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STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI  

 AN SCOLAR 2016 – 2017 
 

 I. INTRODUCERE 

In anul scolar 2016-2017 Colegiul National Barbu Stirbei Calarasi si-a desfasurat 

activitatea intr-un local nou, modern, ce corespunde standardelor europene din punct de vedere a  

calitatii spatiilor educationale. Aceste noi conditii au permis: conditii ergonomice de studiu, 

specializarea spatiilor, functionalitate multipla a holurilor, dezvoltarea personala a elevilor,  

introducerea dimensiunii europene in actul didactic si managerial, intarirea si diversificarea 

parteneriatelor, diversificarea activitatilor nonformale, imbunatatirea culturii organizationale, 

consolidarea si functionalitatea echipelor/comisiilor etc. Intreaga activitate s-a desfaşurat în 

baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de activitate elaborate pe compartimente, 

urmărind în principal următoarele obiective: 

 cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale 

şi a metodologiilor specifice; 

 cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor 

şi procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor 

didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) 

 revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS) in funcţie de nevoile specifice 

ale elevilor şi comunităţii locale; 

 pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a olimpiadelor 

scolare; 

 dezvoltarea predării asistate de calculator; 

 multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice şi a economiei de piaţă. 

 

O diagnoza scoate in evidenta aspectele pozitive si pe cele care mai necesita imbunatatire. 

 

CAPACITATE INSTITUTIONALA 

Aspecte pozitive 

- asigurarea functionalitatii spatiilor de scolarizare din noul local al scolii; 

- procurarea si utilizrea documentelor scolare si a actelor de studii; 

- asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi, 



- imbunatatirea culturii organizationale; 

 -existenta si calitatea documentelor proiective; 

- organizare interna eficienta si functionarea unitatii de invatamant; 

- existenta si functionarea sistemului de comunicare interna si externa; 

- asigurarea serviciilor medicale pentru elevi; 

- asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 

programului; 

- existenta si functionarea eficienta a  sistemului de gestionare a informaţiei (înregistrarea, 

prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor); 

- respectarea legislatiei in vigoare privind completarea, utilizarea si gestionarea actelor de studii; 

- procurarea la timp şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; 

- management eficient al personalului( de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

-accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare; 

- existenta fisei postului/fisei de evaluare pentru toate posturile prevazute in organigrama; 

- continuarea demersurilor pentru mutarea intregului patrimoniu in localul nou; 

- activarea si implicarea Asociatiei parintilor in viata scolii(achizitie de dulapioare si 5filtre de apa); 

- amenajarea holurilor scolii(cu sprijinul cercului de pictura, Clubului Impact etc.)  

- înființare cabinete/laboratoare functionale pentru toate disciplinele; 

- lambrisarea cabinetelor/laboratoarelor(parter, etajul I, etajul II-partial,etajul III); 

- continuarea amenajarii curtii scolii(plantare puieti/flori); 

- obtinerea autorizatiei sanitare si a autorizatiei SSM; 

- accesare de proiecte de dotare si proiecte Erasmus+). 

 

Aspecte care necesita imbunatatire 

- aplicarea corecta a prevederilor din ROFUIP(serviciul pe scoala, parasirea curtii scolii de catre 

elevi, frecventa elevilor etc.); 

-dotarea corespunzatoare/personalizarea cu mijloacele de învăţământ şi uxiliare curriculare si 

functionalitatea spatiilor scolare, administrative si auxiliare; 

- obtinerea autorizatiei ISU; 

- functionarea site-ului scolii. 

 

EFICACITATE  INSTITUTIONALA 

Aspecte pozitive 

- proiectarea si realizarea curriculum-ului /curricula, conform curriculum-ului national/CDS; 

- existenat si functionalitatea parteneriatelor educationale nationale si internationale; 

- desfasurarea unor activitati extracurriculare si extrascolare cu impact in randul elevilor, parintilor, 

comunitatii(Clubul Impact,Clubul de dezvoltare personala, derularea de actiuni in proiecte 

Erasmus+ etc.); 

- adecvarea ofertei educationale la specificul scolii, comunitatii, nevoilor elevilor; 

- adecvarea strategiilor didactice la particularitatile si nevoile elevilor; 

- constituire corecta a bugetului şcolii si a execuţiei bugetare; 

- organizarea de actiuni metodice/schimburi de experienta(geografie, biologie, limbi moderne. 

educatie fizica); 

- organizarea de cursuri de formare la ''firul ierbii''(Invatam sa traim impreuna). 

 

 



Aspecte care necesita imbunatatire 

- diversificarea modalitatilor de evaluare; 

- centrarea activitatii pe elev; 

- implicare in toate activitatile scolii; 

- calitatea activitatilor CDS; 

- programe de autodotare realizate de catedre şi comisii metodice din şcoală; 

- functionalitatea comisiilor; 

- diversificarea activităților nonformale; 

- monitorizarea activităților de pregătire a elevilor pentru bacalaureat si olimpiade/concursuri 

scolare; 

- participarea elevilor la toate concursurile, specifice liceului, prevazute in CAEN. 

 

MANAGEMENTUL CALITATII 

Aspecte pozitive 

- management eficient la nivelul tuturor compartimentelor; 

- dezvoltarea profesională a personalului; 

- revizuirea ofertei educaţionale, a proiectului de dezvoltare institutionala si asigurarea accesului la 

oferta educaţională a şcolii; 

- aplicarea de chestionare elevilor, cadrelor didactice si parintilor; 

- evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice; 

- respectarea legislatiei, metodologiilor/procedurilor; 

- constituirea bazei de date a colegiului/SIIR; 

- constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii 

 

Aspecte care necesita imbunatatire 

- elaborarea şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării; 

- monitorizarea activitatii la toate nivelurile; 

- monitorizarea progresului; 

- dezvoltarea  profesională  a personalului pentru atingerea tuturor pilonilor cunoașterii; 

- monitorizarea introducerii bunelor practici în lecție; 

- implementarea impactului pozitiv la toate nivelurile; 
-  încurajarea cadrelor didactice să devină “cadre resurse”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



II. OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

 



III. RESURSE MATERIALE 
 5 corpuri de clădire, corpurile  A, B, C, D şi E din str. Prelungirea 

București, nr. 133-147; 

 31 cabinete și laboratoare (4 - limba română, 1 - istorie, 1 - 
geografie,  8 - limbi moderne, 4 - informatică, 2 - fizică, 2 - 
chimie, 2 - biologie, 1 - socio-umane, 1 - religie, 3 - matematica, 
1 -  astrofizică, 1 - dezvoltare personală) care dispun de o 
dotare deosebită; 

 13 table inteligente (SmartBoard) care permit desfăşurarea 
unor lecţii cu un conţinut ştiinţific ridicat şi acces în orice moment la lecţii AEL şi internet; cu 
ajutorul lor se pot vizualiza experimente în timp real şi experimente virtuale; 

 centrul de comunicaţii A.R.N.I.E.C.  

 computere legate în reţea şi conectate la INTERNET; 

 sala de sport și baza sportivă moderne; 

 bibliotecă; 

 cabinet medical; 

 cabinet de consiliere psihopedagogică 

 stațiade radio„Barbu Ştirbei”/ Stație radio cu circuit intern 

 

IV. RESURSE UMANE                                                                                                                                  
IV.1. Populaţia şcolară:  

 număr de elevi: 836 

 număr de clase: 28 din care: 7 clase a IX-a, 7 clase a X-a, 7 clase a 

XI-a, 7 clase a XII-a din care 20 de clase profil real şi 8 clase profil 

umanist; 

                                                                                                                  

  IV.2. Personalul didactic  

Total 

Pers.  

Did. 

