresti , .

Simpozionuljudeţean de matematică “loan Zenembisi” .

CNPR, ISJ Neamţ ‘

• ERYK -ORYANA TRAINING SRL.
1 1 Iliuţă Melania Limba şi litera- Proiect Naţional ,, Creangă Ia el acasă”, Campania

tura română Intemaţională FICE, Proiectul Naţional SNAC,, 0 faptă
bună in fiecare zi”

12 Irimia Elena- Matematica Proiectul strategic Erasmus + “Let be innovative and
Genoveva social!” coordonator Colegiul National de Informatica

13 Iordăchescu Lucian Limba şi litera- Concursul Humanitas in Licee.
tura română

14 Magdalina Elena Geografie ERASMUS +KAI21 Creativity in the Classroom and
Simona Diffřent Ways of Displaying it, Split, Croaţia,

28.05.2022-03.06.2022
15 Mihăilă Diogene Religie English for the Community”- British Council
16 Mitrea Loredana Limba &anceză Membru în echipa de organizare a proiectului

ERASMUS± 2021-1 -ROOl -KAI 21 -SCH-0000091 35
17 Moroşanu Ana- Fizică SPECIAL - Supporting and Promotion EntreComp

Cezarina through Innovative Advanced Learning; Husavik
Academic Center, Iceland

18 Năsoi Elena Limba şi litera- 1. Proiectul Naţional de Educaţie Juridică “Fii avocat în
‘ tura română şcola ta”, IJNBR, Baroul Neamţ

2. Erasmus +course ICT in Education, Praga, Cehia, ISJ
Neamţ, 23.05-27.05. 2022

19 Negru Teodor Discipline socio- - Campania Intemaţională ,,19 zile de activism împotriva
umane abuzurilor şi violenţei faţă de copii şi tineri”, partener

Federaţia Intemaţională a Comunităţilor Educative;
- ,,Fii avocat în şcoala ta!”, partener Baroul Neamţ;

- proiectul internaţional ,,Girls Go Circular”, în
colaborare cu Junior Achievement România,
- proiectul internaţional ,,Anterprenor Junior”, în
colaborare cu Junior Achievement România;

20 Rusu Raluca Educaţie plastică Erasmus Digicamp -Digital teaching and learning,
Finlanda, Eekhout Academy

21 Vişan Mihaela Chimie “Innovative skills in ICT through collaborative and
project-based teaching and learning” organizat în Alcala
de Henares, Spania, în cadrul programului Erasmus

I I

I I.

I I

I I

I I

I I

I I

) I

I I

Sinipo’ion Conferint’Î/ organi’f.ator I
r%uniele siN r. . . .

cit p ciiuniclc Disciplinarofesorul iii

Afldarei !1 . Limba englezaCamelia

Bursuc Adina Limba engleză

Caia Georgiana Mateniatică

I I

If

Cozma Irinel Matematica
Simpozion loan Zenembisi - Colegiul Naţional Petru Rareş
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Drexier Donna Istorie Curţile Domneşti din Moldova, Proiect APIN
Luminiţa
Grigori Mirela Limba CCD, ARPF - “Documentul video in ora de limba flanceză”,
Cristina Franceză Hugues Denisot

. . . . Simpozionul Didactica matematicii ,,Ioan Zenembizi”; C.N.
Gngoriu Costica Matematică .

Petru Rrareş şi I.S.J. Neamţ
Simpozionul Abordări digitale ale educaţiei contemporane,

Fluţu-Ailoae Discipline parte a proiectului de creativitate digitală Smart-IT, înscris în
Simona-Lonica socio-umane Oferta Educaţională a activităţilor educative 2022, poziţia

100, judeţul Neamţ
1. Simpozion Naţional “SOS Natura” - CCD Bacău şi
Asociaţia Dascăli Emeriţi;
2. Simpozion Naţional cu participare Internaţională “Starea de

. . . . bine în unităţile şcolare” - JSJ Bacău şi Universitatea de Stat11w Aida Fiżică . .

din Tiraspol, Moldova;
3. Seminar şi Conferinţă Naţională “Stop bullying în şcoli” -

Organizaţia “Salvaţi Copiii” şi ERYK-ORYANA
TRAINING, SRL

Ionică Florica Chimie “Simpozion loan Zgarciu”, organizator CN Petru Rares
Iordăchescu Limba şi Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi, Uniunea Scriitorilor, Asociaţia
Lucian literatura Oamenilor de Ştiinţă.

română
Irimia Elena- Matematică Simpozionul Judetean “loan Zenembisi”, organizator Colegiul
Genoveva National Petru Rares
Magdalina Geogralîe Simpozion dedicat sărbătoririi a 152 de ani de atestare
Simona documentară a CNPR
Mihăilă Diogene Religie “Studia Theologica Doctoralia”- Şcoala Doctorală de Teologie

Ortodoxă Iaşi
Moroşanu Ma- Fizică Simpozionul Naţional Interdisciplinar Ştefan Procopiu; ISJ
Cezarina Neamţ
Negru Teodor Socio-umane ,,lSth Pan-European Conference on Digital Education”,

organizată de Primera, 30 Septembrie 2021
Sandovici Matematică ISIM & ISWIM 2022, Universitatea Politehnica Bucuresti
Adrian
Vaculik Livia Matematică Didactica Matematicii loan Zenembisi - C. N. Petru Rareş
Anemarie .

19 Vişas~ Mihaela Chińuiąjt Ś~ ,i.’SiiTi~ozion Joan Zgarciu”, organizator CN Petru Rares

L~) Perfecţionareaprin grade didactice.
In acest sens, există un număr de 6 profesoni care, în anul şcolar anteńor, au urrnat cursurile unui
astfel de tip de perfecţionare.

Nr. Numele şi Disciplina Tip cursuri urmate pentru perfecţionare prin
crt. prenumele grad didactic

profesorului
I Afloarei Camelia Limba engleză Master
2 Bunsuc Adina Limba engleză Master
3 Frenţi Mariana Fizică Doctorat
4 lacob Alexandru Geografie Gradul I
5 Mihăilă Diogene Religie Doctorat
6 Negnu Teodor Discipline socio-umane Cursuri postuniversitare
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Cap. I. Dimensiunea calitativă
Analiza calităţii în educatie Ia Aria curriculară Limbă si comunicare

In anul şcolar 2021-2022, membrii catedrei au realizat plai~ificări1e anuale şi calendaristice Ia
disciplinele Limba şi literatura română şi Ia Consiliere şi orientare (în calitate de diriginţi), ţinând coat de
programele în vigoare, de manualele şi mateńalele auxiliare, în vederea stabilirii corecte a competenţelor
aferente fiecărui domeniu. Adaptând atât strategiile didactice, metodele, activităţile de învăţare, cât şi
formele de organizare Ia conţinuturile învăţării, a fost realizată o selecţie eficientă a acestora din urmă.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE

Nr.crt. Denumirea activităţi Perloada de Responsabili
desĺăşurare

- Analiza activităţii desfăşurate în anul Septembrie 2021 Membrii catedrei
şcolar 2021-2022
- Proiectarea didactică - Discutarea
programelor şcolare
- Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor
de corectare şi a matricelor de
specificaţie.

2 - Testarea iniţială (clasele V-VI1I). Octombrie 2021 Prof. Năsoi Elena
Interpretarea Prof Iliuţă Melania
rezultatelor şi modalităţi de remediere a Prof. Pistol Liliana
deflcienţelor
- Identificarea elevilor capabili de
performanţă şi stabilirea unui program
de pregătire a acestora
- Inscrierea elevilor de clasa a V-a şi a
IX-a la bibliotecă

3 - Modalităţi de pregătire a elevilor din Noiembrie 2021 Membrii catedrei
clasele a VIII-a şi a XII-a pentru
examene naţionale; discutarea modelelor
de teste
propuse de M.E.C.
-pregătirea activităţilor pentru ziua
liceului
-realizarea revistei şcolii

4 — reaflzarea de activităţi Decembrie 2018 Membrii catedrei
transcurriculare (în colaborare cu
celelalte comisii
metodice din şcoală)
- Referat

5 - Chipul poetului — memoriile lanuarie 2022 Membrii catedrei
contemporanilor despre
Mihai Eminescu
- 24 Januarie — Ziua Llnirii — activitate
transcurriculară (în
colaborare celelalte comisii metodice din
şcoală)
-pregătirea elevilor pentru olimpiadele
şcolare
- Analiza activităţii desĺăşurate în
semestrul I al anului
şcolar 202 1-2022

Ii
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SEMESTRUL II
Nr.crt.

Realizarea ofertei CDŞ Februarie 2022 Mernbrii catedrei
2 Pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi Martie 2022 Membrii catedrei

a XII-a pentru simularea Iliuţă Melania
examenului de bacalaureat Pistol Liliana
Discutarea strategiilor de optiniizare Costea Monica
a pregătirii elevilor
Ziua Mărţişorului-activităţi
extracurriculare

3 Organizarea de activităţi de Aprilie 2022 Membrii catedrei
pregătire pentru etapele naţionale
ale concursurilor şi olimpiadelor
şcolare
Analiza rezultatelor obţinute Ia
simulari

4 Organizarea activităţilor curente Mai 2022 Membrii catedrei
Stabilirea tezelor
Discutarea şi realizarea de subiecte
pentru examenul de admitere Ia
clasa a V-a
Organizarea activităţilor pentru
săptămâna “Şcoala altfel”

5 Analiza activităţii semestriale ş lunie 2022 Membrii catedrei
anuale

Denumirea activităţi Perioada de
desfăşurare

Responsabili

Realizarea activităţilor didactice

Au fost elaborate fişe de lucru individuale şi pe grupe, organizând eficient materialul oferit spre

~ învăţare. S-a adaptat limbajul niveiului de cunoştinţe, posibilităţilor de înţelegere şi particularităţilor devârstă ale eieviior, având în vedere educahilii cu nevoi speciale. In acest sens, am corelat temele pentru
fl acasă cu lucrul desfăşurat în clasă şi s-au stabilit unitar, dar şi diferenţiat temele suplimentare, facultative.

S-a avut în vedere ca învăţarea să lie centrată pe elev, urmărind implicarea activă a elevilor în
fl activităţile de învăţare, creând situaţii care stimuiează gândirea, creativitatea, empatia, spiritul autocritic.

n In demersul instructiv-educativ s-au îmbinat metodele tradiţionale cu cele activ-participative, moderne,printre acestea numărându-se: conversaŢia euristică, observaţia, problernatizarea, brainstormingul,
explozia stelară etc. S-au utilizat resurse materiale variate: manuale alternative, caiete de exerciţii
practice, fişe de lucru, cărţi, dicţionare. tableta Deco Pro Xpen, materiale de pe diverse site-un

fl educaţionale etc.
Elevii au fost permanent infornuţi în legătură cu procesul evaluării, oferind transparenţă

fl procesului de notare, jar organizarea lectoratelor cu părinţii a facilitat informarea acestora despre
progresul sau regresul şcolar.

1. Analiza activităţii din anul şcolar 2021-2022

În cadrul evaluării rezultatelor, feed-beck-ui elevilor a constituit unul dintre criteniile pnimordiale
‘ în adaptarea itemilor Ia obiectivele urmărite şi Ia posibilităţiIe reale ale indivizilor.

S-a asigurat informarea onestă ş. imediată a elevilor în legatura cu criteniile, procedurile
evaluative şi rezuitatele obţinute. Evaluarea iniţială, prin teste predictive a urmărit stabilirea unor critenii

fl individuaie de departajare şi ierarhizare; în plus, analiza Swot a conferit o viziune clară asupra punctelor
forte sau slabe ale elevilor. Evaluarea surnativă a fost reaIizată pe parcursul anului şcolar prin metode
variate, adaptate finalităţilor vizate. Elevii an fost evaluaţi atât în scris, cât şi oral, ca instrumente modeme
de evaluare utilizând: portofoliul, proiectuL Au fost create situaţii educative favorabile autoevaluării şi
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interevaluării, îndeosebi în activităţile organizate pe grupe. Evaluarea în timpul învăţământului on-line a
fost plină de provocări şi a presupus adaptarea instrumentelor de evaluare la specificul disciplinei şi la
instrumentele digitale ale elevilor. La clasele a XII-a s-a realizat o pľegătire suplimentară, în vederea
susţinerii Examenului de Bacalaureat.

Profesorii catedrei au făcut pane din Comisia de Evaluare a Simulării examenułui de Bacalaureat,
din Comisia de Evaluare a Competenţelor Lingvistice şi din Comitetul de redacţie a unei broşuri cu teste
de admitere pentru clasa a V-a şi au luat parte Ia activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice. Be
asemenea, doamnele profesoare Costea Monica şi Năsoi Elena au participat la corectarea tezelor de Ia
OLAV, etapa judeţeană.

În perioada învăţământului on-line, doamna profesor Iliuţă Melania a manifestat preocupare
pentru forinarea sa, participând Ia cursuri care vizau dezvoltarea competenţelor digitale. Cursurile pe care
le-a urmat sunt:

. Lecţii de competenţe digitale/ Şcoala Educhance

. Instrumente digitale penn planificare, predare Ia distanţă şi Ia clasă(sincronă şi asincronă)
şi evaluare/ Centru de educaţie EduMagic Sollutions

. Evaluarea elevilor în online/Sellification
Doamna profesoară Năsoi Elena a participat Ia cursul de formare Erasmus KAlcourse ICT in

Education, în Praga,în perioada 23.05.2022-27.05.2022. Be asemenea, doamna profesoară a participat Ia
PROIECTUL NATIONAL BE EDUCAŢIE JURIDICA “Fii avocat în şcoala ta”, ediţia 1-2022
organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România. Doamna profesoară a fost, in acest an şcolar,
responsabilul Catedrei de Limba şi literatura română precum şi membru al Consiliului Consuttativ at
LRO al ISJ.

Doamna profesoară Iliuţă Melania a participat, in calitate de supraveghetor, Ia Olimpiada
Judeţeană- limba franceză şi Ia Examenul Cambridge, Ia proiectul eTwinning- Nos amis, les Betes,l
Ia Campania Internaţională 19 Zile de activism împotriva violenţei şi abuzului faţă de copii şi tineri,
Ia Proiectul Naţional SNAC, ,,O faptă bună în fiecare zi!”, Ia Concurs,,! nafional de creafie
Creangă... Ia el acasă şi Cuvintele vindecă, Ia Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi
Interpretare ,,Ionel Teodoreanu”, la redactarea revistei Flori de inunte, la serbări şi activităţi dedicate
diverselor momente, in special celor dedicate sărbătoririi celor 152 de ani de Ia înfiinţarea Cotegiutui I I
Pen Rareş, la ~coala de vară de diplomaţie ~i discurs public de Ia C. N. Petru Rareş Ia care a susţinut un
curs despre comunicare.

Doamna profesoară Pistol Liliana a pregătit elevii clasei a XII-a A in scopul susţinerii
examenului de Bacalaureat, proba de Limba şi literatura română. A lucrat teste de antrenament şi a făcut
recapitulări. A corectat teze de simulare a examenului de Evaluare naţională şi Bacalaureat. A pregătit
elevi de liceu în scopul participării Ia OLLR, etapa judeţeană la care elevul Codrin Sandu de Ia clasa a
XII-a A a obţinut Premiul at 111-lea. A prezentat inforrnarea bibliografică Ia Cercul pedagogic susţinut la
CNPR in semestrul at Il-lea. A coordonat elevii în scopul publicării unor articole şi poezii în revista
şcotii.

Profesorii de Limba şi literatura română au încurajat şi pregătit elevii pentru Olimpiada de
Limba şi literatura română-secţiunea A (faza Iocală, fazajudeţeană şi naţională), Olimpiada/ Lectura
ca abilitate de viaţă, Tinerii dezbat. I I

Elevii coordonaţi de doamna profesoara Costea Monica, au obţinut următoarete rezultate: Sava
Ioana Alexia, clasa a X-a A - Premiul I Ia fan judeţeană şi Menţiune MEN Ia faza naţională a
Olimpiadei de Limba şi Literatura română şi Stoian Paul Vivian - Premiul lila faza judeţeană a
OLAV.
1. Elevii coordonaţi de doamna profesoară Iliuţă Melania au obţinut următoarele rezultate: Concursul

de creaţie literară Creangă... Ia el acasă, Târgu- Neamţ
- Premiul I, Boghian Gabriel, clasa a VIII-a
- Premiul al 11-lea Cozma Angelo, clasa a VIII-a
- Premiul at 111-lea Nastasă Ana- Ruxandra, clasa a IX-a F

2. Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare Jonel Teodoreanu, Colegiul
Naţional Costache Negruzzi, Iaşi

- Menţiune, Veiss Tiana- Alesia, clasa a V1-a
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Rezultate Ia olimpiade şi concursuri şcolare
1. Olimpiada Lectura ca abilitate de via(ă, etapa j udeţeană

. Teacu lustina, clasa a XII-a D, Menţiune
2. Olimpiada de Limba şi literatura roniână, etapajudeţeană

. Veiss Tiana- Alessia- clasa a VI-a, Premiul I

. Manolache Ilinca- clasa a VI-a, Premiul al 111-lea

. Dimon Ruxandra— clasa a VI-a, Menşiune

. Isopescu Medeea, clasa a VI-a, Menţiune

. Răspopa loana, clasa a V1-a, Menţiune

. Andrei Silvia, clasa a VIII- a, Premiul al 11-lea

. Cozma Angelo, clasa a VIII-a, Menţiune
3. Olimpiada Cultură şi spiritualitate, etapajudeţeană

. Cruşitu Cristiana, clasa a VIII-a, Premiul al 11-lea
fl • Balan Ana, clasa a XI-a. Premiul al lI-lea

4. Olimpiada de Limba şi literatura roxrână, etapa naţională
. Veiss Tiana- Alesia- clasa a VI-a, Premiul special

fl Elevii coordonaţi de doamna pro ësoară Elena Năsoi au obţinut următoarele rezultate Ia

n Olimpiada şcolară de “Limba şi literatura română”,etapajudeţeanä: Bursuc Dada (V), menţiune; PavelGeorgiana (IX D), menţiui~e; Bejenaru Mădălina (XII F), menţiune.
Domnul profesor Lucian Iordăcbescu a precizat următoarele aspecte ale activităţii de pe

parcursul anului şcolar:
fl • să ofer oricui interesat o alternativă Ia gândirea repetitivă, Ia sintagmele cyborg

n robotizate, Ia româna corporatistă şi neolimbajele de lemn, prin cultivarea lecturiloractuale şi consacrate;
• să fiu Ia curent cu ceea ce se scrie in mediile elitiste din învăţământul mondial;
. să transpun aceasta discLrsivitate in rezultate cuantificabile,in examenele aferente si

fl concursun.

B. - am lipsit un semestru din câmpul muncii, motiv pentru care nu pot identifica decât ceea ce s
a petrecut intre I martie şi 1 august

- am participat Ia Hurnanitas in licee Ia o singura ediţie, pe care am câştigat-o.
- am elaborat un grup de subiecte pentru culegerea dedicată admiterii la cis. a V-a
- am participat Ia simulări şi Ia cerc cu o tematică transdisciplinară.
- am participat Ia olimpiada tinerii dezbat,fazele judeţeană si naţională,cu un bc I

judeţean si 3 naţiona...
- am obţinut gradaţia de merit.
- am publicat un curs de pragmatică Ia Uni%. Braşov; am conferenţiat la Iaşi si

Bucureşti despre literatura concentraţionara

C. Detalieri; examene, analiza swot:
- Dictarile iniţiale şi cele de parcurs au relevat un numar de greseli intre 5 si 47, intr-o

fiaza de 200 de cuvinte.
- Subiectele pe care le-arn propus pentru culegerea cls. a v-a sunt standardizate si

neconforme cu viziunea mea asupra acestui examen.
- Sunt personal destul de defazat faţă de ceea cc se întâmplă in C.N.P.R, lipsindu-mi

perspectiva dirigintelui, a disciplinelor opţionale dar si pricina excesului de ore la
sociomane. A dispărut di, C.N.P.R. invatamântul filologic,pentru care eu sunt pregătit
f’unciar. Alternativa socio-umana este funestă.
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- În ciuda unor schematizări care încep din ciasa a 6-a şi a unor bareme din ce în ce mai
groteşti,diferenţa între corectori ajunge,în mod reai,la peste trei puncte. E o distanţă
foarte mare între a spune adevărul despre un text şi a avea dreptate.

Doamna profesoară Costea Monica a realizat un CDŞ intitulat Scriere creativă (Ia clasa aXi
a E) compietat đe produsul de proiect Revista de Scriere creativă (60 de pagini), pubhcat pe hârtie, dar
şi online. pe site-ui şcolii.

De asemenea. a adunat material, a corectat, şi a lansat numărul 17 (Serie nouă)
at Anuarului Colegiului. Activităţi extra-curriculare organizate de doamna profesoară:

- Proiectul SŽ4LVĂM BUNICII! organizat in parteneriat cu Ambasada Americii, centrat pe
ajutorul dat pentru 30 de bătrâni din comunitate. publicarea de texte despre bunici pe site-ui şcolii,
organizarea unei expoziţii de fotografie şi prezentare interactivă a pove~tiłor bunicilor, colectă umanitară
organizată tirnp de 2 zile. Proiectui a fost mediatizat în presa locala ~i pe site-ui Ambasadeiz

- Project:,! Toamna într-o fotografie (conceperea de postere cu fotografli ~i texte poetice
dedicate toamnei, activitate interdisciplinară organizată cu ele”ii clasci a IX-a B pentru Ziua ŞcoIii);

- Excursie şcolară în Bucovina - mai 2022. ciasa a IX-a B (două zile) ! I
Activităti de voluntariat:

- Coiectă de alimente. haine pentru copiii din medii defavorizate şi bătráni cu prilejul Crăciunului
(decembrie 2021) sarbatorilor pascale (aprilie 2022)

- Activitate Ia Adăpostui public de câini Piatra Neamţ (decembrie 2021)
Una dintre cele mai importante activităţi ale membrilor catedrei a fost:

CERCUL PEDAGOGJC Nfl. 17 AL PROFESORILOR DE LIMBA ROMÂNA
PiatraNeamţ, 4.05.2022 I I

LOCUL DESFĂŞURĂRII: SALA DE FESTIVITĂŢI a C.N. PETRURAREŞ

În permanenţă, profesorii catedrei au actuaiizat portofoliul personal cu proiecte didactice, fişe de
iucru,modele de teste. De asemenea, au arătat disponibilitate Ia toate cerinţele şcolii, au răspuns tuturor
soiicităriior părinţiior şi au încercat sa dezvoite relalii de comunicare şi colaborare cu aceştia. Au
conştientizat că profesia de cadru didactic necesită respectarea anumitor norme de comportament, având
grijă să ie respecte atât în interiorul şcolii, cât şi în afara acesteia.

Analiza calitătii în educatie Ia Catedra de limbi străine

I.ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
OBIECTIVE PROPUSE

- crearea de competenţe de comunicare scrisă şi oraiă în limbi străine de circuiaţie internaţională, în
vederea susţinerii examenului de bacaiaureat şi pentru admiterea ia facuitate; I I
- propunerea de activităţi care să suplinească neajunsurile activităţii didactice on line;
- creşterea graduiui de motivare a eievilor pentru participarea ia activitatea didactică de ia clasă:
încurajarea br de a participa Ia activităţi extraşcolare în iimbi străine, Ia diverse concursuri, oiimpiade Ş~
proiecte educaţionale.

a)ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR

Nr. . . . . . Perioada de .Denumirea activitaţn Responsabil/Participanţi Rezultate obţinute
ert. desfăşurare

Coordonator centru Cursuri DELF:
Parteneriat cu Institutul cursuri / examene: prof. octombrie 39 elevi au obţinut

1 Francez din România I Grigori Cristina 2021-februarie diploma de limbăorganizare cursuri si examene FormatorWevaluatori: 2022 franceză DELF (20
DELF prof. Boghian Cătălina, Examene Bi, 19 B2)

Grigori Cristina, Mitrea DELF 15-16
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Iunie-iulie 2022

Noiembrie
2021

Martie 2022

Loredana I februarie 2022
2grupeDELFBl,2
gnpeDELFB2 I __________

46 elevi au ob;inut

Parteneriat British Council / Coordonator centru certificat de limbă
organizare examene ex2men: prof Jora engleză Cambridge
Cambridge Claudia (25 Cambridge

46 elevi Advanced, 21 First
_____________________________________________________________________ Certificate)

Organizare testări pentru Coordonator centru I
admitere Ia Oxford: PAT, examen: prof. Jora I ~ noiembrie Elevii au fost admişi
MAT, BMAT, ENGAA, TSA. Claudia 2021 Ia etapa de interviu

Seevi I
Organizarea unor ateliere de Coordonator: profesorii
Iimbă franceză pentru elevi, în de imba franceză 0 expoziţie cu
parteneriat cu ARPF Neamţ: Fomator: Hugues produsele elevilor
I atelier de activităţi artistice Denisot (imagini, texte,
Bise ‘Art 50 de elevi participanţi desene, obiecte)
1 atelier de teatru Avant les (32 elevi de liceu, 18 Un spectacol de
(rots coups! elevi de gimnaziu) teatru
Continuarea colaborării Ia I
distanţă cu Liceul Polivalent Coordonator: profesorii
Saint-Exupéty, Saint-Raphaël, de limba franceză Octombrie 30 elevi -

coresponden$ în

France 30 elevi cis. a X-a 2021 -mai 2022 limba franceză
109 elevi participanţi

Coordonatori: profesorii din jude;
de limba franceză 2 premii I, 2 premii

Organizarea etapei judeţene a 15 elevi participanţi din II, I premiu III
olimpiadei de limbi romanice Iiceu 3 participări Ia etapa

naţională: 2 menţiuni
ME, 1 menţiune

_______________________________________________________ specială
Aprox. 800
participanţi din judeţ

Coordonatori: profesorii 4 premii I, 1 premiu
Organizarea etapei judeţene a de limba engieză II, 6 premii III, 35
olimpiadei de limba engleză 50 elevi participanţi din menţiuni

liceu 2 participări Ia etapa
na;ională: I iuenţiune
ME

Organizarea si desfĘurarea 21 elevi participanţi
concursului de creaţie Iiterară Coordonator: prof Decembrie din judeţi59 elevi din
în limba franceză pentru elevi Grgori Cristina 2021-martie
Les Olympiades de Ia 10 elevi participanţi 2022 1 premiu I, 1 premiu
francophonie, CAER II, I premiu special,

I 3 menţiuni
16 echivalări DELF,

Susţinerea probei de Bl-B2
competenţe într-o Iimbă de 58 echivalări
circulaţie din cadrul Cambridge — IELTS
examenului de bacalaureat 102 elevi au susţinut

proba de competenţe
_______________________________________________________ de_limba_engleză

I Prcfesorii Boghian Ateliere în limba

Organizarea şi desfăşurarea CăäIina~ Mitrea engleză susţinute de
Şcolii de vară de diplomaţie ~ I Loredana, Grigori Caroline ~sby,
discurs public CrE~stina, Jora Claudia (alţi ataşatul Ambasadei

UK
119 elevi participanţi Conferinţă în limba

Prc•fesorii de limbi străine
176 elevi

Martie 2022

lunie 2022

8-12 august
2022

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2 elevi formatori (alţi franceză susţinută de
formatod şi intervenienţi Michaët Końche,
externi) Ambasada Franţei

I. ANALIZA ACTIVITĂŢII IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

a) TESTELE INIŢIALE (clasele gimnaziale şi clasele a IX-a)
1. Comentarii şi concluzii

Testarea iniţială cu subiecte unice a urmărit corelarea competenţelor specifice din programa aferentă
anului anterior de studiu CU cele din programa pentru anul de studiu curent. In urma interpretării
rezultatelor, s-a realizat 0 diagnoză a stadiului de pregătire a elevilor după perioada dificilă a ultimilor
doi ani, absolut necesară în vederea optimizării demersului didactic, a identificării şi aplicării unor
măsuri ameliorative, a unor strategii de lucru individualizate.
Aspecte pozitive:
- capacitatea elevilor de a inţelege un document autentic într-o limbă străină studiată şi de a rezolva
cerinţe privind înţelegerea globală şi detaliată a textelor suport;
- capacitatea de ajustifica un răspuns cu informaţii precise din textele suport;
- capacitatea de a formula propoziţii simple pentru a exprima o opinie, a prezenta pe scurt persoane,
obiecte sau situaţii, un model dat fund punctul de plecare;
- mulţi elevi dovedesc stăpânirea unui vocabular destul de bogat şi variat;
- unii elevi au dovedit că pot utiliza cu uşurinţă timpurile verbale uzuale şi construcţiile gramaticale de
bază;
- o parte dintre elevi au demonstrat că pot redacta un eseu argumentativ/o scrisoare personală cu
respectarea structurii specifuce acestor texte şi a regulilor de redactare.
Aspecte negative:
- probleme în discriminarea părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
- însuşirea precară a elementelor de vocabular;
- deficienţe tn utilizarea timpurilor verbale;
- lipsa organizării coerente, logice şi expresive a ideilor în scris;
- dificultăţi de exprimare corectă, coerentă, expresivă şi adecvată difeńtelor tipuri de texte pe care trebuie
să le redacteze;
- diftcultăţi de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere.

Modalităţi de remediere:
- realizarea unui plan personalizat de recapitulare a materiei din clasele anterioare, pentru fuecare colectiv
deelevi;
- tratarea diferenţiată a elevilor, in funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de posibilităţile de acumulare a
acestora;
- conceperea unor sarcini de lucru care să valorifice metodele de învăţare centrate pe elev;
- regândirea planificării din acest an şi utilizarea orelor Ia dispoziţia profesorului pentru teme de
recapitulare/fixare a noţiunilor studiate anterior;
- corectarea periodică a temelor/caietelor de teme pentru a depista greşelile cu care se confruntă
fiecare elev;
- încurajarea elevilor de a lucra în mod independent Ia şcoală şi acasă;
- utilizarea claselor virtuale ca instrument de lucru pentru a implementa planul remedial;
- realizarea unei haze de resurse educationale deschise Ia nivelul colegiului care să conţină fişe de
recuperare, modele de fîşe de progres, precum şi alte materiale necesare in activitatea de remediere
realizată de profesori.
b) ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive
- cei mai buni profesori de limbi străine din zonă;
- elevi motivaţi pentrU învăţare si cu un nivel intelectual deosebit;
- dotări materiale excepţionale, o mini biblioteca in limbi străine, un cabinet de limbi moderne, aparatură
audio-video performantă; au fost făcute donaţii importante de cărţi cabinetului de limbi modeme de către

I’

II

I I

I I
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British Council Iaşi şi de către Mediateca din Saint-Raphaël, Franţa;

r profesorii propun activităţi didactice şi extraşcolare atractive;
- profesori dedicaţi pentru pregătirea elevilar în vederea susţinerii examenelor de certificare internaţională
(formatori, evaluatori DELF, Cambridge) si a participării Ia diverse concursuri regionale, naţionale;
- desfăşirarea unor activităţi dedicate unor sărbători care implică limbile şi civilizaţiile străine, mai ales Ia

fl clasele de gimnaziu, care motivează elev- i: Ia limba engleză: Ziua Europeană a Limbilor, Halloween,
Pumpkin resque campaigne, Ziua Internaţicnală a Profesorului, The Teacher I admire - concurs de eseuri

fl Thanksgiving Day - Tradition, Origins ahd Meaning vizionare de filme, completare flşe, un quiz de

n Ziua Naţionaĺă a României o competiţie pe echipe pentru clasele a XII-a, Christmas Traditions All OverThe World, What does Easter mean for ynu? Traditions, customs or religious bel4fs? o dezbatere în

r curtea bisericii, Save Water, save Life and save the World (prezentări Power Point în urma vizionării unor
filme despre importanţa apei.»);
- Ia limba franceză: 60 de elevi au particip:t Ia atelierul de artă Bise ‘Art şi la atelierul de teatru Avant les
trois coups, ateliere as~imate de formatorul &ancez Hugues Denisot, invitat cu sprijinul ARPF Neamţ;

fl - a continuat colaborarea Ia distanţă cu Liceul Polivalent Saint-Exupéry din Saint-Raphaël, Franţa.

n Schimburile de elevi şi profesori nu au putut avea bc din cauze pandemice.
- a continuat şi existenţa unui curs opţioml de limba germană pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a,

~ susţinut de profesorul lacob Alexandru.
- existenţa unor parteneriate permanente cu British Council şi Institutul Francez din România;

fl - colegiul este centru de cursuri/examene DELF; au funcţionat 4 grupe de cursuri de DELF (2 B 1, 2 B2);
- colegiul este centru de examene Cambridge şi de testări pentru admiterea Ia Oxford;

fl - participări ale elevilor Ia numeroase concursuri naţionale de limba fřanceză;

n - existenţa unui concurs de creaţie Iiterară îi~ limba franceză care se află pe lista CAER, Les Olympiadesde Ia francophonie, cu tradiţie din 2005, pe baza unui parteneriat cu Asociaţia f’ranceză Le Roannais şi
j—~ ADIFLOR;

- posibilitatea colaborării cu ARPF pentru a invita formatori francezi care să desf~oare activităţi cu elevii
fl şi profesorii (a avut bc o conferinţă on line în limba franceză, Le Document vidéo en classe de Fle şi un

seminar de formare La Théorie des intel ‘igences multiples en classe de Fle, susţinute de formatorul
fl Hugues Denisot);

- existenţa unei convenţii de înfrăţire a cclegiului cu un Iiceu fiancez (Saint-Exupéry, Franţa),
creează posibilitatea dezvoltarii de proiecte anuale pe o anumită temă;
- în fiecare an, există elevi care aleg să urmeze studii universitare de limbi străine, pentru o viitoare
carieră didactică;

fl - colegiul a fost partener al CREFECO, Sofia şi al Ministerului Educaţiei pentru desraşurarea unor
activităţi de formare Ia nivel naţional pentru profesorii de limba franceză;
- 3 profesori de limbi străine sunt membri în Consiliul Consultativ şi metodişti ai ISJ Neamţ, 1 profesor
este responsabil de cerc pedagogic;
- profesorii de limbi străine dezvoltă si participă Ia multe proiecte (profesorul Loredana Mitrea a derulat

~ proiectul de voluntariat 4/4 pentru prieteni in parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în
România şi American Councils for International Education, a coordonat proiectul Invaţă să salvezi o

fl viaţă!, în colaborare cu ISU Neamţ);
- profesorii de limbi străine au realizat şi susţinut, abaturi de asociaţia de părinţi şi echipa de management
a Iiceului, prima ediţie a Scobii de vară de dipbomaţie şi discurs public, proiect cofinanţat de Consiliub
Local al municipiului Piatra Neamţ şi de 4sociaţia de părinţi ai elevibor liceului (august 2022, 19 elevi
participanţi), Ia care au participat, pe lângă experţii în drept şi comunicare, şi invitaţi din cadrul

fl Ambasadei României în Filipine, Ambasadei României în Malaiezia, Ambasadei UK, Ambasadei Franţei,
Ambasadei României la Paris;

fl - membri în echipa de proiect ERASML S , profesorii Origori, Jora şi Mitrea au contribuit Ia buna

n desf~urare a mobilităţilor cebor 7 profe~ori şi a activităţilor de diseminare din cadrul proiectuluiERASMUS+;
- colaborări cu ambasadele UK şi Franţei îr România: posibilitatea invitärii în proiectul ,,Scolii de vară de
diplomaţie şi discurs public” a unor reprezentanţi ai acestor ambasade.

r 2. Aspeete negative
- inexistenţa unor manuale moderne de limba franceză, care să aibă conţinut adaptat reabităţibor
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lingvistice, pentru clasele de liceu;
- din ce în ce mai mulţi dcvi yin la Iiceu fără să fi studiat deloc limba franceză, ceea ce induce ore
suplimentare de lucru, în afara orarului şcolar, cu manuale diferite;
- rutină uneori în predarea conţinuturilor;
- dezinteresul unor elevi din clasele terminale pentru studiul altor discipline decât cele din cadrul
examenelor de bacalaureat sau admitere Ia universitate;
- lipsa unor proiecte Erasmus+ de mobilităţi pentru elevi, ceea ce ar încuraja şi mai mult învăţarea şi
practica limbilor străine;
- centrarea predării-învăţării-evaluării exclusiv pe competenţa de comunicare în sens 1Mg îndepărtează
profesorii şi elevii de predarea unor conţinuturi lingvistice şi discursive care sunt cerute la examene,
olimpiade;
- evaluarea nu ia mereu în considerare rezultatele negative ale elevilor Ia testele scrise;
- nu se pune mai mult accent pe comunicarea orală în limba străină, ci pe cea scrisă.
3. Modalităţi de remediere
- mai mult accent pus pe predarea conţinuturilor lingvistice si discursive necesare participării elevilor Ia I I
olimpiadele şcolare;
- încurajarea performanţei şcolare prim activităţi novatoare, bazate mult mai mult pe digital, pentru că am
observat, în perioada pandemiei, o creştere a interesului elevilor pentru activităţile desf~wate pe diverse
aplicaţii (canva, padlet, quiz etc.);
- stabilirea unei strategii unice de pregătire a elevilor debutanţi Ia limba franceză, în cadrul unui plan
remedial de învăţare, cu program fix, stabilit în CA, înainte de începerea cursurilor;
- posibilitatea introducerii unei clase de matematică-informatică cu predare intensivă a limbilor străine ar
putea ridica si mai mult nivelul interesului elevilor pentru limbile străine;
- forniarea profesorilor prin cursuri Erasmus+;
- încurajarea exprimării orale a elevilor în limba străină;
- crearea premiselor pentru introducerea cursului de limba germană şi Ia alte clase.

c) REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢII, CONCURSURI etc.

In iunie 2022, la examenul de bacalaureat s-au prezentat 176 de elevi. 102 au susţinut proba de
competenţe în limba engleză, 58 de dcvi au echivalat această probă cu certificatele Cambridge si IELTS,
iar 16 au echivalat cu diploma DELF (BI si B2), ceea ce constituie o reuşită. Tendinţa este ca elevii noştri
să obţină certificate si diplome cu recunoaştere internaţională a competenţelor într-o limbă străină.

Materializarea eforturilor profesorilor de limbi străine Ia clasă si în afara ei s-a văzut clar în
rezultatele obţinute de elevi: 5 participări la etapa naţională a olimpiadelor naţionale cu 3 menţiuni
acordate de Ministerul Educaţiei şi o menţiune specială; Ia alte concursuri naţionale; 3 premii I, 1 premii
II, 1 premiu special, 2 menţiuni; la etapa judeţeană a olimpiadelor de limbi străine: 7 preinii I, 4 premii II,
S premii III, 35 menţiuni. Interesul elevilor din Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” este cu atât mai mare cu ‘

cât sunt conştienţi de importanţa multilingvismului în societatea contemporană.

Liniba engleză I I

Nr. Nume şi prenume Clasa Profesor Concurs Premiul
elev coordonator obţinut

I Zăgărin Tudor XI Bursuc Adina Etapa naţională a MENŢIUNE
olimpiadei de MINISTERUL
limba engleză EDUCAŢIEI

2 Dumitrescu Maria- VII Afloarei Etapa naţională a Participare
Nicole Camelia olimpiadei de

limba engleză
3 Cenuse Vlad XI Jora Claudia Etapa judeţeană a I

olimpiadei de
limba engleză

4 Dumitrescu Maria- VII A6oarei Etapa judeţeană a I

II

I I
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I

Camelia olimpiadei de
________________ limba engleză

Zăgărin Tudor Bursuc Adina Etapa judeţeană a
olimpiadei de
limba engleză

Puscasu Tudor XII Macovei Etapa judeţeană a
Svitlana olimpiadei de

______________________ limba engleză
Gheorghiu David Etapa judeţeai~ă a

olimpiadei de
______________________ limba engleză
Gal Lucca James Macovei Etapa judeţeană a

Svitlana olimpiadei de
______________________ limba engleză

Andronic Darius Jora Claudia Etapa judeţeană a
Dimitrie olimpiadei de

____________________ limba engleză
Enache Alexandra Afkarei Etapa judeţeană a

Camelia olimpiadei de
______________________ limba engleză

Secure Bianca Afloarei Etapa judeţeană a
Camelia olimpiadei de

____________________ limba engleză
Vasiliu Anda Bursuc Adina Etapa judeţeană a

olimpiadei de
____________________ limba engleză
Blidescu Maria Eliza Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIIJNE

Camelia olimpiadei de
______________________ limba engleză
Novae Alexia Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIUNE

Camelia olimpiadei de
____________________ limba engleza
Nistor Diana Maria Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIUNE

Camelia olimpiadei de
____________________ limba engleză

Răspopa loana Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
Marisa Camelia olimpiadei de

______________________ limba engleză
Ciurcan Ilinca Elena Afloarci Etapa judeţeană a MENŢIUNE

Camelia olimpiadei de
______________________ limba engleză

Romaniuc loana Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIUNE
Camelia olimpiadei de

limba engleza
Grădinaru loana IX Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIUNE

Camelia olimpiadei de
limba engleză

Gheorghieş Flavia X Afloarei Etapa judeţeană a MENŢIUNE
Camelia olimpiadei de

limba engleză
Oancea Alexia XI Afloarei Etapa jude{eană a MENŢIUNE

Camelia olimpiadei de
limba engleză

Veniamin Victor IX Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE

XI

XI Jora Claudia

I

II

XI

‘I

XII

III

IX

“I

X

“I

VII

III

VII

VII

VII

Ix

Ix
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olimpiadei
limba engleză

de

23 Beşu Tudor X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

24 Bolea Dimitrie X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

25 Buzdugan Tudor X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

26 Dumitraşcu Matei X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

27 Hanganu Tudor X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

28 Ţepes-Onea Teodora X Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleza

29 Andronic Maria XI Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
olimpiadei de
limba engleză

30 Apostol Alexandru XI Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
olimpiadei de
limba engleză

31 Balint Teodora XI Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
olimpiadei de
limba engleză

32 Bărbieru Tudor XI Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

33 Lupascu Theodor XI Jora Claudia Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
Mihai olimpiadei de

limba engleză
34 Irimia Bianca XI Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIIJNE

olimpiadei de
limba engleză

35 Iüimia Matei X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

36 Roca Nicole X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

37 Burduja Anda X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIU7NE
olimpiadei de
limba engleză

38 Ciocîrlan Stefan X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de
limba engleză

39 Uherasim Cezara X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
olimpiadei de
limba engleză

40 Pintea Alexandra X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIIJNE

I I

I I
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Calm Matei

olimpiadei de
limba engleză

Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIUNE
olimpiadei de

_________________ limba engleza
Serban Bianca X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIUNE

olimpiadei de
: limba engleză

Strătilă Ana Lavinia X Bursuc Adina Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
olimpiadei de
limba engleză

Drelciuc Ilinca XII Macovei Etapa judeţeană a MENŢIIJNE
Svitlana olimpiadei de

limba engleză
Tentiuc Eduard Macovei Etapa judeţeană a MENŢIUNE

Svitlana olimpiadei de
____________________ limba engleza
Apostol Bianca Macovei Etapa judeţeană a MENTRINE

Svitlana olimpiadei de
____________________ limba engleză
Arhire Diana Macovei Etapa judeţeană a MENŢIUNB

Svitlana olimpiadei de
limba engleză

XI

XI

XI

Limba franceză

Nr. Nume şi prenume Clasa Profesor Concurs Premiul
elev coordonator obţinut

Sandu Ilinca IX Mitrea Etapa MENŢIUNE
Loredana naţională a ME

olimpiadei de
limbi
romanice —

limba franceză
2 Cristescu Ilinca XI Grigori Etapa MENŢIUNE

Cristina naţională a ISJ Dolj
olimpiadei de
limbi
romanice —

limba franceză
3 Roman Raluca X Boghian Olympiades I

Cătălina de Ia
Itancophonie,
concurs
CAER

4 Paica Alexandra X Grigori Concurs I
Cristina naţional de

traduceri
,,Calistrat
Hogas”

5 Cristescu Ilinca, XI Grigori Concurs I
Grigori Valeria Cristina naţional ,,Je

parle

x
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fřançais”,
Arad secţia
proiect canva
(„Voyage
łřancophone
aux
Seychelles”)

I I

II

II

Pavel Georgiana X Mitrea Olympiades
Elena Loredana de la

ĺřancophonie,
concurs
CAER

Ursu Francesca VI Grigori Olmpiades de PREMIU
Cristina Ia SPECIAL

iřancophonie,
concurs
CAER

Sandu Ilinca Mitrea Etapa
Loredana judeţeană a

olimpiadei de
limbi
romanice —

limba franceză
Cristescu Ilinca XI Grigori Etapa

Cristina judeţeană a
olimpiadei de
limbi
romanice —

limba ti~anceză
10 Cotfasă-1-Iumă X Grigori Etapa

Casandra Elena Cristina judeţeană a
olimpiadei de
limbi
romanice
limba franceza

1 1 Maciujec David XII Grigoń Etapa
Cristina judeţeană a

olimpiadei de
limbi
romanice —

limba franceză
Buzdugan Tudor X Grigori Etapa III

Cristina judeţeană a
olimpiadei de
lirnbi
romanice —

limba franceză
13 Macovei Ana Maria XI Boghian Olympiades MENŢIIJNE

Cătălina de Ia
fřancophonie,
concurs
CAER

14 Apatatei Ana Maria XI Boghian Olympiades MENŢIIJNE
Catalina de Ia
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. třancophonie,
concurs
CAER

—

Limba italiană (în colaborare cu Central judeţean de Excelenţă Neamf)
—

—

Nr. Nume şi prenunie Clasa Profesor Concurs Premiul
elev coordonator obţinut

Chirilă Adrian XII CEX Nearnţ Etapa MENŢRJNE
naţională a Ministerul
olimpiadei Educaţiei
de limbi
romanice —

limba
italiană

2. Chirilä Adrian XII CEX Neamţ Etapa I
judeţeană a
olimpiađei
de limbi
romanice —

limba
italiană

III.ACTJVITATE METODJCĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

In afară de efectuarea activităţilor a clasă, pentru parcurgerea prevăzută a materiei, conform
recomandărilor pentru clasele a IX-a şi a X-a, conform planificărilor, în afara activităţilor dedicate Zilei

fl Europene a Limbilor Moderne, a Zilei Francofonici, profesorii de limbi străine din Colegiul Naţional
,,Petru Rareş” s-au preocupat de formarea br continuă:

- în perioada 3-9 septembrie 2021 profesorii de limba franceză au participat Ia două webinare:
Management strategic penn-u sistemul de învăţămônt. Ameliorarea proceselor si Sisteme de gestionare
electronică a învăţării. Noi competenp~ penn-u predarea online si folosirea judicioasă a noilor
tehnologii în procesul didactic; webinarele au fost organizate de CCD Vaslui şi Asociaţia Europea
Vaslui;

fl - cu ocazia Zilelor Colegiului catedra de limbi străine a avut ca invitat pe formatorul fřancez Hugues
I Denisot, care a susţinut, în 25 noiembrie 2021, conferinţa internaţională Le Document vidéo en classe

de FLE şi, în perioada 25-26.11.2021, Seminarul internaţional de formare Integrarea teoriei

—~ inteligenęelor multiple în predarea limb/i franceze (6 ore), în parteneriat cu CCD Neamţ şi ARPF
Neamţ. Au participat profesorii de limba ~anceză Boghian Cătălina, Grigofi Cristina, Mitrea Loredana;
- între 23.09-18.01.2021, profesorul Grigori Cristina a participat Ia un atelier de formare Ia distanţă
pentru echipa de conceptori ai kitului pedagogic F,’francophonie: diversité des cultures et variétés du

—1 français pour unpublic adolescent, organizat de CREFECO, Sofia;
- în iunie 2022, profesorii de limba franceză s-au format on line pentru reabilitarea ca evaluatori Ia
examenele DELF, Se former aux nouvelles grilles d ‘évaiuation DELF-DALF, stagiu organizat pe
platforma France Educational International, Sévres;
- în parteneriat cu CREFECO, Bulgaria şi Ministerul Educaţiei (CCD Neamţ, CNPR), a avut bc în liceu
stagiul naţional hibrid de formare Enseigner Ia grammaire autrement, Ia care formatori au fost Emilie
Lehr şi Cristina Grigori; Ia stagiu au participat 27 de profesori din România (8, din judeţul Neamţ);

‘1 - profesorul Loredana Mitrea a participat Ia workshopul online Fără violenţă: mjjloace de intervenţie
~ penn-u combaterea bullying-ui în şcolż, organizat de American Council România;

ea a mai participat şi la workshopul onli-ie Instrumente inovative de dezvoltare şi spr(jin al identită(ii
—~ profesionale a cadre/or didactice în corz’extul provocărilor actuale, organizat de American Council

România;
- profesorul Cristina Grigori a participat (21.01-2.02.2022) Ia Seminarul eTwinning multilateral
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european on line, Le Bien-étre â I ‘éeole;
- profesorul Bursuc Adina a finalizat studiile de Master de cultură şi literatură română în cadrul
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.

Considerăm reuşită activitatea deosebită a profesorilor de limbi străine din anul şcolar 2021-2022,
în ciuda învăţământutui on line care, pentru limbile străine, a fost benefică din punct de vedere al
utilizării unor piatforme si aplicaţii diverse. Implicarea profesorilor a fost cu atât mai importantă, cu cât
învăţarea limbilor străine este o necesitate majoră în societatea contemporană.

Analiza calitătii în educatie Ia comisia Istorie, Socio-umane, Relipie

I. ASPECTE PRIVIND PRIO1tITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
OBIECTIVE PROPUSE:

1. Parcurgerea materici în bune condiţii, Cu adecvarea Ia situaţia creată de pandemia de coronavirus;
2. Identificarea şi recuperarea pierderilor de învăţare provocate de pandemia de coronavirus;
3. Pregătirea pentru susţinerea examenului de bacalaureat;
4. Pregătirea elevilor capabili de performanţă şi calificarea, Ia flecare disciplină din comisie, a cel puţin unui ‘

elev a unei echipe Ia fazete naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
5. Obţinerea, Ia fiecare disciplină, a unui premiu Ia fazele naţionale a olimpiadelor/concursurilor naţionale de

profit;
6. Realizarea valenţelor formative ale disciplinelor predate, prin implicarea în activităţi şcolare şi extraşcolare

în beneficiul comunităţii educaţionale şi a celei locale;
7. Participarea profesorilor Ia activităţi de formare profesională, cercetare şi comunicare.

Raportul va conţine informaţiile oferite de profesorii care au racut parte din Comisia Metodică in anul şcolar 202!-
2022.
Prof. Măriuţă Carmen

- elaborarea planificărilor pe unităţile de învăţare conform metodologiei în vigoare;
- adaptarea planificării calendaristice, clasa a IX-a, Ia situaţia specifică anului şcolar 202 1-2022;
- corelarea strategiei cu rezultatele evaluărilor iniţiale şi adaptarea acesteia Ia particularităţile

fiecărei clasei de elevi;
- parcurgerea materiei conform programei în vigoare; I !
- centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare pe formarea de competenţe;
- selectarea şi pregătirea elevilor pentru olimpiadă şi alte concursuri.

Profesor Sonia lacoban:
Objective propuse:

. întocmirea planificărilor în conformitate cu programele şcolare şi parcurgerea br ritmică;

. coordonarea activităţiior claselor de elevi;

. desĺăşurarea unor activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesionalăi ci. XF;

. colaborarea cu profesorii ciasei şi coordonatorub pentru proiecte şi programe şcolare şi
extraşcolare.

Prof. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela
- eficientizarea calităţii procesubui de învăţare în cadrul ariei curricubare;
- utilizarea eflcientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă, cât şi a celor de

evaluare formativă, construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de Ia competenţele
specifice;

- asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare;
- obţinerea unor rezultate bune la concursurile şcolare;
- pregătirea elevibor pentru examenui de Bacalaureat;
- participarea la concursuri şi competiţii care să permită vaborificarea creativităţii şi a calităţilor

eleviior.
Prof. Alexandrescu Manuela

) Am realizat şi predat Ia termenul stabilit planificările anuabe, semestriale în conformitate cu

66



n
Raporiprivind starea invă(ămdntului hi CN.P.R

programele şcolare în uz, specifice disciplinei de studiu, Ş~ cu recomandările făcute de către
inspectorul de specialitate Ia Consfătuire

) Am ales manualele optime pentru clasele IX-XII
) Am lucrat pe platforma Teams
Activităţi desfăşurate PC parcursul anului şcolar:

fl Prof. DrCxICr Donna:
Activităţi desfăşunatC:

1. Parcurgerea materiei in condiţii specifice pandemiei de coronavirus, Ia toate clasele aflate în încadrare;
_, rezultate bune obţinute Ia bacalaureat;

2. Participarea ca manager de proiect, alături de inspectorul de specialitate, Elena Preda, şi de preşedintele
~ APIN, Cristiana Şoimaru, Ia proiectul comunitar, finanţat de Consiliul Local Piatra-Neamţ din fonduri

nerambursabile Garda de Onoare a Cu.ţii Domneşti din Piatra-Neamţ. Valoarea iniţială a proiectului
54.790 Ron

. Au fost setectaţi 26 de curteni şi de stegari, an participat 27 de profesori de istorie, un public
numeros Ia fiecare defilare a Gărzi de Onoare, Ia evenimente istorice sau comunitare ( ex. Târgul de
Carte Libris Neamţ 2022). Evenimentele au fost mediatizate de presa Iocală.
. Subsemnata a reatizat filmul ţroiectului, prezentat public Ia Cercut judeţean Ia profesorilor de
istońe din decembrie 2021.
. A sporit vizibilitatea ColegiulLi Naţional “Petru Rareş” atât in comunitate, cât şi în presa locală,
majoritatea antrenamentelor şi a ieşirilor publice ale membrilor Gărzii de Onoare având bc Ia şi din
“Rareş”.
. Proiectut s-a derulat din septembrie 2021 până in decembrie 2022, fund semnate articole adiţionale
cu finanţatorul principal, Consiliu Local. Asociaţia Părinţilor din CNPR a contribuit Ia plata
costumului maestrului de ceremorii (elevul Iüimia Matei-Petru din clasa a X a E, CNPR).

1. 1 Decembrie 2021- Simpozionul Jstori2 Curţilor Domneşui din Maldova, organizat în cancelaria CNPR, cu
invitarea on tine a istoricutui Sergiu Masteaţă de Ia Chişinău. In cadrul Simpozionului am avut o
intervenţie despre Curtea Domneasca cm Târgul Pietrei.

2. Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilelor CNPR:
3. Reluarea concursului “File de Jstorie”, cu participarea elevilor de Ia clasele a V-a a X-a, etevii de Ia

clasele a XI-a şi a Xll-a făcând parted njuriu; An participat peste 100 de elevi; rezultatebe au vizat
cunoaşterea şi respectarea istoriei CNPR şi a comunităţii locale.

4. Slujba de comemorare, în cancelaria Colegiutui şi depunere de coroane Ia mormintele directorilor
fondatori Calistrat Flogaş, Ion Negre, Mihai Stamatin, alături de slujbă de pomenire Ia mormintele acestora,
efectuată de preotul Cojan; au participat Direcţiunea CNPR, clasa a XI-a E şi dirigintele acesteia, prof. Gh.
Grigoraş-Popa.

5. Tradiţionabul moment festiv cu torţe, care a devenit, din 2018, marca CNPR. Au participat aproximativ 80
de persoane, elevi şi profesori, iar impactul a fost semnificativ in comunitate.

6. 20 decembrie 2021- Activitate in parteneriat Cu Complexul Muzeal Naţional Neamţ de prezentare a unor
momente importante din istoria Grecie antice , de către asistent univ. dr. Mihaela Marcu-Bogan. Au
participat 30 de elevi.

7. Martie 2022- membru în Comisia judeţeană de contestaţii Ia Olimpiada de Istorie;
8. Pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Istorie şi pentru concursurile naţionabe de speciabitate;
9. Activităţi realizate in parteneriat cu Fundaţia QIE şi UNICEF- Marea lecţie de vaccinare şi combaterea

ştirilor false; au participat elevii şi părinţii de Ia clasa a X-a E.
10. Activităţi în parteneriat cu Complexul Muzeal Neamţ: Culorile în istorie, Pandemiile in istorie; vizitarea

expoziţiei Coroana Reginei Maria. Au participat aproximativ 200 de elevi.
11. Martie-mai 2022- Participarea Ia Cursul Strategii Inovative in proiectul A doua şansă-22 de credite.
12. Noaptea AIbă a Muzeelor-13 mai 2022- Porţi deschise Ia Muzeul Rareş- peste 200 de elevi implicaţi, peste

2000 de vizitatori
Profesor Măniuţă Carmen

Denumirea Responsabil/ Perioada de Rezultate
Nr. activitâţii Panticipauţi desfäşurare obţinute
cii.
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Selectarea elevilor pentru
proiectul Garda de Onoare
de Ia Curţea Domnească;

Prof. dr. Donna
Luminiţa Drexier,
Prof. Elena Preda
Prof. Cristiana
Şoimaru
Stanca Sebastian 9
C

Octombrie
2021

2. Selectarea şi pregätirea Prof. dr. Donna
elevilor pentru concursul Luminiţa Drexlen 26 noiembrie Premiul I 9 A
dedicat zilei Colegiului Echipaje de Ia 9 A, 2021 Premiul 119 E
Naţional ,,Petru Rareş” 9 B, 9 D, 9 E

3. Selectarea şi pregătirea Prof. Mâniuţâ loana
elevilor pentru olimpiada de Carmen februarie- Ana I-Iuludeţ
istorie - fazajudeţeanä Ana Huludeţ 9 A martie 2022 Preimiul III faza

Ojică Karma 9 E judeţeanä
Japalela Andrei 1 1
F
Măriuţa Ştefan I I F

4~ Istorie şi culoare organizată de
doamna dr.
muzeograf ..

Mihaeia Marcu- 13 apnhe
Bogan Ia Muzeul 2022
de Artă Piatra
Neamţ;
9 A; prof. Märiuţä
loana-Carmen

5. Selectarea şi pregätirea Responsabil prof. Cociorbă Mana
elevilor pentru Concursul Elena Preda, prof. loana cI.a VII-a
,,Memoria Itlolocaustuiui”- dr. Luminiţa 17 mai 2022 Premiul I
fazajudeţeanä Moscalu fazajudeţeanä

Cociorbâ Mara- calificare Ia etapa
loana ci. a VII-a naţională;

Dediţă Karma
Gabniela ci. aVil

a Menţiune
Prisăcăruţă

Alessia-Elena ci.a
VII-a Menţiune

6. Pregätirea Concursului Prof. Elena Preda
,,Memonia Holocaustului”- Cociorbâ Man- 6-8 julie 2022 Cociorbä Man
faza naţional ă loana cl.VII loana cl.VII - 80

de puncte din 100
Locul 14

‘7. Selectarea eleviior pentru Prof. dr. Donna
,,Noaptea muzeelor” Luminiţa Drexler 14 mai 2022

elevidela9Eşi II
F

8. Vizitatä expoziţia ,,Coroana Prof. Bursuc Adina
Reginei Maria” Muzeul de Prof. Măriuţä loana- mai-iunie
Artâ Carmen 2022

1 1_F,_9_A,_9_C

‘‘

I!

I!

I!

II

II

‚‘

Profesor Sonia lacoban:
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Ziua Colegiului
Naţional ,,Petru

Rareş”
Ziua Naţională

Proiectul Masivul
Ceahlău- perspective,
conexiuni din cadrul

protocolului de
colaborare cu Clubul

Eco-Turistic
Dr. Gh.Jacomi Piatra

Neamţ
Porţi deschise CNPR

Responsabili/
Participanţi

Prof. lacobar, S.
Prof.Bursuc A.
ProfRusu R.
Prof.Iliuţă M.
Elevii cl.V
VII,Cl.XF

Catedra de Istorie
Elevele Parnic

Andreea şi Şoldan
Delia de la cl.XF

CNPR

Prof lacoban S.
Prof.Bursuc A.
ProfRusu R.

Elevii
cl.IXF,XF,XIF

Rezultate

Ziua Educaţiei-Copilăria
generaţiilor, curcubeu

de trăiri Ia CNPR
(colecţie de

poezii,desene, colaje
grupate într-un montaj

promovat pe site.ul
şcolii şi al Bibliotecii

Judeţene);
Unirea Principatelor

Române- SCUll

documentarLocuri ale
memorieiun itinerariu cc
evocă oameni, fapte din

trecutul comunităţii
locale;

Ziua Europei
incursiune prin cultura
statelor member UE.

Ghidajul Curţii
Domneşti şi ghidajul
Colegiului Naţional

Petru Rareş;
Concurs cu tema Istoria
CNPR adresat elevilor
de gimnaziu şi elevilor

cl.IX-X.

Documentare, întâlniri
şi activităţi practice

Drumeţie pe Cernegura
Tabăra Bicăjel/ Micul
Ecologist, voluntariat
Excursie pe Ceahlău

Materiale de promovare
Sala medievală

Activitate de promovare
a imaginii şcolii

Denumirea activitäţii

Parteneńat cu
Biblioteca Judeţeană
sub genericul Istoria

locală
locuri, oameni, fapte

Nr.crt.

‘

3

4

Perioada

2021-
2022

Noiembńe
2021

2021-
2022

Mai 2022
Catedra de istońe
cIJXB,XB,F,XID

Prof. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela

Nr. Responsabil Perioada de Rezultate
Denumirea activităţii

crt ‘Participanţi desfăşurare obţinute
Aprofundarea

,,Girls Go Circular”, în Prof. Negru cunoştinţelor,Octombrie- elevilor dinElena Daniela
1. colaborare cu Junior decembrie elasele a X-a si aProf. dr. TeodorAchievement România 2021 IX-a, despre

Negru Economia

Circulară
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Prof. Negru
Elena Daniela

Prof. dr. Teodor
Negru

Aprofundarea
cunoştinţelor

despre Uniunea
Europeană a

elevilor de clasa
a IX-a

Prof. Alexandrescu Manuela
In ceea ce priveşte parcurgerea materiel în concordanţă cu planificările semestriale.

. În procesul didactic am utilizat atât metode şi procedee didactice tradiţionale cât şi procedee
didactice moderne cc implică fotosirea bazei logistice existente; vizionări de fume, ppt-uri
suport de ĺectii, on-line( Septembrie)

. “Zilele şcolii”; Două eseuri Tânărul şi credinţa lui( Sofrone Bianca IXC şi Matei Magdalina
XE) ; PPT Eroii Noştri de azi ( Baroi Miruna XF)(Noiembrie)

. Am coordonat acţiunea “Dăruind vei đobândi”pentru Centrul de zi Castani( dcvii claselor IX
X)(Decembrie)

. Participare Ia Concursul Internaţional Tradiţii şi obiceiuri ale românilor de pretuindeni,
Organizat de Liceul de Informatică Grigorie Moisil din Iaşi, Ia care dcvii Pintilie Anastasia
XA , Răşchitor Antonia XC şi Matei Magdalina XE au primit diplome de excelenţă(
Decembrie)

. Participare la Olipiada judeţeană de Religie unde eleviul Todiraşcu Darius XE a obţinut locul I
şi elevul Matei Magdalina locul III( Martie)

. Participare la Olimpiada judeţeană de Cultură ~i Spiritualitate unde eleva Sofrone Teodora a
obţinut locul II

Prof. Pompaş Ştefan-Silviu
. In proporţie de 9900 m am axat pe examenul de Bac cu cci de Ia cls. a XII-a F (de fapt, asta a

2.

,,Agora Iocală, conexiuni
europene”, Agenţia pentru

Dezvoltare Regională
Nord-Est

Octombrie
2021

Informarea
elevilor cu
modul de
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fost dorinţa br expresă, note mad Ia Examen).
. Apoi am comemorat Holocaustul ca zi internaţională (27 ian.) şi naţională (9 oct.) prin

proiecţii video.
. Eleva Popa Amalia a participat la Olimpiada Judeţeană de Istorie.
. Am participat voluntar (în zilele de marţi şi joi) Ia proiectul constituirii Gărzii Domneşti.
. Am evocat momentele reprezertative ale istoriei românlor: Unirea Principatebor, Războiul de

Independenţă, Marea Unire, Ziua Regalităţii (prin vizitarea coroanei Reginei Maria de Ia
Complexul Muzeal Naţional Neamţ, Muzeul de Artă).

. În rest, recapitulări ~i modele de teste de antrenament.
ANALIZA ACTIVITAŢII IN AMJL ŞCOLAR 2021-2022
TESTELE INIŢIALE (clasele ginnaziale şi clasele a IX-a)

1. Comentarii şi concluzii:
-rezultatele obţinute de clasa a IX-a F reflectă pierderile provocate de pandemie-media clasei Rind

4,75. Conform declaraţiibor elevilor şi a unor părinţi, în clasa a VIII-a, la majoritatea şcolilor
gimnaziale din municipiu, în perioada predării on line s-au realizat activităţi de predare-învăţare
sincrone doar la disciplinele de evaluare naţională, Ia restul disciplinelor activitatea Rind asincronă, în
sensul că lecţiile erau postate pe o platfonă, jar elevii erau evaluaţi pe baza unor prezentări şi referate,
postate tot pe platformă. In aceste condiţii este explicabilă necunoaşterea unor noţiuni de bază la
disciplina Istorie, lipsa limbajului de specialitate, necunoaşterea tehuicibor de analiză de text, a
identificării relaţiei de cauzalitate şi de realizare a unui eseu. Activitatea desfăşurată pe parcursul
anului şcolar a urmărit, în primul rând, remedierea acestor deficienţe, gradu de realizare Rind
aproximativ de 60 00.

Prof. Măriuţă Carmen
In a doua săptămână a anului şcolar 2021-2022 au fost date teste iniţiale Ia clasele a IX-a A, a IX-a C,
a IX-a D şi a IX-a E. Media la aceste clase a fost mică: a IX-a A - 6,10 (şase 10%), a IX-a C - 5,75
(cinci 75%), aIX-aD - 4,90 (patru 90%) şi a IX-a B - 5,10 (cinci 10°o).
Elevii:

ö cunosc secolele şi mileniile;
flu cunosc formaţiunile prestatale româneşti, fac confuzii între programele revoluţiei române
de Ia 1848 şi autorii acestora;

‘ pot extrage o informaţie dintr-un text istoric;
• unii elevi nu au reuşit să identiRce Îfl text două informaţii aflate în relaţie cauză-efect;
‘ Ia ultima cerinţă, de Ia textul istoric, elevii fac confuzie între un domnitor din secolul al XVI-

lea şi o acţiune a acestuia cu domnitori din secolele XIV şi o acţiune din aceste secole;
• Ia sinteză, elevii au cunoştinţe în general despre mnbăturarea regimului comunist, mai puţin

despre revenirea Ia regimul denocratic. Ebevii nu au Iimbaj istoric se exprimă greu. De cele
mai multe on nu se respectă succesiunea ceninţebor precizate, evenimentele nu sunt prezentate
în ordinea cerută; sinteza nu are introducere şi încheiere.

Profesor Sonia lacoban:
Teste iniţiale / cb.V şi cl.IX B

Competenţe specifice: 1.3 Localizarea în ti.mp şi spaţiu a faptebor istonice;
3.2 Descnierea rolului unor personalităţi în desf$unarea evenimentelor istonice.

fl Rezultate obţinute : nr.elevi testaţi- 27, media ci. 9,21 (note intre 7-8 4 elevi, intre 8-9 9 elevi, intre 9-
10/14 elevi)

fl Constatăni şi măsuri: * elevii reuşesc, în proporţie de 97%, să bocalizeze în timp şi spaţiu fapte istonice,*

n rezultatele arată că în clasa a IVa şi-au insuşit noţiunile de bază şi reuşesc în proporţie de 90% săidentifice şi să descrie rolul unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice. * lectură
suplimentară, activitate individuală, fişe de ~ucru diferenţiate.
Competenţe vizate :1,1 Fobosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise;

5.3 Utilizarea adecvată a coordonatebor temporale şi spaţiale relative Ia un sb.ist.

r Rezultate obţinute: nr.elevi testaţi- 26, media cI.7,96 (note intre 6-7í2 elevi, intre 7-8 11 elevi, intre 8-9/10
elevi, intre 9-10 3 elevi)
Constatani şi măsuri:
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*elevii reuşesc, partial, să recunoască evenimentele, procesele istorice dintr-o succesiune, dar nu
dejnonstrează o cunoaştere mai amănunţită a subiectelor,
* rezultatele obţinute arată că în cI.VIII elevii şi-au însuşit noţiunile de bază, dar întâmpină dificultăţi în
aprotündarea br, imposibilitatea de argumentare;
* folosirea metodelor active care să solicite elevii în a-şi valorifica potenţialul, punerea acestora în situaţia
de a gândi, de a analiza, de a argumenta , lucrul pe texte, surse istorice.
Prof. Alexandrescu Manuela

. Evaluarea s-a desfăşurat ritmic, elevii tuturor claselor având în catalog trecute note suficiente, prin
utilizarea de metode diverse de evaluare: teste de progres, evaluare orală, dezbateri, studii de caz in
on —line

Prof. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela
Aplicarea testelor iniţiale Ia disciplinele socio-umane are ca obiectiv evaluarea gradului de

cunoaştere a conceptelor fundamentale ale disciplinei ce urmează a fi studiată, precum şi capacitatea
elevilor de a opera cu aceste noţiuni.

Dificultatea aplicării testebor iniţiale în cazul disciplinelor socio-umane constă în faptul că nu există
continuitate de Ia un &1 şcolar Ia altul, în fiecare an studiindu-se o disciplină nouă. Astfel, ceea ce se poate
testa sunt cunoştinţele prealabile ale elevilor, dobândite în mod nesistematic, prin educaţie non-formală.