                      TITULARI DETAŞATI SUPLINITORI CALIFICAŢI NECALIFICAŢI 

 

  55 

                  42       2                     11         0 

Doctor  GR 
I 

GR. 
II 

DEF GR 
I 

GR 
II 

GR 
I 

GR 
II 

DEB DEF  

 

2 33  4 5 1 1 8 1 1 1 0 

 



 

 

 

  

IV.2.1 Nivelul de calificare al personalului didactic  

Pregătirea  

profesională a 

cadrelor didactice 

                                                      GRADE DIDACTICE 

Fără 

definitivat 

Debutanti Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat 

Discipline de 

cultura generală 

0 1 7 3 42 2 

 



 

 

IV.3. Personal didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar: din care calificate pentru postul ocupat: 9 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100%. 

 

IV.4. Personal nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 11 din care calificate pentru postul ocupat: 100% 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 

100% 

 

 

 

 

 

 



V. NIVELUL STANDARDELOR EDUCATIONALE ATINSE DE ELEVI 

                                                  Situatia scolara  

Înscrişi 

la 

început 

de an 

şcolar 

Rămaşi 

la sf. 

Semestr

u 

Promovaţi 

Cori 

genti 

Situaţie 

neincheiată 
Repetenti 

Număr 

note 

scăzute la 

purtare 

Frecvenţa 

Neşcolarizaţi/ 

abandon 

837 /  (%) 

6-6.99 7-7.99 
8-

8.99 

9-

9.99 
10 Sub 7 

De 

7 

Total 

absente 

Motiv

ate 

836 838 5 62 225 508 37 0 0 0 0 0 25250 9087 0 
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VI. REZULTATE BACALAUREAT 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. REZULTATE CONCURSURI SI OLIMPIADE 
 

        Rezultate obţinute la olimpiadele naţionale 
 

Nr. 

crt. 
Nume  și  prenume Clasa Disciplina 

Rezultate obţinute 

la faza naţională 

1.  Mușat Oana IX  G Olimpiada de istorie   

2.  Dumitrache Alexandru XI B 

Olimpiada de religie 

Premiu special 

3.  Neagu Petronela XII F  

4.  Manciu Ion IX A Olimpiada geografie  

5.  Vlad Radu Mihai XI D 

Olimpiada de informatică  

 

6.  Miclăuș Adrian XI B  

7.  Dinu Alexandru Valentin IX D  

8.  Balea Cătălin IX B 

Olimpiada de fizică 

 

9.  Andronescu  Valeria X A  

10.  Lazăr Laura X B 

Olimpiada de Limba și 
literatura română 

Menţiune 

11.  Radu Roxana XI D  

12.  Mușat Ruxandra XII G Menţiune 

13.  Onofrei Adina XI D 

Olimpiada de chimie 

Menţiune specială 

14.  Pană Cristina XI E  

15.  Vlădoiu Mara XI E  

16.  Păpurică  Ana Maria IX B 
Olimpiada ,,Lectura ca 
abilitate de viață,, 

 

17.  Radu Roxana Florentina XI D  

18.  Gavrilă Carmen Cristina X B 

Olimpiada de matematică 

 

19.  Vlad Radu Mihai XI D  

20.  Munteanu Mihaela IX G 

Olimpiada de Lingvistică 

 

21.  Pavel Cristian X A  

22.  Ion Cristiana Doinița X B  

23.  Gavrilă Carmen Cristina X B  

24.  Lupu Carmen Stefania IXG ONSS  

25.  Stanciu Alin  IXC ONSS  

26.  Vlad Radu Mihai XI D ONSS șah  

27.  Iosif Mihai Alexandra X B Sesiunea de comunicare 
științifică Istorie  

 

28.  Toma Tudor  Vladimir XIB Olimpiada de Tehnologie a 
Informatiei 

 

29.  Plesa- Condratovici Lidia IX G 
Olimpiada de limba engleza 
- sectiunea B  (regim de 
predare intensiv si bilingv)  

 



30.  
Dobre Alina X D 

Olimpiada de limba engleza 

-  sectiunea A  (Regim de 

predare standard) 

 

31.  

Echipaj 

Ion Cristiana 

Lățcan Bianca 

Gavrilă Carmen 

X B 

Olimpiada de  argumentare, 

dezbatere și gândire critică 

”Tinerii dezbat” 

 

I 

Judet 

32.  Echipaj 
Latcan Bianca  
Tescu Diana  
(reprezintă echipa Euroscola  
a CNBS formata din  
Alecu Alexandra Andreea, 
Amza Bogdan Stefan, Belu 
Bianca Elena, Calin Ileana 
Cristina, Constantin 
Emanuela, Dragomir Liviu 
Andrei, Dumitrescu Radu 
Andrei, Gheorghe Ana-Maria 
, Grigore Andreea Mihaela, 
Ion Cristiana Doinita, Iosif  
Mihai Alexandru, Latcan 
Bianca, Manda Denisa 
Stefania, Matei-Grigorescu 
Andreea-Karla, Neaga 
Marilena, Nistor Luciana 
Madalina, Opritescu Andreea 
Stefania, Pavel Mihaita 
Catalin, Popa-Nica Camil, 
Radacina Alina-Ioana, Radu 
Oana Maria, Radu Florentina 
Roxana, Sava Georgiana 
Elisabeta, Tescu Diana 
Gabriela) 

X B 

Olimpiadă Națională 

Made for Europe 

 

 

Locul IV  

 

  

 Rezultate obţinute la concursuri naţionale 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele elevului Clasa Disciplina 
Concurs 

Premiul obtinut 

1.  Ene Luminita Elena XII  
Limba 
engleza 

Concurs de discurs 
public in limba engleza 

 Premiul II 

2.  Andonii Mihaela XII C 
Limba 
engleza 

Concurs de discurs 
public in limba engleza 

Calificata semifinala 
nationala 

3.  Latcan Bianca X B 
Limba 
engleza 

„Lectii cu Nichita” 
Concurs de traduceri 

I - juniori  

4.  Gradinaru Nicolae Valentin X A 
Limba 
engleza 

„Lectii cu Nichita” 
Concurs de traduceri 

Premiu special -juniori 

5.  Radacina Alina XI C 
Limba 
engleza 

„Lectii cu Nichita” 
Concurs de traduceri 

II- seniori 

6.  Radacina Andreea XI C 
Limba 
engleza 

„Lectii cu Nichita” 
Concurs de traduceri 

Mentiune-seniori 

7.  Parnic Denisa XII G 
Limba 
engleza 

„Lectii cu Nichita” 
Concurs de traduceri 

Mentiune-seniori 

8.  Cristache Ana Craita IX B Limba „Lectii cu Nichita” Mentiune-juniori 



franceza Concurs de traduceri 

9.  Radacina Alina XI C 
Limba 
engleza 

Concurs de dezbateri in 
limba engleza 

Premiul II 

10.  Osman Sezen  XI C 
Limba 
engleza 

Concurs de dezbateri in 
limba engleza 

Premiul II 

11.  Zaharia Cătălin X D 
Limba 
engleza 

Concurs de dezbateri in 
limba engleza 

Premiul II 

12.  