Analizând lucrările elevilor, am remarcat faptul că Ia disciplina Logică argumentare şi comunicare
aceştia au identificat în proporţie de 50% obiectul de studiu al acestei discipline, precum şi caracteristica
comună a termenibor menţionaţi, dar nu au reuşit să rezolve exerciţiile care impun cunoştinţe de
specialitate.
La disciplina Psihologie generală elevii au identificat corect definiţia Psihologiei şi au corelat satisfăcător

procesele psihice cu deĺlniţiile br. Cu toate acestea, elevii întâmpină probleme în înţelegerea
vocabularului de specialitate şi utilizează cu dificultate noţiunile de bază ale psihologiei.
La disciplina Educaţie antreprenorială elevii au identificat corect obiectul de studiu al acestei discipline,

au corelat satisfkător noţiunile cu definiţiile br, dar flu cunosc caracteristicile economiei de piaţă şi
utilizeaza cu dificultate conceptele fundamentale.
La disciplina Economie elevii intuiesc răspunsul corect, dar nu reuşesc sä argumenteze mulţumitor. Nu
cunosc concepte economice precum titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni), inflaţie, convertibilitatea
monedei naţionale etc. şi flu deţin prea multe informaţii despre economia de piaţă şi trăsăturile acesteia.
Puţini elevi cunosc câteva informaţii despre Uniunea Europeană.
La disciplina Sociologie elevii intuiesc care este obiectul de studiu al sociobogiei din mai multe variante

posibile de răspuns, dar nu reuşesc să deosebească sociobogia spontană de sociobogia ca ştiinţă.
Cunoaşterea conceptelor sociologice este vagă, nu deţin prea multe informa;ii despre structura societăţii şi
relaţiile dintre instituţiile sociale, nu pot formula exemple dare şi nu pot explica anumite fenomele
sociale.
La disciplina Filosofle elevii au identificat teza pusă in discuţie de autorul textului pe care 1-au avut de
analizat (B. Russell, Problemele filosofiei) precum şi ideile principabe. Au desprins concluzia textului şi
au încercat să formuleze un punct de vedere personal, fără a-I argumenta însă. Dar nu au putut menţiona
mai mult de unu-doi filosofi pe care îi cunosc, nu cunosc noţiuni precum etică, gnoseologie, nu au reuşit
să reformuleze şi să dezvolte ideile principale ale textului. I (
b) ANALIZA SWOT A ACTIVITAŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive:
- existenţa condiţiilor materiale şi a climatului necesar unei activităţi didactice performante;
- resursa umană vaboroasă reprezentată de majoritatea elevibor CNPR;
- interesul arătat de majoritatea părinţilor pentru activitate didactica de calitate;
- preocuparea permanentă a Direcţiunii de îmbunătăţire a condiţiilor materiale ale activităţii din CNPR şi
de găsire a unor soluţii moderne şi adecvate situaţiei complexe din anul şcolar analizat, încurajarea
iniţiativebor personale benefice pentru CNPR;
Prof. Măriuţă Carmen
Unii dintre elevi ştiu să: )
- utilizeze adecvat coordonatele temporale şi spaţiale relative Ia un subiect istoric;
- recunoască un context economic, social, politic, cultural, istoric;
- extragă informaţia esenţială dintr-un mesaj (clasele: a VII-a, a X-a, a XII-a).
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Elevii au formate o serie de atitudini: cum ne raportăm Ia propria persoană, Ia ceilalţi şi Ia mine, au spirit
civic.
Profesor Sonia lacoban:

~ Proiecte inedite cu parteneri educaţionali; parteneriate în plan comunitar, local; implicarea în realizarea
unor activităţi Ia nivelul şcolii , rnunca în echipă; o bună organizare a etapelor educaţionale, o bună

fl colaborare cu elevii, părinţii; stimularea creativităţii, derularea unor activităţii extracurriculare.
Prof. Alexandrescu Manuela
- colaborarea eficientă cu cadrele didactce care sunt incluse în această comisie metodică
- implicarea efectiva în buna deďaşurare a activităţii şcolii şi în promovarea imaginii acesteia
- relaţionarea optimă cu dcvii

fl - desfăşurarea ritmică a activităţilor mercionate în planul de muncă al comisiei
- relaţionarea perrnanentă cu biblioteca sctlii dar Şi cu Biblioteca Judeţeană
- editarea de publicaţii şcolare

~1 îndrumarea permanentă a clevilor noştri către o viaţă moral-religioasă
‘ Prof. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe;
- atingerea obiectivelor propuse in plarnJ managerial;
- cadrele didactice sunt motivate şi se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor

propuse.
2. Aspecte negative:

- impredictibilitatea unor decizii ministeriale privind structura anului şcolar, reluarea olimpiadelor
şcolare;

—~ - lipsa deprinderilor de studiu individual ~i de relaţionare în cadrul colectivelor şcolare ca urmare a
declanşării pandemici de coronavirus;

- lipsa unei politici educative coerente Ia nivel naţional şi judeţean.
Prof. Măriuţă Carmen

- elevii de la clasele: a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a au lacune privind cunoştinţele dobândite în
timpul pandemiei (în online);

- dcvii de Ia clasele a IX-a, în lipsa cunoştinţelor dobândite Ia clasa a VIII-a, nu le-au putut utiliza
în clasa a IX-a, în contexte noi;

Unii dcvi:
- nu ştiu să construiască afirmaţii, pe baza surselor istorice şi să formuleze concluzii (clasa a IX-a

- nu pot formula opinii şi argumente referitoare Ia un subiect istoric clasele a IX-a E şi a XI-a F);
- nu pot extrage informaţia esenţială đ:ntr-un mesaj (Ia toate clasele);
- nu au limbajul istoric necesar pentn a realiza o prezentare orală sau scrisă;
- în cadrul unei dezbateri formuleazä mai greu o opinie faţă de o operă culturală (toate clasele de a

IX-alo oră săptămână);
- sunt deficitari la argumentarea unei opinii refeńtoare Ia un fapt istoric, prin utilzarea informaţiilor

din diverse surse;
- în cadrul unei sinteze tematice, n~i pot respecta succesiunea cerinţelor date şi nu pot sesiza o

consecinţă a unui eveniment istoric; din punt de vedere al redactării sintezei, nu au limbajul
istoric necesar şi nu pot formula introducerea sau încheierea.

Profesor Sonia lacoban:
fl Rezultate slabe la olimpiadele şcolare, manifestarea unor stări conulictuale Ia nivelul cl.XF, insuficienta

utilizare a platformei Teams.
Fl Prof. Alexandrescu Manuela

r absenţa manualelor de calitateProf. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela
lipsa interesului elevilor pentru disciplinele socio-umane;

) elevii nu sunt preocupaţi de studiul Individual;
Fl ) lipsa de interes şi superficialitatea etevilor manifestată în pregătirea Iecţiilor;

) dezinteresul anumitor părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor.
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3. Modalităţi de remediere:
- activităţi de recuperare a rămânerilor în urmă provocate de pandemie;
- menţinerea optimismului pedagogic Ia nivel de comunitate şcolară; I I

intensificarea colaborării dintre şcoală şi familie.
Prof. Măriuţă Carmen

În activitatea de predare-învăţare, dar în special de evaluare, utilizarea diverselor surse istorice în
care Ii s-a cerut elevilor:
- să prezinte un fapt istoric din Evul Mediu, Epoca Modernă şi Epoca Contemporană, în special
oral, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere, pentru ca
aceştia să-şi f’ormeze limbajul istoric; sau I I
- să extragă mesajului istoric dint-o sursă istorică cunoscută sau Ia prima vedere, prin învăţarea
prin descoperire, studierea surselor istorice, dezbaterea;
sau
- să scrie o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii, precizând rolul fiecăreia dintre aceste
informaţii;
- rezolvarea fişelor de evaluare din manual, de Ia fiecare lecţie sau capitol, în special oral, de la
Autoevaluare, de Ia evaluarea sumativă, de Ia lecţiile de recapitulare, în clasă;
- scurte prezentări, în care elevii au fost învăţaţi să redacteze subiectul pe baza cerinţelor date,
utilizând limbajul istoric, elaborarea argumentului istoric, structurarea eseului; elevii au fost
învăţaţi să realizeze introducerea şi încheierea;

) completarea unor organizatori grafici în care elevii să evidenţieze cauzele şi consecinţele unui
eveniment istoric (clasele a IX-a);
) Activitäţi de învăţare care utilizează Diagrama cauză-efect Diagrama Fishbone (clasele a IX);
) formarea de atitudini de respect faţă de alte etnii, de alte culturi prin îmbinarea informaţiilor
oferite de manual cu paginile de web, de exemplu Ia lecţia Flolocaustul - clasa a VII-a; realizarea unei
investigaţii a unui fapt istoric - Ia lecţia Holocaustul, temă: Interviu cu un supravieţuitor al
Holocaustului (Ce întrebări aţi adresa unui supravieţuitor at Holocaustului?). I I

Profesor Sonia lacoban:
Soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale; comunicare şi relaţionare cu elevii, părinţii, colegii;

diversificarea activităţilor extraşcolare.
Prof. dr. Negru Theodor şi Negru Elena Daniela

) implementarea unui program de pregătire a elevilor în vederea participării la mai multe concursuri
şi olimpiade şcolare;

) stabilirea unor măsuri de realizare a progresului şcolar Ia elevi;
) comunicarea permanentă cu familiile elevilor cu rezultate slabe, cu diriginţii claselor pentru

ameliorarea renltatelor acestora;
) consilierea părinţilor pentru o bună relaţionare cu şcoala şi cu proprii copii;
) atragerea şi implicarea cu responsabilităţi precise a elevilor în diferite proiecte şi programe I I

şcolare.
c) REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢII, CONCURSURI, etc.

La examenul de Bacalaureat: nici un elev al clasei a XII-a E nu a obţinut note sub 5, au existat mai
multe medii de 10, dar, una dintre elevele clasei nu a obţinut media finală 6 de promovare a
bacalaureatului la sesiune din iunie.
Rezultate Ia concursuri:

- Matei Magdalina,clasa a X-a E, locul I, fazajudeţeană, locul al Ill-lea la Olimpiada Naţională de
Istorie de la Târgu-Mureş;

- Uscatu Anisia, clasa a IX-a F- locul al 11-lea Ia faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie;
- Acatrinei Eduard şi Apostol Maria-IX F- menţiune-fazajudeţeană a Olimpiadei de Istorie;
- Pintilie Nicolae-clasa a XI-a E- menţiune faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie;
- Matei Magdalina şi Matei-Petru libmia- premiu special “Istoria în licee”- Facultatea de Istorie din

Iaşi, UAIC;
- Premii speciale Ia concursul naţional “Istoria din casă în casă”, organizat de Facultatea de Istorie ‘

Bucureşti Todiraşcu Dimitrie-Darius şi Iftimia Petru-Matei.
Prof. Măriuţă Carmen
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1. Olimpiada de istorie - fazajudeĘeană Huludeţ Ana clasa a IX-a A Premiul III (8,90);
2. Concursul ,,Memoria Holocaus’ului” clasa a VII-a- etapajudeţeană, 17 mai 2022

. Cociorbă Mara-loana - Premiut I, (9,40) calificare Ia etapa naţională;

. Dediţă Karina-Gabriela - Menţiune;

. Prisăcăruţă Alessia-Elena - menţiune.
,,Memoria Flolocaustului” - etapa naţională, 6-8 julie 2022, Bucureşti

. Cociorbă Mara-loana locul 14, 80 de puncte din 100.

Profesor Sonia lacoban:
Memoria Holocaustului- etapa judeţeanăl 17 mai 2022: Meynaghi-Aghdam Alexandru cI.X B
locul III.

r Prof. Alexandrescu Manuela
• Olimpiada de Religie Ortodoxă erapajudeţeană

Neculau Xenia XI D menţiune
Olimpia interdisciplinară de Cultură şi Spiritualitate etapajudeţeană

fl Cruşitu Cristiana VIII Premiul a Il-lea
Balan Anca XI D Premiul al Il-lea

Prof. dr. Teodor Negru

~1 - Nazaret Maria Ruxandra, clasa a XII-a E, (premiul I), concursul naţionale de eseuri ,,Vârstelefilosofîei”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Alexandru
in loan Cuza” din Iaşi;

- Robert Mucenicu, a XI-a B (locul 3), concursul „Scoala de afaceri pentru tineri”, organizat de
in Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

,..., - Nazaret Maria Ruxandra (locul 2) şi Maria Andronic (locul 2), Olimpiadajudeţeană de Filosofie;
- echipajul: Popa loana, Codreanu lustira, Aftasinei-Zavoianu Andreea (locul 2), Olimpiada Judeţeană
,,Tinerii dezbat”;
- Popa loana (Premiul 2; calificată pentru preselecţia pentru lotul lărgit naţional), Olimpiada Naţională

p ,,Tinerii dezbat”.
Prof. Elena Daniela Negru

in . pregătirea a două echipe de elevi în vederea participării Ia Olimpiada de Argumentare, Dezbatere şi

n Gândire critică ,, Tinerii dezbat”, dintre care echipa formată din elevii: Magdalina Matei (clasa a X-aE), Hanganu Tudor şi Buzdugan Tudor (clasa a X-a B) au obţinut Premiul I Ia faza judeţeană, iar

~1 elevul Magdalina Matei a participat Ia faza naţională, unde a obţinut Menţiune şi s-a calificat
pentru selecţia Lotului Naţional în vederea participării la Campionatul Mondial 2023;

fl . participare la Concursul ,,Şcoala de afaceri pentru tineri”, edi;ia a IX-a 2021 organizat de Centrul
Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, unde echipajul

in format din elevele Panaite Maria-Lavinia şi Grasu Edith (clasa a X-a E) a obţinut Premiul I, iar eleva
Maria Corduneanu-l-Iuci (clasa a X-a A) a obţinut Menţiune.

ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:
in - Participarea, cu prezentarea filmului proiectului comunitar Garda de Onoare a Curţii Domneşti, Ia

Cercul Pedagogic Judeţean din decembrie 2021, desfăşurat on line;
in - Participarea Ia cursul Strategii Inovative în proiectul A doua Şansă- martie-mai 2022-22 credite;

Prof. Măriuţă Carmen
Am participat Ia cursul de perfecţionare Foloseşte tabla virtuală interactivă VBoard, organizat de

p VirtualBoard şi EduMagic - 17 noiembrie 2021 (online).
Prof. Diogene Mihăilă

in ) A susţinut referatul cu tema Naştcrea duhovnicească a omului în teologia Sfântului Sofronie
Saharov; în cadrul Conferinţei Naţionale a Şcolilor Doctorale în Teologie Alba lulia - 11

in decembrie 2020.

in ) A participat la conferinţa online The Bit/i of Christ in our hearts organizatp de ComunitateaOrtodoxă ,,Srantul loan Botezătoruľ’ Maldon-Essex Marea Britanie 13 decembrie 2020.
p ) A participat Ia conferinţa online ‘Resurrection vs. Apparent death organizată de IOCS Cambridge

4 februarie 2021.
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) A participat Ia Cursul de pregătire pentru Profesorii Mentori, organizat de Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei la Seminarul Teologic ,,Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamţ - 12 februarie 2021.

) A participat la conferinţa online The church in the context of Theotic Relationships organizată de
IOCS Cambridge 25 martie 2021

) A participat la activităţile online din cadrul proiectului English for the Community organizat de
British Council- 31 martie 2021

) A susţinut referatul cu tema Darul pomenirii morţii in teologia Sfôntului Sofronie Saharov in
cadrul Simpozionului Intemaţional STUDIA TI-IEOLOGICA
DOCTORALIA Iaşi 11 mai 2021.

) A participat Ia workshopul online Teacher wellbeing din cadrul proiectului English for the
Community organizat de British Council- 18 mai 2021.

) A participat Ia conferinţa online Science and Christian Faith organizată de IOCS Cambridge 7
iunie 2021.

Prof. Sonia lacoban:

Participarea Ia activităţile din cadrul comisiei Om şi societate, Ia Cercurile pedagogice, Ia
Simpozioane şi Conferinţe de specialitate

Prof. Alexandrescu Manuela
. Am participat Ia Consfătuirile cadrelor didactice de specialitate şi Ia cercurile pedagogice

organizate de ISJ Neamţ
. Am umiat cursul organizat de CCD Neamţ A DOUA ŞANSĂ

Prof. dr. Negru Teodor
) ,,Control şi monitorizare în educaţie” (în calitate de membru în Corpul de Control al ME), furnizor

CCD Bistriţa-Năsăud (22 credite);
) ,,Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar”,

furnizor Institutul de Studii Financiare (1 Scredite);
) ,,Educaţie economico-financiară pentru profesori”, furnizor Asociaţia Română a Băncilor, Banca

Româiiiei (10 credite);
) ,,Predarea Educaţiei Media şi combaterea Dezinformării”, furnizor America Rouse Chişinău,

Moldova,
) ,,Disinformation step by step”, furnizor Eco Digital Learning,
) ,,Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying it”, furnizor Maksima TC, Croatia

(Erasmus+)
Prof. Negru Elena Daniela

) ,,Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying it”, furnizor Maksima TC, Croatia
(Erasmus+);

) ,,Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar », EduLand, octombrie-noiembrie
2021.

Analiza calităfii în educafie Ia Aria curriculară Matematică si stiinte
ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
OBJECTIVE PROPUSE

- desfăşurarea unei activităţi didactice eficiente, adaptate aspiraţiilor şi nevoilor elevilor
- realizarea unei diagnoze realiste privind nivelul de cunoştinţe şi abilităţi la clasele a IX-a în urma

predării-învăţarii în context pandemic
- parcurgerea ritmică a programei şcolare
- pregătirea elevilor pentru Concursurile de matematică şi pentru proba de matematică de la

Examenele Naţionale
- obţinerea de rezultate cât mai bune Ia Examenul de Bacalaureat şi Ia Examenul de Evaluare

Naţională Ia clasa a VIII-a
- realizarea de activităţi de promovare a şcolii
- participarea membrilor catedrei Ia cursuri de perfecţionare
- colaborare foarte buna cu profesorii-diriginţi de Ia clase şi dialogul permanent cu părinţii elevilor

a.ACTIVITAŢI DESFAŞURATE PE PARCJJRSUŁ ANULUI ŞCOLAR
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Responsabil Perloada de Rezultate
/Partieipanţi desfăşurare obţinute

Elaborarea planificărilor anuale
1. şi a planificărilor pe unităţi de :oţi membrii catedrei sept.-oct. 2021

învăţare
Elaborarea propunerilor şi a

2. programelor pefltł-U cursurile :oţi membrii catedrei ian. 2022
opţionale pentru anul şcolar
2022-2023
Participarea Ia organizarea

3. Olimpiadei Naţionale de Irimia Elena,Cozma Irinel nov. 2021
matematică
Organizarea Simpozionului

4. judeţean ,,Didactica Matematici :cţi membrii catedrei Nov. 2021
— loan Zenembisi”
Evaluarea tezelor de Ia
simularea examenului de

~. Bacalaureat şi Evaluare Lcţi membrii catedrei nar. 2022

Naţională
Supravegherea elevilor Ia etapa

6. locală (online) a olimpiadei de ~o;i membrii catedrei Fébr. 2022
matematică
Participarea Ia faza judeţeană a

7. olimpiadei de matematică :aia Georgiana, Cozma tar. 2022Irinel, Irimia Elena(Lice~ I tehnologic Spiru Flaret)

8. Partic parea la Centrul de Irimia Elena, Caia ~ntreg arnil
excelenţă Ctorgiana, Cozma Irinel şcolar
Elaborarea de Teste de

9. antrenament pentru înscrierea în tDţi membrii catedrei ~ai. 2022
clasa a V-ala C.N. Petru Rareş
Organizarea testului de

10. înscriere în clasa a V-a Ia C.N. Director, Vaculik Livia, jun. 2022
Petru Rareş :aia Georgiana

II. ANALIZA ACTIVITĂŢII 11% ANUL ŞCOLAR 2021-2022
a)TESTELE INIŢIALE ( clasele gininaziale şi clasele a IX-a)

Comentarii şi concluzii

n Clasa a IX-a A şi clasa a IX-a F prof. C~zma loan IrinelRezultatele testelor iniţiale au fost conform aşteptărilor. Aproape jumătate din elevi au obţinut
punctaje cuprinse între 70 şi 90 de puncte, au existat şi câteva rezultate sub 40 puncte (elevi care au
obţinut rezultate similare şi Ia evaluarile u[erioare). Din punct de vedere al distribuţiei punctajelor pe cele

r două subiecte doar 3 elevi au avut punctaje sub 25 puncte Ia primul subject, rezultate ce evidenţiază
capacitatea de a intui rezultatele corecte cm variantele avute la dispoziţie. La subiectul al 11-lea, unde

fl trebuiau folosite demonstraţii şi raţionam~nte matematice, greşelile au fost numeroase, atât greşeli de
calcul şi raţionament cât şi greşeli provenite din necunoaşterea unor noţiuni teoretice.

test şi au avut dificultăţi Ia subpunctele mai
de gimnaziu şi aptitudini deosebite pentru
4 note peste 8, nu s-au obţinut note peste 9.

Nr.c
rt. Denumirea aetivităţii

Clasa a JX-a E — prof. Caia Geor~iana
Nota 2-2,99 3-3,99 4-4.99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr.deelevi 1 0 4 5 7 6 4 0 0

Elevii an abordat cu mai multă siguranţă subpunctele simple din
dificile, care presupun o cunoaştere în profunzime a materiei
matematică. Nivelul clasei este mediu. S-au obţinut 5 note sub 5 şi
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Clasele a IX-a B, a XII-a B şi a XII-a D prof. Grigoriu Costică
Rezultatele obţinute la clasa a IX-a B au fost sub aşteptări. Motivul îl constituie faptul că elevii din
clasa a IX-a se relaxează (aproape până prin clasa a XI-a) după susţinerea probelor de la evaluarea
naţională, probe cu un nivel redus de dificultate, şi care, din acest motiv, le creează o imagine falsă
despre nivelul real al pregătirii br matematice. I I

Rezultatele obţinute Ia clasele a XII-a B şi a XII-a D au fost satisfăcătoare, ele indicând faptul că
elevii au fost preocupaţi de susţinerea examenelor care urmau să vină peste tin an şi marea br I I
majoritate au revăzut, în vacanţa de vară, o parte din temele necesare pentru bacalaureat. Acest lucru
s-a văzut şi în rezultatele bune şi foarte bune obţinute Ia examenul de bacalaureat şi Ia examenele I I
susţinute pentru admiterea în învăţământul superior.

Clasele a IX-a C şi a IX-a D — prof. Irimia Elena Genoveva
In urma aplicării testelor iniţiale, Ia aceste clase s-au constatat urrnătoarele: ! I

-3O°o flu ştiu să rezolve ecuaţii de gradul I
-65° o elevii nu cunosc formulele de calcul prescurtat
-75°o dintre elevi nu ştiu să aplice formulele de clacul prescurtat
-30° o dintre elevi nu ştiu să efectueze operaţii cu numere raţionale

b) ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive

- revenirea Ia cursurile în format fizic
- realizarea parcurgerii ritmice a programei şcolare la toate clasele
- diminuarea defkienţelor de cunoştinţe şi deprinderi de lucru la mulţi dintre elevi
- reluarea competiţiilor şcolare
- elevii Cu aptitudini deosebite pentru studiul matematicii (în special la clasele de gimnaziu), care s-au
pregătit suplimentar, au obţinut rezultate foarte bune la concursurile de matematică
- elevii de liceu de Ia clasele de ştiinţe ala naturii tratează cu seriozitate (în cele mai multe cazuri) I I
disciplina matematică, în vederea pregătirii Examenului de Bacalaureat şi/ sau a Admiterii Ia facultate
- rezultate bune Ia examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională I I

2. Aspecte negative
- motivaţia excesivă pentru obţinerea de note foarte man, manifestată atât de elevi, cât şi de părinţii acestora
- capacitatea scăzută a elevilor de a se concentra mai mult de 20 de minute
- numărul mare de absenţe a! unor elevi din clasele a Xll-a
- rezultatele obţinute Ia competiţii şi concursuri şcolare, acestea au fost mult mai reduse decât cele din anii

precedenţi. Acest lucru se datorează faptului că nu există o motivaţie suficientă, dar şi faptului că nivelul de
pregătire necesar acestor concursuri, pentru fazele superioare, este superior celui care se poate realiza în I I
condiţiile date

- elevii de la clasele cu profil Ştiinţe ale naturii (a IX-a C şi a IX-a D) nu au participat Ia olimpiada de
matematică

3. Modalităţi de reniediere
- eforturi pentru creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii Ia clasă, dar şi în vederea
participării la concursuri şi olimpiade
- ore suplimentare de pregătire pentru examenele de Bacalaureat şi Evabuare Naţională
- realizarea de fişe recapitulative
- comunicarea cu elevii, părinţii şi cu profesorii-diriginţi

c) REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢII, CONCURSURI,
etc.

La Examenul de Bacalaureat rezultatele au fost foarte bune. La profilub Matematică-informatică s-au
obţinut, la proba de matematică, 17 note de 10, 31 de elevi au avut note între 9,00 şi 9,99 şi doar 10 ebevi
au obţinut note sub 9. La profibub Ştiinţe abe naturii s-au obţinut 12 note de 10, 33 de ebevi ai avut note
între 9,00 şi 9,99 şi doar S elevi au obţinut note sub 9.
La Examenul de Evaluare Naţionabă rezultatele au fost bune, ţinând cont că s-au obţinut, Ia proba de
matematică, 10 note de 10, 17 elevi au avut note între 9,00 şi 9,99 şi 8 elevi au avut note sub 9.
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La concursuri şi olimpiade s-au obţinut rezultatele înregistrate în tabelul de mai jos:
Nr. ert. Nume şi prenume elev Casa Concurs Premiul Profesor

1. Prosoft Junior, martie . .Buzdea loana II . I Can Georgiana
2022, C.N. Informatica

2. Oniga loana Amalia X OJM II Vaculik Livia
3. Beşu loana VI OJM II Caia Georgiana
4. Isăchioaei Luca Andrei Till OJM II Caia Georgiana
5. Sandu Ilinca VIII OJM II Cozma Irinel
6. Sturzu Matei VIII OJM III Cozma Irinel
7. Pristavu Călin Ştefan X OJM III Vaculik Livia
8. Apalaghiei loan OJM M Grigoriu Costică
9. Enăchescu Andrei X OJM M Sandovici Adrian
10. Enăchescu Andrei :x OJM M Cozma Irinel
11. Haba Matci -x OJM M Sandovici Adrian
12. Haba Matej X OJM M Cozma Irinel
13. Isăchioaei Mihnea Lucian X OJM M Grigoriu Costică
14. Niţă Călin Mihai OJM M Grigoriu Costică
15. Bălţătescu Gabriel V OJM M Sandovici Adrian
16. Bărbieru Călin V OJM M Sandovici Adrian
17. Budacă Tudor Constantin V OJM M Sandovici Adrian
18. Hîrţan Andrei Teodor V OJM M Sandovici Adrian
19. Pintilie Corina V OJM M Sandovici Adrian
20. Poenaru David V OJM M Sandovici Adrian
21. Moraru Dana VI OJM M Caia Georgiana
22. Ungureanu Cătälin VI OJM M Caia Georgiana
23. Bodron Dimitnie VII OJM M Caia Georgiana
24. Buzdea loana VII OJM M Caia Georgiana
25. Cătălin Ştefan-Andrei “11 LuminaMath M Caia Georgiana
26. Crihan David “11 LuminaMath M Caia Georgiana
27. Păstrăv Costin VII OJM M Caia Georgiana
28. Atomulesei Tudor VIII OJM M Cozma Irinel
29. Boghian Gabriel VIII OJM M Cozma Irinel

III.ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Toţi membnii comisiei au participat la Simpozionul ,,Didactica Matematicii loan Zenembisi” şi au
susţinut lucnări ştiinţifice şi metodice, dupa cum urmează:
. Diagnoza cunoştinţelor şi competerţelor elevilor de clasa a Ix-a din perspectiva testelor iniţiale şi

a Reperelon metodologice pentru aplicarea curniculumului Ia clasa a Ix-a în anul şcolar 202 1-2022
(Prof. Cozma Ininel-loan)

. Aspecte ştiinţifice pnivind predarea capitolului ,,Coliniaritate, paralelism, concurenţă calcul
vectorial în geometria plană” (prof. Sandovici Valerică-Adrian)

. Aspecte metodice privind predarea capitolului ,,Coliniaritate, paralelism, concurenţă” (prof.
Vaculik Livia-Anemarie)

. Distanţa dintre două mulţimi de puncte din plan (prof. Gnigoniu Costică)

. 0 c-istorie despre admiterea Ia äcultăţile de matematică din România (prof. Caia Maria
Georgiana)

. Matematica în era digitală platforme e-learning (prof. Inimia Elena-Genoveva)

D-ra Caia Georgiana a fost membru în Comisia centrală, propunător de subiecte şi evaluator Ia
Concursul Prosoft de Ia Colegiul Naţional de Informatică.

D-ra Caia Georgiana a coordonat activi atea, a susţinut cursuni şi a elaborat suporturi de curs în cadrul
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Centrului Judeteţean de Excelenţă Matematică, Ia clasa a VII-a. De asemenea, d-l Cozma Irinel a
susţinut cursuri în cadrul CEX Ia clasa a VIII-a.

D-na Vaculik Livia şi d-ra Caia Georgiana au realizat subiectele şi au fost profesori evaluatori la
testul de departajare pentru înscrierea elevilor în clasa a V-a Ia C.N. Patru Rareş.

Toţi membrii catedrei de matematică au participat, în martie 2022, Ia sitnularea exemenului de
Bacalaureat şi a examenului de Evaluare Naţională, hind profesori evaluatori, interpretând rezultatele
şi propunând şi aplicând, până Ia finalul anului şcolar, măsuri de remediere. D-ra Caia Georgiana a
fost profesor evaluator şi la examenul de Bacalaureat din julie 2022.

D-nii profesori Caia Georgiana, Vaculik Livia, Cozma Irinel şi Sandovici Adrian au participat, în
calitate de evaluatori la faza judeţeană a Olimpiadei de matematică de matematică. La faza locala a
olimpiadei toţi membrii catedrei au fost profesori asistenţi, proba desfăşurâdu-se în format online.
D-1 Sandovici Adrian a participat Ia faza naţională a Olimpiadei de matematică în calitate de membru
in Comisia naţională de matematică (evaluator Ia clasa a 9-a şi la Barajul de alcătuire a lotului
naţional). De asemenea, d-l Cozma irinel a fost membru in Comisia de organizare a fazei naţionale a
Olimpiadei de matematjcă.

În vederea participării la Concursul naţional LuminaMath elevij din clasele gimnaziale au fost
coordonaţi de profesorii br, d-nii Sandovici Adrian, Caia Georgiana, Cozma Irinel.

D-l Cozma Irinel a efectuat ore de pregătire cu elevii din clasele Ia care predă pentru examenele de
Bacalaureat şi Evaluare Naţională.

D-l prof. Cozma Irinel a participat Ia cursul ,,Jnnovative skills in IC?’ through collaborative and
project-based teaching and learning” organizat în Alcala de Flenares, Spania, in cadrul programului
Erasmus.

D-na Irimia Elena Genoveva a participat Ia Proiectul Naţional “Fii avocat in şcoala ta!”, proiect I I
realizat de Asociaţia avocaţilor din România prin worsk-shop-uri, la clasa a IX-a-D la care este
dirigintă, pe tema Iegislaţiei privind consumul de substanţe interzise, trafic de persoane, bullying,
etc. De asemenea, d-na Irimia Elena a participat Ia Proiectul intercultural ,,Pe drumuri
bucovinene” prin work-shop-un cu elevii clasei a IX-a D pe tema stereotipiilor, discriminării,
socializare, etc. organizând Cu această oCazie şi o excursie în Bucovina.

În Cal kate de formator, d-na Inimia Elena a suţinut cursurile de formare pentru obţinerea gradului
didactic definjtiv în învăţamântul preuniversitar pentru profesonii de matematjcă, fizică şi jnformatică
din judeţul Neamţ, cursuri organizate de CCD Neamţ.
D-na Irimia Elena este expert local in monitorizare şi raportare în cadrul proiectului POCU CRED
Curriculum relevant, educaţie deschjsă pentru toţi, Cod 118327 şi este coordonator în cadrul proiectului
strategic Erasmus intitulat ,,Let’s be inoovative and social!”, benehciar hind Colegiul Naţional de
Informatică. I I

D-l Cozma Irinel a colaborat Ia tehnoradactarea materialelor pentru realizarea Anuarului liceului.

D-l Sandovici Adrian a publicat 4 lucrări în jurnale internaţionale cotate 181 şi o lucrare într-un jumal
indexat BDI, a publicat o carte de specialitate în format electronic, este revizor de specialitate pentru ‘ I
două baze de date internaţionale (MathSciNet şi ZblMath) şi pentru 11 jurnale de specialitate cotate ‘

ISI şi a participat cu 3 lucrări la conferinţa ISIM 2022, în perioada 26-29 iunie 2022 la Bucureşti.

Analiza calitătii în educafie Ia comisia metodică Fizică-Chimie
I.ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
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OBIECTIVE PROPUSE
- Respectarea programelor şcolare, realizarea comparaţiilor intre curriculumul proiectat si eel

realizat pentru atingerea competentelor stabilite
- Acużvităţi curriculare - Comurdcarea elev-p?ofesor - s-a practicat comunicarea de tip

partenerial,
complexă şi multivalentă, centra:ă PC achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al
elevilor; formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal Ia elevi; accent pe latura
practică, aplicativă specifica ştiinţelor, astfel încat elevii să dobândească deprinderi practice
utile în demersul didactic, în cadn~. competiţiilor şi chiar în viaţa de Zi cu zi.

- Metoda de învăţare centrată pe dcv, ca beneficiar direct al actului didactic, se regăseşte în
conţinuturile unităţilor de învăţare asistate de calculator, fie utilizârid programul AEL, dar şi
alte soü-urieducaţionale.

- Pregatirea elevilor capabili de per’crmanta si participarea br Ia concursuń si olimpiade
- Pregatirea elevilor pentru sustinerea examenului de bacalaureat
- Realizarea de activitati de promovare a imaginii scolii
- Participarea membribor catedrei Ia activitati de perfectionare
- Colaborare cu profesorii-diriginti 1e Ia clase si dialogul permanent cu parintii elevilor

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PARCURSULANULUI ŞCOLAR
r Profesor Ionică Florica

n

fl L

n I

~1

4.

I

Responsabil Perioada de ezultateobţinuteDenumirea activităţii Participanţi desfăşurare

Pregatirea si participarea
elevilor Ia obimpiada de E1ev~i claselor a Noiembrie 2021-

Premii si mentiunichimie Si concursurile IX, a X a si a XI a Mai 2022
naţionale de chimie
Pregatirea elevilor pentru Elevjj clasebor a Octombrie 2021-
examenul de bacalaureat- Note foarte bune

II a ai 2022proba Ia alegere

Organizarea concursului Elev si cadre
naţional interdisciplinar loan idactice din toata oiembrie 2021
Zgârciu, editia all a ara

Promovarea imaginiiLaborator chimie
scolii cu ajutorulZiua portilor deschise CNPR lasele IXB, IXD
experimentelor deElevi olimpici

__________________________________________________________ laborator
Parteneriat CNPR- UMF CIuj Clasa IX B ~6-29 mai 2022 Orientare scolara
Vizita Sauna Turda Clan IX B 29 mai 2022 Chimia si viata

13 mai 2022

Premii

?rofesor Vişan Mihaela
Nr. Responsabil Perioada de

Denumirea activităţii Rezultateobţinute
en /Participanţi desfăşurare

Pregatirea si participarea
elevilor Ia olimpiada de Elevii claselor a IX- a Noiembrie 202 1-

1. chimie si concursurile Premii si mentiuni
naţionale de chimie a X- a şi a XI- a Mai 2022

Pregatirea elevilor pentru Octombrie 2021-
Z• examenul de bacalaureat- Elevii claselor a XII a ~ai 2022 Note foarte bune
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Profesor Cezarina Ana Morosanu

Membru în Comisia Centrală a
Olimpiadei Naţionale de Fizică

Membru în Comisia de elaborare a
subiectelor la proba de verificare a
cunoştinţelor din cadrul concursului
de admitere Ia studii universitare de
licenţă în facultăţile Academiei de
Poliţie “AI. I. Cuza “, Bucureşti, 2022

Perloada de Rezultate obţinute
desfăşurare

Subiecte pentru admiterea la
Facultatea de Pompieri din cadrul
Academiei de Poliţie “A1. I.
Cuza”, Bucureşti

proba Ia alegere

Organizarea concursulul ~1evi si cadre
;. naţional interdisciplinar Jidactice din toata ~4oiembrie 2021 Premii

loan Zgârciu, editia all a ara

Profesor Seeară Cristinel
4r. Responsabil Perioada de

Denumirea activităţii Rezultateobţinute
~rt Participanţi desfăşurare

-Rolul Fizicii în formarea
profilului absolventului de
liceu

Catedra de 26 noiembrie - Comunicarea în limba
#RaresScienceRub

Pizicai50 elevi 2021 română utilând limbajul
specific disciplinei
- Spirit de iniţiativă şi
antreprenoriat

Catedra de -Promovarea CNPR prin
Zj’ia po~ţHo~ ~5~jse Fizica&Laborant 13 mai 2022 intermediul experimentelor

‘ CNPR
Fizica/25 elevi interactive

-Formarea deprinderiior de
investigare, cercetare, învăţare
reală şi practică

#RareşEcoScience :ristinel Secarăl - Creşterea gradului de
#CeahlăuLearningOutdo ~5 mai 2022 implicare/participare active,

:lasaax-aAor dezvoltarea socio-emoţională

armonioasă, a spiritul de
echipă, de fair-play,
apartenenţa la un grup social

Nr. Denumirea activităţii
crt.

I I

ii

I I

II

I I

I I

II

Realizarea de resurse educaţionale Semestrul 1,
deschise, încărcate pe platforma ISJ anul şcolar
Neamţ 2021-2022

RED pe site-ui ISJ Neamţ;
https: sItes.~oo21e corn isi.nt.edu.ro red

Bacău,
11-15 aprilie

2022

27-30 august
2022

Elaborare subiecte pentru etapa
judeţeană ş i pentru e t apa
naţională a olimpiadei de fizică
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Membru a! grupului de lucru din Anul şcolar Subiecte şi bareme pentru
cadrul Centrului Naţional de Politici 2021-2022 examenul de bacalaureat 2022
şi Evaluare in Educaţie, pentru
elaborarea itemilor Ia examenu!
naţional de bacalaureat, discijlina
fizică

Activitate in cadrul Centrului Anul şcolar Premii şi menţiuni obţinute de
Judeţean de Excelenţă Neamţ 2021-2022 elevii coordonaţi, Ia Olimpiada

Judeţeană de Fizică

Medalie de bronz obţinută de
eleva calificată, Ia Olimpiada
Naţională de Fizieă

ANALIZA ACTIVITĂŢII IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
fl a) TESTELE INIŢIALE (clasele gimnaziale şi clasele a IX-a)

Prof. Ionică Florica
ri Media testului initial clasa a IX a B 7,04

ri Media testului initial clasa a IX D 6,46
‘ Nivelul cunostintelor verificate a fost medi .

Notele au reflectat faptul ca dcvii nu stăpânesc algoritmul de scriere a formulelor chimice, a ecuatiilor
reactiilor chimice.

fl Elevii întâmpina dificultati in rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric, rezolvare in moli sau
grame, puritate, ramlament.

fl S-au impus activitati remediale Ia clasa IXD de scńere a formulelor substanţelor compuse, a ecuaţiilor
~ reacţiilor chimice dar si activitati de progres Ia IX B cu elevii capabili de performanta.

‘ Prof. Vişan Mihaela
Media testului initial clasa a IX a A — 6,78
Media testului initial clasa a IX C 6,65
In timpul orelor de curs s-au alocat cate 10 minute la srarşitul orei pentru activitati remediale si de
progres, mai ales cu elevii care au înregistrat mai multe lipsuri.
Prof. Ilie Aida

Cu unele clase se poate face performanţă, punându-se accent pe analizarea şi interpretarea
fenomenelor, iar Ia alte clase, se poate lucra Ia un nivel mediu, insistându-se pe competenţele de bază şi
ulterior să se dezvolte competenţele superioare. Există elevi care au nevoie de ore speciale de recuperare,
pentru a se obţine insuşirea competenţelor de bază Ia nivelul minim acceptat.

fl Prof. Frenţi Mariana
In urma aplicării testului iniţial Ia clasa a IX-a B am observat că dcvii nu stăpânesc limbajul ştiinţific,
dar nici aparatul matematic necesar rezolvării problemelor. Testul a avut un grad de dificultate mediu spre
ridicat, iar notele au reflectat acest lucru, dDar trei elevi din cei 26 reuşind să obţină note peste opt şi doar
7 note peste cinci, media clase fund 4,55.
Prof. Morosanu Cezarina

Am aplicat testul iniţial Ia clasa a IX-a C, precum şi Ia clasa a X-a D, fund clase prelucrate la
începutul anului şcolar 202 1-2022. La clasa a IX-a, testul iniţial a fost conceput conform Reperelor

r metodologice pentru aplicarea curriculumului Ia clasa a IX-a in anul şcolar 2021-2022, disciplina fizică.Conform recomandărilor metodologice, iternii testelor iniţiale au vizat măsurarea nivelului de atingere a
acelor conţinuturi şi competenţe necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ in anul şcolar
curent. Mediatestului iniţial pe clasă a fost 5,35 Ia clasa a IX-a C, respectiv 6,26 Ia clasa a X-a D. In

fl urma analizei rezultatelor obţinute de elevi la testul iniţial, se desprind următoarele concluzii:
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- clasele sunt eterogene din punctul de vedere al dobândirii competenţelor specitice fizicii;
- flu toţi elevii realizează corect transformarea valorii unei mărimi fizice dintr-o unitate de

măsură in altă unitate de măsură;
- nu toţi elevii au deprinderi de calcul matematic (operaţii aritmetice, calcule cu puteri);
- fenomenele fizice studiate în anii anteriori, mărimile fizice, legile fenomenelor fizice şi

relaţiile matematice ce guvernează fenomenele fizice sunt cunoscute de elevi într-o măsură
mai mare sau mai mică, în funcţie de interesul şi motivaţia br pentru studiul disciplinei.

b) ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Prof. Ionică Florica
1. Aspecte pozitive
Puncte tan - experienţa Ia catedra ca profesor de chimie, a avut ca efect descoperirea de elevi care doresc

sa facă performanta Ia chimie, chiar daca bazele chimiei se pun in clasa a VII când elevii au studiat majoritar on
line.

Şi in anul şcolar 2021-2022 numeroşi elevi au participat Ia olimpiade Si concursuri şcolare.
Oportunităti- program de pregătire suplimentara pentru perf’ormanta atât teoretic cat şi practic.ss
2. Aspecte negative
Dotarea incompleta a laboratorului de chimie cu substante chimice si aparatura de laborator.
Numarul scazut de elevi capabili de performanta care participa Ia 3-4 olimpiade.
3. Modalităţi de remediere
In urma anabizei rezultatelor obtinute elevii au ajuns la concluzia participarii in acest an Ia 1-2
olimpiade astfel incat rezultatele obtinute sa tie mult mai bune.

Prof. Ilie Aida
1. Aspecte pozitive: subiectele propuse pentru evaluare fac parte din programa şcolară; elevii au avut

Ia dispoziţie modele de subiecte şi s-au familiarizat cu structura acestora, în timpul pregätirii
suplimentare; subiectele au avut un grad mediu de dificultate, iar baremele de notate au fost elaborate în
sprijinul elevibor; existenţa unor subpuncte mai dificile permite departajarea elevilor buni şi foarte buni.

2. Aspecte negative: lipsa interesului pentru pregătirea continuă a elevilor a dus Ia imposibilitatea
acumulării constante a cunoştinţebor şi Ia existenţa unor lacune în pregătire; superficialitatea în pregătirea
elevilor.

3. Modalităţi de remediere: realizarea orebor de pregătire suplimentară individualizată Ia clasă;
discuţii, pe toate canalele de socializare, pentru neacumularea lacunebor în pregătire.
Prof. Frenţi Maniana

1. Aspecte pozitive
Puncte tan: experienţa de 25 de ani ca profesor de fizică, empatie, seriozitate, dragoste pentru copii

şi meseria de profesor, răbdare şi calm, abilităţi transferabile ( comunicare, lucru în echipă), pregătire
profesională.
ODortunităti: noutăţile din domeniul ştiinţific, diferite forme de perfecţionare, implementarea

sistemului educaţional informaţional în şcoală, program de pregătire suplimentară pentru performanţă.
2. Aspecte negative

Punctele slabe: dotare incompletă a laboratorului, material didactic depăşit, lipsa motivaţiei financiare,
superficialitatea cu care tratez unele ameninţări.
Ameninţări: modalitatea de admitere în clasa a IX-a, plecarea părinţilor elevibor in străinătate, scăderea
populaţiei şcolare, scăderea interesului faţă de învăţătură, numărul în scădere al elevibor capabili de
performanţă.

3. Modalităţi de remediere
Stabilitatea Iegislativă în sistemul de învăţământ, introducerea admiterii Ia Iiceu fără să conteze media din
gimnaziu, creşterea sau măcar păstrarea numărului de ore Ia disciplina fizică, salarizarea adecvată, în
acord cu rezultatele muncii prestate, creşterea autonomiei în şcoli, creşterea nivelului de trai al
populaţiei, care poate duce Ia creşterea interesului pentru educaţie.

Prof. Morosanu Cezarina
1.Aspecte pozitive:

- desfăşurarea activităţilor didactice în condiţii optime, atât in sala de cbasă cât şi în laboratorul
de fizică;
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- participare activă a majorităţii elevilor la activităţile didactice;
- realizarea experimentelor de laborator prin utilizarea truselor de fizică pentru liceu, precum şi

integrarea în lecţie a experimentelor virtuale;
- participarea elevilor Ia activităţi de pregätire suplimentară. în afara orelor de curs, pentru a-şi

dezvolta competenţele specilke fizicii şi a obţine rezultate bune Ia olimpiadele şi concursuri
şcolare;

- participarea elevilor Ia olimpiade şi concursuń şcolare.
2.Aspecte negative:

- există şi elevi care flu participă activ la lecţie, flu realizează (toate) sarcinite didactice
propuse,nu depun efort pentru a ~tinge un nivel mediu sau optim al competenţelor dobândite;

- pentru elevii de la clasele de şt nţe ale naturii, fizica flu este o prioritate, elevii capabili de
performanţă îndreptându-se cu precădere spre biologie (eventual şi chimie), în vederea
construirli unei viitoare cariere

3.Modalităţi de reinediere:

- diversificarea activităţilor didactice utilizarea strategiilor didactice care să conducă la
motivarea unui număr mai mare de elevi şi participarea activă Ia Iecţie.

fl c) 1{EZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢH, CONCURSURI
Prof. Frenţi Mariana

In anul şcolar 202 1-2022, 30 de elevi de la clasele a XII-a A, B, D, au ales să susţină proba Ia alegere
de Ia Bacalaureat Ia fizică, jar rezultatele au fost următoarele: 14 elevi au obţinut nota 10, alţi 14 au
obţinut note peste 9, unul a obţinut nota 8 ~0 jar unul dintre elevi a fost eliminat încă de Ia prima probă,

~9 deci flU a reuşit să susţină examenul Ia fizică.
La etapa judeţeană a olimpiadei de űzică, care s-a destaşurat în format fizic, au obţinut premii şi

fl menţiuni 9 elevi, astfel: 3premii I (Ia clasele a VIII-a, a IX-a şi a XII-a), un premiu lila clasa a VIII-a, un

n premiu III Ia clasa a IX-a şi 4 menţiuni (2 la clasa a VIII-a şi 2 Ia clasa a IX-a). La etapa naţională, auparticipat 5 elevi (câte doi din clasele a VIII-a şi a IX-a, şi unul la clasa a XII-a), care au obţinut o
medalie de argint (clasa a VIII-a), două de bronz (clasa a VIII-a şi a IX-a), o diplomă de onoare (clasa a
IX-a), jar elevul Buzdea Matei de la clasa a XII-a, a obţinut Menţiune de Ia minister, medatie de argint şi

fl premiul onorific “Florea Uliu”, ca o recunoaştere a întregii activităţi competiţionale a acestuia
parcursul celor 7 ani de participare.

La concursul naţional “PHI-online”, desraşurat Ia Iaşi, organizat de către Centrul Regional penn
__ Tineri Capabili de Performanta, Iaşi (CRTCPI), în colaborare cu Facultatea de Fizică şi Centrul Regional

‘ de Invăţământ Ia Distanţă (lasi Distance Education Study Centre IDESC) difl cadrul Universităţii
“Alexandru loan Cuza” din Iaşi 3 elevi de Ia clasa a IX-a au obţinut premiul I.

La coneursul interjudeţean “Zircon”, arganizat de Societatea profesorilor de ştiinţe Iaşi, în
r1 parteneriat cu Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului (Ł niversitatea Tebnicä “Gheorghe

Asachi” din Iaşi), care se desfăşoară pe platforma Moodle, au participat 15 elevi de la clasele a VIII-a şi
a IX-a şi au obţinut 3 premii I, un premiu II, două premii III şi 9 menţiuni.

., La olimpiada interdisciplinară “Ştiinţe pentru juniori”, elevul Sturzu Matei de la clasa a VIII-a, a
obţinut Premiul I la etapa judeţeană.

La olimpiada intcrdisciplinară “Ştiinţelc pământului”, a participat elevul Romano Albert, de Ia clasa a
IX-a.

fl Prof. Secară Cristinel
1 .Olimpiada Naţională de Fizică, Bacău. aprilie,2022

Numele si prenumele elevului C~asa Rezultat
Bodron Dimitrie Flrisostom 7 Mentiune MEN, Medalie de Argint
Apostol Alexandru XI-B Mentiune MEN, Medalie de Argint
Bistriceanu Traian XJ-B Medalie de Bronz
Lupaşcu Theodor Mihai X.-B Diploma de onoare

— 2. Concursul Naţional Interdisciplinar Chintie şi Ştiinţe loan Zgârciu-noiembrie 2022
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Numele si prenumele elevului Clasa Rezultat
Cristescu Ilinca XI-D Premiul I
Zăgărin Tudor loan XI-D Premiul I

Prof. Morosanu Cezarina
Nr. Numele şi prenumele Clasa Olinipiadă/Concurs Rezultat
ert elevei/elevului
1 Ivanov Ema-Andreea X D Olimpiada Juđeţeană de Menţiune

Fizică
2 Ivanov Ema-Andreea X D Concursul Naţional de Premiul II

Fizică PHI 2022
3 Ivanov Ema-Andreea X D Concursul online de Premiul I

fizică, chimie şi
biologic ZIRCON”
Secţiunea FIZICĂ

4 Ivanov Ema-Andreea X D Concursul online de Premiul II
fizică, chimie şi
biologic ZIRCON
“Secţiunea FIZICĂ -

BIOLOGIE
5 Dandu Ana-Maria Gabriela IX C Concursul online de Premiul III

fizică, chimie şi
biologic Z I R C 0 N
“Secţiunea FIZICĂ -

BIOLOGIE
Prof. Ionică Florica

. Concursul National Cristofor Simionescu lasi:
Premiul I, II, III, Menţiuni;
. Concursul National interdisciplinar , Chimie si stiinte loan Zgârciu
Organizare si Premiul III;
.
.
.

Olimpiada judeţeana de chimie — premiul I sill, clasa a IXa
Participare elevi Ia Olimpiada Naţională de Chimie, Baia Mare-clasa a IX a;
Concursul interjudeţean “Zircon”, organizat de Societatea profesorilor de ştiinţe Iaşi, în
parteneriat cu Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului (Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi), care se desf~oară pe platforma Moodle, au participat 10 dcvi de Ia
clasele a VIII-a şi a IX-a şi au obţinut 2 premii I, 3 premii II, 2 premiiIll şi 3 menţiuni.

. Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţe pentru juniori”, elevul Bodron Dimitrie de Ia clasa a VII-
a, a obţinut Premiul lila etapajudeţeană.

. Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţele pământului”, a participat elevul Romano Albert, de Ia
clasa a IX-aB.

Rezultate deosebite au obţinut dcvii noştri de Ia clasele XII B si XII D la examenul de bacalaureat Ia
proba de chimie organica.

Prof. Vişan Mihaela
Premiul I, II, III, Menţiune si premiul II pe echipe
Concursul National interdisciplinar Chimie şi ştiinţe loan Zgârciu
Organizare, publicare material si premiul II
Olimpiada judeţeană de chimie

o premiul I si II,clasa a X a
o premiul II, clasa a XI a
o premiul III si menţiune, clasa a VIII a

. Participare dcvi Ia olimpiada naţionala de chimie, Baja Mare (clasa a VIII a, a X a si a XI a) si
menţiune speciala — clasa a X a

. Concursul naţional de chimie Chimia arta intre ştiinţe premii I, II, III si menţiune

II

It

II

I!
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. Simpozionul Judeţean Natura si Viaţa, ed. a II a premiul I
Activitate Ia CJEX Neamţ - coordonator si lector
Prof. Ilie Aida

Toţi elevii care au dat BAC-ul la fizică au promovat un elev de nota 10, dar, un elev a obţinut puţin
peste 6 (fund deja admis în străinătate Ia facultate, chiar dacă acolo se dădea examen Ia fizică, s-a pregătit

fl mai puţin pentru acest examen, ştiind cA dcar trebuie să Ia notă de trecere)
Prof. Grigoruţă Oniciuc

După pandemie adaptarea elevilor dar si a profesorilor Ia sistemul de învăţământ cu prezenţă fizică a
reprezentat o provocare mult mai mare decât ne-am fi aşteptat. Principalele constatări care au conturat
priorităţi ale demersurilor didactice Ia disciptina fuzică au fost:

• interactivitate socială foare limitată; foarte greu au fost reluate discuţiile pe teme
referitoare Ia proiecte, concursuri, olimpiade ş.a. Clasa mai tot timpul orei ,,absentă” în

fl ciuda strădaniei de activare niţiate de cadrele didactice.

• abilităţile practice, defintorii pentru disciplina fizică, aproape îngheţate; dependenţa de
telefon, computer sau tabletă a racut diňcilă abordarea unor lucrări de laborator ,,clasice”;

. existenţa unor demersuri d1dactice foarte diferite calitativ au pus elevii de multe on în
situaţia să aleagă varianta c~a mai uşoară; iar această variantă nu a cuprins disciplinele la
care se dau teme pentru acasă, se lucrează pentru concursuri, olimpiade, ş.a.

. nivelul de cunoştinţe Speci 1ce disciplinei fuzică Ia clasele a IX-a este din ce în ce mai
coborât; testele iniţiale evioenţiază pe lângă lispa unor cunoştinţe elementare de fuzică şi
lipsa abilităţilor de calcul arimetic elementar.

Activitatea zilnica derulată de profesori de fuzică a fost ţintită spre readucerea apetitului pentrustudiu,

~1 înţelegerea fenomenelor fizice, acceptarea provocărilor oferite de competiţiile în domeniu. In planpersonal aş reliefa:
V Ia nivelul colectivelor de elevi;

o elaborarea, aplicarea şi analizarea testelor iniţiale;
o diversificarea portofoliului instrumentelor de evaluare pentru a maxima

posibilităţile de succes şcotar ale tuturor elevilor;
iniţierea de activităçi interactive cu teme de fuzică (realizarea de tutoniale cu
fenomene fizice întâ nite în cotidian);

o abodarea opţionalului de Fizica pentru examene prin prisma unor standarde înalte
atât pentru bacalaurea: cât şi pentru admiterea în învăţământul superior tehnic;

V Ia nivelul activităţilor de performanţă:
realizarea grupelor de performanţă Ia Centrul de excelenţă ~n parteneniat cu
lbndaţia e-mag (2 clase de lizică şi două grupe de astronomie);

o participarea echipei Colegiului Ia a XVIII-a ediţie a olimpiadei Internaţionale
Zyatov (matematică. flzică, computer science);

o organizarea olimpiaaei internaţionale de astronomie online (IRAO-2021);
o organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor de űzică şi respectiv de astronomie

şi astrofizică;
participarea la etapa naţională a olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică cu un lot
format din 13 elevi; s-a obţinut un premiu I, două premli III, 3 menţiuni şi medalii
de aur argint şi bronz. Doi elevi califucaţi în lotul lărgit at României (Voaideş
Robert şi Berea Alexandru) iar o elevă selectată în lotul ţării pentru olimpiada de
astronomie şi ştiinţe a~e spaţiului pentru juniori (Sandu Ilinca):

o 2 menţiuni M.E. an obţinut elevii Voaideş Robert şi Berea Alexandru Ia etapa
naţională a olimpiadei de fizică; au mai fost obţinute I medalie de aur, 2 medalii de
argint şi 2 de bronz;
am recomandat elevul Robert Voaideş pentru şcoala de vară în fizică de la
Măgurele; a parcurs zursurile acestei şcoli în luna august 2022;

o am coordonat echipa Neves a Colegiului ce a obţinut medalia de aur Ia concursul
,,Space Settlement ~ontesť’ organizat de National Space Society of America;
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împreună Cu întreaga echipă am fost prezenţi în Washington Ia ridicarea premiului
precum şi în Luxembourg de ziua Europei I I

I. ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALA I I

Prof. Ionică Florica
. Am susţinut activităţi Ia CJEX Neamţ lector Ia grupa de chimie organica.
. Am continuat activitatea de perfecţionare PC parcursul acestui an şcolar Cu participarea la cele

două cercur pedagogice din semestrele I şi II.
. Am fost Vicepresedinte la clasa a VIII la Olimpiada Judeteana de Chimie care a fost organizata de

CNPR. I I

Prof. Vişan Mihaela
. Curs de formare Erasmus +, Spania, Institutul Cervantes.
. Conferinta internationala - Laboratorul de creativitate, organizat de Centrul de Resurse

Educationale, Bucuresti.
. Simpozionul National Restitutio Matei Basarab in ceas aniversar, organizat de Colegiul National

Matei Basarab Bucuresti.
. Proiect educational cu participare Internationala: ,,METODE SI TEHNICI DE ABORDARE A

PREDARII, INVATARII, EVALUARII INOVATIVE”, organizat de Centrul de Resurse
Educationale, Bucuresti.

. Proiect educational international - Integrarea copiilor cu CBS in invatamantul de masa- organizat
de Centrul de Resurse Educationale Bucuresti

. Creator si prezentator de continut educational deschis

Prof. Ilie Aida
Managementul carierei şi al dezvoltării personale.
- Am dorit să mă autoperfecţionez continuu, participând la concursuri şi simpozioane:
- participare la cursul on-line: “crearea de jocuri, teste şi activităţi pe Wordwall şi Classroom” (4

ore); I I
- participare Ia Workshop-ui “Modalităţi practice de realizare a educaţiei ecologice posibiiităţi de

acţiune”, Workshop-ui “Construim şcoli ł~ră bullying” 15 aprilie 2022
- fac parte din echipa de implementare a Proiectului Naţional “Educaţia ecologică în unităţiie

şcoIare din România”, a Proiectului Naţionai “Impreuna zicem: STOP BULLIYNG” şi “Stop
bullying în mediul şcolar! 31 ianuarie 2022”

- calitatea de organizator al concursului judeţean de reciclare “Reciclăm, confecţionăm şi ne
distrărn!!!”;

- calitatea de evaluator al concursului judeţean de reciclare “RecicIăm, confecţionăm şi ne
distrărn! !!“; I I

- calitatea de organizator al concursului judeţean de reciclare “Reciclăm, confecţionăm şi ne
distrăm! !!“;

- participarea Ia schimbul de experienţă din cadrul Proiectului Naţional “Educaţia ecologică în
unităţile şcolare din România”, “Eforturi comune pentru a combate bullying-ui”

- participarea la Simpozioanele Naţionale “S.O.S. NATURE’ 21 mai 2022, “Starea de bine în
unităţile şcoiare 15 aprilie 2022”

- participarea Ia Atelierul pedagogic Educafia Ecologică în practieă — 21 mai 2022; Ia Atelierul
didactic anti-buIliyng, din cadrui proiectului naţionai “Impreună zicem: STOP BULLIYNG”;

- articole: 1. RED în platforma educaţională www.didactic.ro; 2. articol de specialitate în CD-ui
“Stop Bullying!”; 3-4-5 în revista naţională “Inovaţie în educaţie”- aprilie 2022, mai 2022, I I
februarie 2022; 6. în revista “Profesorul informat, soluţia educaţiei în impas”; 7. articol de
specialitate “Teach for the future! — educăm pentru viitoť’ februarie 2022

- participarea Ia conferinţa naţională cu participare internaţională “Aleg sä mă implic. Stop
bullying”

- participare Ia conferinţa naţională “Educaţia dincolo de bariere” 31 ianuarie 2022; I 1
- participarea Ia Seminarul Ştiinţific interactic “Promovarea stării de bine în şcoală”; Seminar
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Naţional “Stop bullying în şcoli!”
- participarea Ia Masa Rotundă “Copii fericiţi — adulţi de succes” — 30 aprilie 2022; Masa rotundă

la Nivel Naţional “Impactul violen;ei verbale” — 31 ianuarie 2022 (în cadrul Proiectului Naţional
Educaţional “Stop bullying în mediul şcolar”)

- participarea Ia elaborarea Ghidului Metodic “Starea de bine: idei pentru şcoli mai sănătoase,
incluzive şi mai fericite”

- participarea Ia cursul internaţional “Cauze, efecte, măsuri de combatere a bullying-ului — 30
aprilie 2022”

- adeverinţă cursul de formare pnfesională “Strategii pentru şcoli fără bullying” (24 ore) - 29
apriiie-9 mai 2022;

- participarea Ia webinarul practic Ct tematica “Elaborarea procedurilor documentate în unităţile de
învăţământ preuniversitar” 22 aprüie 2021 —(2 ore);

- coordonator la PROIECTUL EDL CAŢIONAL INTERNAŢIONAL “INVIEREA DOMNULUI
IN OCHII CELOR MICI” diplomă premiul 1 - Ciucanu Ilinca — clasa a VII-a AM; Proiect
Naţional SNAC “0 faptă buna în fiecare zi!” februarie 2022

- participare la PROIECTUL EDUC4ŢIONAL INTERNAŢIONAL “INVIEREA DOMNULUI IN
OCHII CELOR MICI”;

- coordonarea elevilor Ia PROIE~TUL EDUCATIONAL INTERNAŢIONAL “ÎNVIEREA
DOMNULUI IN OCHII CELOR MICI”;

- participarea în calitate de membru tn corn isia de elaborare a regulamentului Proiectului
Educaţional Jnternaţional “Invierea Domnului în ochii celor mici “;

- participarea la schimbul de experineţă şi diseminarea activităţilor în cadrul Proiectului
Educa(tonal Jnterna~onal “Invierea Dornnului în ochii celor mici “;

- participarea Ia Concursul tematic — ‘Nu te lăsa intimidat!”- 31 ianuarie 2022;
- realizarea Campaniei de conştientizare Cu privire Ia efectele bullying-ului asupra elevilor

“Stop bullying hi mediul şcolar — 31 ianuarie 2022”
- calitatea de manager proiect — Proiectul Naţional educaţional Cu participare internaţională

“Stop bullying in mediul şcolať’ — 31 iarniarie 2022
- implementare proiect - Project Na(tonal SNAC — decembrie 2021 -februarie 2022
- voluntar în Protect Na(tonal SNA C — decembrie 2021 -februarie 2022
- curs Modalităţi de prevenire şi solufionare a situaţiilor de conflict în cadrul educaţional, Dascali

Emeriti 24 ore;
- cursul de formare Strategii de management in dezvoltarea par:eneriatului scoala-familie

comunitate, Dascali Emeriti — 24 ore
- curs Educafie parentală - Dascăli Emeriţi 40 ore
- curs Educaţie socio-ernoţională - Jascăli Emeriţi 40 ore
- curs Managernentul şi implementorea proiectelor Erasmus - Dascăli Emeriţi 40 ore
- profesor asistent evaluare naţională, BAC, Olimpiada Naţională de Matematică — Piatra Neamţ;
- profesor evaluator: OJF, BAC, Olimpiada Ştiinţele Pământului, concurs local Clubul de

Excelenţă “Copiii viitorului” din caJrul Proiectului de forrnare profesională NOUA NE PASĂ!
- membru in comisia de organizare a Olimpiadei Judeţene de Fizică;
- membru al comisiei de evaluate a Proiectului Educaţional Interna(tonal “Invierea Dornnului in

ochii celor mici “;

- parteneriate: Centrul de Excelenţă Eurotrading
- contract de donaţie: beneflciar - Crucea Roşie Románă
- colaborare cu psihologul şcolii.

Prof. Frenţi Mariana
La inceputul acestui an şcolar, am susçinut examenul pentru admiterea Ia doctorat la Univ “Al .1.

Cuza”, Iaşi şi am devenit doctorand pentru următorii 3 ani.
Am continuat activitatea de perfecţio~are pe parcursul acestui an şcolar ~u participarea Ia cele două

cercuri pedagogice din semestrele Işi II, in cel de-al doilea semestru activitatea desfăşurându-se Ia
Facultatea de Fizică din Iaşi.

Prof. Secară Cristinel
Denumjrea cursului de formare Furnizor
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Control şi monitorizare în educafie CCD Bistrita Năsăud
Prof. Morosanu Cezarina

Participare la;
Simpozionul Naţional Interdisciplinar “Çtefan Procopiu”, organizat de către Inspectoratul
ŞcolarJudeţean Neamţ în data de 14 mai 2022

- Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy ofMolecules and Crystals,
Kyiv,Ukraine, 21-24.09.2021

- Programul deformare continuă PROF I Mentorat de carieră didactică, 22.10.2021
16.01.2022, 120 de ore, 30 credite profesionale transferabile

Analiza calitătii în educatie Ia comisia metodică Biolo2ie — Geoprafie

Prof. Aloma-Maria Veiss
I. ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-

2022
a) OBIECTIVE PROPUSE
- Planificarea activităţii didactice şcolare şi extraşcolare;
- Respectarea programei şcolare, realizarea comparaţiilor între curriculumul proiectat şi cel realizat,

pentru atingerea competenţelor stabilite,
- Modernizarea procesului de predare -învăţare- evaluare, centrat PC formarea de competenţe,

elaborarea unor resurse educaţionale interactive necesare şi utile procesului didactic,
- Obţinerea unui procent maxim de promovabilitate a examenului de bacalaureat la disciplinele

biologie şi geografie,
- Implicarea în obţinerea performanţei elevilor pasionaţi de geografie şi biologie, dar şi în

sprijinirea elevilor cu dificuttăţi de învăţare;
- Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, cu scopul de a-i motiva şi ajuta în alegerea unei

profesii adecvate;
- Participarea la activităţile educative, organizate în şcoală şi la proiecte cu finanţare externă;
- Comunicare şi relaţionare eficientă cu toţi factorii implicaţi în procesul educational;
- Perfecţionarea profesională.

b) ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR:

I I

Profesor Goraş Cristina _________________ _________________ ____________________ I

Nr. Denumirea Responsabil Perioada de Rezultate
ert activităţii /Partieipanţi desfăşurare obţinute

ISU Neamţ /29
1. Curs de prim ajutor Aprilie 2021 Diplome

elevi

2 Program naţional de Baroul Avocaţi Mai 2021 Diplome~ educaţiejuridica Neamţ /29 elevi

Profesor Veiss Aloma
Nr. Responsabil Perioada de Rezultate

Denumirea activităţii
crt IParticipanţi desfăşurare obţinute

Evaluare probe olimpiadă Profesorii de Diplome premii şi
Martie 20221. Iudeţeană Biologie menţiuni

kctivităţi practice pentru Veiss Aloma Premiul II,

2. regătirea elevilor calificaţi Boţu Maria Martie-Aprilie calificare lotIa etapa Naţionala a 2022
Olimpiadei de Biologie Săvoaia Maria lărgit (Săvoaia

I I

I I

I I

I I

II

I I

I I

! I

! I

I I

! I
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Sârbu Andrei Maria)
Organizarea unor activităţi
de educaţie ecologică în
vederea reevaluării Veiss Aloma

3. Colegiului pentru Boţu Maria Noiembrie Trofeul
păstrarea statutului de Rusu Raluca 2021 -Mai 2022 EcoŞcoala
Şcoală Eco în programul
Mondial Ecoşcoala

Susţinerea activităţilor de Atragerea unor
promovare a disciplinei Veiss Aloma elevi cu medii

Biologie şi a CNPR în foarte man lacadrul proiectului ,,Porţi Boţu Maria Mai 2022 examenul de
Deschise” pentru elevii
claselor a VIII-a Evaluane

Naţională

Profesor Magdalina Simona
Nr. Responsabil Perioada de Rezultate

Denumirea activităţii
ert iParticipanţi desfăşurare obţinute

!8 septembnie cunoaşterea1. Drumeţie pe muntele Cozia ziasa a XH-a E
!022 orizontului local

stimularea
Sesiune de referate dedicată elevilor pentru
sărbătoririi a 152 de a~i de documentare şi
atestare documentară a clasa a VIII-a 26 noiembrie prezentarea în

2. CNPR
cl.asa a XII-a F 2021 public a unora. “Călător prin ţară”

b. “Elevul şi legea” 2lasa a XI-a F aspecte
c. “Flazarduri” geografice

concludente
Participarea în calitate de
profesor asistent la etapele

3 judeţene ale olimpiadelor rnartie 2022 adeverinţe
. organizate în şcoală, Ia

disciplinele fizică, limba
engleză şi limbi romanice
Participarea în calitate de

profesor asistent la etapa 14.04.2022 adeverinţă
. naţională a olimpiadei de

matematică
Participarea ca profesor
asistent la sesiunea din

5. iunie-iunie a examenului de lunie 2022 ađeverinţă

bacalaureat
Consiliere organizare curs albumul foto al

clasa a XII-a E rnai 2022~ festiv clasa a XII-a E promoţiei

Participarea ca profesor
însoţitor al elevilor din ~otul eleviloi 27 iunie-1 iulie

7. judeţul Neamţ Ia Olimpiada dii~ judeţul,022 adeverinţă
Naţională de Astronomie Ş~ ~
Astrofizică -Suceava 2022

Profesor lacob Alexandru
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Activităţi desllşurate:
. Planiftcări, documente din portofotiul personal;
. CDŞ: Limba germană curs practic (XI E), Totul despre bani (XI E);
. Cerc de inventică;
. Coordonarea unei echipe de realizatori de fume (X F);
. Coordonarea unei echipe de realizatori de aplicaţii web (XII A);
. Excursie Ia Cluj-Napoca 10-13.06 (IX C).

II. ANALIZA ACTIVITĂŢH IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
a)TESTELE INIŢIALE (clasele gimnaziale şi dasele a IX-a)

1. Comentarii şi eoncluzii
- Testele iniţiale: au fost analizate cu elevii în clasă. S-a remarcat, la majoritatea elevilor,

capacitatea de a gândi raţional şi de a se exprima eficient, folosind terminologia ştiinţifică.
- S-au aplicat metode si instrumente activ-participative de testare iniţială din cele mai diverse,

adecvate particularitatilor elevilor, de exemplu: evaluare orala, cu conversatie euristica si
problematizare, evaluare scrisa, cu itemi de tip grila de toate tipurile, evaluare utilizand sof1uri si
platforme educationale.

- Proba scrisă a avut itemi de tip: complement simplu, complement grupat, asociere, subiecte de tip
problemă şi eseu.
Rezultatele au fost bune, perfectibile, având in vedere situaţia pandemică pe care tocmai am
traversat-o, şi ulterior, am stabilit împreună modatităţile de lucru pentru a asigura reuşita fiecăruia
înparte. I I
La disciplina geografie, itemii de cultură generală cum ar fi, de ex., caracteristicile Mării Negre

sunt trataţi de către majoritatea elevilor. Caracteristicile generale ale orizontului local sunt
cunoscute parţial de către elevi, ele urmând să lie aprofbndate pe parcurs. Aspectele de geografie
generală tratate în clasa a V-a şi care urmează să lie reluate în clasa a IX-a se regăsesc într-o
măsură mai mică în cunoştinţele elevilor. I I

b) ANALIZA SWOT A ACTIVITAŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive
- Destaşurarea în format fizic a activităţii didactice a permis lucrul cu materialele cartografice,

illustrate, cu mulaje şi machete, atât competiţional cât şi în activitatea curentă. Stimularea învăţării
prin organizarea competiţiilor şi acordarea burselor de studiu s-a reflectat în rezultatele foarte
bune obţinute de elevi.