Echipaj 
Amza Bogdan 
Ghiță Andreea 
Vâlsan Miruna 
Șefănescu Ciprian 

X B 
XB 
X G 
X C 

Protectie si 
aparare 
civila 

Concursul 
,,Cu viața mea apar 

viața’’ 

Locul 
I 

Judet 

13.  
Echipaj 

Dumitrescu Radu 
Pavel Mihăiță 

X B Fizica 
Concursul de stiinta si 
tehnica „Florin 
Vasilescu” 

Locul  
I 
 

14.  Echipaj 
Banica D. Ana-Maria 
Paraschiv G. Robert-Marian 
Vlase A. Emilia-Andreea 
Latcan I. Bianca 
Matei-Grigorescu C. Andreea Karla 
Tescu M. Diana Gabriela 

X A 
X E 
X E 
X B 
X B 
X B 

Educatie  
pentru 
sanatate 

Concursul  „Sanitarii 
pricepuți” 

Concursul  „Sanitarii 
pricepuți 

 
 

Locul  
I 

Judet  

15.  Bogdanovici Mirela 
 
XI G 

Limba 
franceza 

Concursul 
,,Le Francophile’’ 
Sectiunea-Desen 

 
Locul I 

16.  Andrian Mihail Cosmin IX B 
 
X B 
 
IX G 

Limba 
franceza 

Concursul 
,,Le Francophile’ 

Sectiunea-Muzică 

Trofeul concursului 
Locul I 

Mențiune 
17.  Denisa Pârvu 

18.  Fasole Bianca 

19.  Movila  Emma Violeta IX B 
 
X G 
 
IX B 

Limba 
franceza 

Concursul 
,,Le Francophile’’ 
Sectiunea-Discurs 

Premiul II 
Premiul III 
Mentiune 

20.  Petcu Roxana 

21.  Cristache Ana-Craita 

22.  Iordache Ștefan  
 

Fizica 
Concursul 

interjudețean de fizică 
T.A. Edison 2017 

 
Premiul I 

23.  Stoica Yonuț Alexandru 

 
Fizica 

Concursul 
interjudețean de fizică 

T.A. Edison 2017 

 
Premiul II 24.  Balea Catalin Ioan 

25.  Stroe Cătălina 

26.  
Mihăilă  Bianca 
 

 
Fizica 

Concursul 
interjudețean de fizică 

T.A. Edison 2017 

 
Premiul III 

27.  Visanescu Geanina 

28.  Barbu Mihaela Gabriela 

 
Fizica 

Concursul 
interjudețean de fizică 

T.A. Edison 2017 
Mențiune 

29.  Calin Georgiana  Alexandra 

30.  Avrigeanu Theodor  Alexandru  

31.  Avram Alexandra Elena 

32.  Enache Andrei 

33.  

Echipaj 
Cataloi Simona- Andreea 
Dulce Monica Andreea 
Ghioca Alexandru Mihail 
Marin Daniela  Monica 

IX   

International NASA 
Ames Space 

Settlement Design 
Interdisciplinar 
Contest 2017 

Mentiune 



Mihaila Bianca Nicoleta  
Neculai  Anca Ioana 
Oprea Andreea 
Papurica Ana Maria 
Stroe Catalina 
Visan Ana Maria 

 

34.  Udrea  Alexandra IX  Arta foto Locul I 

35.  Dumitrescu Radu X B  Arta foto Locul I 

36.  Sarov Gabriel XI B  Arta foto Locul I 

37.  Latcan Bianca 

X 
X 
IX 

Engleza  

Concurs National de 
traduceri Corneliu M. 

Popescu 

 
Locul I 
Locul I 

Locul III 

38.  Tescu Diana  

39.  Papurica Ana-Maria 

40.  

Echipaj 
Ionita Florentin 
Shiopu Robert 
Miu Robert 
Popescu Catalin 
Golea Claudiu 
Alexandru Liviu 
Arsene Robert 
Cristea Cezar 
Iancu Marius 
Mailat Gabriel 
Craia Albert 
 

 
Ed. Fizica ONSS 

 
 

Locul II 
Etapa zonala 

 

41. 

Echipaj: 
Vasile  Cristina-Bianca 
Toader Andreea 
Paun Adriana 
Vasile Valentina 
Paraschiv Elena Cristina 
Valsan Bianca Miruna 
Paraschiv Robert Marian 
Stan Beatrice Ligia 
Gherghinciu Alexandru Gabriel 
Pavel Cristian 
Oprea Gabriela 
Petrovici Casiana Ioana Miruna 
Mircea Laura 
Mitea Alexandru 
Alexandru Andrei 

 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IX 
IX 
IX 
IX 

 

Programul scoli –
Ambasador  ale 
Parlamentului 
European  

 
 
 
 
 
 

Editia 2016-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CALITATEA ACTIVITATII  

 

VIII.1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

 Pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017, catedra de Limba şi comunicare a avut în 

componenţă cinci profesori titulari şi un cadru didactic pensionar. Activitatea propriu-zisă a catedrei 

a început cu stabilirea Planului managerial şi a Planului de activităţi pentru anul şcolar în derulare. 

De asemenea, pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilităţile fiecărui membru 

al catedrei regăsite şi în fişele de atribuţii. Au fost precizate de asemenea, modalităţile de evaluare a 

activităţii fiecărui membru, potrivit reperelor din fişa de autoevaluare, propusă în Metodologia de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar – Anexă la OMECTS nr. 

6143/01.11.2011, publicată în Monitorul Oficial României, partea I, NR.824 BIS/22.11.2011. 

 Au fost elaborate individual planificările calendaristice, anuale şi semestriale şi a fost 

analizată oferta manualelor şcolare, mai ales că, pentru clasele a IX-a şi a X-a, biblioteca are un 

deficit de manuale şcolare. Din acest motiv, fiecare profesor a compensat lipsa manualelor, unde a 

fost cazul, cu materiale auxiliare. Pentru asigurarea unui demers didactic eficient, la începutul 

anului şcolar au fost aplicate test de evaluare predictivă şi ulterior evaluării, au fost stabilite la 

nivelul catedrei un plan de măsuri ameliorative, care se regăsesc în documentele catedrei. În 

general, activitatea profesorilor catedrei s-a derulat potrivit obiectivelor din planul managerial. 

 Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată prin oferta didactică pe care fiecare 

profesor a propus-o claselor pe care le coordonează. Fiecare cadru didactic a încercat să-şi 

perfecţioneze stilul de lucru, valorificând cunoştinţele dobândite la cursurile de specialitate care s-

au încheiat anul trecut. Perfecţionarea continuă s-a realizat şi prin studiu individual, cadrele 

didactice optând pentru metodele de învăţare şi evaluare care li s-au părut a fi cele mai eficiente la 

clasele la care predau. Şi şedinţele tematică de la nivelul catedrei sunt o ilustrare a acestui fapt. Un 

bun exemplu îl constituie referatul cu tema ,,Intelegerea textului literar si a textului nonliterar” 

susţinut de prof. Florina Ion. Pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală a fost 

realizată o varietate de activităţi în colaborare cu biblioteca şcolii. Aşa au fost concursul de eseuri 

,,Metamorfozarea umană prin lectură” – iniţiat de profesorii catedrei, ,,Cafeneaua literară – analize 

de text aparţinând unor genuri literare diferite(clasele a X-a si a XII-a)- prof. Pascu Georgiana si 

Mihai Simona 

 În activitatea didactică la clasă s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne ce au ca scop 

nu doar transmiterea unor informaţii, cât mai ales formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe 

necesare investigării textului literar, susţinerii argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de 

vedere proprii. 

 

 Activitatea de performanţă a fost valorificată prin implicarea elevilor cu aptitudini creative 

în concursuri pe teme literare organizate la nivelul şcolii, dar şi la nivel judeţean sau naţional. Astfel 

de acţiuni au fost: Concursul ,,Poveştile cangurului” – cangurul lingvist, în care s-au implicat toţi 

profesorii, evenimente precum  lansarea de carte a doamnei profesor Stela Anghel, dar şi cea a 

domnului profesor Victor Cutuş-Mureşan. 

De asemenea, profesorii Catredrei de Limba şi comunicare au participat şi s-au implicat în 

desfăşurarea Concursului Internaţional “Ion Barbu – Dan Barbilian ”. 



La Olimpiada de Limba si literatura romana – faza nationala au participat elevii: Mușat Ruxandra – 

Mentiune, Lazăr Laura- Mentiune, Radu Roxana, pregatiti de prof. Mihai Simona, respectiv prof. 

Mustatea Monica 

 Olimpiada de Lingvistică a adus colegiului nostru calificari la etapa naţională a elevilor: 

Munteanu Mihaela, Ion Cristiana Doinița, Gavrilă Carmen Cristina, pregatiti de prof.Mihai Simona 

şi Pavel Cristian–pregătit de prof. Mustăţea Monica. 

 La Olimpiada de Lectură ca abilitate de viaţă – faza naţională s-au Păpurică  Ana Mariasi 

Radu Roxana Florentina, indrumate de prof. Mustatea Monica. 

Toate cadrele didactice s-au implicat activ în activităţile desfăşurate cu ocazia Zilei Liceului, 

organizând ateliere tematice. 