- Proiectarea procesului instructiv-educativ, a urmărit aplicarea strategiilor didactice adecvate
nivelului de cunoştinţe şi particularităţilor de vârstă ale elevilor şi utilizarea metodelor şi
materialetor didactice care sa favorizeze participarea activă a elevilor Ia propria br instruire.

- Evaluarea formativă realizată diferenţiat funcţie de activităţi şi conţinuturi (nivel superior, nivel
mediu şi nivel bazal). I I

- Evaluare de progres: fişe de lucru Ia diverse activităţi, observarea sistematică, probe orale şi
sense, probe practice.

- Evaluarea dialogată, participativă, consensuală (un proces în care sunt negociate şi aduse la un
consens diferitele interese, valori şi puncte de vedere, între profesor şi elev)

- Promovabilitate de 10000 a examenului de bacalaureat
- Numeroşi elevi din promoţia 2022 au fost admişi Ia facultăţi pe baza discipinelor biologie şi

geografie.
- Faptul că după finalizarea studiilor două eleve din clasa a XII-a E au ales să studieze geografia,

respectiv geodezia, denotă că încă este de actualitate disciplina geografie.
2. Aspecte negative
- Programă şcolară încărcată care nu răspunde interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de muncă
- Actuata structură a examenului de bacalaureat dezavantajează studiul geografiei. 0 probă de

cuttură generală susţinută la finalizarea studiilor de către toţi liceenii ar creşte interesul pentru
studierea temeinică a disciplinei geografie pe parcursul anilor de studiu; I I

- Numărul mic de locuri alocat pentru elevii califlcaţi Ia etapa naţională, Ia cele două discipline (un
be pe fiecare an de studiu), are ca şi consecinţă scăderea interesului elevilor pentru performanţă.
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Modalităţi de reinediere
Realizarca unor lecţii deosebit de atractive utilizând materialele didactice din dotarea şcolii.

REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢH, CONCURSURI, etc.

~~1 Profesor Coraş Cristina:
- Nasoi loana- clasa a 11-a B- locul II Olimpiada Judeţcană de Biologie
- Zagărin Tudor Ioaii- clasa 11-a D - mentiune- Olimpiada Judeţeană de Biologie
- Concurs “ZIRCON” - disciplina biologie: clasa a IX-a D
- Lupu Andreea - premiul I
- Pavel Elene Georgiana - menţiune
- Păun Ioana - menţiune
- Chiorbeja Dada - menţiune
- High School Science Projects - U’’ “Gh. Asachi”, lasi - menţiune pentru elevele Adascalitei
Maria, Ignea loana, Stanciu Andreca, clasa 11-a D.

Profesor Veiss Aloma
- Săvoaia Maria cls a XII-a B premiul lIla Olimpiada Naţională dc Biologic calificare lot lărgit
- Sârbu Andrei cls a IX-a C participare Olimpiada Naţională de Biologic
- Sârbu Andrei cis a IX-a C prcmiul I Olimpiada Judeţeană de Biologic
- So&one Tcodora cls a IX-a C premiul I Olimpiada Judcţeană dc Biologie
- Săvoaia Maria cls a XII-a B prcmitl I Olimpiada Judcţeană dc Biologie
- Gorea Paula cls a IX-a C premiul II Olimpiada Judeţeană dc Biologic
- Timişescu Ştefania cls a XII-a B premiul II Olimpiada Judeţcană dc Biologic
- Vieru Ana-Maria cis a IX-a C premiul III Olimpiada Judeţeană dc Biologic
- Armeanu Ştefan cls a XI-a A preniul III Olimpiada Judeţcană dc Biologic
- Ciocîrlan Mihiiea-Andrei cls a XI-a A premiul III Olimpiada Judeţeană de Biologic
- Denciu Andrei-Cristian cls a IX-a F Menţiune Olimpiada Judcţeană dc Biologie
- Romano Albert cls a IX-a B Menţiunc Olimpiada Judeţeană dc Biologic
- Butură Ana-Alessia cls a IX-a B Menţiunc Olimpiada Judeţcană dc Biologic
- Amartci Gabriela cls a XI-a C cls a tX-a B Mcnţiunc Olimpiada Judeţeană de Biologie
- Concursul ,,Zircon”:
- Soüone Teodora cls a IX a C prein ul I
- View Ana-Maria cis a IX-a prcmiul I
- Dandu Ana-Maria cls a IX-a C prcniul I
- Apalaghici loana cls a IX-a B prcmiul I
- Romano Albert cls a IX-a B prem ul III
- Andrci Anisia cls a IX-a B premiLl III
- Hrum Irma cis IX-a B premiul III
- Botoşanu Tcodora cls a IX-a B premiul III
- Mocanu Delia cls a IX-a B prcmiul III
- Căruceriu Irma cis a IX-a C mcnţiu-ic
- Banu Diana cls a IX-a B mcnţiune
- Concursul Naţional ,,Scrisoare penru draga mea planetă”:
- Softone Teodora cls a IX-a C — preniul I

Rezultate Bacalaureat:
1. Albu Maria Cosmina 10
2. Bârsan Gcroge Ştefan 9,80
3. Bńci Tudor 9,70
4. Constantinescu Antonio 9,60
5. Filioreanu Adelina-Maria 10
6. Gaman Alexandru Constantin 10
7. Hozac Ingrid Andrcca 9,20
8. Sävoaia Maria 10
9. Simionescu Lrisa Ştcfania 9,50
10. Teodorescu loana Sînziana 10
1 1. Timişcscu Ştefania 9,60
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12. Ţăranu Elena-Tamara 9,45
13. Tuvichi Florina Maria 9,70
14. Ungureanu Teodora Maria 9,60
15. Veiss Mircea Viad 9,80

Profesor Acatrinei lonela:
Concurs ,,Zireon”:
Clasa a WI-a
Dodiţă loana Alessia - Menţiune
Păstrăv Costin - Menţiune
Nistor Diana Maria - Menţiune
Patnoschi Eliza - Menţiune
Clasa a VIII-a
Cruşitu Ana-Cristiana - Premiul al 111-lea
Cazan Aurora Giorgia -Menţiune
Sturzu Matei- Menţiune
Clasa a X- a D
Rusu Bianca Elena -Premiul I
Avârvarei Bianca -Premiul III
Constantinescu-Dulău Ana-Flavia - Premiul III
Chioacă lustina -Premiul III
Ignat Andrei - Premiul III
Rusu Andreea Ştefania Menţiune
Concursul ,,G.E.Palade”:
Dumitrescu Nicole, clasa a VII-a - Premiul III
Sturzu Matei, clasa a VIII-a — Menţiune
Olimpiada Judeţeană de Biologic I I
Pantaziu Mihnea - Premiul I
Rusu Andreea Ştefania Menţiune
Olimpiada Naţională de Biologic
Pantaziu Mihnea, clasa a X-a A

Profesor Magdalina Simona (
La examenul de bacalaureat o teză a fost notată cu 10 şi rezultatele au fost foarte bune majoritatea
peste 9. Chiar un dcv care s-a hotărât să susţină examenul de bacalaureat la disciplina geografie după I (
simularea desf~şurată în martie, a obţinut nota 8.

COLEGIUL NATIONAL “PETRU RÁRES”, MUNICIPIUL PJATRA-NEAMT PIATRA-
NEAMT, NEAMT
Lista candidaţilor Ia examenul de Bacalaureat 2022 GEOGRAFIE

Nr. crt. Codul candidatului Forma învăţământ Specializare Nota ~
1 NT1214716 ZI STIINTESOCIALE 10
2 NT1213899 ZI STIINTE SOCIALE 9.95
3 NT1213989 ZI STIINTE SOCIALE 9.9
4 NT1221291 ZI STIINTE SOCIALE 9.85
5 NT1221062 ZI STIINTE SOCIALE 9.6
6 NT1215177 ZI STIINTE SOCIALE 9.45
7 NT1221261 ZI STIINTE SOCIALE 9.45
8 NT1215110 ZI STIINTE SOCIALE 9.25
9 NT1214080 ZI STIINTE SOCIALE 9.1
10 NT1221911 ZI STIINTESOCIALE 8

II

It

I’
,,

La olimpiada judeţeană desfăşurată în martie Ia fiecare nivel de studiu dcvii au obţinut premii şi
menţiuni, astfel:



Raportprivind starea învăţămántului in C.N.P.R

Nr. Nume şi prcnume dcv Clasa Premiul obţinut
Crt.
1. SERGHEI CEZARA FLORINA a VIII-a PREMIUL III
2. PĂTULEANU SORIN ANDREI a IX-a PREMIUL III
3. IFTIMIA PETRU MATH a X-a PREMIUL III
4. MIHĂILĂ MARIA EMILIA a XI-a PREMIUL III
5. CENUŞE RALUCA ANDREEA a VIII-a MENŢIUNE
6. GOGU CRAIU ANA-MARIA a VIII-a MENŢHJNE
7. RUSU FERARU T1-IEODOR a VIII-a MENŢIUNE
8. SFETCU IOANA TEONA a IX-a MENŢIIJNE
9. ACRISTINEI ADINA NDREEA a X-a MENŢIUNE
10. PRICOPE ELENA a XII-a MENTIUNE

Profesor lacob Alexandru
- Pintilie Ecaterina (XI E) participare la etapa naţionalä a Olimpiadei de geografie; locul I la

etapa judeţeană;
- Andronache Bogdan, Sandu Codrin (XII A) participare Ia etapa naţională a Olimpiadei de

Inovaţie Ştiinţifică
III. ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Profesor Magdalina Simona

Participarea la activitatea de formare ERASMUS KA 121/Creativity in the Classroom and
fl Dzjfrent ways of Displaying it desfăşurată Ia Split - Croaţia, în perioada 28.05.2022

03.06.2022.
fl Profesor lacob Alexandru

A susţinut prima inspecţie curentă I şi colocviul pentru înscrierea la gradul didactic I.

Raport de activitate al laboratoarelor de Biologic şi Chimie

ş~ În anul şcolar 2021-2022 in laboratorul de chimie, s-au desfăşurat numeroase activităţi experimentale.
Dc tiecare data Ia prima activitate experiirentală a unei clase, împreună cu doamnele profesoare, am

fl realizat instructajul SSM şi PSI, acesta fund adaptat normelor pandemice aflate în vigoare Ia începutul

n anului şcolar.Activităţile s-au destaşurat conform graficelor stabilite Ia începutul anului.
Din păcate, în acest an şcolar, accesul elev br în laboratorul de biologic nu a fost posibil deoarece acesta
a fost ocupat de către o clasă.

fl Activitatea in laboratorul de chimic a implicat şi distribuirea de teste SARS-Cov2 către dcvi şi personalul
unităţii.

Fl Printre activităţile importante cc au avut bc în anul şcolar precedent în cadrul laboratorului au fost
organizarea ediţiei a doua, a Concursului National Interdisciplinar de Chimie şi Ştiinţe ,,Ioan Zgârciu” şi a

I Olimpiadei Judeţene de Chimie.
Am colaborat de asemenea şi Cu doamnele profesoare de biologie. în ciuda faptului că nu s-au putut
realiza lucrari practice.

‘1 0 activitate esenţială a laboratoarelor este pregătirea elevilor pentru etapele judeţeană şi naţională a
olimpiadelor, concursurilor de chimie şi bialogie. Astfel, în perioadele ianuarie-aprilie, laboratorul de

Fl chimie au funcţionat ca centru de pregăti.re intensivă a olimpiadelor Ia aceste discipline, cu rezultate
I remarcabile ale elevilor la olimpiadele şi ccncursurile naţionale.

Cele două laboratoare sunt folosite, în mod normal în anumite perioade, şi de către elevii olimpici pentru
pregătirile dinaintea competiţiibor atât pentru studiul teoretic cât şi pentru lucrările practice. Inainte de
fiecare competiţie se face un grafic cu accesul elevilor care se pregătesc pentru olimpiade, acest lucru

fl đesfă.şurându-se de obicei după ora 14, ca să nu se perturbe buna desfăşurare a celorlalte ore.
In ciuda faptului că laboratorul de Biologic nu a fost unul funcţional pentru activitţile practice, au lucrat
dcvi care s-au calificat Ia etapa naţională a C’Iimpiadei de Biologie.
0 altă activitate cu un impact destul de mare, a fost organizarea Portţilor Deschise in cadrul
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laboratoarelor. Această activitate s-a desfăşurat împreună cu elevii olimpici, care au realizat ectivităţi
exeprimentale intreactive pentru elevii care au venit să cunoască liceul nostru.
Activităţile în cadrul laboratoarelor sunt destul de intense, mai ales în perioadele când elevii calificaţi Ia
etapele naţionale se pregătesc pentru probele practice a disciplinelor. 0 parte mai puţin plăcută a acestui
lucru este lipsa unor materiale pentru realizarea probelor. Materialele din laboratoare flu sum tocmai cele
mai noi, iar asta, uneori se observă în faptul cA probele nu ies cum ar trebui. Dar, pot spune totuşi, că exită ţ
unităţi de învăţământ care nu au nici 10o din materialele existente la Colegiul Naţional ,,Petru Rareş”.

Analiza calitătii în educafie Ia Aria curriculară Tehnolo2ii I I
ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

a) OBIECTIVE PROPUSE
- Studierea programelor şcolare pentru clasele de liceu şi gimnaziu - aria curriculară tehnologii
- Stabilirea manualelor care vor fi utilizate la informaticăiTlC
- Intocmirea planificărilor calendaristice şi a planurilor unităţilor de învăţare conform programei
şcolare şi predarea br Ia termen (portofoliu profesional). Planificarile au fost adaptate în funcţie de
nivelul iniţial al elevilor (stabilit prin teste predictive Ia începutul anului şcolar) şi contextualizate la
specificul fiecărei clase sau grupe de elevi.

- Intocmirea fişelor de lucru (portofoliu profesional).
- Intocinirea testelor de evaluare iniţială, continuă, sumativă (portofoliu profesional).
- Realizarea proiectării activităţilor în format electronic (documente word, prezentări

PowerPoint, HTML)
- Parcurgerea materiei conform planificării realizate

b)ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR

Prof. Olarn Liviu-Constantin
A predat ore de informatică la liceu şi gimnaziu în cadrul Centrului de Excelenţă din Piatra Neamţ.
A coordonat activităţile academiei Oracle în cadrul Colegiului Naţional PETRU RAREŞ din Piatra
Neamţ.
A desfăşurat mai multe activităţi de formare cu elevii în cadrul ,,Centrului de Invăţare Automată”
(,,Machine Learning Hub”) pe care îl coordonează în cadrul colegiului împreună cu domnul profesor
lacob Alexandru.
A îndrumat elevii clasei a XII-a A de la profilul real, specializarea matematică-informatică, în munca
acestora de realizare a lucrărilor şi proiectebor prezentate în cadrub examenului de atestat profesional la
disciplina Informatică.
Elevii clasei a XII-a A care au ales să susţină disciplina informatică Ia examenul de bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2022, au obţinut rezultate excelente Ia această probă.

Prof. Dunăre Mihaela
cursuri şi sesiuni în cadrul programului ECDL
gestionarea bazei de date ECDL
cursuri Ia Centrul de Excelentă Informatică

Prof. Mareş Carmen
cursuri şi sesiuni în cadrul programului ECDL I I
concursul INFOKID

Prof. Smaranda Lăcrămioara
- Utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de

studiu (învăţarea prin proiecte online) I I
- Aplicarea metodebor activ-participative în cadrul orebor şi aplicaţiilor practice in online pentru

dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice.
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- Utilizarea tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (projector multimedia, internet,
platforme educaţionale, platforme e-lea-ning).

- Intocmirea şi utilizarea auxiliarului curriculare în cadrul orelor de curs şi aplicaţii practice.
- Organizarea şi destaşurarea unor activ tăţi extracurriculare - online în cadrul proiectului Tur online

muzee (portofoliul personal,).
- Promovarea studiului şi lucrului în echipă în cadrul proiectelor educaţionale online derulate pe

parcursul anului şcolar.
- Participarea Ia Olimpiada de Limba Engleză etapa judeţeană în calitate de asistent.
- Participarea la Simularea Evaluării Naţionale 04.04.2022 în calitate de asistent.
- Realizarea unui interviu cu Florentina Euzenschi curator Muzeul de Etnogratie şi Folclor.
- Participare la Noaptea Cercetătorilor cu clasa a V-a.

. Evaluator Ia examenul de Atestat profesional Ia informatică prof. Dunăre Mihaela şi Mareş
Carmen

. Evaluator la competente digitale prcf. Dunăre Mihaela şi Mareş Carmen

. Participarea la cercurile pedagogice - toţi profesorii.

I. ANALIZA ACTIVITĂŢII IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

n a) TESTELE INIŢIALE (clasele gimnaziale şi elasele a IX-a)1. Comentarii şi eoncluzii
In urma analizei din cadrul catedre. de informatică ca urmare a analizei performanţelor în raport

cu obiectivele de evaluare s-au constatat următoarele: din distribuţia notelor, din histogramă, se
fl evidenţiază forma unei distribuţii normale :ca în cazul curbei lui Gauss); elevii identifică algoritmii, care

trebuie aplicaţi, însă întâmpină, uneori, dificultăţi în aplicarea efectivă a sarcinii. Din analiza
fl procentajelor obţinute la fiecare item şi suoitem, rezultă faptul că Ia unele teme trebuie reluat conţinutul

curricular, astfel încât procentajul să fie peste 70 %. Se vor lua măsuri de ameliorare a rezultatelor, de
ordin teoretic şi practic, astfel încât toţ elevii să fie capabili să aplice cunoştinţele în rezolvarea
problemelor şi aplicaţiilor cu un grad mare de varietate.

fl b) ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive
- Catedra de informatică dispune de întregil material curricular: planul de învăţământ, programe şcolare
auxiliare curriculare manuale, culegeri de probleme, caiete de laborator, planificări calendaristice
proiecte didactice;

fl - Aplicarea unor teste periodice de verificare a nivelului de pregătire al elevilor Ia nivelul claselor, în
vederea constatării şi remedierii cauzelor care conduc la insuccesul şcolar.

fl - Preocuparea permanentă pentru realizarea standardelor naţionale (conform standardelor elaborate de
MEN);
- Participarea Ia activităţi concrete de perfecţionare şi formare continuă organizate de CCD şi Ministerul
Educaţiei;
- Folosirea de instrumente digitale de evaluare;

fl - Resursele materiale şi tehnica de calcul utilizate în demersul didactic au fost multiple, diverse şi
atractive;
- Evaluarea formativă bazată pe activităţi diferenţiate;

2. Aspecte negative
Adaptarea incompletă a stilului didactic Ia particularităţile clasei sau elevilor;
o insuficientă valorificare a temei pentru acasă;

fl Nu a fost suficient de bine exploatată învăţarea centrată pe elev;
Nu s-a monitorizat suficient activitatea elevilor pe parcursul programului de învăţare
Oferta educaţională nu este diversificată în ceea ce priveşte informatica: existenţa unor CDŞ-uri impuse
de schimbările rapide ale Informaticii/TIC:

97



Raport privind starea învăţământului in C.NP.R

3.Modalităţi de remediere
Ca urmare a revizuirii materiei din anii anteriori, s-a elaborat, aplicat şi interpretat evaluări iniţiale,
precum şi un plan de recapitulare a noţiunilor anterioare şi remediere a problemelor în paralel cu
parcurgerea materiei şcolare.
S-au selectat materialele şi mijloacele didactice, corelând activităţile de învăţare CU strategii optime
pentru parcurgerea eficientă şi integrală a programei, pentru atingerea obiectivelor generale şi pentru
obţinerea progreselor în procesul de învăţare. De asemenea, s-a utilizat cu precădere mijloace media şi I I
etectronice, valorificând baza materială a şcolii.
S-a stimulat lucrul pe echipe, utilizarea flşelor de observaţie, autoevaluarea şi intervaluarea adaptând
stilul de predare evaluare specďicului fiecărui elev.
Au fost luate măsuri de remediere a lacunelor elevilor în ceca ce priveşte subiectele date la aCeste teste.
S-a stabilit un program de pregătire suplimentară pentru olimpiadă şi concursuri, au fost prezentate I I
conţinuturile din tematica prevăzută şi s-au rezolvat aplicaţii şi probleme din culegerile cu teste pentru
olimpiade şi concursuri şcolare.

c) REZIJLTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢII, CONCURSURJ, etc.

Prof. Olaru Livju Constantin

Enăchescu Andrei Florin, 9A, Olimpiada Naţională de Informatică, Medalie de Bronz;
Pătuleanu VIad-Constantin, 6, Olimpiada Naţională de Informatică, Participare Ia ONI. Locul I pe

judeţ.

Prof. Dunăre Mibaela
Olimpiada de informatica — etapajudeţeană
APALAGHIEI lOAN — Menţiune cls a IX-a

Olimpiada de TIC — etapajudqeană
BEŞU TUDOR Premiul III cis a X-a

Prof. Mareş Carmen

Olimpiada de informatica — etapajudeţeană
Crihan David —Menţiune cis a VII-a
Bodron Dimitrie - Premiul III cls a VII-a I I
Drăgusanu Fabian - Premiul I cis a VII-a şi participare Ia Olimpiada Naţională de Informatică

Olimpiada de TIC etapajudeţeană I I
Mătrescu loana Menţiune cls a IX-a

Obţinerea certificatului Microsoft Office Specialist Excel şi participarea Ia etapa naţională a
Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2022
Berea Carmen, locul IV
Balan Anca-Maria locul V
Verdeanu Mircea Matei locul IX

Prof. Smaranda Lăcrămioara

Paniciparea Ia Olimpiada Educatie Tehnologica si Aplicatü Practice etapajudeteana
PAVAL MATEEA ROXANA - locul II I I
URSU FRANCESCA - menţiune
MORARU DARIA - menţiune
APETREI ALEXIA - menţiune
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BUGA ADINA - menţiune
LUPES Ş.B. ALEX ŞTEFAN - locul III
DANILOV IASMINA - menţiune

Participarea Ia Targul de Idei de Afaceri,
Locul II Mara Cociorba
Locul II- Karma Cretu

II. ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Prof. Mareş Carmen
Webinar Teach for Romania “Predarea bazată pe ataşament”, ianuarie 2022
Postare mateńal didactic pe platforma Jigitaliada ,,Numere speciale şi legătura dintre ele”.

Prof. Sniaranda Lăcrămioara
Competenţe digitale şi rolul br in pofesionalizarea carierei didactice. Casa Corpuhii Didactic,
08.11.2021-13.11.2021
Prevenirea bullying-ului in scoli, Casa ro~ului Didactic, 14.12.2021-20.11.2021
Practici educaţionale inovative la nive ul disciplinei Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice - cerc
pedagogic, CNPR, sem I
Webinar Captarea şi menţinerea atenţiei. on-line, octombrie 2021

Analiza ealitătii în educafie Ia Aria curriculară Educafie FIZ1Că Si sport si Arte
ASPECTE PRIVIND PRIORITĂŢILE STABILITE PENTRU ANUL ŞCOLAR2O21-2022

fl OBJECTIVE PROPUSE
Prof. Rusu Raluca

- întocmirea planificărilor în conforn-itate cu programele şcolare şi parcurgerea 10ľ ritmică;
- coordonarea activităţilor claselor de elevi;
- desfăşurarea unor activităţi de supoi educaţional, consiliere şi orientare profesională/cI.IXF;
- colaborarea cu profesorii clasei şi coordonatorul pentu proiecte şi programe şcotare şi

extraşcolare.
Prof. Grigoraş-Popa Gheorghe/ prof. Forman Dan
- elaborarea documentelor şcolare (proiectarea anuală, calendaristică semestrială, pe unităţi de

învăţare, caietul profesorului) în conformitate cu programele şcolare în vigoare (pentru nivel
gimnazial şi liceal) şi a proceselor ‘erbale de protecţia munch pentru orele de educaţie fizică;

- modul în care se derulează procesul de predare, învăţare şi de evaluare la clasă;
- folosirea Ia orele de educaţie fizică a mijloacelor audio-video (pentru analiza unor meciuri, faze

ale unor procedee tehnice desfăşwate în acţiunile tehnico-tactice Ia diferite discipline sportive,
exerciţii de forţă);

- nivelul atingerii standardebor de cal tate;
- profesionalismul cadrelor didactice
- nivelul de pregătire at elevitor şi modul în care aceştia participă la activităţile derulate în clasă;
- aplicarea recomandărilor cu caracter organizatoric şi practico-metodic cuprinse in reperele

metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei.
b) ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR

Prof. Rusu Raluca _________________ ____________ ____________________

Denuniirea activităţii Responsabil Perioada de Rezultate obţinutecit ‘Participanţi Jesfăşurare
Prof lacoban S. Ziua Educaţiei-Copilăria

Parteneriat cu Biblioteca Prof Bursuc A. ~eneraţii1or, curcubeu de
Judeţeană sub genericut Prof Rusu R. 2021-2022 răiri Ia CNPR (colecţie
(storm locaki- Prof Iliuţă M. Je poezii,desene, colaje
locuri,oameni, fapte Elevii cl.V-VIII ~rupate într-un montaj

romovat pe site.ul şcolii
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şi at Bibliotecii Judeţene

linirea Principatelor
Române- scurt
locumentarLocuri ale
nemorieiun itinerariu ce
wocă oanieni, fapte din
:recutul comunităţii
locale;
Ziua Europei- incursiune
xin cultura statelor
Thember UE.

Proiectul Masivul Ceahlău- )ocumentare, întâlniri şi
erspecüve, conexiuni din ~rof. lacoban S. ictivităţi practice

~adrul protocolului de ~rof.Bursuc A. 202 1-2022 )rumeţie PC Cernegura
~olaborare cu Clubul Eco- Prof.Rusu R. ľabăra Bicăjel/ Micul
ľuristic Dr. Gh.Jacomi Elevii cl.IXF,XF,XIF Ecologist, voluntariat
Piatra-Neamţ ~XCUrSiC PC Ceahlău

Viateriale de promovare
kctivitate de promovare a

Porţi deschise CNPR Elevii claselor a IX a \4ai 2022 imaginu şcolii
%telier si expozitie de
)ictura.

Prof. Grigoraş-Popa Gheorghe/ prof. Forman Dan
- competiţii sportive la disciplinele sportive: şah, volei, tenis de masă, baschet, gimnaziu şi liceu de

ziua liceului, activitate organizată de profesorii de educaţie fizică;
- ,,Ziua Internaţională a muzicii”, activitate Ia disciplina educaţie muzicală, derulată în parteneriat cu

biblioteca colegiului;
- ,,Ziua porţilor deschise”, ateliere de pictură, activitate Ia disciplina educaţie plastică, desfăşurată

pentru promovarea imaginaţiei, gândirii, creativităţii şi spontai~eităţii elevilor
- voluntariat, organizate de toţi membrii comisiei, pentru cultivarea şi dezvoltarea abilităţilor

necesare vieţii, seriozităţii şi respectului pentru munca bine făcută.

H. ANALIZA ACTIVITĂŢII IN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
Prof. Rusu Raluca
a) TESTELE INIŢIALE (clasele gimnaziale şi clasele a IX-a)
1. Comentaril şi concluzii

Teste iniţiale / cI.V şi cI.IX
Constatări : * elevii în proporţie de 100% stapanesc elementele de limbaj plastic si contrastele
cromatice, insa intampina diticultati in a finaliza Ia propriu o tema plastica propusa.
Masuri: Incercarea gasirii unor subiecte pentru desenat, cat mai apropiate de gusturile noii
generatii.

b) ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Aspecte pozitive

Proiecte inedite cu parteneri educaţionali; parteneriate în plan comunitar, local; implicarea în realizarea
unor activităţi Ia nivelul şcolii , munca în echipă; o bună organizare a etapelor educaţionale, o bună
colaborare cu elevii, părin;ii; stimularea creativităţii, derularea unor activităţii extracurriculare.

2. Aspecte negative
Manifestarea unor stări conflictuale Ia nivelul cl.IX F, insuficienta utilizare a platformei Teams.

3. Modalităţi de reniediere
Soluţii de rezolvare a situaţiilor conflictuale; comunicare şi relaţionare cu elevii, părinţii, colegii;
diversificarea activităţilor extraşcolare.

c) REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE, COMPETIŢII, CONCURSURI, etc.
Prof. Rusu Raluca

II

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I
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Maria Roberta Tupu, premiul special a concursul judeţean,, File inspirate din cronicile lui Neculce.
Prof. Grigoraş-Popa Gheorghe/ prof. Forman Dan ___________________

I Etapa municipală disciplina sportivă volei liceu băieţi
Locul II Etapa municipală disciplina sportivă volei gimnaziu fete
Locul I Etapa rnunicipală disciplina sportivă volei liceu fete
Locul I Etapa municipală disciplina sportivă atletism tetratlon

gimnaziu_Popescu_ma_(clasa_a_VI-a)
Locul I Etapa municipal disciplina sportivă atletism pentatlon

liccu_Ianoş Nicuşor_(clasa_a XII-a_B)
Locul II Etapa municipală disciplina sportivă Şah Boeriu Sandra

(clasa a XI-a E)
Locul I Etapa rnunicipală disciplina sportivă badminton Niţă

Dragoş (clasa a VII-a)
Locul I Etapa judeţeană disciplina sportivă volei liceu băieţi
Locul I Etapajudeţeană disciplina sportivă volei gimnaziu fete
Locul I Etapajudeţeană disciplina sportivă volei liceu fete
Locul I Etapajudeţeană disciplina sportivă atletism tetratlon

gimnaziu Popescu ma (clasa a VI-a)
Locul I Etapajudcţeană disciplina sportivă atletism pentatlon

liceu_Ianoş_Nicuşor_(clasa a XII-a_E)
Locul II Etapajudeţeană disciplina sportivă şah Boeriu Sandra

(clasa a XI-a F)
Locul I Etapajudeţeana disciplina sportivă badminton Niţă

Dragoş (clasa a VII-a)
Locul V Etapa de zonă disciplina s’,ortivă volei liceu băieţi
Locul II Etapa de zonă disciplina soortivă volei liceu fete
Locul III Etapa naţionala disciplina sportivä badminton

X Etapa naţională disciplina sportivă atletism tetratlon
gimnaziu Popescu ma (clasa a VI-a)

III. ACTIVITATE METODICĂ DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Prof. Rusu Raluca
Participarea Ia activităţile din cadrul comisiei Arta si Sport, Ia Cercurile pedagogice, Ia Simpozioane şi
Confeńnţe de specialitate.

Locul

—

prof Grigoraş Popa
Gheorgheĺ

prof Forman Dan

Locul
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Cap. H. Situatia Ia învătătură şi starea disciplinară

STATISTICĂ SEM.I
2021-2022

Elevi rămaşi Ia Toed Cu sltuatla
Numar dcvi Din care: Promovaţi pe Corigenţi Ia: şcolara NeşcolarizaţiElevi înscriş$ Ia sf~rşituI promeva mcdii:

inceput dean proinovaţisemestrului Ii ne,ncheiată

din din din
Total din care din care Tota 5-6.99 7-8.99 9-10 I 2 3 4 ~4 Tota TotaTotal care I tarefeminin feminin I care % (4) (5.1) (5.2) (5.3) obiect obiecte oblect obiecte obiecte f~~’ij’~ femini

... (1.1) (2.1)(1.2): (2.2): (3.1) feminin IS lB IFB (6.1) (6.2) e (6.3) (6.4) (63) (7.1) Ď (7.2): a (8.2):
(3 2):

Gisnnazial total cIa V-VIII 130 75 130 75 130 75 100 I 129

Gimnazial URBAN 130 75 130 75 130 75 100 I 129

Giinnazial RURAL

Gimnazial via V 28 15 28 15 28 15 100 28

Gimnazial cia V URBAN 28 15 28 15 28 15 100 28

Giinnaziat cIa V RURAL

Gimnazial cIa VIII 35 20 35 20 35 20 100 35

Gimnazial cia VIII URBAN 35 20 35 20 35 20 100 35

Giinnazial_cia_VIII_RURAL

Liceal 21 cIa IX-XII XIII 681 443 681 443 670 436 98,4! 93 577 4 I 6 4

Liceal ZI URBAN 681 443 681 443 670 436 98.41 93 577 4 I 6 4

LiccaiZI RURAL

Liceal 21 ciclu inferior 015 IX-X 330 330 212 327 2 10 99.09 58 269 I 2 2

Liceal 21 ciclu infejiorURBAN 330 212 330 212 327 210 99.09 58 269 I 2 2

Liceal_ZI_ciclu_inferior_RURAL

Liceal 21 ciclu inferior cIa IX 158 98 158 98 158 98 100 47 III

Liceal ZI ciclu infeńorcls IX URBAN 158 98 158 98 158 98 00 47 III ‘

Liceal_21_ciclu_inferior cia_IX_RURAL

Liceal ZI ciclu inferior cia X 172 114 172 114 169 112 98.26 II 158 I 2 2

Liceal 21 ciclu inferior cia X URBAN 172 114 172 114 169 112 98.26 II 158 I 2 2

Liceal_ZI_ciclu_inferior cia_X_RURAL

Liceal 21 ciclu superior cIa XI-XII XIII 351 231 351 231 343 226 9772 35 308 4 2

Liceal 21 ciclu superior URBAN 351 231 351 231 343 226 97.72 35 308 4 4 2

Liceal_ZI_ciclu_superior_RURAL

Liceal ZI ciclu superior cia XI 175 120 175 120 172 118 98.29 20 152 2 I I

Liceal 21 ciclu superior cIa XI URBAN 175 120 175 120 172 118 98.29 20 152 2 I
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Liceal ZI ciclu superior via Xl RURAL

Liceal ZI cielu supeńorcls XII 176 III 176 III Ill lOS 97.16 15 156 2 3

Liceal ZI ciclu supeńorvls XII URBAN 176 III 176 II I Ill lOS 97.16 15 156 2 3
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SITUAŢIE STATISTICĂ SEM.I1

2021-2022

Cu situatia
Total Din care: şeolară

Free RepetenţiElevi înscrişi In inceput Elevi rămaşi In smrşitul Număr elevi promovai prom ľroniovaţi pe Corigenţi In: neîiicheiată Neşcolarizaţi Ia 15 Iunle
de an sernestnilui ‘enţa mcdii: (inclusiv

ovnţi
eorigenţi)

din din din
din car din car din car din
car e: car e: car e: car
C: fete e: fete e: fete C:

dindin To rro din To rro din To rro 7- 9- din To din
5- carcar tal me car tal me car tal me 8. 10 I 2 3 4 ~4 car tat .‘. carTo To To 6.9 To din To e .0

eC rro (dl tal e rro (di tat e rro (di ~ 99 (5 oN oh oh oh oh tal care tat e ľľO fem taltal .

~ fem nil n (2. fern mi a (3 fern mi a % (4) ~ (5 (5 .3 ect ecte ecte ecte ecte (7. femini (8. fem mi . . fernmm (mm (di tot mm (di tot inhi (di tot mm (di mm.2 ) (6. (6.2 (6.3 (6.4 (6.5» (1.2 ii al (2.2 n al I) (3.2 n at 1)1 ) /F I) ) ) 1) n(7.2): 1) (8.2 a (9.2

): To rro ): To rro ): To rro S lB B ): To 83. ):
1):tal) mi) ml) mi) tat) mi) tal)

(I. (1. (2. (2. (3. (3. (8.
3) 3.1 3) 3.1 3) 3.1 3)

—~—~-~—~__
~

azial
lomal
cis
V 13 13 13 12

~L~2Ł__J_2Ł~j_jŁ~___
Gino
azmal
URB 13 13 13 12

t__2~_JflL~____flt
Giinrm
azial
RUR
Sb~
Gimn
azial

S!flJŁ__2Łji3!~_~___~2L_
Gino
azmal
cls V
URB
t2ŁJź_2t_22j2~__~2L
Gino
azmal
CIS V
RUR
AL
Gino
azmal
cia
anit__jat~jít~__
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Gimn
anal
cia
Vi”
URB
AN 35 20 35 20 ________ _______ _________35 20 35

Gíinu
azial
via
VII’
RUR
AL
Licea
I 11
cia
lx
Xlii 68 67 67 59
XIII I 443 8 440 5 439 79 6 2
Licea
I ZI
URB 68 67 67 59
AN I 443 8 440 5 439 79 6 2
Licea
I ZI
RUR
AL
Licca
I ZI
ciclu
inferi
orcls 33 32 32 27
IX-X 0 212 5 207 2 206 52 0 2
Licca
I ZI
civiL’
infeń
or
URB 33 32 32 27
AN 0 212 5 207 2 206 52 0 2
Licea
I Zi
ciclu
inferi
Or
RU R
AL
Licca
I ZI
ciclu
inferi
orcls 15 15 IS Ii
IX 8 98 7 96 6 96 40 6
Licea
I ZI
ciclu
inferi
Or cls
IX
URB IS IS IS Ii
AN 8 98 7 96 6 96 40 6
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Licea
I ZI
ciclu
in (cr1
Or cis
Ix
RUR
Al.
Licea
I ZI
ciclu
infcň
orcls 17 16 16 15
X 2 114 8 III 6 110 12 4 2
Licea
I ZI
ciclu
infcń
or cis
x
URS 17 16 16 15
AN 2 114 8 III 6 110 12 4 2
Licca
I ZI
qclu
infeň
or cIs
x
RUR
AL
Licea
I ZI
ciclu
super
or

els
xl
XII 35 35 35 32
XIII I 231 3 233 3 233 27 6
Licea
I ZI
ciclu
Super
Or
URB 35 35 35 32
AN I 231 3 233 3 233 27 6
Licca
I ZI
ciclu
super
or
RUR
AL
Licca
I ZI
ciclu
super
br
cls 17 17 17 16
Xl 5 120 7 122 7 122 13 4
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Licea
I ZI
ciclu
super
or

cls
XI
URB 17 ‘7
AN 5 120 7 122 ______ ________

17
7 122 13

16
4

Licea
I ZI
ciclu
Super
icr
cis
XI
RIJR
AL
Licea
I ZI
ciclu
super
iOr
cls 17 17 17 16
XII 6 III 6 III 6 III 14 2
LLa
I ZI
ciclu
super
or

cis
XII
URS 17 17 17 16
AN 6 III 6 III 6 III 14 2



Rapon privind starea !nvăfămántului in C.N.P.R
Elevi (1 Elevi Cu
~ Elevi abateri Eliminaţi E’matriculaţi Exmatflculaţi Numar de dcvi cu notele scăzute Ia

... Ia rămaşi Is Mişcares elevilor dlsdpllnare Eliminaţi pe pentru alte pentni site purtare~ sMrşit’sI ROFIJIP/2005 absente motive pentru absente motiveinceput semeatrulni
dean art.II8~1)_.

note noteľleca(i Plecai Veniţi Venili mere pentru alte
Total In in alt din din alt Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete subTotal (2) 9.99 absente motive(1) judet judet judet judet (4.1) (4.2) (5.1.1) (5.1.2) (5.2.1) (5.2.2) (6.1.1) (6.1.2) (6.2.1) (6.2.2) ~ (7.2) (7.2.1) (7.2.2)

(3.1.1) (3.1.2) (3.2.1) (3.2.2) (7.1)

Gimnazial total cIa V-VIII 130 130 2

Girnnazial URBAN 130 130 ł........
Gimnazial RURAL 2

Gimnazial cia V 28 28

Gimnazial cia V URBAN 28 28

Girnnazial cIa V RURAL

Gimnazial cIa VIII 35 35

Gimnazial cIa VIII URBAN 35 35

Gitnnazial cls VIII RURAL

Liceal ZI cia lX-XlI/XlII 681 681 I .

LicealZl URBAN 681 681 I

Liceal ZI RURAL
Liceal ZI ciclu inferior cia
IX-X 330 330 4 3
Liceal ZI ciclu inferior
URBAN 330 330 . 4 3
Liceal ZI ciclu inferior
RURAL
Liceal ZI ciclu inferior cIa
IX 158 (58 3
Liceal ZI ciclu inferior cIa
IXURBAN 158 158 3 2 3
Liceal ZI ciclu inferior cia
IXRURAL

Liceal ZI ciclu inferior cli X 172 172 I
Liceal ZI ciclu inferior cIa X
URBAN 172 172 I
Liceal 11 ciclu inferior cia X
RURAL
Liceal ZI ciclu superior cli
XI-XIIIXIII 351 351
Liceal ZI ciclu superior
URBAN 351 351
Liceai ZI ciclu superior
RURAL
Liceal ZI ciclu superior cia
XI 175 175 I I I

Liceal ZI ciclu suoeriorcis 175 175



Raponprivind starea învăţămôntužui in C.N.P.R
Xl URBAN

Liceal ZI ciclu superior cls
XI RURAL
Liceal ZI ciclu superior cis
XII 176 176 10 4 10
Liceal ZI ciclu superior cis
XIIURBAN 176 176 4 10

Ele’l Elevi
IflStflŞI ramaşi Is Nu,năr de elevi Cu notele seărute Ia

Mişcarea elevilor Abandon Retragere Sancţionaţi Elinainaţi E’naatriculaţi~ Ia sfârşiwl purtare
inceput semestrului
dean

Veniţi notePlecaţi
Piecaţt in din Veniţt din mIre note pentru siteTotal in alt Total Fete Total Fete AlleleTotal (2) străinătate alt străinătale Total (4) Total (5) Absenţe(6.l) (6.2) 9.99 sub absenţe motive

(33.1) (3.3.2) (34.1) (3.4.2)~ (I) Judet (3.1.2) judeţ (3.2.2) Si 7 7(7.2) (7.2.1) (7.2.2)
(3.1.3) (3.2.3) (7.1)

Gimnazial
total cIt V.
VIII I M) I ~I I 2
Gimnazial
URBAN 130 131 I 2
Gimnazial
RURAL
Gimnazial
claY 28 15 I
Gimnazial
cls V
URBAN 28 15 I
Gimnazial
cis V
RURAL
Gimnazial
cIt VIII 35 35
Gimnazial
via VIII
URBAN 35 35
Gimnazial
cIa VIII
RURAL
Liceal Zl cIa
IX-XIIJXIII 681 678 7 5 I I IS
Liceal ZI
URBAN 681 678 7 5 I I IS
Liceal ZI
RURAL
Liceal 11
ciclu inferior
cIsIX.X 330 325 5 I I I Ii
Liceal V
ciclu inferior
URBAN 330 325 5 I I I
Liceal ZI
ciclu inferior
RURAL
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Liccal ZI
ciclu inferior
cIsIX 158 157 2
Liceal ZI
ciclu inferior
cis IX
URBAN 158 157 2
Liceal ZI
ciclu inferior
els IX
RURAL
Liceal ZI
ciclu inferior
cIsX 172 168 3
Liceal ZI
ciclu inferior
cls X
URBAN 172 168 3
Liceal ZI
ciclu inferior
cls X
RURAL
Liceal ZI
ciclu
superior cis
XI-XIIIXIII 351 353 2 4 17
Liceal ZI
ciclu
superior
URBAN 351 353 2 4 17
Liceal ZI
ciclu
superior
RURAL
Liceal ZI
ciclu
superior cis
XI 175 177 2 4
Liceal ZI
ciclu
superior cia
XIURBAN 175 177 2 4 3
Liceal ZI
ciclu
superior cls
XI RURAL
Liceal ZI
ciclu
superior cis
XII 176 176 14
Liceal 11
ciclu
Superior cia
XIIURBAN 76 176 14

Plan operational privind prevenirea şi diminuarea absenteismului si abandonului şcolar în anul şcolar 2021-2022
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Raporiprivind slarea invăţământului jn C.N.P.R

Objective

Cunoaşterea şi monitorizarea
enomenului, a cauzelor şi aspectelor

sale la nivel judeţean şi la nivelul
unităţilor de învă ământ

Alcătuirea şi actualizarea bazei de date
rivind &ecvenţa abandonului şcolar şi

identifi-carea cauzelor acestuia

crfccţionarca şi divcrsiűcarca ofcrtei
educaţionale a unităţii de învăţământ, a
calităţii procesului instructive- educativ

revenirea/combaterea abandonului
şcolar prin abordarea unor teme
educative specifice în cadrul activităţilor
de formare a cadrelor didactice

MăSUri şi acţiuni

onitorizarea Ia nivel ] udeţean şi la nivelul
unităţilor şcolare a situaţiei abandonului
şcolar, identificarea cazurilor, a cauzelor şi
solu iilor
Monitorizarea unităţilor şcolare
care se înregistrează cu cazuri de abandon
colar

Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii
cauzelor abandonului şcolar

Activităţi specifice de asistenţă şi consiliere
cu privire Ia procesul instructiv-educativ

Activităţi educative şi de consiliere pentru
cunoaşterea psihopedagogică a elevilor

Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în
vederea unei optime integrări şcolare şi
sociale (educaţia bunului cetăţean, educaţia
pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie,

entru viata de familie etc.

conform graficelor

director adjunct,
consilier educativ,
dińginţi
consilier şcolar,
consilieri educativ,
diriginţi

proprii, lunar, slârşitul responsabil al
semestrului I, starşitul comisiilor
anului şcolar dirigin;ilor

conform planificării
cercurilor pedagogice,
comisiilor metodice şi
diriginţilor

consilier educativ,
directori, profesori
diriginţi

baza de date, proiecte de
interventie, analize şi
concluzii

Concluzii

concluzii, proiecte de
intervenţie

concluzu, rapoarte,
roiecte

tematici specifice,
constatări, proiecte

Tennen Responsabili

director adjunct,
consilier educativ,
diriginţi

Evaluare/Rezultate
aşteptate

aza de date, situaţii
statistice, analize
comparative, studii de caz

lunar, sfârşitul
semestrului I, sfârşitul
anului şcolar

lunar, srarşitul
semestrului I, sfârşitul
anului şcolar

conform programelor
roprii

directori, consilier
educativ,

diriginţi consilieri
educativi

Conform planificării
diriginţiIor-consilier



Raporiprivind slarea invăţămônwlui în C.J’LP.R

Stabilirea de consilii profesorale cu temă în care să se rapoarte, sinteze,
directori, consilieranalizeze cauzele absenteismului şi abandonului şcolar şi semestrial educativ măsuri, proiecte de

găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestora intervenţie
Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiei responsabil comisie tematici specifice,
metodice a diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor didactice semestrial metodice a diriginţilor, identiűcarea nevoilor
de a lucra cu elevii CC SC află in situaţii de risc consilier cducativ de formare

conformModificarea atitudinii profesorului in relaţionarea cu elevul p1ani~c~1or .conducerea şcolii, concluzii, proiecte
cadre didacticeprin pozitivare, toleranţă, înţelegere etc. idiidl

Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin - consilier educativ,
conform oraruluiactivităţi diversificate şi cu implicarea permanentă a ~ planificărilor profesori-diriginţi, programe şi proiecte

acestora în actiune cadre didactice
Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor:

conform consilier educativ,dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor situaţii Programe si proiecte,
problematice prezentate de mass media, a unor studii de calendarelor şi rofesori-diriginţi, studii de caz

planificărilor cadre didacticecaz, etc.

Prevenirea abandonului . Organizarea şi des%urarea unor acţiuni de parteneriat cu directori, consilier
calitatea şi diversitatea Poliţia în scopul susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a conform educativ, profesori- programe, proiecte,schimburi deelevilor cc au săvârşit acte infřacţionale, abateri calendarelor şiactivităţilor extracurriculare

disciplinare grave, abandon planificărilor diriginţi, informaţii
cadre didacticeşcolar, absenteism ridicat, etc.

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative conform consilier educativ
extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, cercuri de interese, calendarelor şi diriginţi, cadre programe şi proiecte
excursii, drumeţii, planificărilor didactice
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Raportprivind starea invăţământului în C.N.P.R

etc) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi in situaţie de
Sc.

mplicarea responsabilă a familiei Vizitarea familiilor elevilor cu conform graficelor consilier educativ, programe, proiecte,
~n prevenirea aban- donului şcolar probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară. diriginţi, învăţători concluzii

Aplicarea unor chestionare pentru părinţi în scopul semestrial directori, consilier concluzii, sinteze,
~cunoaşterii mediului familial şi socio- educaţional, educativ, psiholog analiză de nevoi,
‘urmat de activităţi de informare, consiliere, colaborare şcolar roiecte
Cu aceştia.

Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu părinţii pe teme ce semestrial directori, consilier concluzii, sinteze,
abordează problemele comportamentului de educativ,diriginţi analiză de nevoi,
risc, la care să fie invitaţi specialişti în domeniu. proierte

Implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al conform calendarelor consilier educativ, concluzii, sinteze,
elevilor, prin participarea acestora Ia acţiuni educative şi programelor diriginţi .analiză de nevoi,
(excursii, concursuri, sesiuni de comunicări, etc.). proiecte

Implicarea părinţilor în stabilirea programului de conform graficelor consilier educativ, concluzii, sinteze,
recuperare al elevului aflat în situaţie de absenteism diriginţi analiză de nevoi,
abandon /neintegrare şcolară etc. proiecte

ntensiflcarea legăturii şcolii Iniţierea unor activităţi pentru informarea elevilor conform graficelor consilier educativ, roiecte, programe,
cu instituţiile implicate in rivind sancţiunile disciplinare in cazul abaterilor de la Consiliul Elevilor sinteze, statistici,
revenirea şi combaterea faptelor ormele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei studii de caz

antisociale de a şcolariza copiii.

Informarea elevilor privind pericolul social al Conform consilier educativ, proiecte, programe,
o ortunităţilor Consiliul Elevilor sinteze,
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statistici, studii de
caz

vagabonda] ului, implicării in
grupuri infřacţionale, etc.
Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie conform diriginţi, cadre didactice, consiliul proiecte, programe, sinteze,
de risc cu abated comportamentale graficelor clasei statistici, studii de caz
in vederea reintegrării br în
colectivul de elevi.

Cuprinderea elevilor aflaţi în conform directori, diriginţi ConsiJiul clasei baze de date, proiecte
situaţie de risc în programe graficelor
educative specifice
problematicii vizate.



RaportpriWnd starea invăţămántuluż in C.N.P.R

Competitii Si eompetitori

De când au început olimpiadele şcolare (anii 60), Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” a fost prezent
fl prin elevii şi profesorii săi în toate etapele acestora. Penn înţelegerea corectă a ceea ce comunitatea

Iocală cere acestei şcoli, trebuie avut în vedere că:
• în istoria şcolii sunt doar câteva cai.~ri de elevi care ru au reuşit la exarnenele finale;
• majoritate a absolvenţilor şi-au continuat studiile în învăţământul superior;
. anual, aproximativ jumătate dintre elevi participă Ia diferite concursuri şi olimpiade şcolare.

De altfel, participarea Ia olimp~adele şcolare respectiv marea perfonnanţă reflectă
competitivitatea şcolii PC plan naţional şi irternaţional.

fl In anul şcolar 2021-2022, s-a produs reluarea calendarului competiţional iar elevii Colegiului
Naţional Petru Rareş au decis să participe îatr-un număr semnificativ, obţinând rezultate deosebite.

fl Cap. III. Examene nafionale

Un alt indicator al performanţei şcDlare este reprezentat de rezultatele obţinute la examenele

.—~ naţionale Ia sfârşit de ciclu, respectiv, evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a şi examenul debacalaureat susţinut de elevii claselor a XII-a. Analiza rezultatelor obţinute de elevii clasei a VIII-a indica
o conduită constantă de pregătire susţinută., concretizată în rezultate foarte bune, dar cu aspect specific
fiecărei generaţii.

Evaluarea naţională Is class a VIII-a 2021 - 2022
Rezultatele obţinute de elevi Ia final de an scolar şi la Evaluările Naţionale:

Mcdii evaluarc uaţională 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9 10,00
:20132014 0,28% _____ :2,13% 13,15% 83,87%

——

2014-2015 0,14% 0.28% ~ 08°o 10,11% p6,37%
fl :2015..2016 0,07% 1,52% ~ 24°~ _____~,28% _______

‘2016-2017 0,00% .0,00% 1,00°ĺo 9,00% .90,00%
2017-2018 0,14% 0,28% 2,12% 11,20% $8,76%

fl 2018-2019 0,00% 0,00% 0,00% 5,50% 94,50%

~ :2019~2 0,00% 0,00% 0,00% :6,04% 93,95%
2020-2021 0,00% 0.,00°ĺo 3,13% 18,75%
2021 2022 0,00% 0,00% O,0O°~ 20,00°o 80,00%
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100,00%

90,00%

80,00% 2013-2014

70,00% 2014-2015

60,00% 2015-2016
2016-2017

50,00% —

2017-2018
40,00% 2018-2019

30,00% 2019-2020

20,00% — 2020-2021

10,00% 2021-2022

0,00%

9-10,005-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99
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Umba română - numeric

30

25

20

15

10

: 0
5 5,99 6 6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Liumba română - procentual

85,71%
90,00%
80,00%
70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00% 11 43%

10,00% o,oo~’ o,oov 2,86%
a a a

0,00%
5-5,99 6 6,99 7-7,99 8-8,99 -9,99 10

Matematică numeric

18
16

14

12

10

8
6
4

2

0
5-5,99 8 8,99 9-9,99
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Matematică - procentual
48 , 51%

50,00%

40,00%

28,57%
30,00%

17,14%
20,00%

10,00% 2,86% 2,86%

e
0,00%

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Examenul de bacalaureat naţional 2021-2022

Rezultatele obţinute de cci 176 absolvcnţi ai claselor a XII-a înscrişi Ia examenul de bacalaureat
din sesiunea 2021-2022 confirmă încă odată calitatea procesului instructiv-cducativ de la Colegiul
Naţional Petru Rareş şi înaltul nivel de prcgătire a elevilor.

Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat de 99.43% (după prima sesiune) înscrie
Colegiul Naţional Petru Rareş în categoria liceelor de elită, raportând acest procent la rata de
promovabilitate la nivel de judeţ (67,55%) şi la nivel naţional (55,4%). La proba de limbă şi Iitcratură
română s-a înregistrat eliminarea unui candidat, Surprins cu telefonul mobil în sala de examen.

. . . 8 -»

2015-2016 0,0000 1,36% 6,80°~ 25,17% 64,62°~ 0,0100 I I
2016-2017 0,0000 1,72°o 5,74% 41,40% 51,14°~ 0,0000

________________ 1,64% 8,20%
2018-2019 0,00% 2,76% 7,18% ______

2019-2020 0,00% 1,19% 8,33% 31,54% 57,75% 1,19%
2020-2021 0,00% 5,75% 7,47% 35,06% 51,72% 0,00%
202 1-2022 0,00%11500 6,90°~

20 17-2018 0,00%

0,57%

26,78%
27,07%

20,69%

61,75°o
61,88°~

70,69°

0,02°~
1,100o
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80,00%

70,00%

60,00% I 1 2015-2016

50,00%
2016-2017

2017-2018
40,00% 2018-2019

2019-2020

30,00% 2020-2021

2021 2022

20,00%

10,00%

0,00%
9-9,996 6,99 8-8,99

Limba română real MI
40

35
35 —

30

25

20

15 — ____________

10 — ___________

01 __

5-5,99 6 6,99 7-7,99 8-8,99 9 9,99



20
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Limba română 12A numeric

8

I I

it

I I

II

2
0

0
0 0

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 I

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

Limba română 12A procentual

63,33%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5 5,99 6-6,99 7 7,99 8-8,99 9-9,99

0

Limba roniână 12B numeric

0
1.

8

16

10,00%

10 I

I I
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0,00% 0,00% 0,00%

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10



70,00%
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Matematică real MI

Matematică 12A numeric
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Limba română 12B procentual

61,54%

30,77%

0,00% 0,00%

5 5,99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

0

10 17

9-9,99

8-8,99

7 7,99

6-6,99

5-5,99

10 9

9-9,99

8-8,99 5

7-7,99 0

6-6,99 1

5-5.99 0

0 2 4 6
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Matematică 12A procentual

10 30,00%

9-9,99 50,00%

8-8,99 1 ,67%

7-7,99 0,00%

6-6,99 3,33

55,99 Q,QQ%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Matematică 12B numeric

10 8

999 14 H

8,99 ‘1

0

6-
6,99 0

5

0 5 10 15

Matematică 12B procentual

10 30,77%

9-9,99 53,8

8-8,99 15, 8%

7-7,99 0,00%

6 6,99 0,00%

5-5,99 0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
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Cap. IV. Activitatea educativă~ prolecte si proprame şcolare

Analiza calităţii în educafie Ia aria curriculară consiliere si orientare
— La începutul anului şcolar 2021-2022, în cadrul ańei curriculare CONSILIERE şi ORIENTARE

au fost elaborate documentele specifice de planificare a activităţii educative: PROGRAMUL
fl ACTIVITA ŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EKJ’RflCOLARE PAEE, PLANUL MANAGERIAL AL

CONSILIER UL UI CU A CTIVITA TEA ED UCA TIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EKrRAŞCOLARĂ ŞI DE
‘1 CONSILIERE ŞI ORIENTARE, PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DIRIGINTILOR. În realizarea

acestora s-a urmărit corelarea unor obiective realiste şi concrete cu principiile ~i valorile specifice unei
educaţii de calitate, ţinându-se cont de coordonatele specifice Colegiului Naţional ,,Petru Rareş”:

- Asigurarea cadrului legislativ spec~6c activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
- Asigurarea eflcienţei proiectării curriculare si extraşcolare a activităţilor educative a diriginţilor;
- Asigurarea eflcienţei proiectării activităţilor educative;
- Intărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială si profesională

a elevilor;
- Redimensionarea orei de consiliere ~ orientare şcolară în contextul pandemiei de COVID-19;
- Intărirea statutului activităţilor educative ca spaţiu de optimizare si consolidare a parteneriatului

scoală-familie;
- Creşterea eficienţei activităţii educative prin promovarea colaborărilor si parteneriatelor Ia nivelul

comunităţii locale;
Creşterea eficienţei activităţii educative prin popularizarea rezultatelor deosebite ale scolii în
mass-media;

- Profesionatizarea activităţilor educative prin perfecţionarea metodelor, instrumentelor, resurselor
didactice utilizate în actul educaţional;

- Monitorizarea si evaluarea (periodica si finala) a activităţii educative a cadrelor didactice.

fl Activitatea educativă şcolară a fost adaotată contextului pandemic, ceea ce a însemnat reducerea ei Ia
minim pentru primul semestru al anului şcolar 2021-2022 şi primele douä luni ale semestrului al 11-lea.
Au putut avea bc întrunirea comisiei diriginţibor numirea responsabilibor, întocmirea proiectărilor anuabe

~ şi semestriale a activităţii de consiliere si orientare. Acestea au fost completate prin organizarea şifuncţionarea Consiliului Şcolar al Elevibor si a Consiliului Reprezentativ al Părinţibor.

Activitatea extraşcolară a însemnat derularea unor proiecte, concursuri şi acţiuni informative/dc
consiliere, la care s-au adaugat o serie de parteneriate şi campanii informative, formative sau de
voluntariat, majoritatea organizate în sistem online pentru prima parte a anului şcolar. Din momentul

ç~ întoarcerii elevibor Ia şcoala fizică, activităţile S-au putut relua.

Cele mai multe dintre proiecte s-au reajizat odată cu aniversarea liceului care a reprezentat împbinirea
a 152 de ani de atestare documentară a Colegiului Naţional ,,Petru Rareş”. Evenimentul, a reunit activităţi

~ concepute de echipa inanageriala şi de cadre didactice ale Colegiului, dar şi acţiuni coordonate de
Consiliul Şcolar al Elevilor, de absolvenţi ai promoţiilor anterioare on de Asociaţia de Părinţi ,,Petru

fl Rareş”. Dintre acestea:

. Depunere de coroane Ia Cimitinl Eroibor in cinstea fondatoribor CNPR;

. Defilare cu torţe;

. Simpozionul de Educaţie Fizică ,,Vladimir Laşcu”;

. Expoziţii, lansări de carte, ateliere creative şi interactive, concursuri.

. Zina internaţională a profesorului de franceză invitat profesorul 1-lugues Denisot: ateliere
de teatru şi artă plastică pentru elevi, atelier de formare pentru cadrele didactice (integrarea
teoriei inteligenţebor multiple îa învăţarea limbibor străine) şi conferinţa internaţională despre
utilizarea filmului în predare;

. Consursul de istorie ,,File de istorie” - a X-a ediţie, cu tematică legată de istoria oraşului
Piatra-Neamţ, a Colegiului Naţional ,,Petru Rareş”, de personalităţi istorice ale liceului şi

— Simpozionul Judeţean de Istorie;
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Calitatea activităţilor, implicarea participanţilor, renumele invitaţilor au f~cut ca această importantă
sărbătoare a CNPR să-şi păstreze impactul în comunitate şi să atragă participarea elevilor, dar şi a
cadrelor didactice.

Proiectul de înfřăţire franco-român a continuat şi in anul şcolar 202 1-2022 câr~d cele două instituţii
partenere, Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” şi Liceul ,,Saint-Exupéry” din Saint-Raphaël, Franţa au
desfăşurat activităţi comune prin intermediul platformei e-Twinning. Proiectul „L’Europe en spectacle” s
a bucurat de succes in rândul elevilor participanţi. In cadrul aceluiaşi proiect, în luna mai 2022, doi
reprezentanţi ai Lectoratului francez al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi au susţinut ateliere cu elevi de
nivel Al, A2 şi B 1: jocuri de relaţionare, improvizaţie teatrala şi exersarea pronunţiei în limba franceză,
descoperire şi exploatare a benzii desenate, atelier de vrăj itorie in banda desenată;

Ca şi continuare a acreditării Erasmus± obţinută în anul şcolar precedent, Colegiul Naţional ,,Petru
Rareş” a derulat activităţi în cadrul proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCFI-000009135,
Acţiunea-cheie 1 - Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării. Cinci cadre didactice de specializări
diferite au urmat cursuri de ,,Iearning design” pentru adaptarea Ia nevoile digitale actuale ale elevilor;

La nivelul acţiunilor informative/formative de educaţie juridică, financiară, cetăţenească şi de
sănătate, CNPR a colaborat cu instituţii de profil de la nivelul municipiului, realizându-se câteva sesiuni
educative de mare interes pentru elevii noştri şi au contribuit Ia formarea br in aceste domenii importante.
Dintre acestea amintim întâlnirile cu avocaţi, în cadrul proiectului naţional ,,Fii avocat hi şcoala ta” şi
proiectul “Învaţă să salvezi o viaţă!”, in colaborare cu ISU Neamţ, Ia care au participat elevii claselor a
XI-a şi a XII-a. În plus, echipe de profesionişti din cadrul Agenţiei Naţionale Mtidrog au interacţionat cu
elevii CNPR cu scopul de a-i informa asupra riscuribor consumului de substanţe periculoase.

În aceeaşi direcţie, un grup de 30 de elevi de clasa a IX-a a fost prezent Ia evenimentul intitulat I (
,,Agora localä conexiuni europene Ziua Port,ilor Deschise”, vineri, I octombrie 2021, în
curtea sediului central al Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, din Piatra Neamţ. Evenimentul
a cuprins vizita reprezentanţilor publicului tânăr şi prezentarea activităţii şi rolului proiectului EUROPE
DIRECT in comunitatea locala, dar şi o activitate în aer liber, de căutare de comori cu scopul promovării
multilingvismului şi multiculturalităţii, a valorilor cetăţeniei europene. lar Ziua Europei a fost celebrată Ia
Luxembourg prin participarea echipei NEVES, coordonată de director Oniciuc Grigoruţă, Ia Ziua
Europeană a Tineretului. De aitfel, Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” a obţinut, în luna mai 2022 titlul de (
,,Şcoală Europeană”, ca urmare firească a deschiderii instituţiei noastre către colaborări cu instituţii din
spaţiul european.

0 cornponentă deosebită a activităţii educative şcolare a fost constituită de Consiliul Şcolar al I I
Elevilor CNPR (preşedinte —Verdeanu Mircea, vicepreşedinţi Sturzu-Cosma Smaranda şi Bărbieru
Tudor, secretar Irimia Bianca). Aceştia au reuşit organizarea şi popularizarea printre elevii CNPR a
unor manifestări locale, judeţene şi chiar naţionale sau internaţionale. In acest sens, trebuie notată
implicarea elevilor coordonaţi de CŞE în desfăşurarea Balului Răţuştelor şi a Balului Bobocibor, în
activităţile organizate cu ocazia sărbătoririi celor 152 de ani de CNPR, a tradiţionalei serbări de Crăciun,
dar şi în derularea Zilelor Porţibor Deschise Ia CNPR.

În cadrul acestui eveniment dedicat elevibor de clasa a VIII-a din comunitatea nemţeană, oaspeţii au
avut ocazia să interacţioneze, timp de două zile, cu elevii şi cadrele didactice în cadrul unor
ateliere/lecţii, să afle informaţii preţioase despre oferta educaţională a CNPR şi să cwioască multe dintre
proiectele de succes ale liceului gazdă. Noutatea a fost constituită de includerea Colegiului Naţional
,,Petru Rareş” în Noaptea AIbă a Muzeelor. SMile de clasă au fost amenajate pentru a evoca Sala
Medievală, Spitalul Crucii Roşii din Primul Război Mondial, Sala Fondatorilor şi Sala Neves-echipa ) I
astronomilor medaliaţi cu aur în SUA.

In privinţa proiectelor de voluntariat, acestea au constituit o preocupare permanentă a liceenibor şi
cadrelor didactice. Dorinţa de a-şi ajuta semenii a determinat implicarea în multe astfel de acţiuni, in
urma cărora au fost colectate cărţi, haine, jucării sau obiecte de necesitate imediată pentru diferite
categorii de persoane defavorizate. Amintim proiectul de voluntariat in parteneriat cu Ambasada Statelor
Unite ale Americii în România şi American Councils for International Education — 4/4 Pentru Prieteni.
Clasele a X-a B şi a XI-a B au derulat acţiuni intitulate ,,Salvăm bunicii!” şi ,,Caravana Pove~tiloť’
orientate către două categorii de persoane vulnerabile: bătránii cornunităţii şi copiii internaţi în secţia de
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Pediatric a Spitalului Judcţean Neamţ;

n Un capitol separat al activităţilor extracurriculare îI reprezentau in anii prccedenţi săptămânaŞCOALA ALTFEL: SA ŞTII MAI MULTE, SA Fli MAI BUN. Deşi a fost aşteptată de elevi, aceasta
fl nu a mai avut bc, din cauza modificării structurii anului şcolar 2021-2022.

Un alt aspect ce trebuie punctat este activitatea psihologului şcolar, prof. Vornicu Ramona care a
colaborat intens cu dcvii, cadrele didactice şi părinţii, acordând consiliere şi răspunzând de fiecare dată
afirmativ Ia toate solicitările.

~ Analiza calitătii în educatie Ia cabinetul de consiliere psihopeda2o2ică

În anul şcolar 2021-2022 în cadrul Cabinetului de Consiliere psihopedagogică al CNPR s-au

fl destaşurat activităţi de consiliere individuďă, c/c grup ~i colective in cabinet, Ia clase şi on-line, cu elevi,
părinţi şi profesori, conforme cii programa şi nevoile de consiliere ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

fl Activităţile de consiliere au avut ca scop cvnoaşterea şi dezvoltarea psihică şi emoţiona/ă a elevilor într

n un mod annonios şi echibibrat, care să asigure o bună adaptare şifuncţionare a omului in mediul social incare trăieşte.

n Cazurile de consiliere şi problematica aborcată:ASPECTE POZITIVE
n - Solicitări de Consiliere individuabă din partea elevilor, familiilor

- Implicarea familiei şi interesub pentru starea de bine a copiilor br, prin solicitarea activităţilor de
consiliere psihologică pe probleme: adaptare şcolară, probleme emoţionale, comportament

...., deviant/dc risc/dependenţe/probleme de rebaţionare cu unii profesori/colegi
- Preocuparea şi implicarea unor profesori/diriginţi pentru cunoaşterea elevilor şi rezolvarea

n problemelor emoţionale de comporament apărute în colectiv sau pentru dezvoltarea emoţională a
elevilor

fl - Solicitarea de către diriginţi a unor materiale pentru orele de dirigenţie cu tematică
psihopedagogică

- Preocuparea profesorilor diriginţi pentnu activităţi de consiliere colectivă Ia clasă pe teme:

n Adolescenţa şi problemele ei, onsum de tutun/substanţe, Dependenţe, Abuz emoţional,Comportarnent necontrolat şi pertunator în cadrul colectivului de elevi, Marginalizare, OSP
- Consiliere permanentă suportivă şi de sprijin dcv cu CBS cu Certificat de OSP
- Colaborare Project competiţie naţională Solve for Tomorrow by Samsung

n - Implicare în proiect Bullying în proiectul iniţiat de dl prof Negnu Teodor, activităţi cu elevii pe
această temă

fl Coordonare Proiect naţional “Călătorie En lumea sentimentelor”, scopul: valonificarea potenţialului
— intelectual şi dezvoltarea aptitudinilor ş abilităţilor de viaţă ale elevilor, dezvoltarea inteligenţei

emoţionale prin activităţi creative de autocunoaştere şi de înţelegere a emoţiilor şi sentimentelor proprii
fl cât şi ale ceborlalţi. Elevii au fost coordonaţi în elaboranea unor poveşti şi desene reprezentative pentru a

ilustra rolul pe care trairile afective îl au în viaţa noastră. Echipajul clasei a VIII-a a obţinut
n MENŢIUNEA I la nivel naţional, jar echipajul clasei a VI-a a obţinut dipbomă de participare. Poveştile
__ vor Ii publicate în revista Flori de Munte.