 Prof. Mihai Simona este coordonator al revistei Elohim a colegiului, iar prof. Pascu 

Georgiana a îndrumat redactarea unei piese de teatru, având în vedere încurajarea şi exersarea 

tehnicilor de scriere dramatică, participand la concursul organizat de Teatrul “Excelsior” din 

Bucureşti. 

 La nivelul catedrei s-au purtat discuţii privitoare la obiectivitatea evaluării, la utilizarea unor 

tehnici şi instrumente de evaluare modernă. 

 În vederea desfăşurării simulărilor, fiecare profesor a stabilit program de consultaţii şi de ore 

de pregătire, iar toţi membri comisiei s-au implicat in organizarea, desfăşurarea si evaluarea 

simulărilor desfăşurate la nivelul scolii si la nivel naţional. 

 Rezultatele la Bacalaureatul din anul şcolar 2017 ne-au aşezat in poziţie iniţiala in topul 

liceelor calarasene, cu un procent de 97%. 

 S-a pus accent, ca şi în anul şcolar  precedent, pe cunoaşterea şi aplicarea corectă a 

componentelor evaluării (tipuri de evaluare, obiective, standarde curriculare de evaluare). În acest 

semestru am aplicat cel puţin un test la fiecare an de studiu. Pentru anul şcolar în curs, ne propunem 

o monitorizare atentă a activităţii la nivelul catedrei, astfel încât finalitatea demersului didactic şi 

formativ să-şi demonstreze eficienţa. 

 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

Monica Anca Mustăţea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.2. LIMBI MODERNE 

Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 

 

1. întocmirea de către fiecare cadru didactic a proiectelor calendaristice anuale şi semestriale, 

conform cu programele elaborate de MECTS şi documentele Comisiei Europene privind 

achiziţionarea competenţelor cheie în cadrul parcursului şcolar şi „Cadrul European Comun de 

Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare” (CECRL)(nivelurile europene privind 

competenţele lingvistice de înţelegere a unui mesaj scris/oral, de vorbire (participare la conversaţie 

şi discurs oral) şi de scriere : A1/A2, B1/B2, C1/C2). 

2. alcătuirea suporturilor de curs pentru CDS, ţinând cont de specificul specializării, aprobarea 

de către ISJ Călăraşi 

3. selectarea manualelor astfel încât ele să satisfacă realizarea programei şi să fie adaptate la 

nivelul de cunoştinţe al elevilor; la clasele cu un nivel ridicat de cunoştinţe sau cu un număr mare de 

ore, provenit din trunchiul comun, curriculum diferenţiat şi CDS (specializările filologie, bilingv si 

matematică informatică intensiv engleză),  au fost achiziţionate materiale suplimentare. 

 

Desfăşurarea  activităţilor didactice 

 

Strategiile de predare centrate pe elev si metodele utilizate 

Membrii comisiei stăpânesc conţinutul ştiinţific al disciplinei predate, au preocupări faţă de 

accesibilizarea informaţiei, încurajează elevii să îşi exprime opinia personală şi să construiască 

împreună demersuri didactice de calitate. Cunosc şi utilizează strategii didactice variate, încurajează 

elevii să comunice în diferite forme de organizare a activităţii (perechi, grupe/echipe), în clasă sau 

online. Folosesc cu eficienţă mijloacele de învăţământ pe care liceul le pune la dispoziţie 

(calculatoare, table inteligente, video proiectoare, CD-player) şi investesc resurse financiare 

personale sau împreună cu părinţi pentru diversificarea auxiliarelor didactice. 

Atenţia cadrelor didactice se concentrează pe realizarea legăturilor intra-, inter- şi trans-curriculare, 

studiul unei limbi moderne facilitând prin tematică această abordare. Sunt utilizate variate mijloace 

de învăţământ existente în dotarea cabinetului inclusiv cele realizate de elevi (ex. PowerPoint, 

referate, proiecte). Membrii comisiei au disponibilităţi în realizarea  propriilor fişe de lucru folosite 

în contexte noi de învăţare. Manualele sunt folosite ca sursă de învăţare cu succes.  

Membrii comisiei oferă ca puncte de plecare în construcţia lecţiilor, aspecte din viaţa reală, cu 

scopul de a motiva elevii şi de a lega teoria cu practica aspectele teoretice cu abilităţi conforme cu 

conceptul de „Învăţare pe tot parcursul vieţii”. Există o mare disponibilitate din partea cadrelor 

didactice de a oferi consultanţă şi sprijin elevilor care solicită acest lucru, individual sau în grup, 

atât pentru performanţă,  cât şi pentru remedierea unor rămâneri în urmă. Membrii comisiei 

realizează demersuri diferenţiate, în funcţie de posibilităţile psiho-intelectuale ale elevilor, profilul, 

specializarea, nivelul şi aşteptările lor. Diferenţierea instruirii se face prin forme de organizare a 

activităţii în funcţie de nivelul elevilor, iar proiectarea demersurilor instructiv-educative utilizează 

teoria inteligenţelor multiple. Proiectarea activităţilor de învăţare vizează itemi cu grad de 

dificultate diferit, în funcţie de profilul claselor şi de nivelul de pregătire şi de interes al elevilor. 

Evaluarea şi notarea 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin: 

- testul docimologic cu variantele sale (teste de cunoştinţe, teste pe capitole, teste de sinteză, de 

diagnostic şi sumative). 

- metode alternative, dintre cele potrivite ariei curriculare „Limba si comunicare”, cum ar fi: 

 Eseul (structurat si liber), folosit în evaluarea formativă, sumativă şi de pregătire pentru 

concursuri şi examenul de bacalaureat 

 Referatul 



 Auto-evaluarea şi inter-evaluarea 

 Brainstorming-ul, ca metoda de stimulare si evaluare a creativităţii grupurilor 

 Studiul de caz, jocurile de rol, jocul de decizie 

 Proiectul, portofoliul 

 Prezentarea orala pe teme date cu suport vizual (poster, reclame sau sondaje, prezentare pe 

suport electronic POWERPOINT) 

 Jocul de rol/Sceneta (ca exemplificare sau argumentare a unei teme date) 

 Utilizarea Internetului ca sursa de informare, urmată de procesarea datelor sub formă de 

tabele, rapoarte, eseuri, prezentări orale 

 Observarea sistematică a elevilor 

   

Progresul elevilor   

Stimularea activismului elevilor se realizează prin practicarea diferitelor forme de evaluare, în 

vederea evidenţierii progresului în învăţare, dar şi cu scopul de a facilita reglarea / autoreglarea 

activităţii de învăţare a elevilor. Se acordă importanţă temei pentru acasă, se utilizează teme 

diferenţiate care constituie un mod de consolidare a cunoştinţelor dobândite la clasă. 

Nivelul elevilor, reflectat de teste si teze este: 

- bun si foarte bun la clasele de matematică informatică intensiv engleză  

- mediu la clasele de bilingv unde majoritatea elevilor pornesc cu un nivel slab la clasa a 9- a 

; se înregistrează progrese majore în anii de liceu datorita numărului de ore şi repartizării pe 

grupe. 

- mediu la clasele de matematică informatică intensiv informatică; elevii au potenţial dar 

numărul de ore nu este suficient pentru a se înregistra progrese majore în anii de liceu 

comparative cu profilele de intensiv.  

- la toate clasele nivelul conform CECRL este B1 – B2, după grila aplicată pentru 

competenţe; după grila generală sunt şi elevi C1 (->C2) 

 

Analiza rezultatelor de la testările curente, sumative şi teze arată un fenomen normal, şi anume 

rezultate mai bune la acestea din urma faţă de rezultatele de la testarea iniţială. Aceasta situaţie are 

mai multe explicaţii:  

- în ciuda recapitulării de la începutul anului şcolar, elevii şi-au regăsit destul de greu ritmul 

optim de învăţare 

- testarea iniţială a vizat un set destul de restrâns de competenţe, care nu dau neapărat măsura 

tuturor abilităţilor unui elev (de exemplu, nu au fost testate competenţa de comunicare sau 

de înţelegere a unui text audiat) 

- notele din catalog sunt expresia nu numai a cunoştinţelor stricte de limbă, ci şi a altor 

abilităţi şi chiar calităţi si atitudini ale elevilor, având în vedere că ei sunt evaluaţi şi prin 

metode alternative de evaluare, evaluarea este adaptată la specificul clasei (nivel de 

cunoaştere, particularităţi psiho-pedagogice  ale elevilor), cuprinzând şi „observarea 

sistematică directă” şi aplicarea evaluării de tip longitudinal (pentru urmărirea progresului 

individual al elevilor). Astfel, unii elevi, care la testul iniţial au fost ierarhizaţi la nivelul A1 

au obţinut la teze punctaj pentru A2 sau B1, sau de la A2 la B1 

- evaluarea elevilor pe parcursul anului şcolar este centrată pe competenţele din CECRL, la 

care se adaugă elemente de cultură şi civilizaţie, gramatică, vocabularul şi tehnicile de 

învăţare 

Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor şi prevenirea eşecului şcolar sunt o constantă a activităţii 

cadrelor didactice din comisia de limbi moderne. Aceasta se face prin aplicarea principiului 

interdisciplinarităţii: găsirea soluţiilor, conlucrarea cu celelalte cadre didactice din aria curriculara. 



 

 

Atitudinea elevilor fata de învăţare:  

 

În general elevii au răspuns cu receptivitate la demersul didactic, aceasta şi ca urmare a eforturilor 

cadrelor didactice de a-i antrena în procesul instructiv-educativ. Din păcate au fost semnalate şi 

situaţii în care unii elevi au manifestat reticenţă faţă de actul educaţional, aceasta atitudine având de 

cele mai multe ori cauze psiho-afective şi/sau sociale (părinţi decedaţi, divorţuri, părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate). 

 

Disciplinele opţionale 

 

 Relevanta CDS 

Cursurile opţionale propuse se dovedesc satisfăcătoare pentru elevi, în nevoia lor de ore şi abordări 

suplimentare ale aspectelor de învăţare a limbilor moderne, care reprezintă materii cu un înalt grad 

de dificultate pentru oricine se angajează in acest demers. În special elevii din clasele terminale simt 

utilitatea acestor cursuri, ei reuşind şi prin intermediul acestora să-si ridice nivelul de cunoştinţe şi 

mai ales abilităţi şi competenţe. Toţi elevii care, prin profil şi specializare, beneficiază de aceste 

cursuri, sunt foarte interesaţi de diversele aspecte şi abordări propuse prin cursurile opţionale şi au o 

participare foarte bună, fapt care justifică alegerea. Elevii dovedesc interes pentru studiu, pentru 

cunoaştere, demonstrează un nivel bun de cunoştinţe şi deprinderi, care le permite înregistrarea 

progresului şcolar. 

Mediul educaţional 

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare: catedra de limbi moderne îşi desfăşoară activitatea 

în 7 laboratoare de limbi moderne (2 sali etaj 1 si etaj 3) si in  2 săli pentru grupe.  

 

Dotarea spatiilor şcolare cu mijloace de învăţământ, auxiliare curriculare, tehnologie informatică 

şi de comunicare: 

-  table interactive „SMART”, videoproiectoare, ecran mobil, 7 unitati computer, whiteboard,  

imprimantă, hărţi, panouri pluta, 3 CD-player, bibliotecă, acces la Internet,  hartă a Franţei si 

a Angliei,  flipchart 

 

Accesibilitatea şi utilizarea spatiilor şcolare: 

- elevii si cadrele didactice au acces la spaţiile şcolare destinate studiului limbilor moderne prin 

rotaţie 

- elevii şi cadrele didactice au acces la echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ şi 

auxiliarele curriculare existente în dotare 

- factorii de microclimat din sălile mici pentru grupe afectează comportamentul adaptiv al elevilor, 

mediul extern creând elevilor probleme de atenţie şi concentrare, care, la rândul lor, îngreunează 

procesarea şi asimilarea informaţiei noi sau flexibilitatea în gândire. 

 - Pe de altă parte, în general, elevii îşi manifestă originalitatea, stimulaţi de profesori şi metodele 

utilizate în procesul instructiv-educativ. Există, totuşi, o oarecare rezistenţă faţă de teme mai 

complexe. 

 - În privinţa grupului didactic, activitatea de învăţare este mai eficientă în cazul grupurilor mici, a 

grupelor, decât a celor mari. De asemenea, membrii comisiei găsesc soluţii pentru îmbinarea 

volumului de cunoştinţe şi operaţionalitatea lor, între interesele elevilor şi standardele de 

performanţă. 

 - Alte probleme cu care se confruntă profesorii sunt structura informală a grupurilor şi 

managementul stresului în mediul educaţional. 

   



Pregatirea pentru examene / olimpiade / concursuri 

Pregatirea pentru olimpiade, concursuri şi examene începe de la începutul anului şi practic continuă 

aproape pe tot parcursul anului şcolar, în funcţie de datele concursurilor. Pentru examenul de 

bacalaureat pregătirea este pe tot parcursul anului.  

Pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune, nu este eficientă doar pregătirea intensivă de 

dinaintea competiţiilor, aceasta trebuie să fie de lungă durată, îmbinându-se cu predarea şi învăţarea 

permanent. Desigur că pregătirea trebuie intensificată înaintea situaţiilor competitive. 

Fiecare membru al comisiei metodice şi-a alcătuit propriul program de pregătire, fie la şcoală, fie pe 

mediul online.  

  

Rezultate deosebite 

04.02.2017 - organizare etapa judeteana a Concursului de Discurs Public în limba engleză,  

editia a 22-a  

Rezultate Anexa 1 

  

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR 

PARTICIPANTI LA CONCURSUL NATIONAL DE DISCURS PUBLIC 

IN LIMBA ENGLEZA 

 

Nr. Crt. Nume si Prenume Prof. Coordonator Premiu 

1 Andonii Mihaela Alina Visinescu II 

2 Andronescu Valeria Alina Adela Barz II 

3 Barz Andrei Adela Barz II 

4 Bobirnac Monica Andreea Andreea Dinescu II 

5 Cnal Iosif Andrei Dumitru Lucia III 

6 Ene Luminita Elena Alina Visinescu I 

7 Jecu Sonia Elena Veta Ion III 

8 Manta Andreea Gratiela Preda II 

9 Neagu Bianca Miruna Mihaela Stancu II 

10 Osman Sezen Gratiela Preda II 

11 Paun Adriana Alina Visinescu M 

12 Pierce Elizabeth Andreea Dinescu M 

13 Stancu Mihai Adela Barz II 

14 Serban Darius Andrei Adela Barz II 

15 Serban Nicusor Eduard Daniel Gratiela Preda II 

16 Toader Andreea Alina Visinescu III 

17 Visan Alexandru Gabriel Andreea Dinescu II 

18 Zaharia Catalin Robert Gratiela Preda III 

 

Acţiuni deosebite 

29.09 - 01.10.2016 – ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR:  

 Activitati  

- vizitare website www.coe.int (European Day of Languages Council of Europe) şi CILT - 

Languages Work şi www.languageswork.org.uk (oportunitati ocupationale pentru interpreti si 

traducatori) 

- redactare de eseuri: Conditia umana si diversitatea lingvistica 

- activităţi de traduceri 

http://www.languageswork.org.uk/
http://www.languageswork.org.uk/


- activitati de constientizare a importantei diversitatii lingvistice (postere, vizionare de filme, 

dezbateri) 

Alte aspecte relevante 

 

Activitatea metodica si de formare continua a cadrelor didactice 

16.09.2016 – membrii comisiei participă la Consfătuirile cadrelor didactice  

Şcoala de Valori, în parteneriat cu AIESEC, a dezvoltat GROW, un proiect inedit dedicat liceenilor 

care vor să se dezvolte şi să-şi descopere punctele forte, dobândind curajul de a fi ei înşişi. 