I ASPECTE NEGATIVE/PROBLEMATICE

—1 - Elevi cu comportament deviant: probleme de relaţionare în familie şi Ia şcoală, risc de
comportamente antisociale în afara mediului şcolar, părinţi pbecaţi in străinătate

In - Abuz emoţional din partea colegilo
- Abuz emoţionab din partea unor prcfesori

In - Elevi cu traume emoţionabe în urma unui deces în familie, accident rutier, dificultăţi de adaptare
şcolară

- Elevi cu tubburăni de personabitate (modabităţi de a gândi, simţi şi comporta în moduri care deviază
de la standardele culturale şi sociabe şi care cauzează disconfort şi probleme funcţionale de durată
in viaţa de zi cu zi): tulburăni de anxietate, tulburări de dispoziţie, tulburări alimentare, stres,
insomnie, şoc emoţionab, atacuri de panică
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MĂSURI
- Consilierea individuală a elevilor, de grup şi colectivă Ia clasă
- Consilierea părinţilor unor elevi
- Consilierea profesorilor diriginţilor
- Discuţii individuale cu profesori, părinţi, elevi pe probleme specifice
- Testarea psihologică OSP pentru realizarea profilului psiho-profesional al elevilor- la

clasălindividual Ia cabinet
- Evaluarea individuală a personalităţii, aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale, a stilului

de învăţare cu ajutorul Platformei PEDb 12 clase a VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, 43 elevi
- Evaluări psihologice individuale pentru elevii care analizează posibilitatea unui transfer de Ia o

specializare Ia alta
- Testări psihologice pentru admiterea la Academia de Poliţie
- Recomandări consult de specialitate medic/psihiatru
- Întocmirea unor planuri de consiliere pe termen lung pentru un elev CU CES şi unele cazuri de

tulburări de personalitate

Activitatea bibfloteeji I I
In anni şcolar 2021-2022 an fost respectate normele biblioteconomice în vigoare recomandate
pentrufuncţionarea bibliotecii prin:
- Elaborarea planul managerial al bibliotecii;
- Asigurarea serviciului de evidenţă, catalogare şi organizare a colecţiilor;
- Prelucrarea publicaţiilor intrate în gestiunea bibliotecii;
- Efectuarea evidenţei primare şi individuale conform normelor biblioteconomice
- Cotarea publicaţiilor;
- Aranjarea Ia raft conform cotelor.
Pentru publicaţiile non intrate în bibliotecă aufost respectate procedurile privind:
- Primirea documentelor în biblioteca; ;
- Inregistrarea în Registrul de Mişcare a Fondului şi în Registrul de Inventar;
- Cotarea şi catalogarea documentelor;
Pentru bunafuqionare a bibliotecii:
- Activităţile au fost programate în funcţie de structura anului şcolar;
- Au fost puse Ia dispoziţia utilizatorilor instrumente de informare elaborate de biblioteca

unităţii;
- AU fost asigurate, pe discipline de învăţământ, bibliografiile necesare elevilor şi cadrelor

didactice în vederea parcurgerii complete a programelor şcolare;
- S-au organizat, în colaborare cu cadrele didactice, acţiuni educative cu scopul de a stimula

creativitatea elevilor;
- S-au întocmit fişe de lectură pentru elevii care au solicitat publicaţii pentru studiu Ia domiciliu

sau Ia sala de lectură şi au fost actualizate fişele celor care erau înscrişi în anii precedenţi;
- Au fost scanate, la cerere, şi încărcate pe platforma Teams documente incluse în programele

destudiu.
In realizarea ac’ivită(ilor bibliotecii s-a ţinut seama de :
- Organizarea colecţiilor în aşa fel încât să viM în sprijinul utilizatorului (intrarea liberă Ia

rafturile cu publicaţii destinate studiului la sala de lectura);
- Serviciile bibliotecii au răspuns nevoilor de informare ale utilizatorilor prim acţiuni de

stimulare şi îndrumare a acestora privind utilizarea lucrărilor de referinţă, a catalogului on
line, pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare documentară ale muncii intelectuale,
de studiu individual.

Pentru realizarea completă, corectă şi legală a operapunilor de biblioteconomie s-a avut în
vedere:
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- Organizarea catalogului propriu n-line, asigurând informaţii de actualitate asupra existenţei şi
circulaţiei fondului de pubłicaţii:

- Indeplinirea corectă a sarcinilor referitoare Ia depozitare, catalogare şi împrumuturi de
publicaţii;

- In paralel cu întocmirea catalogdui on-line s-a efectuat şi verificarea parţială a colecţiilor;
- Au fost selectate publicaţii cc urmează a Ii scoase din inventarul bibliotecii;
- Au fost recuperate Ia timp publicaţiile împrumutate Ia domiciliu;
- Au fost respectate normele de :onservare şi securitate a colecţiilor, a normelor de P.8.1. şi

P.M.
Pentru promovarea bibžiotecii:
- Au fost organizate, în colaborare CU cadrele didactice, activităţi specifice

fl dezvoltării armonioase a personalităţii elev’ br (expoziţii tematice, concursuri, ateliere de creaţie, sesiuni
de comunicări);

- Au fost atraşi elevii în diferite activitäţi menite să promoveze imaginea şcolii în comunitatea
Iocală;

- Au fost organizate expoziţii CU publicaţii din fondul de carte veche.
fl Adaptarea Za complexitatea munc I pe baza nivelului de concepţie, de analiză şi sinteză a

activităţii s-a centrat pe utilizator pi-in:
- Utilizarea serviCiilor informaţionale folosind Cât mai intensiv tehnologia informaţiei şi

n cooperând cu toate Cadrele didactice
- Indrumarea lecturii şi studiului necesar elaborării diverselor lucrari ale elevilor, punând la

~ dispoziţia aCestora instrumente de informare respectiv cataloage liste bibliografice, care să înlesnească 0
orientare rapidă în Colecţiile bibliotecii.

fl Pe tot parcursul anului biblioteca a comunicat cu întreg personalul din şcoală, a relaţionat, la
solicitări, cu părinţii elevilor şi a manifestat interes pentru facilitarea schimbului de informaţii cu alţi

fl factori externi.

În anul şcolar 2021-2022 au fost înscrişi Ia biblioteCă 751 de utitizatori (elevi, personal didactic
didactic auxiliar şi nedidactic) din care 73Ĺ de utilizatori activi.

Au fost împrumutate 4975 de publicaţii, echivalentul a 1243 de titluri şi 5260 de vizite.
fl In ceea ce priveşte conduita profesională s-a dat dovadă de atitudine morală şi civică s-a respectat

şi promovat deontologia profesională.

Activităţi derulate în timpul anului şcolar 2021-2022:
. Valori bibliofile in bibliotecile şcolare din judeţul Neamţ.

Activitate desfăşurată în data de 22 octomorie - de Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, sub egida
Asociaţiei Bibliotecarilor din România. Au fost prezentate la această activitate: Albina Românească —

fl gazetă politico-Iiterară, primul ziar în limba română din Moldova care a apärută Ia Iaşi în luna iunie 1829,

n sub redacţia Iui Gheorghe Asachi; prima ediţie a revistei Dacia Literară apărută Ia Ia.şi în luna ianuarie1840 sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu; prima ediţie din “Scrisori către Vasile Alecsandri” de Ion

—~ Ohica; o Evanghelie slavă (apărută, probabil, Ia sľarşitul secolului al XVII-lea) şi multe alte publicaţii dinsecolul al XIX-lea aflate în colecţiile biblictecii Colegiului Naţional ,,Petru Rareş”.

. Tate din revista enciclopedică populară “Albina” - apărută Ia 5 octombrie 1897, Citite şi
fl comentate de elevii clasei a IX-a A în cadrul activităţilor organizate la zilele şcolii.

• Ziua Culturü Nafionale, 172 de ant de la naşterea lui Mihai Eminescu.
Activitate desraşurată Ia Biblioteca G.T. Kirileanu Cu 0 multitudine de manifestări consacrate evocării

r celui supranumit Poetul Nepereche, vineri 14 ianuarie 2022. Au recitat din lirica eminesciană şi elevi ai
Colegiului Naţional ,,Petru Rareş” Piatra-Neamt: Ana-Maria Lulea (clasa a X-a C), Denisa Iftime (clasa a

ri IX-a F), Dana Laca (cbasa a IX-a A), lustina Codreanu (clasa a XI-a F), Eduand Acatrinei (clasa a IX- F).
Coordonatorii acestora au fost loana Popa (clasa a XI-a F) Emilia Pepene (clasa a XI-a C) şi bibliotecar
Elena Popa.

. 15 februarie 2022 Ziua Naţionalč a Lecturii. Activitate de promovare şi
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încurajare a cititului. Elevi din clasa a X-a, sub îndrumarea doamnei prof Ana -Georgiasia Ceorap au dat
citire unor povestiri sense de ei înşişi.

. Să ne amintim de Niehita Stănescu - omagiat la biblioteca G.T. Kirileanu
(31 martie 2022) . 0 atrăgătoare evocare şi un frumos îndemn Ia lectura au fost susţinute de prof. dr.
Olimpia Magda Iüimie . Au fost prezenţi elevii clasei a XI-a E . A recitat eleva Dana Pintilie.

. 13-14 mai 2022 - Ziuaporţilor deschise şi noaptea muzeelor.
Au avut bc activităţi de prezentare a bibliotecii elevilor de clasa a VIII-a veniţi în vizită. Pentru Noaptea
muzeelor, în holul bibliotecii, a fost organizată o expoziţie de carte din secolele 18-19, şi o expoziţie cu
aspecte din viaţa şcolii. Au fost expuse primele anuare şi primele reviste ale Colegiului ,,Petru Rareş”. Au
prezentat elevii : Ma Maria Apatatei, lustina Codreanu, Andreea Tirean şi Ştefan Măriuţa din clasa a
XI-aF.

. Excursia în Bucovina. Una dintre cele mai třumoase activiţi, organizată de
doarnna prof Monica Costea şi de elevii clasei a X-a B. Am văzu locuri minunate, încărcate de istorie şi ‘

tradiţie românească. Am vizitat Muzeul Oului din Vama Bucovina, cel mai mare muzeu de acest gen
din România, unic în lume prin modul de organizare şi prin valoarea exponatelor. Am fost cazaţi Ia o
kumoasă pensiune aflată în mijlocul codrului, unde totul era aranjat în stil tradiţional.

. Achiziţia publicaţiilor destinate premienii elevilor cu rezultate deosebite Ia
învăţătură în anul şcolar 2021-2022.

1. Aspecte pozitive:
- Biblioteca este dotată cu tehnica necesară transmiterii informaţiei şi la distanţă;
- Fondul de carte care circulă este informatizat;
- Utilizatorii au Ia dispoziţie un catalog online şi posibilitatea de rezervare a publicaţiilor de Ia

domiciliu;
-Elevii au Ia dispoziţie sala de lectură unde pot rămâne, Ia studiu, după orele de curs.

2. Aspecte negative:
- Lipsa fondunilor de la buget pentru reîmprospătarea fondului de pubĺicaţii;
- Lipsa spaţiului de depozitare.

3. Modalităţi de reniediere;
- Aşa cum am menţionat mai sus, odată cu informatizarea se vor scoate, spre casare, publicaţiile

deteriorate §zic şi cele depăşite moral.
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. Acreditare Erasmus
Începând cu 01.03.2021 şi până Ia 31.12.2017, Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” beneficiază de

acreditarea Erasmus pentru a derula mobilităţi Erasmus+ in domeniul „Educaţie Şeolară”.
Primul proiect (2021-1-RO01-KA12I-SCH-000009135) s-a înscris în acţiunea-cheie 1 -

mobilitatea persoanelor în scopul învăţării şi a avut ca objective: formarea unor profesori în ,,learning
design”, crearea unor metode de evaluare a competenţelor elevilor Ia activitatea online, adoptarea de către
cadrele didactice a unor componente ale pedagogiei prin project prin deschiderea către cooperarea
internaţională. Mulţumită finanţării europene, deplasarea profesorilor din CNPR s-a realizat in trei centre
de formare din ţări diferite: Finlanda, Spania şi Croaţia, fiecare având specificul său in domeniul
educaţional.

In luna ianuarie 2022, două cadre didactice ale Colegiului Naţional ,,Petru Rareş” cu specializarea
arte plastice (prof. Raluca Rusu) şi limba engleză (prof. Adina Bursuc) s-au alăturat activităţilor cursului
international “Leadership, Educational Quality and Innovation”, organizat la Joensuu, in Finlanda, de
către consorţiul RIVERIA, cu scopul de a afla cele mai recente abordări şi metode ale sistemului de
educaţie finlaiidez. Cele cinci zile ale mobilităţii au oferit participanţilor informaţii concrete despre
caracteristicile acestui sistem educativ, bazat pe flexibilitate, caracter practic, încredere şi eficien;ă, dar au
lansat şi posibilitatea implementării în liceul român a unora dintre metodele inovative experimentate în
Finlanda. De altfel, profesorii care au beneficiat de această formare pregătesc materiale ce vor ajuta Ia
punerea în aplicare a noutăţilor în cadrul lecţiilor de limba engleză şi educaţie plastică.

Un alt program ai cărui beneficiari au fost două cadre didactice cu specializarea chimie şi
matematică din CNPR a fost cel orgEmizat de către Centrul de Formare ,,Cervantes” din Madrid, cu titlul
,,A bilităţi inovatoare în TIC prin predare şi învă(are colaborativă bazată pe proiecte”. Intre 7 şi 13 mai
2022, prof. Mihaela Vişan şi prof. Irinel Cozma au participat Ia activităţi ce le-au permis sA realizeze
potenţialul metodologiei inovatoare de a lucra în echipe pluridisciplinare în practica zilnică la clasa,
investigând, totodată, şi oportunităţile uriaşe ale abordării bazate pe proiecte. Câteva dintre temele
cursului au fost îndreptate către joc şi conceptul de ,,gamificare” a lecţiei, către utilizarea reţelelor sociale
în procesul educativ şi către explorarea eTwinning - comunitatea pentru şcoli din Europa. Fiecare dintre
cei doi profesori va implementa Ia clasele Ia care predă un curs care să reia şi să aplice informaţiile
proaspăt descoperite Ia sistemul românesc de învăţământ. De asemenea, noile competenţe ale
beneficiarilor cursului din Spania au fost prezentate şi colegilor de cancelarie, urmând să permită şi altor
profesori inovarea metodelor şi strategiilor utilizate Ia clasă.

0 nouă direcţie de formare a cadrelor didactice ale Colegiului Naţional ,,Petru Rareş” in cadrul
proiectului Erasmus± KA1 implementat in anul şcolar 202 1-2022 a fost dezvoltarea creativităţii la clasă şi
a diferitelor modalităţi de utilizare a acesteia în beneficiul elevilor. Centrul de formare Maksima din Split,
CROAŢIA a oferit celor trei participanţi (prof Simona Magdalina - geografie, prof Negru Dana şi prof.
Negru Teodor ştiinţe socio-umane) cinci zile de descopeńri in cadrul cursului ,,Project based learning
Educational Video Developing team building strategies and collaboration (VITA)” Ia care s-au întâlnit
profesori din Franţa, Germania, Spania, Portugalia, Finlanda, Lituania, Insulele Réunion şi România.
Workshopurile organizate de institutia de formare au vehiculat noţiuni precum animarea clasei cu ajutorul
noilor tehnologii, utilizarea Ia oră a teatrului-forum sau crearea unor dramatizări pentru a reduce
bullyingul şi stresul elevilor. Toate acestea având ca idee-cheie dezvoltarea creativităţii şi a gândirii
critice a şcolarilor. 0 oportunitate pe care cadrele didactice ce au absolvit acest curs o vor transforma în
lecţii inovatoare şi atractive pentru elevii CNPR.
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Fie că au creat noi competenţe profesorilor sau i-au determinat pe aceştia să observe, să analizeze,
să compare alte sisteme educative cu ccl ai ţării br, mobilităţile Erasmus+ au adus un benehciu concret
dascălibor, vizibil şi pe termen lung, prin modernizarea demersului didactic al participanţilor direcţi, dar şi
al colegilor cărora Ii s-a oferit un model consistent de bune practici.

.,-
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• Proleet eTwinning ,,L ‘Europe en spectacle!”
In anul şcolar 2021-2022, din cauze sanitare deosebite, proiectul de colaborare cu Liceul

Polivalent Saint-Exupéry din Saint-Rapaaël, Franţa, a continuat online, pe platforma europeană
eTwinning. Colaborarea a vizat cunoaşterea celuilalt, de această dată prin teatru (decembrie 2021-iulie

fl 2022). Scopul a fost perfecţionarea practicii limbii franceze prin teatru şi combaterea stereotipuribor prin
construirea unei atterităţi pozitive.

Elevii francezi au destaşurat activităţi în cadrul liceului br în colaborare cu Les Scônes d’Argens

r şi cu AEM du Centre Culturel. Au fost schimbate fişe de prezentare, elevii din cele două ţări aucomunicat pe reţelele sociale, s-au împrietenit chiar (anul acesta, cinci elevi &ancezi din proiectul de anul
trecut vor veni în vizită la , Petru Rareş”). n luna decembrie 2021, a fost organizată o întâlnire on tine în

143



Raportprivind starea invăţămôn’ului in C.N.P.R

direct cu elevii celor două licee (din Colegiul nostru au participat 30 de elevi de la clasele a X-a A, B, C, I
B).

. Project eTwinning ,,Nos amis, les bétes”
In urma seminarului internaţional Le Bien-ćtre â I ‘école, organizat de Biroul Agenţiei Naţionale

eTwinning din Franţa, la care Grigori Cristina a participat în perioada 21 ianuarie - 2 februarie 2022, clasa I
a VI-a din colegiul nostru şi o clasă a VII-a de la o şcoală gimnazială din Tecuci au început un proiect în
care etevii din România să comunice cu elevi dintr-o şcoală din Ucraina. După începerea conflictului din
ţara parteneră, activităţile elevitor români au continuat pe platforma eTwinning. I

Scopul esenţial al proiectului a fost conştientizarea de către elevi a protecţiei animalelor, pomind
de Ia grija faţă de propriul animal. Astfel, elevii români şi-au descris animalul de companie, în limba
engleză şi în limba franceză, I-au desenat şi filmat, au creat un poem despre animalele colegilor, au
învăţat să facă sondaje despre animalele din zona br geografică. A fost o formă de activitate pńn care
profesorii Iliuţă Melania, Afloarei Camelia, Ratuca Rusu, lonela Acatrinei, Grigori Cristina au propus
elevilor un mod relaxant de a învăţa. Produsele elevilor au fost încărcate pe platforma eTwinning.

II
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Relatia cu mass-media

Pentru anul şcolar 2021 - 2022 Colegiul Naţional Petru Rareş a revenit Ia contextul dinainte de
pandemie, caracterizat prin desfăşurarea activităţilor didactice faţă în faţă. Pentru organizarea momentelor
dedicate împlinirii a 152 de ani de la înfiinţarea Colegiului, activităţile specifice zilei de 27 noiembrie s
au extins pe durata zilei de vineri, jar pentru oglindifea br ulterioară, Colegiul a beneficiat de susţinerea
generoasă a reprezentanţilor mass-media, care au reflectat corect şi în detaliu evenimentul.

Colaborarea cu presa locală pentru popularizarea rezultatelor deosebite ale şcolii în mass-media a
continuat firesc pe tot parcursul anului, principalele evenimente organizate de către C.N.P.R. având o
ilustrare exactă în media locală, atât în presa online, cât şi Ia posturile locale de televiziune. Temele
abordate în cadrul emisiunilor televizate au fost: Ziua Educaţiei, Zjua Porţilor Deschise la C.N.P.R.,
Noaptea Muzeelor Ia C.N.P.R., Proiectul NEVES, Şcoala de Diplomaţie şi DiSCUrS Public, drepturite şi
obligaţiile elevului, examenele de limbă străină, testările pentru admiterea la universităţi internaţionale ~
Ivy League ), cercul de robotică Snake Take, planurile de viitor ale absolvenţilor, promovarea 1 1
voluntariatului, a organizaţiilor din care fac pane elevii Colegiului Naţional Petru Rareş, activitatea
Consiljului Şcolar al Elevilor. Invitaţi au fost atât directorii CNPR, cât şi cadre didactice şi elevi.

De asemenea, rezultatele obţinute Ia concursurile şcolare, organizate de către Ministerul Educaţiei
şi asociaţiile de profil, au fost mediatizate.

In plus, manjfestărjle pregătite de Consiliul Elevilor din CNPR au avut un puternic impact în
mass-media, dar şi pe site-urile de socializare, prezenţa elevilor şi a cadrelor didactice din Rareş la multe
acţiuni din spaţiul cultural nemţean fund remarcată de fiecare daM de către presă.

Printre instituţiile de presă care au colaborat în anul şcolar 2021-2022 cu C.N.P.R. se numără
Monitorul de Neamţ, Ceahlăul, Realitatea Media, Televiziunea 1TV, dar şi numeroase site-un de presă:
Zjar Neamt.ro, ZCH News.ro, ziarpiatraneamt.ro.
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Anexa 1: Coneursuri si competitii

Rezultatele obţinute de devil Colegiului la eompetiţiile naţionale organizate de diferite entităţi au
fost precizate şi în analiza activităţii fiecărei catedre. Anul acestea au fost organizate de către Ministerul
Educaţiei şi societăţile pe disciplinele speciflce
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Oniciuc Olimpiada Judeţcană de Astronomic şi
Sandu Ilinca 8 Astronomic Premiul I JudcţcanăGrigoruţă Astroűzică

Cazan Giorgia 8 Astr’~noinie Qmciuc Olimpiada Judcţeană de Astronomic şi Premiul Judeţcană
Aurora Grigoruţă Asirouizică at Il-lea

Oniciuc Olimpiada Judcţcană de Astronomic şi Premiul
Crihan David 7 Astronomic Grigoruţă Astrofizică aI ~ .Jtidcţcană

Oniciuc Olimpiada Jude;can~ de Astronomic şi Menţiunc JudeţcanăBeşu loana 6 Astronomic Qrigoruţă Astrofizică

Oniciuc Olimpiada Judeţcană dc Astronomic şi
Morani Dana 6 Astronomic Menţiunc JudcţcanăGrigomţ~ Astrofizică

Dumitrescu Oniciuc Oliinpiada Judeţeană de Astronomic şi7 Astronomic Mcnţiune JudcţcanăNicol Grigoruţă Astrofizică

Bistriceanu Oniciuc Olimpiada Judcţeană de Astronomic şi6 Astronomic Menţiunc JudeţcanăMiruna Grigoruţă Astrof~zică

Pătulcanu Oniciuc Olimpiada Judeţeană de Astronomic şi6 Astronomic Menţiunc JudeţcanăVIad Grigoruţ~ Astrofizica

Voaideş Oniciuc Olimpiada Judeţeană de Astronomic şi Prerniul I Judeţeană10 B AstronomicRobert Grigoruţă Astroi~zică

Berea Oniciuc Olimpiada Judeţeană de Astronomic şi Premiul
Alexandra 10 B Astronomic Grigoniţa Astrofizică al li-lea

Meynaghi Oniciuc Olimpiada Judeţeana de Astronomic şi Premiul10 B Astronomic JudeţeanăAlexandra Grigoruţă Asţrofizică al Ill-lea

Apostol Oniciuc Olimpiada Judeţcană de Astronomic şiII B Astronoiuic Prcmiui I Judeţcană• Alexandra Gnigoruţă Astrofizică

Bistriceanu Oniciuc 0 impiada Judeţcană de Astronomic şi PremiulII B Astronomic JudcţcanăTraian 0rigoruţ~ Astrofizică alit-lea

14 lancu Matei Oniciuc Olimpiada Judeţeană dc Astronomic şi Premiul JudcţeanăII A AstronomicScurtu GrigoniţL Astrofizică al li-lea

Berca Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi Premiul I, mcdalic
Alexandra 10 B Astronomic Gnigoniţ~ Astrofizică de aur Naţională

Premiul
Voaideş Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi al ill lea, medalic NaţionalăIC B Astronomic

‘ Robert GrigoruţL Astrofizică de aur

I ~ lancu Matei Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi Medalic dc argint NaţionalăI A AstronomicScurtu Grigoruţ~ Astrofizică

Apostol Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi Mcnţiunc ME, NaţionalăI I B AstronomicAlcxandru Cnigoruţii Astrofizică medalie dc argint

Bistniceanu Oniciuc Olimpiada Naţională dc Astronomic şi Medalic de bronz Naţională
‘ Traian II B Astronomic Gngom~ Astrofizică

Pătulcanu Oniciuc Olimpiada Naţională dc Astronomic ~i Mcdalic do bronz Naţională6 AstronomicViad Grigoruţá Astrofizică

Bistniceanu Oniciuc. Olimpiada Naţională dc Astronomic şi Diplomă de onoarc Naţională6 AstronomicMiruna Gńgoruţí Astrofizică

Dumitrescu Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi Diplomă de onoare Naţională7 AstronomicMaria Nicole Grigoruţá Astrofizică
Prcmiul

Oniciuc Olimpiada Naţională de Astronomic şi a Ill lea, mcdalie Naţionalä
Sandu Ilinca 8 Astronomic Origoruţă Astrofizică dc argint

Oniciuc Olimpiada internaţională de Astronomic şi Locul I absolut, intcmaţională
Sandu ilinca 9 B Astronomic Grigoru$ Ştiinţc Spaţialc jr mcdalic de aur



AcatrineiDodita loana Biologic Zircon Menţiune Regională
Alessia lonela-Loredana

AcatrineiPăstrav Cosun 7 Biologic lonela-Loredana Zircon Menţiune Regionala

Nistor Diana Acatrinei7 Biologic Zircon Menţiune Regionala
‘ Maria lonela-Loredana

Patnoschi Acatrinei
7 Biologic Zircon Menţiune RegionalăEliza lonela-Loredana

Dumitrescu Acatdnei Premiul
Judeţeană7 Biologic lonela-Loredana Concursul naţional~ al Ill-leaNicole

AcalrineiU. Sturzu Matei 8 Biologic lonela-Loredana Concurs naţional ‘G.E.Palade” Menţiune Judeţewiă

Crusitu An Acatrjnei Premiul
Zircon RcgionalăS Biologie lonela-Loredana al Ill-lea

Cazan Aurora, Acatrinci2 ~ 8 Biologic lonela-Loredana Zircon Men;iune Regionala

Pantaziu
Acatrinei3. Mihnea 10 A Biologic lonela-Loredana Olimpiada de biologic Preiniul I Judeţeană

Cons tantin

Rusu Bianca Acalrinei10 D Biologic Zircon Premiul I RegionalăElena lonela-Loredana

Avarvarei Acatrinci Zircon Premiul
RegionalăBianca, 10 D Biologic lonela Loredana al Ill-lea

Acatrinei PremiulDulău Flavia 10 D Biologic lonela-Loredana Zircon al llll~ Regionala

Chioaca Acalrinei Premiul
iusüna 10 D Biologic lonela-Loredana Zircon al Ill-lea Regionala

Acatrinei Premiul8 lgnat Andrei 10 D Biologie lonela Loredana Zircon al Ill-lea Regională

Rusu Andreen Acatrinci
‘ Ştefania 10 D Biologic lonela-Loredana Zircon Menţuine Regională

Lupu Andreca 9 D Biologic Goraş Cristina Concurs ,,Zircon” Premiul I Regională

Pavel Elena
Georgiana 9 D Biologic Goraş Cristina Concurs ,,Zircon” Menţiune Regionala

2 Păim loana 9 D Biologic Goraş Cristina Concurs ,,Zircon” Menliune Regională

Chiorbeja 9 D Biologic Goraş Cristina Concurs .,Zircon” Menţiune Regionala
‘ Dana

PremiulNăsoi loana II B Biologic Goraş Cristina Olimpiada de Biologic a! li-lea Judeţeană

Zăgănn Tudor II D Biologie Goraş Cristina Olimpiada de Biologic Men;iune Judeţeană
loan

6 Adăscăliţei II D Biologic Gor~ Cristina High School Science Projects Mcnţiune RegionalăMaria

Ignea loana II D Biologic Goraş Cnstina High School Science Projects Menţiune Regionala

Stanciu
Andreea II D Biologic Goraş Cristina High School Science Projects Menţiunc Regionala

Premiul9 Săvoaia Maria 12 B Biologic Veiss Aloma Olimpiada Naţională de Biologic al il-lea Naţională



O Sârbu Andrei 9 C Biologic Veiss Alonu Olimpiada Judcţcana de Biologic Premiul I Judcţcană

Sofřonc 9 C Biologic Veiss Aloma Olimpiada Judcţcană de Biologic Premiul I Judcţcană
Teodora

. Săvoaia Maria 12 B Biologic Vciss Aloina Oliinpiada Judeţcană de Biologic Prcmiul I Judcţea’iă

PrcrniulGorea Paula 9 C Biologic Vciss Aloina Olimpiada de Biologic al Il-lea Judcţcai~ă

Tirnişescu 12 B Biologic Vciss Aloma Olimpiada de Biologic Prerniul Judcţeană
Ştefania al Il-lea

Vicru Ana- 9 C Biologic Vciss Alonia Olimpiada de Biologic PremM Judcţcană
Maria a Ill Ica

Armeanu II A Biologic Vciss Alonia Olimpiada dc Biologic j’rcmiujl Judeţcană
Ştefan al Ill-lea

Ciocirlan Premiul
Milmea- II A Biologic Veiss Aloina Olimpiada de Biologic al Ill-lea Judcţcană
Andrci
Dcnciu
Andrci- 9 B Biologic Veiss Aloina Olimpiada dc Biologic Menţiunc Judcţcai~ă
Crislian

Romano
Albert 9 B Biologic Veiss Aloina Olimpiada de Biologic Mcnţiune Judeţcană

Butură Aria- 9 B Biologic Veiss Alouia Olimpiada dc Biologic Menţiunc Judeţcană
• Alessia

Amartci I C Biologic Vciss Aloma Olimpiada de Biologic Mcnţiunc Judcţeană
Gabricla

Sofrone 9 C Biologic Vciss Alotna Concursul ,,Zircon” Prcrniul I Regională
Teodora

Vicru Aria- 9 C Biologic Vciss Aloina Concursul ,,Zircon” Prcmiul I Regională
Maria

Dandu Ana- 9 C Biologic Veiss Aloma Concursul .,Zircon” Premiul I Rcgională
Maria

Apalaghici 9 B Biologic Vciss Aloma Concursul ,,Zircon” Preiniul I Regională
loan

PrcrniulRo ma no
Albert 9 B Biologic Veiss Aloma Concursul ,,Zircon” al III lea Rcgională

Premiul
7. Andrci Anisia 9 B Biologic Vciss Aloina Concursul ,,Zircoiť’ al Ill-lea Rcgională

Preiniul
Hrum Irma 9 B Biologic Vciss Alo~a Concursul .‚Zircon” al Ill lea Regională

Bo(oşanu 9 B Biologic Vciss Aloma Concursul ,,zircon” Premiul Regională
Teodora al III lea

Preiniul
Mocanu Delia 9 B Biologic Veiss Aloina Concursul „Zircon al Ill-lea Rcgională

Căruceriu 9 C Biologic Veiss Aloiria Concursul ,,Zircon” Mcnţiunc Rcgională
‘ Irma

• Banu Diana 9 B Biologic Veiss Aloina Concursul ,‚Zircon” Menţiunc Rcgională

Sofronc 9 C Biologic Vciss Aloina Concursul ,,Scrisoarc pcntru draga inca Premiul I Naţională
Teodora planctă”

Niţa Cálin 9 B Chimic lonică Floica Olimpiada dc Chimic Premiul I Judcţeană
Mihai



Niţă Călin 9 B Chimie lonică Florica Olimpiada de Chimie Participare NaţionalăMihai

Apalaghiei 9 B Chimie Ionică Florica Olimpiada de Chimie
Judeţeanăloan al Il-lea

Apalaghiei 9 B Chimie Ionică Florica Olimpiada de Chimie Participare Naţionala
loan

lsăchioaiei Concursul Naţional Interdisciplinar Premiul Naţională9 B Chimie lonica FloricaMihnea Chimie şi ştiinţe loan Zgârciu al Ill-lea

Romaniuc Concursul Naţional Interdisciplinar Premiul Naţionala
9 B Chimie lonică Flonca

‘ loana Chimie şi ştiinţe loan Zgärciu al Ill-lea

Niţă Călin 9 B Chimie lonică Florica Concursul „Cristofor Simionescu” Prem,ul I Naţională
‘ Mihai

Sfetcu Teona 9 D Chimie Ionică Florica Concursul ..Cristofor Simionescu’ Premiul I Naţională

Pavel 9 D Chimie Ionică Florica Concursul ..Cństofor Simionescu” Premiul Naţională
Georgiana al Il-lea

Denciu Premiul
9 B Chimie lonica Flonca Concursul ,,Cristofor Simionescu”Andrei al Il-lea Naţională

PremiulNăsoi loana I I B Chimie lonică Florica Concursul ,,Crislofor Simionescu”
al Ill-lea Naţională

Pastrăv Premiul
Andrei-Costjn 7 Chimie Ionică Flonca Concursul Zircon al III lea Regionala

PremiulBuzdea loana 7 Chimie Ionică Florica Concursul Zircon
al Il-lea Regionala

Dumitrescu 7 Chimie Ionică Florica Concursul Zircon Premiul I RegionalaMaria Nicole

Dodiţă Prerniul
7 Chimie lonica Florica Concursul ZirconAlessia loana al Il-lea Regionala

Premiul() Patnoschi 7 Chimie lonică Florica Concursul Zircon
• Eliza Elena al Ill-lea Regională

Nistor Maria
Diana ~ Chimie Ionică Florica Concursul Zircon Menliune Regională

Niţă Că]in 9 B Chimie Ionică Florica Concursul Zircon Premiul I Regională

Sfeku Teona 9 D Chimie lonica Florica Concursul Zircon Premiul I Regionala

Pavel Premiul
9 D Chimie lonica Florica Concursul Zircon Rag ionalăGeorgiana al li-lea

Lupu loana 9 D Chimie lonică Florica Concursul Zircon Menţiune RegionalăAndreea

Bolea 10 B Chimie Visan Carmen Concursul Academician Crislofor Premiul Naţionala
Dimitrie Mihaela Simionescu al Ill lea

Paica Visan Carmen Concursul Academician Cristofor Premiul
lOB ChimieAlexandra Mihaela Simionescu al Ill-lea Naţionałă

Visan Carmen Concursul Academician Cristofor PremiulRusu Bianca 10 D Chimie
Mihaela Simionescu a! li-lea Naţională

Severin Visan Carmen Concursul Academician Cristofor
Ecaterina II C Chimie Mihaela Simionescu Menţiune Naţională

Vieru Ana- Visan Carmen Concursul Academician Cristofor Premiul
Maria 9 C Chimie Mihaela Simionescu al Il-lea Naţională



n

n
n

Agapie Visan Cannen Concursul Naţional “CH1MLĄ Arta tntre Preiniul12C Chimie Naţională
Alexandra Mihaela Ştiinţe” a! Ii lea

Severin
Ecaterina,
Avirvarei

Bianca-Maria,
Rusu Bianca

Caileanu
Teodora,in Bolea Visan Carmen Concursul Academician Cnstofor Premiul

I. Echipe ClumieDimitrie Dan, Mihaela Simionescu alit lea Naţionaiă

ĺl
Simon-

Dim itrie,P1 Paica
- Alexandra,

fl ViemMaria

ĺl 1112. 5tow~~ 12 C Chiniie Visan Carmen Concursul Naţional “CHIMLĄ ArIa mIre Premiul I NaţionalăMihaela Miliaela Ştiinţe”

fl Duiău- Visan Carmen Concursul Naţionai “CHIML4 ArM mIre Premiul1(13. Constantinesc iO D Chimie NaţionaiăMihaela Ştiinţe” al ti-leau Fiavia
in

11)4 View Ana Visan Carmen Concursul Naţional “CHIMIA Artă mIre Preiniul Naţională9C Chimie
• Maria Mihaela Ştiinţe” al ill-lea

in
Maciujec Visan Carmen Concursul Naţional “CHIMIA ArM între Premiul12 A Chimie NaţionalăDavid Mihaela Ştiinţe” ai il-lea

Manoliu Visan Carmen Concursul Naţional “CHIM A ArIa tntre Prerniul12 C Chiiuie Naţională
‘ Denisa Mihaeia Ştunţe” al li-lea

Derecichei Visan Carmen Concursul Naţional “CHIM A ArM intre PremiulFl Emanuela 12C Chimie Mihaela Ştiinţe” at Hi-lea Naţionaiă
Octavia

in lii Florescu Iris II C Chirnie Visan Carmen Concursul Naţional “CHIM A ArIa iite Premiul NaţionalăMihaela Ştiinţe” al lu-lea