GROW este un program inovator de educaţie nonformală creat pentru adolescenţii de liceu, cu o 

abordare pe termen lung, în cadrul căruia te provocăm să înveţi experimentând şi exersând, într-un 

context prietenos, intercultural, ajutandu-i să descopere valorile, oferindu-le susţinere în procesul de 

autocunoaştere. Programul GROW este structurat pe baza conceptului “Practice, Learn, Step Up”, 

adică un model de învăţare natural, în care mai întâi experimentezi, tragi concluzii şi înveţi, iar apoi 

aplici noile cunoştinţe. 

semestrul I- cca 100 elevi din clasele a 9-a si a 10-a implicati in programul de iarna, 4 elevi 

ambasadori- echipa de proiect adica:  Andrei Barz - manager proiect, si Raluca Enciu, Cristina 

Vasile si Tania Voinea . 

D-na prof. Ion Veta continua activitatea in cadrul clubului Impact in care sunt implicati in jur de 30 

de elevi ce desfasoara numeroase activitati de voluntariat si in interesul comunitatii. 

OLIMPIADE: 

 

LIMBA ENGLEZA: 

- Membrii comisiei au organizat si desfăşurat faza pe scoală a olimpiadei la limba engleză,  

realizând selecţia loturilor olimpice – ianuarie  2016; 

-  Dumitru Lucia, Preda Graţiela, Barz Adela şi Vişinescu Alina au facut parte din comisiile  de 

propuneri de subiecte pentru faza judeţeană si de corectare şi evaluare; Dumitru Lucia face parte din 

comisia de propunere de subiecte pentru etapa naţională a Olimpiadei de limba engleză. 

 

LIMBA FRANCEZA 

- Membrii comisiei au organizat si desfăşurat faza pe scoală si locala a olimpiadei la limba franceza,  

realizând selecţia loturilor olimpice – ianuarie, februarie 2016; 

- Parapiru Monica face parte din comisiile  de propuneri de subiecte pentru faza judeţeană si de 

corectare şi evaluare a Olimpiadei de limba franceza 

 

Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare,  proiecte şi parteneriate  şcoala – comunitate locală 

 

- Contractul de parteneriat cu Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti , încheiat de dna 

prof. Adela Barz, continuă prin participarea C.N.”Barbu Ştirbei” la concursul „Lecţii cu Nichita”.   

- Dna prof. Veta Ion este lider al Clubului „IMPACT”, care a organizat proiecte pentru 

comunitate prin educaţia non-formală. 

 

Responsabil comisie metodica, 

Parapiru Monica 

 

 

http://www.aiesec.ro/
http://www.growedu.ro/
http://www.growedu.ro/pls/


 

VIII.3. ȘTIINTE  

Cei 9 membri ai ariei curriculare au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Elaborarea planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de conţinut în conformitate cu 

programele în vigoare; 

 Avizarea disciplinelor opţionale la inspectorul de specialitate pentru anul şcolar 2016-2017 

 Evaluarea iniţială a elevilor claselor IX urmată deidentificarea lacunelor existente şi 

stabilirea măsurilor necesare reglementării situaţiei; 

 Utilizarea unor metode activ-formative în predarea-învăţarea;   

 Evaluarea continuă a elevilor prin îmbinarea metodelor tradiţionale cu metode şi tehnici 

moderne ; 

 Promovarea autoevaluării și interevaluării, precum și înregistrarea activităţilor de evaluare şi 

notarea conform reglementărilor legale în vigoare. 

 Evaluarea prin realizarea de material didactic 

 Realizarea de experimente ”cu ce gasim acasa” 

 Evaluarea rofesorilor de știință de reprezentanții MEN 

 Pregătirea  elevilor în vederea participării la olimpiadele şcolare şi respectiv la sesiunea de 

comunicari si referate ştiintifice etapa locală şi judeţeană cu program de lucru saptamanal; 

 Pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a pentru examenul de bacalaureat şi simularea 

acestuia în cursul lunii ianuarie 2017 

 Rezultate deosebite la examenul de bacalaureat 

 Realizarea unor parteneriate locale si interjudetene dupa cum urmeaza: 

 

 Organizarea unei activitati de educatie pentru sanatate desfasurata cu ocazia Zilei Mondiale 

Impotriva Fumatului : au participat profesorii de biologie si asistenta Ene Carmen (spitalul 

de pneumologie Calarasi) si elevii claselor a IXa E si a XIa E; 

 Participare, în calitate de voluntari la activitatea extraşcolara ecologică “Natura cel mai bun 

profesor  ” , elevii clasei a  X a E si a XIa E; 

 Organizarea “Săptămânii Educaţiei Globale” cu tema “Atitudine pentru lumea noastră”; 

 Participarea la acţiunile metodice din şcoală şi la nivel judeţean; 

Realizări  

- Realizarea analizei şi a diagnozei activităţilor desfăşurate (raportul de activitate a sarcinilor 

rezultate în urma consfătuirilor din luna septembrie). 

- Realizarea documentelor:  planificări anuale, planificările unităților de învățare, activităţii 

manageriale la toate nivelele. 

- Stabilirea structurii portofoliului pentru profesori şi elevi. 

- Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare: test inițial, test 

predictiv, evaluare orală şi în scris, teze, simulări, portofolii, caiet şi plan de evaluare pe 

discipline, valorificarea  rezultatelor evaluării. 

- Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează: portofolii, caiete 

de notițe, teste, variante pentru bacalaureat; 

- Asigurarea organizării şi desfăşurării pregatirii elevilor pentru examenul de bacalaureat: ore 

de pregatire suplimentare, verificarea prezenței acestora, legătura cu parinții și implicarea 

lor. 



 

- Pregătirea elevilor pentru olimpiade, concursuri, simpozioane ,cu rezultate:prof.M.Cristian: 

cls. aIXa 2 premii III si 3 mentiuni / cls. a XIa 1 premiu II; prof.M. Dinca: cls. a Xa 1 

mentiune si cls. a XIa  1 premiu III.Premiul I la concursul ,,Sanitarii Priceputi,, la nivelul 

catedrei. 

        -     Sustinerea  in cadrul actiunii metodice pe semestrul I a lectiei    ,,Diviziunea celulara 

cariochinetica mitotica,, si a referatului ,,Dezvoltarea gandirii critice in cadrul lectiilor de biologie,,  

de catre d-na prof. Cristian Marioara  .      

       -      Desfasurarea olimpiadei de biologie faza judeteana 

       -       Inspectarea la clasa si documente scolare de catre inspectorul din minister/ calificativ F.B. 

 

Dificultăți 

- Lipsa de motivație 

- Dezinteresul elevilor 

- Probleme familiale ale elevilor 

- Bagajul slab de cunoștinte din anii anteriori 

 

Noi puncte de acțiune  

 

- Corelarea teorie, cu  lucrările practice de laborator, și rezolvări de probleme; 

- Verificarea cunoştiţelor elevilor la materiile pentru bacalaureat şi informarea părinţilor 

despre nivelul real  

- Organizarea pentru examenul de bacalaureat a simulărilor la fiecare sfârşit de semestru,   

- - Organizarea   şi pregătirea concursurilor şcolare, interdisciplinare, fazele pe şcoală, județ. 

- Asigurarea fluxului informaţional, eficientizarea comunicării 

- Crearea imaginii pozitive prin promovarea de bune practici. 

 

Activitatea personalului didactic ( proiectare, predare-învățare-evaluare, reglare / remediere, 

diferențiere a demersului educațional )   

Planificarea și proiectarea activității didactice. 

 raportarea proiectării la rezultatele evaluărilor naţionale/locale ale propriilor elevi, dar şi la 

nivelul localităţii/şcolii și preocuparea permanentă pentru ameliorarea acestor rezultate;                                                                                               

 studierea și cunoașterea documentelor specifice proiectării;   

 realizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea 

anuală/semestrială și proiectarea unităților de învățare/lecțiilor; 

 elaborarea de materiale didactice: fișe de lucru, prezentări PPT, suport de curs, etc.; 

 selectarea și alegerea manualelor și materialelor auxiliare adaptate profilului liceului și 

colectivelor de elevi; 

 stabilirea achizițiilor anterioare și a performanțelor elevilor prin teste inițiale și sumative, 

precum și conceperea unor strategii adecvate, în concordanță cu nivelul achizițiilor 

anterioare și cu performanțele acestora; 

 realizarea unui program diferențiat care a vizat pregătirea pentru performanță și pentru 

bacalaureat; 

 utilizarea în proiectare a sistemului integrat  AEL, a platformei de evaluare INSAM, a 

mijloacelor existente ( internet, filme documentare, suport de curs electronic, fișe de lucru, 

jocuri didactice) etc.; 



 

 reflectarea transdisciplinarității în proiectarea didactică; 

 

Strategiile de predare centrate pe elev și metodele utilizate 

 

 conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă și integrală a materiei 

prevăzută de programa școlară; 

 adaptarea strategiilor didactice la particularitățile claselor de elevi și la motivațiile acestora; 

 corelarea strategiilor didactice cu obiectivele și conținuturile unităților de învățare; 

 corelarea cunoștințelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoștințelor; 

 integrarea în cel puţin 30% din activităţile de învăţare, în fiecare semestru, a metodelor 

activ-participative; 

 consecvenţă în utilizarea terminologiei specifice disciplinei; 

 adaptarea limbajului în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor 

asigurând calitatea transmiterii informaţiilor; 

 integrarea raţională a auxiliarelor în demersul didactic; 

 activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare și 

activitate suplimentară pentru performanţă; 

 asigurarea unei ritmicități a notării şi a informării elevilor, a familiilor lor cu privire la 

rezultatele obţinute ( utilizarea cataloagelor virtuale ); 

 folosirea feed-back-ului furnizat de elevi, părinţi, colegi pentru reglarea ritmului de 

parcurgere a materiei; 

 implicarea proprie şi cu elevii în activităţi de investigare/aplicare/cercetare; 

 preocupare permanentă pentru cunoaşterea elevilor şi depistarea/cunoaşterea cazurilor care 

necesită abordări speciale; 

 formarea și dezvoltarea la elevi a capacității de lucru în echipă. 

Nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare, raportat la standardele educaționale 

naționale (curriculare și de evaluare ) 

Gradul de atingere a standardelor și a competențelor de către elevi. 

 folosirea evaluării pentru a conduce la ameliorarea şi/sau dezvoltarea procesului didactic;  

 preocuparea pentru promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare; 

 motivarea notelor acordate, în termeni accesibili, atât elevilor cât şi părinţilor;  

 comunicarea rezultatelor prin întâlniri programate cu părinţii;  

 asistenţa şi consilierea oferită familiilor pentru corijarea deficienţelor elevilor; 

 promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, respectiv de evaluare colegială; 

 utilizarea diverselor instrumente de evaluare: teste de concepție personală, teste de pe 

platforma INSAM, teste din banca de instrumente de evaluare unică, portofolii. 

 

Modul de aplicare a curriculum-ului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la 

decizia școlii în dezvoltarea locală și calitatea activităților extracurriculare realizate  

 proiectarea activităţilor extracurriculare pe baza consultării elevilor, a familiilor lor şi 

stabilirea de obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările în vigoare; 

 selectarea şi asigurarea materialelor necesare realizării activităţilor extracurriculare; 

 îndrumarea şi supravegherea elevilor în desfăşurarea activităţilor extracurriculare, dar și 

stimularea elevilor în vederea realizării activităţilor propuse în termenul stabilit; 



 

 atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare. 

Activități extacurriculare desfășurate de membrii comisiei: 

- d-na director Amza Eufrosina: Curs - "Învățăm să trăim împreună” - organizator de curs 

                                                     Curs -  ” Euromanager”  

- prof. Pițirigă Luiza - organizarea și participarea la excursia ocazionată de absolvirea liceului - cls. 

a XII-a E, precum și la festivitatea ultimului clopoțel. 

 

Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 

 respectarea programului de lucru și a tuturor atribuţiilor prevăzute în fişa postului; 

 realizarea portofoliului personal al cadrului didactic şi actualizarea lui periodica; 

 respectarea tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECTS, Consiliu 

Local, etc 

 participarea la şedinţele CP şi a consiliilor claselor; 

 popularizarea ROI în cadrul colectivelor de elevi, în rândul părinţilor; 

 respectarea ordinelor şi legilor în vigoare, a regulamentului şcolii, respectarea termenelor de 

execuţie; 

 colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţi economici, cu părinţii, cu presa, cu 

factorii de cultură, etc. 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

Daniela Vintilescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.4. INFORMATICA 

 

                      Catedra de informatică 

     În cadrul catedrei de informatică își desfășoară activitatea următoarele cadre didactice: 

- Anghel Marian – profesor gradul definitiv 

- Dumitrescu Gica – profesor gradul I 

- Hreniuc Augustina Ema – profesor gradul I 

- Hreniuc Toader – profesor gradul I 

- Șerban Gabriela – profesor gradul I 

- Vișan Alina – profesor gradul definitiv 

 

 Proiectarea activităţii didactice 

               Activitățile didactice la disciplinele Informatică și TIC au fost planificate, proiectate și 

realizate cu respectarea  programei școlare și a metodologiei în vigoare. Documentele 

proiective(planificările calendaristice și proiectele de lecție) au fost adaptate la caracteristicile și 

nivelul de pregătire al fiecărui colectiv de elevi în parte.  

              Au  fost elaborate programa pentru Centrul de Excelență în Informatică,  programa 

pentru elevii cu ritm scăzut de învățare, precum și graficul cu temele pentru pregătirea elevilor 

care susțin disciplina Informatică la Examenul de bacalaureat.  Pregătirea elevilor pentru 

olimpiadele și concursurile școlare de informatică și TIC s-a realizat în fiecare sâmbătă, începând 

cu ora 9.00. La aceste cursuri participă elevii din toate clasele de specialitate, cu precădere elevii 

din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a. Tot, în ziua de sâmbătă, pentru elevii cu ritm scăzut de învățare 

la disciplina Informatică au fost organizate cursuri de recuperare. La aceste cursuri au participat 

foarte mulți elevi din clasele a IX-a. Pregătirea elevilor pentru Examenul de bacalaureat s-a 

realizat în fiecare săptămână, joi de la ora 14.
00

. 

 

Realizarea activităţilor didactice 

              În activitatea la clasă, profesorii care predau disciplinele informatice, au utilizat la clasă 

forme de activitate și  strategii de lucru cu caracter aplicativ, orele desfășurându-se în 

laboratoarele de informatică ale unității școlare. Elevii au aplicat cunoștințele asimilate realizând 

programe pe calculator în limbajele C++, Pascal, C#, Visual Fox, PHP,  MYSQL și mediul de 

programare Android(limbajele Java și XML) (la orele de informatică) sau prin crearea de proiecte 

la orele de TIC.   

             Realizările deosebite ale elevilor au fost prezentate în fața clasei, folosind tabla 

inteligentă și videoproiectorul. Elevii au lucrat individual și în echipă, temele date au vizat 

dezvoltarea deprinderilor de lucru individual și formarea competențelor de lucru în echipă. La 

orele de laborator au fost aplicate sarcini de lucru diferențiate, în funcție de nivelul de pregătire( 

elevi capabili de perfomanță, respectiv elevi cu ritm scăzut de învățare) sau în funcție de opțiuni: 

elevi din clasele de matematică-informatică intensiv engleză, care au optat să studieze în plus, 

limbajul C++.  

  Elevii din clasele a XI-a și a XII-a și-au realizat programe și proiecte pentru diverse teme,   

  simulând echipa programatorului șef dintr-o instituție de profil. 

 Modernizarea laboratoarelor de informatică prin achiziționarea de calculatoare noi a avut ca              



 

efect creșterea performanțelor elevilor prin  utilizarea softurilor noi. Astfel, elevii din calasa a XII 

– a, specializarea matematică – informatică, intensiv informatică, care au susținut Examenul de 

atestare profesională au realizat aplicații pe calculator de o înaltă ținută profesională. 