Căileanu Visan Carmen Concursul Naţional “CHIM A ArIa mIre Premiul I Naţională09 II C ChimieTeodora Mihaela Ştiinţe”

in Caileanu Visan Canten Premiuto II C Chimie Olimpiada de chiniie al ii lea Judeţeană
Teodora Mihaela

in
Atomulesei Visan Carmen Premiul Judeţeană8 Chimie Olimpiada de chime ai lit lea

Tudor Mihaela

Visan Carmen Concurs online de fizica,chi.nie şi biologie Premiul Naţională
Ignat Andrei 10 D Cl’irnie Mihaela Zircon al ill lea

Avîrvarei Visan Carmen Concursul Academicia’ Cristofor PremiulLII Bianca 10 D Chimie Mihaela Simionescu a’ H-lea Naţionalh

in 114 Căileanu Ii C Chimie Visan Carnen Concursul Academician Cnstofor Menţiune NaţionalăTeodora Mihaela Simionescu

Lupaşcu 10 B Chimie Visan Carmen Concursul Academician Cristofor premiul i Naţionalű
Simon Mihaela Simionescu

in
116 Lupascu Visan Carmen Olimpiada de ch mie Premiul I JudeţeanălOB CltimieSimon Mihaela

in
Lupaşcu Visan Carmen Olimpiada de ckmie Menţiunc Naţională10 B ChimieSimon Mihaela

Bolea Visan Carmen Premiul JudeţeanăI 8. 10 B Chimie Olimpiada de ckmie aI li-leaDimitrie Dan Mihael’

Cenuşe Visan Carmen
II’• Raluca 8 Ciumie Olimpiada chirue Menţiune JudeţeanăMihaela

in
in
in



Nistor Delia
Visan Carmen Concursul Naţional Interdisciplinar Premiul Naţională12k Voaideş 10 B Chimie Mihaela Chimie şi ştiin;e loan Zgârciu al il-lea

Robert

Avîrvarei Visan Carmen Concurs online de flzică,chimie şi biologic Premiul Naţională
121. Bianca 10 D Chimie ľvlihaela Zircon al Il-lea

122 Cenuşe 8 Chimie Visan Carmen Concurs online de fizică,chimie şi biologie Premiul Naţională
Raluca Mihaela Zircon al Ill-lea

Paica Visan Carmen Concurs online de fizică,chimie şi biologic
Menţiune Naţională123. Alexandia 10 B Chimie Mihaela Zircon

Visan Carmen Concurs online de űzică,chimie şi biologic124. Rusu Bianca 10 D Chimie Premiul I NaţionalăMihaela Zircon

Visan Carmen Concurs online de fizică,chimie şi biologie Premiui Naţionalů125. Sandu ilinca 8 Chimie
Mihaela Zircon al ill lea

126. Cruşitu Ana 8 Chimie Visan Carmen Concurs online de fizică,chimie şi biologic Premiul Naţională
Cristiana Mihaela Zircon a ill-lea

Dulůu
Visan Cannen Concurs online de fizică,chimie şi biologie Premiul117. Constanţinesc 10 D Chimie

Mihaela Zircon al li-lea Naţionalău Flavia

Vieni Ma 9 C Chimie Visan Carmen Concurs online de §zică,chimie şi biologie Premiul Naţionalä
• Maria Mihaela Zircon al li-lea

129 Sandu ilinca 8 Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizică Premiul I Judeţeană

Atomulesei Premiul
Tudor 8 Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizică al i~ lea Judeţeană

Pascale Ana
Maria 8 Fizică Frenţi Mariana Olimpiada De Fizică Menţiune Judeţeană

Vădeanu
131. Răzvan - 8 Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Do Fizică Menţiune Judeţeană

Andrei

I ‘3 Apalaghiei 9 B Fizica Frenp Mariana Olimpiada Dc Fizică Premiul I Judeţeană
loan

Premiul34 Niţă Călin 9 B Fizica Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizică al ill-lea Judeţeanů

Isăchioaei135 Mihnea 9 B Fizica Frenţi Manana Olimpiada Dc Fizică Menţiune Judeţeană

If Spiridon 9 B Fizică Frenţi Manana Olimpiada Dc Fizică Menţiune Judeţeanä
Miruna

Buzdea Matei 12 B Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizică Premiul I Judeţeană

Sandu Ilinca 8 Fizica Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizica Medalie Bronz Naţională

Atomulesei‘ Tudor 8 Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizică Medalie Argint Naţională

~ Apalaghiei 9 B Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fiz,că Medalie Bronz Naţională
loan

ill Buzdea Matei 12 B Fizică Frenţi Mariana Olimpiada Dc Fizica Menţiune Naţională

~ Apalaghiei 9 B Fizică Frenţi Mariana Zircon Premiul I Regională
loan

Premiul141 Niţă Călin 98 Fizică Frenţi Mariana Zircon al li-lea Regională

II Firum Irma 9 B Fizică Frenţi Mariana Zircon Men’iune Regionala



1 5. Andrei Anisia 9 B Fizicá Frenţi Mariana Zircon Menţiune Regională

14 , Macann Delia 9 B izică Frenţi Mariara Zircon Menţiune Regională

Denciu 9 B Fizică Frenţi Man a Zircon Menţiune Regională
Andrei

Ro ma no148 Albe~ 9 B Fizică Frenţi Man a Zircon Menţiune Regională

, Sandu Ilinca 8 Fizica Frenţi Mariana Zircon Premiul I Regionala

AtomuleseiIL Tudor S Fizica Frenţi Mariana Zircon Premiul I Regional~

151 8 Fizica Frenţi Mariana Zircon Regională
‘ Raluca al Ill-lea

Premiul
151 Cazan Aurora 8 Fizica Frenţi Mariana Zircon al Ill-lea Regională

~ Oogoană 8 Fizică Frenţi Mariaia Zircon Menţiune Regional~
‘ David

Cozrna
Angelo S Fizică Frenţi Mariana Zircon Menţiune Regională

Rusu-Feraru1 ~ Theodor 8 Fizică Frenţi Mariana Zircon Menţiune Regională

Vădeanu
Răzvan 8 Fizică Frenţi Mariana Zircon Menţwne Regională

~ Apalaghiei 9 B Fiz,că Frenţi Mariana Phi-Online Premiul I Naţionalăloan

lsăchioaei158 Mihnea 9 B Fizica Frenţi Man na Phi-Online Premiul I Naţională

IS~. Niţă Calm 9 B Fizică Frenţi Man a Phi-Online Prerniul I Naţională

Swrzu Matei Olimpiada Interdisciplinara ,,Ştiinţe Premiul I Judeţeană160. Alexandru 8 Fizica Frenţi Mariia PentrUJUniod,,

Inanov Ema- Moroşanu Ma Olimpiada de Fizică Menţiune Judeţeană
161 Andreea 10 D Fizică Cezanna

PreiniulIvanov Erna- Moroşanu Ana- Concunaul Naţional de Fizica PHI 2022 al Il-lea Naţională16L Andreea 10 D Fizică Cezarina

Ivanov Ema- Moroşanu an- Concursul online de fizică, chimie şi premiul I Naţională163. Andreea 10 D Fizică Cezarina biologic Zircon

Dandu Ana Monoşanu Ana- Concursul online de fizică, chimie şi Preiniul Naţionala
I Maria- 9 C Fizica Cezanina biologic ,,ZIRCON” aI Ill-lea

Gabniela
Premiul JudeţcanaOniciuc Olimpiada Judeţeană de fizică al Il-lea

$ Beşu loana 6 Fizica Gngoruţx

Pătuleanu Oniciuc
‘ VIad 6 Fizica Grigonuţa Olimpiada Judeţeană de fizica Menţiune Judeţeană

Oniciuc Olimpiada Judeţeană de fizica Menţiune Judeţeană6 . Ioviţă Tudor 6 Fizica Gnigoruţa

Oniciuc
I 68 Moraru Dana 6 Fizica Olirnpiada .Judeţeană de §zică Menţiune JudeţeanăGrigoruţa

Oniciuc Olimpiada Judeţeană de fizică Menţiune Judeţeană
169. Chitaş David 6 Fizicá Grigoruţă



17 Ungureanu 6 Fizică Oniciuc Olimpiada Judeţeană de fizică Menţiune JudeţeanăŞtefan Grigoniţă

Voaideş Oniciuc
Robert 10 B Fizică Grigoruţă Olimpiada Judeţeană de fizică Premiul I Judeţeană

Berea Oniciuc Premiul172. Alexandnj 10 B Fizică Gdgoruţă Olimpiada Judeţeană de lizică al iu-iea deţea~~

Hanganu Oniciuc173 Tudor 10 B Fizică Grigoruţă Olirnpiada Judeţeană de fizicű Menţiune Judeţeanű

174 Meynaghi 10 B Fizică Oniciuc Olimpiada Judeţeană de fizică Menţiune JudeţeanăAlexandat Grigoruţă

Oniciuc175. Cristian Sam 10 B Fizică Olimpiada Judeţeană de fizică Menţiune Judeţeană
Grigoniţă

lancu Matei Oniciuc PrerniulI?,. Scu~ II A Fizică Grigoniţă Olimpiada Judeţeană de fizică al Il-lea

177 “oa,d1~ 10 B Fizică ‘3~’jcjuc Olimpiada Naţională de F’zică Menţiune ME, Naţional~Robert Grigoruţă medalie de aur

Berea Oniciuc Menţiune ME, Naţională1178 Alexandru lOB Fizică Grigoniţă Olimpiada Naţională de Fizică medalie de argint

Hanganu Oniciuc
10 B Fizică Olimpiada Naţională de Fizică Medalie de bronz NaţionalăTudor Grigoruţă

lancu Matei Oniciuc181Ł Scurtu I] A Pizică Grigoniţă Olimpiada Naţională de Fizică Medalie de bronz Naţională

Bodron
ţ~U. Dimitrie 7 Fizică Secară Cristinel Olimpiada Naţională de Fjzicű Menţiune Naţională

Hrisostom

I 82 ~ostol II B Fizicä Secară Cristinel Olimpiada Naţională de Fizică Menţiune NaţionalăAlexandru

Bistriceanu II B Fizică Secară Cristinel Olimpiada Naţională de Fizică Medalie bronz Naţională
Traian

Cnslescu
Ilinca,184 Zăgărin Tudor II B Fizică Secara Cristinel Concursul National loan Zgarciu Premiul I Judeţeană

loan

Pavel Concursul de fizica chimie biologie
Georgians 9 B Fizica Secară Cnstinel Zircon Menţiune Regională

Concursul de űzica chimie biologie18 Sfetcu Teona 9 B Fiziçă Secară Crisunel Menţiune Regionala
Zircon

Pintilie
Ecaterina II E Geografie lacob Alexandru Olirnpiada de geografie Preinjul I Judeţeană

Serghei
Premiul188. Cezara 8 Geografie Magdalina Olimpiada Judeţeană Be Geografie JudeţeanăElena Simona al Ill-leaFlorina

Pătuleanu Magdalina Premiul
Sonn Andrei 9 B Geografie Ele~ Simona Olimpiada Judeţeană Be Geografie al III lea Judeţeană

HErnia Petru Magdalina Premiul
Matei 10 E Geografie Elena Simona mpia’~ Judeţeană Dc Geografie a] Ill-lea Judeleană

Premiul191 Mihăilă Maria 10 C Geografie Magdalina Olimpiada Judeţeana Be Geogralie JudeţeanăErnilia Elena Sirnona al Ill-lea

Cenuşe
1Q2 Raluca 8 Geografie Magdalina Olimpiada Judeţeană Be Geografie Menţiune Judeţeană

Elena SimonaAndreea

Magdalina19’ Gogu Craiu 8 Geografle Elena Simona Olimpiada Judeţeană Be Geografie Menţiune .JudeţeanáAna Maria



Rusu Feraru 8 Geografie Magdaiina Olimpiada Judeţeană Dc Geografie Menţiune JudeţeanăTheodor Elena Sirnena

Sfetcu loana g D 0eograf~e Magdaiina Olimpiada Judcţeană Dc Geografie Menţiune Judeţeană
Teona Elena Sirnena

Acristinei Magdalina Olimpiada Judeţeană Dc Geografie Menţiune Judeţeană
9 Adina 10 E Geografie Elena Simena

And reea

Pricope Elena 12 E Geografie Magdaliiu Olimpiada Judeţeană Dc Geografie Menţiune JudeţeanăElena Simona

Preiniul
198 Beau Tudor 10 A TIC Dunăre Miluela Oiiinpiada de Tehnologia inforinaţiei aI Ill-lea Judeţta~

Apalaghiei 9 B lnformatică Dunăre Mih cia Olimpiada de informatică Menţiune Judeţeanăloan

Drăguşanu ‘7 lnformatică Mareş Carmen Olimpiada de informatică Preiniul I Judeţeană
Fabian Vasile

Bodron
UI. Dimitrie 7 Informatică Mareş Carmen Oiirnpiada de Informatică Premiul al ill-lea Judeţeană

I-lńsostom

Ui. Crilian David 7 Informatică Mareş Carmen Olimpiada de lnformatică Menţiune Judeţeanů

03 Mětresu loana 9 D TIC Mareş Caniten Olimpiada de Tehnologia informaţici Menţiune Judcţcană

Enăcbescu Olaru Livw- Prerniul
Andrei-Fiorin 9 A informatică Constantn Olimpiada de informat eă al Il-lea Jude~nă

Pătuleanu Olani Liviu
115 VIad 6 Informatică Olimpiada de inforniatică Premiul I JudeţeanăConstantin

Cons tantin

Enăchcscu Olaru Liviu
• Andrei-Fiorin 9 A lnformatică Constanńn Olimpiada de inťormatică Medalie bronz Naţională

Gavrilescu Olaru Liviu
Denisa-Maria 9 A TIC Constantia Olimpiada de tehnologia informaţiei Menţiune Judeţeană

08. Haba Matei 9 A lnforinatică Olaru Livu- Olimpiada de informatică Menţiune Judeţeanălonuţ Constantr

Haba Matei- 9 A TIC Olaf] Livt- Olimpiada de tehnologia inforrnaţiei Mcnţiune Judeţeană
Ionuţ Conslantin

Tărniceru Olaru Liv-u- PrerniulJO Mara-Daniela Ii B TIC Constant Oliinpiada de telinologia inforrnaţiei a III Ca Judeţeană

PremiulTirniş Alma 9 A TIC Olani Livju- Olimpiada de tehnologia in~rmaţiei al Il-lea
Vasilica Constant~n

12 Magdalina 10 E Istorie Drexier Donna Oiirnpiada Naţională de istorie ~emitjl NaţionaiMatei Luminiţ al Ill-lea

Drexler Donna Premiul JudeţeanI) Uscatu Anisia 9 F Istone Olimpiada de Istone al Il-leaLurniniţ

Drcxlcr Dcr’ na
Apostol Maria 9 F Istorie 01 rnpiada de Istorie Menţiune JudeţeanLuminiţa

Acatrinei Drexler Donna9 F Istorie Olimpiada de Istorie Menţiune ĐudeţeanEduard Luminiţa

Năstase Drexier Donna9 F Istorie Olinipiada de Istorie Menţiune JudeţeanSirnone Luminim

Pintiiie Drexler Dţrina9 E Istorie Oiirnpiada de Istorie Menţiune JudeţeanNicolae Lurniniţa

Premiul
Huludeç Ana 9 A Istorie Măriuţă loana- Olimpiada de istorie aI ill-leaCanner



Cociorbă Măriuă loana- Concursul ,,Memoria l-lolocaustuluľ’ Premiul I Judeţeană
Mara-loana Istorie Carmen

Cociorbă Măriuţă loaM- Concursul ,,Memoria Holocaustului” Participare Naţională20. Mara-loana 7 Istorie Carmen

Dediţă
2Ł Kanna- 7 istoric Măriuţă loana- Concwsul ,,Memoria I-lolocauswlui Menţwne Judeţeană

CarmenGabnela

22 Prisăcăruţă 7 ~c»~ Măriuţă loana- Concursul ,,Memoda Holocaustuluiul Menţiune JudeţeanăAlessia-Elena Carmen

Dumitrescu Limba Afloarei Etapa naţională a olimpiadei de limba Participare Naţională23. Maria-Nicole Engleza Camelia engleză

DumitTescu Limba Afloarei E(apajudeţeană a olimpiadei de limba Premiul I Judeţeană24. Maria-Nicole Engleză Camelia englezá

Enache 12 D Limba Afloarei Etapa judeţeană a olimpiadei de limba Premiul Judeţeaná
Alexandra Engleză Camelia engleză al Ill-lea

Limba Afloarei Etapajudeţeană a olimpiadei de limba Premiul2 Secure Bianca 9 A Judeţeană
Englezů Cainelia engleză al Ill-lea

Blidescu Limba Afloarei Etapajudeţeană a olimpiadei de limba
7 Menţiune JudeţeanăMaria Eliza Engleza Cainelia engleză

Limba Afloarei Etapa judeţeană a olimpiadei de limba
. Novac Alexia 7 Menţiune Judeţeană

Engleză Camelin engleză

Nistor Diana LÁmba Afloarei Etapajudeţeană a olimpíadei de limba
Menţiune JudeţeanăMaria Engleză Camelia engleză

Răspopa Limba Afloarei Etapajudeţeanů a olimpiadci de limba7 Menţiune Judeţeanăloana Marisa Engleză Cainelia engleza

Ciurcan llinca Limba Afloarei Etapajudeţeană a olimpiadei tie limba
~icna 9 A Engleză Camelia engleza Menţiune Judeţeană

‘2 Romaniuc ~ B Limba Afloarei Etapa judeţeană a olimpiadei de limba Menţiune Judeţeanăloana Engleză Camelia engleză

, ‘ Gradinaru 9 A Limba Afloarei Etapajudeţeană a olimpiadei de limba Menţiune Juđeţeană
loana Engleză Cainelia engleză

Gheorghieş 10 F Limba Afloarei Etapajudeţeana a olimpiadei de limba
Mer4iune JudeţeanăFlavia Engleză Camelia engleză

Oancea II C Limba Afloarei Etapa judeţeană a olimpiadei de limba Menţmne )udeţeană
Alexia Engleză Camelia engleza

Limba Premiul
- Vasiliu Anda 10 D Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză al Ill-lea Judeţeană

Engleză

LimbaZăgărin Tudor II 0 Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză Premiul I .Judeţeană
Engleză

Limba18. Zăgărin Tudor II 0 Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Naţională
Engleză

Limba~9 Irimia Bianca II F Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză Menţiune JudeţeanăSngleză

40. Stratila 10 C Limba Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză Menţiune JudeţeanăLavinia Engleză

Limba241 Calm Matei 10 C Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleza Menţiune Judeţeană
Engleză

Pintea IOC Limba
Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleză Menţiune JudeţeanăAlexandra Engleză

LimbaBurduja Anda 10 C Bursuc Adina Olimpiada de Limba Engleza Menţiune Judeţeana
Engleză



LimbaIflimia Matei JOE Engleză Bursuc Adi,a Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Judeţeană

Roca Nicole 10 D Limbs Bursuc Aditta Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune JudeţeanăEngleză

Şerban Bianca JO D Limba Bursuc Adra Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune JudeţeanăEngleză

Gherasim 10 D Limbs Bursuc Adiza Olimpiada de imba Engleză Menţiune Judeţeană
Cezara Engleză

Ciocirlan 10 D Limbs Bursuc Ad~ra Olimpiada de Limbs Engleză Meriţiune Judeţeană
Şteťan Engleza

Veniamin Limbs
victor 9 F Engleză Jon Clauc a Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană

Beşu Tudor 10 A Limba Jora Claucia Olimpiada de Limba Engleză Menţiune JudeţeanăEnglezá

Boles 10 B Limbs Jora Claucia Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană2~L Dimitrie Engleză

Buzdugan 10 B Limba Jon Claucia Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană
Tudor Engleză

Dumitraşcu 10 A Limbs Jora Claudia Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Judeţeană
Matei Englezű

Hanganu 10 B Limbs Jora Clauoia Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Judeţeană
Tudor Engleză

~ Ţepeş-Onea 10 B Limbs Jon Claucia Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană
Teodora Sngleză

Limbs56, Cenuşe Viad II B Engleză ~lo~ Clauoia Olimpiada de Limba Engleză Premiul I Judeţeană

Gheorghiu II A Limba Jon Clauwa Olimpiada de Limba Engleză Premiul Judeţeană
VIad ngleză a! Il-lea

And ronic Limbs Preiniul
5$. Darius- II B Engleză Jora Claudia Olimpiada de Limba Engleză al Ill-lea Judeţ~nă

Dimitne

Mdronic II B Liiuba Jon Claudia Olimpisda de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană
Mana Engleza

Apostol Limba60. Alexandni II B Engleză Jora Clauoia Olimpiada de Limba Engleza Menţiune Judeţeană

Balint II A Limbs Jon Claucia Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Judeţeană6!. Teodora Engleză

Bărbieru Limba
62. Tudor II A Engleza Jora Clauca Olimpiada de Limbs Engleză Menţiune Judeţeană

Lupaşcu Limbs63. Theodor- II B Engleză Jon Clauďa Olimpiada de Limba Engleză Menţiune Judeţeaiiă
Mihai

64 Drelciuc 12 A Limba Macova Etapa judeţeană a olimpiade. de limbs Menţiune JudeţeanaIlinca Engleză SvitlanE engleză

Tentiuc Limba Macova Etapa judeţeană a olimpiadei de limbs Menţiune Judeţeană
Eduard II E Engleză Svitlana engleză

Apostol Limbs Macove Etapa judeţeană a olimpiade de limba Menţiune Judeţeană
Bianca II 6 Engleză Svitlana engleză

Limbs Macove Etapa judeţeană a olimpiade de limba Menţiune Judeţeană
67 Arhire Diana II 6 Engleză Svitlana engleză

Gal Lucca Limbs Macovei Eiapajudeţeana a olimpiade de limbs Premiul6$. • 8 Engleză Svi(lanz engleză sill leasallies



Puşcaşu Limbs Macovei Etapa judeţeaiiă a olimpisdei de limbs Premiul I Judeţeanů
Tudor 12 A Engleză Svitlana engleză

Roman Limba Boghian loans70. Raluca 10 D Fă Catalna Les Olympiades de Ia Francophonie Premiul I Regională

Macovei Ana Limba Boghian loana Les Olympiades de Ia Francophonie Menţiune Regională71. II F Franceză Catalina

~ Apatatei Axui Limbs Boghian loans Les Olympiades de Is Francophonie Menţiune RegionalăMaria ] I F Francezů Catalina

Cristescu Limba Olimpiads de Iimbi romanice - limbs Menţiune Naţională
~ ninca II D Franceza Grigori Cristina ~snceză IS) Dolj

Psica Limbs Concurs de creaţie Calistrat l-logaş - Premiul i Naţională~ Alexandra 10 B Franceza Grigoti Cristina traducen

Cristescu
73. Ilinca, Grigori I I D Limba Grigori Cristins Concurs ‘ic pane français” - proiecL Premiul I NaţionalăFrancezăValeda

Ursu Limba
‘~ Francesca 6 Franceză Gdgoń Cnistina “Olympiades de Is francophonie Menţiune Regională

Cnistescu Limbs Olimpiada de limbi romanice, limbs Premiul I Judeţeanăuinca II D Frsnceză Gnigori Cristina &aiiceză

Cot fasă-H umă
Limba Olimpiada de limbi romanice, limba Premiul al Il-lea JudeţeanăN Casandra 10 C Franceză Gnigori Cristina &ancezä

Elena

Buzdugan Limbs Olimpiada de limbi romanice, limbs Premiul al Ill-lea Judeţeană
Tudor 10 B Franceză Grigoni Cnistina &anceză

~ Maciujec Limbs Olimpiada de limbi romanice, limba Premiul al Ill-lea JudeţesnăDavid 12 A Francezä Grigoni Cnistina kance~

Limbs81 Sandu Ilinca 8 Fă Mitrea Loredana Olimpiada Judeţeanů de limbs kanceză Premiul I Judeţeanů

LimbaSandu Ilinca 8 Franceză Mitrea Loredana Olimpiada de limbs Itanceză Menţiune Naţională

~ Pavel Elena LimbsGeorgians ~ D Franceză Mitrea Loredana Olympiades de Is Francophonie Premiul al Il-lea Regionals

284 Sava loana- 10 A Limba Costea Monica Olimpiada de Limbs şi Literatura ltomână Premiul I JudeţeanăAlexis Română

~ Says loana- LimbsAlexis 10 A Română Costea Monica Olimpiada de Limba şi Literatura Română Menţiune Naţionslă

Nistor Maria- Limbs
~ Delis 10 B Română Costea Monica Olimpiada de Limbs şi Literatura Română Menţiune Judeţesnă

Stavarache
LimbsNi Maria 10 B Română Costes Monica Olimpiada de Limbs şi Literatura Română Menţiune Judeţesnă

Alexandra

~ Stoisn Vivian 108 Limbs Costea Monica Olimpiada Lecturs ca Abilitste de Via’ă Premiul Judeţeană
Paul Română (OLAV) al Il-lea

, ~ Nastasă Ana- Limbs lliuţă Melsnis - Concurs de creaţie literara ,,Creangă... Is PremiulRuxandra 9 F Romána Elena el acssă” sI Ill-lea Nsţională

Concursul Naţional Transcurricular de
200 Veiss Tians- Limbs lliuţă Melsnia- Lectură şi lnterpretsre ,,lonel Menţiune Naţiona]ăAlesia 6 Română Elena

Teodoreanu’, laşi
Limbs lIiuţă MelaniaI. Teacu lustina 12 D Română Elena Olimpiads ,,Lectura Ca abilitate de viaţă” Menţiune Judeţeană

Veiss Tiana- Limba Iliuţă Melania- Olimpiada de Limbs şi literstura română, Premiul I Judeţesnă2. Alesia 6 Română Elena Secţiunea A

~ Manolache Limbs lliuţă Melanis- Olimpiads de Limba şi literatura románä, Premiul JudeţeanăIlinca al Ill-lea6 Romänă Elena Sccţiunea A



Dirnon 6 L.ünba lliuţă Melania- Oliiupiada de Limba şi literawra română’ Menţiune JudeţeanăRuxandra Roniână Elena Seeţiunea A

Isopescu Limba lliuţă Melanin- Olimpiada de Limba şi literatura română,~ Medeea 6 RomânŠ Elena Secţiunea A Menţiune Judeţeană

29 Răspopa Limba lliuţă Melania- Olimpiada de Liniba şi líterawra romáimă,loana ‘~ Română Elena Secţiunea A Menţiune Judeţeană

Limba lliuţă Melania- Olimpiada de Limba şi literatura româiiă, Premiul2 Andrei Silvia 8 JudeţeanăRomână Elena Secţiunea A al It-lea

298, Cozrna 8 Limba lliuţă Melania- 0 impiada de limba şi literatura română, Menţiune JudeţeanăAngelo Română Elena Secţiunea A

Veiss Tiana- Limba lliuţă Melania~ Alesia 6 Română Elena Olimpiada de Liniba şi literatura románă Menţiune Naţională

Boghian Limba lliuţă Melania- Concursul de creaţie literară ,Creangă. Prerniul I Naţionalä~» Gabriel Romănă Elena Ia el acasă’

301 Cozrna 8 Limba lliulă Melania- Concursul de creaţie literară ,,Creangă... Premiul NaţionalaAngelo Roműnă Elena Ia el acasă” al Il-lea

Limba lliuţă Melania Prerniul3 , Balan Anca II D Română Elenai Mihăilă Olimpiada ,,Cultură şi spiritualitate” al Il lea Judeţeană
Religie Diogene
Limba lliuţă Melania

03 Cruşitu Ana- 8 Română Elena Mihăiiă Olimpiada ,,Cultură şi spiritualitate” PremiulCristiana al II leaReligie Diogene
Limba lliuţă Mela ia

0 . loviţă Tudor 6 Română Elen Mihasla Olimpiada ,,Cultură şi spiritualitate” Menţiune Judeţeană
Re igie Diogene

~ Bejenani 12 F Limba Năsoi Elei~ Olimpiada de Limba şi literatura romünă Menţiune JudeţeanăMădălina Românű

Limba0 . Bursuc Dada S Română Năsoi Elena Olimpiada de limba şi literatura română Menţiune Judeţeană

Pavel Limba
07. Georgiana 9 D Romănă Năsoi Elena Olimpiada de limba şi literatura română Menţiune Judeţeană

Roman Limba
308. Raluca Elena 10 D Română Pistol Liliana Olimpiada de limba şi literatura română Menţiune Judeţeană

~ 10 D Limba Pistol Liliana Olimpiada de limba şi literatura românű Menţiune Judeţeană~ Antonia Română

Sandu andrei Limba‘0. ~dd 12 A Română Pistol Liliaim Olimpiada de limba şi literatura română Menţiune Judeţeană

Caia Maria- Prerniul
II. Beşu loana 6 Matematică Olimpiada judeţeană de matematică al Il-lea JudeţeanăGeorgian’

lsăchioaei Caia Mad’- Premiul12. Luca Andrei ~ Matematică Georgian Olimpiadajudeţeană do matematică al Il-lea Judeţeană

~ Ungureanu 6 Matematică Caia Mad Olirnpiadajudeţeană de matematică Menţiune JudeţeanăCătălrn Georgian

Cain Man
14 Moraru Dana 6 Matematică Olirnpiadajudeţeană do matematică Menţiune JudeţeanăGeorgian’

Bodron Caia Maria Olimpiadajudeţeană de matematică Menţiune Judeţeană7 MatematicăDimitrie Georgiana

Caia Man-Buzdea loana 7 Matematică Olimpiadajudeţeană do matematică Menţiune JudeţeanăGeorgiana

Caia MartPăstnăv Costin 7 Matematică Olimpiadajudeţeană do matematică Menţiune JudeţeanăGeorgian

Caia Maria-
IS Buzdea loana 7 Matematiçă Concursul Prosoü Junior Premiul I JudeţeanăGeorgian



Cátălin Caia Maria- Coneursul lMernaţional de matematică
Menţiune Judeţeană~ 7 Matematică Georgiana LuminaMath

Caia Maria- Concursul intemaţional de matematicăCrihan David 7 Matematică Menţiune JudeţeanăGeorgiana Luminarnath

Cozma loan Premiul
JudeţeanăSandu Ilinca 8 Matematică Olimpiada Judeţeana de Matematică al Il-lea

Irinel

Cozma loan Premiul.2 Sturzu Matei 8 Matematică Irinel Olimpiada Judeţeană de Matematică al Ill lea Judeţeană

21 Boghian 8 Matematica Cozma loan Olimpiada Judeţeană de Matematică Menţiune Judeţeană
Gabriel Ińnel

~ Atomulesei 8 Matematică Cozma loan Olimpiada Judeţeană de Matematică Menţiune JudeţeanăTudor Irinel

Enacliescu Cozrna loan
~ ~ 9 A Matematica Irinel 0ujmpja’~ Judeţeana de Matematica Menţiune Judeţeană

Cozma loan‘26. Haba Matei 9 A Matematica
Irinel O~’~piada Judeţeană de Matematica Menţiune Judeţeană

27. Apalaghiei 9 B Matematica Grigoriu Costica Olimpiada Judeţeană de Matematica Menţiune Judeţeanăloan

lsăchioaei
2& Mihnea 9 B Matematica Grigoriu Costică Olimpiada Judeţeană de Matematică Menţiune Judeţcană

Lucian

Niţă Călin 9 B Matematica Grigoriu Costica Olimpiada Judeţeană de Matematică Menţiune Judeţeana

SandoviciBălţătescu 5 Matematică Olimpiada Judeţeana de Matematică Menţiune Judeţeană
Gabriel Adrian

Bărbieni Sandovici~ Calm ~ Matematica Adrian 0m~a’~a Judeţeană de Matematica Menţmune Judeţeană

Budaca Tudor Sandovici5 MatematicaConstantin Adrian Olimpiada Judeţeană de Matematica Menliune Judeţeană

~ Hirţan Andrei Sandovici5 Matematica Olimpiada Judeţcană de Matematica Menţiune Judeţeană~ Teodor Adrian

Pintilie Sandovici~ Corina ~ Matematica Adrian Olimpiada Judeţeană de Matematica Menţiune Judeţeană

Poenaru Sandovici~ David s Matematica Adrian Olimpiada Judeţeană de Matematica Menţiune Judeţeană

Premiul3 Oniga Amalia 10 B Matematica Vaculik Livia Olimpiada Judeţeană de Matematica al Il-lea Judeţeană

Pnstavu Premiul‘ şteťan 10 B Matematica Vaculik Livia Olimpiada Judeţeanä de Matematica aI Ill-lea

Olimpiada Naţională de argumentare, Premiul
Popa Ioana II F Filosofie Teodor Negru dezbatere şi gândire cntică ,,Tinerii al Il-lea Naţională

dezbat”
Nazaret Maria Premiul12 E Filozofie Teodor Negru Olimpiada de Filosofie JudeţeanăRuxandra al Il-lea

Maria Premiul40 Andronic II B Filozofie Teodor Negru Olimpiada de Filosofie al Il-lea Judeţeană

Nazaret Maria Concursul naţionnl de eseuri ,,Vârstele~ 12 E Filosofle Teodor Negru filosofiei” Premiul I Naţională

Mitrea Ma Vonricu2 Maria 8 Psihologie Ramona Calatorie In Lumea Sentimentelor Menţiune Naţionala

Lazarescu Voniicu‘~ Maria ~ Psihologie Ramona Calatorie In Lumen Sentimentelor Menţiune Naţională



Ma(ei Alexandrescu Prerniul
Magdalina 10 F Religie Manuela OHmpa’~ de religie Ortodoxă al ii lea Judeţeană

Alexandres uTodiraşcu 10 F Religie Manuela Olimpiada de religie Qrlodoxă Premiul I Judeţeană
Darius

Sofrone Alexandres u Preiuiul46. Teodora 9 C Religie Manuela Olimpiada de cultură şi spiriwalitate al III Judeţeană

Neculau Mihăilă
xenia II D Religie Diogene Olimpiađa de Religie Ortođoxă Menţiune Judeţeană

Cruşitu Mihăilă Premiul8 Religie Cultură şi spiritualitate romârieascăCristiana Diogene al Il-lea

Mihăilă PrerniuiCultură şi spiritualitate Românească al -i~ Judeţeană9 Baian Anca II D Religie Diogene

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
Ianoş Nicuşor 12 F ~ Grigoraş Poria disciplina sportivă atletism proba Premiul I JudeţeanăFizica (lheorghe pentatlon

Boeriu Sandra II E Educaţie Gngoraş PODa Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar Premiul JudeţeanăFizică Gheorghe disciplina sportivă şah a! il-lea

Niţă Dragoş 7 Educaţie Grigoras PoĐa Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar Prerniul NaţionalăFizică Gheorglie discipiina sportivă badminton al Ill-lea

Popescu ma 6 Educaţie Grugoraş Pupa Olimpiada Naţională a SporĹului Şcolar Menţiune NaţionalăFizică Gheorghe disciplina sportivă atletism proba tetratlon

Onţanu 7
Vanessa,
Sauciuc
Ilinca,

Corlade 6
Miriam,

Popescu ma, 6 Educaţie Grigoraş Ikca Oliinpiada Naţională a Sportului Şcolar Prerniul Judeţeanů
Creţu Riana 6 Fizică Gheorghe disciplina sportivă volei al II lea
Beşu loana 6
Bistriceanu

Miruna, 6
Ciocate

Teodoran 6
lanoşNicuşor, 126
Enache Den’s, 10 D

Munteanu IOD
Mate!,

Sulea David JO D Educaţie Grigoraş Poa Olimpiada Naţională a Sportu Ui Şcolar Menţiune Regională
Tofan Robert 10 B Fizică Gheorgh disciplina sportivă volei
Chenea Tudor 10 A
Gâtej Ştefan IOA

Cojocam bA
Denis
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