              Evaluarea rezultatelor învăţării 

 S-au aplicat toate formele de evaluare a elevilor, în funcție de situațiile de învățare și de 

obiectivele urmărite.  Au fost aplicate la toate clasele testele predictive. Testele au fost 

interpretate, comunicate elevilor și  discutate cu aceștia. Interpretarea testelor s-a realizat conform 

unei proceduri. În activitatea de proiectare și organizare a lecțiilor profesorii au ținut seama de 

rezulatele evaluării, prin aceasta s-a urmărit îmbunătățirea activității de predare – învățare - 

evaluare. Evaluarile sumative și evaluările finale au fost realizate de cele mai multe ori pe 

calculator, promovând astfel și autoevaluarea elevilor. 

 Una dintre metodele de evaluare frecvent folosite este portofoliul, mai ales în cazul 

proiectelor realizate în echipă. Majoritatea elevilor au elaborat pe parcursul anului școlar cel puțin 

două referate pe o temă dată sau au participat la realizarea unui proiect, lucrând individual sau în 

echipă. Referatele au fost prezentate la clasă în fața elevilor, prezentarea a fost urmată de dezbateri 

și aprecieri din partea elevilor. Elevii din clasele a XI-a B și a X-a C au realizat aplicații și 

programe care pot fi folosite în predarea unor discipline cum ar fi: matematică, fizică, biologie, 

chimie și geografie sau informatică. Elevii din clasele a IX-a  și a X-a,  specializarea matematică – 

informatică, intensiv informatică au fost evaluați atât în ceea ce privește algoritmica și 

programarea, cât și în domeniul TIC. Am constatat că elevii știu să elaboreze un algoritm pentru 

probleme de complexitate medie, respectiv să elaboreze programe pe calculator în limbajul C++. 

La disciplinele TIC, proiectele realizate sunt de calitate, elevii au demonstrat că pot aplica cu 

success cunoștințele din acest domeniu. 

 Majoritatea elevilor și-au evaluat cunoștințele în domeniul programării  prin participarea la 

Evenimentul internațional ,,Ora de programare”, olimpiadele și concursurile județene de 

informatică. 

           Managementul clasei de elevi 

            La începutul semestrului I, elevii au fost informați în legătură cu obiectivele disciplinei, 

cunoștințele care trebuie asimilate, lucrările practice care urmează a fi realizate și modalitățile de 

evaluare. Au fost stabilite modalitățile de comunicare (comunicare directă, e-mail, blog sau pe 

platformă virtuală) și modul de utilizare a tehnicii de calcul. Elevii au fost informați în legătură cu 

modul de înscriere și de lucru la Centrul de Excelență pentru Informatică, orele de pregătire 

suplimentară pentru performanță(concursurile și olimpiadele școlare)  sau examene naționale.                               

              În activitatea la clasă, elevii au fost tratați diferențiat, în funcție de capacitățile intelectuale 

ale fiecăruia și de nivelul de pregătire. Motivarea elevilor pentru studiu s-a realizat prin implicarea 

acestora în activități de interes pentru ei ( învățarea unui nou limbaj de programare(C#, a  limbajului 

HTML pentru editarea paginilor web sau a limbajului Java etc.), sau invățarea în paralel a două 

limbaje de programare (Pascal și C), cum este cazul  multor elevi de la clasa a IX-a B. 

 Notarea elevilor s-a realizat ritmic,  evaluarea s-a realizat pe toată perioada anului școlar. 

Elevii au fost informați în legătură cu notele primite. 



 

 Atitudinea elevilor față de școală este bună. În ceea ce privește interesul pentru disciplinele 

informatice, acesta este în creștere. Interesul elevilor pentru informatică crește o dată cu maturizarea 

elevilor și aprofundarea cunoașterii în domeniul acestor discipline. Foarte mulți elevi din clasele a 

IX-a și a X-a, frecventează cursurile Centrului de informatică și respectiv, orele de pregătire pentru 

Examenul de Bacalaureat. 

 Pregătirea elevilor din clasa a XII – a pentru susținerea examenelor naționale 

  Au fost elaborat temele  și subiectele pentru proba orală a Examenului de atestare 

profesională a elevilor din clasa a XII-a -  specialitate matematică-informatică, acestea fiind postate 

pe site-ul colegiului și la avizierul catedrei de informatică. Elevii au fost instruiți în legătură cu 

desfășurarea Examenului de atestare profesională și modul de realizare a proiectului, respectiv a 

lucrării de diplomă. 

           Elevii din  clasa a XII-a, specialitatea  matematică – informatică și-au ales temele pentru 

lucrările ce le vor prezenta la Examenul de atestare profesională. În ceea ce privește pregătirea 

elevilor pentru Examenul de bacalaureat, aceasta se desfășoară în fiecare joi, după ore (câte două 

sau trei ore). Pregătirea s-a realizat pe baza programei, utilizând subiectele propuse spre rezolvare. 

          Toți membrii catedrei de informatică au participat la organizarea și desfășurarea simulării 

Examenului de bacalaureat. Rezultatele obținute de absolvenții claselor a XII-a, specializarea 

matematică-informatică la Examenul de atestare profesională, respectiv la evaluarea competențelor 

digitale sunt bune și foarte bune. Toți elevii au promovat la Examenul de atestare profesională, 

respectiv la proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat. 

La Examenul de Bacalaureat, proba E(d) – disciplina informatică, promovabilitatea a fost de 100%. 

Întrunirile Comisiei metodice 

               În cadrul catedrei au fost discutate următoarele probleme: identificarea fondurilor pentru 

modernizarea laboratoarelor de informatică, organizarea și desfășurarea orelor de laborator și 

asigurarea integrității bazei materiale, aplicarea testelor inițiale, rezultatele obținute la testări și 

modul în care folosim aceste rezultate pentru îmbunătățirea activității didactice, notarea elevilor și 

progresul elevilor pe parcursul semestrului , pregătirea Examenului de atestare profesională, 

pregătirea elevilor pentru Examenul de bacalaureat, activitățile desfășurate cu elevii capabili de 

performanță, particparea catedrei de informatică și a elevilor de la clasele de specialitate informatică 

la Evenimentul internațional ,,Ora de programare”, constatările rezultate în urma asistențelor la ore 

realizate de către membrii CEAC, popularizarea activităților pe site-ul colegiului, implicarea unor 

membri ai catedrei de informatică în diverse proiecte. La sfârșitul anului școlar am evaluat 

rezultatelele elevilor obținute la clasă la disciplina informatică, rezultatele la examenele naționale și 

la olimpiadele și concursurile de informatică. 

           

      Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

        Profesorii din cadrul comisiei pentru disciplina informatică au participat la activitaile de 

pregătire și organizare a deschiderii noului an școlar. 



 

       La Evenimentul internațional ,,Ora de programare” elevii de la Colegiul Național ,,Barbu 

Știrbei”  au participat într-un număr foarte mare, rezolvând toate testele propuse și poziționându-se 

pe primele locuri. Ca urmare a acestui eveniment, Colegiul Național ,,Barbu Știrbei” a fost 

identificat pe harta online a programatorilor, elevii și profesorii participanți au primit și câte un 

certificat. La această acțiune s-au implicat toți profesorii care predau disciplinele informatice în 

cadrul colegiului. 

 

Un număr mare de elevi de la clasele de matematică – informatică, intensiv informatică  

au participat la Olimpiada de Informatică și respectiv la Olimpiada de Tehnologia Informației, etapa  

județeană, obținând premii și mențiuni. La Olimpiada de informatică – faza județeană au fost  

obținute următoarele rezultate: Miclăuș Adrian Ștefan – premiul I și calificarea la faza națională    

(prof. Ema Augustina Hreniuc și Toader Hreniuc), Stoica Yonuț-Alexandru – premiul II- clasa a 

IX-a C(Prof. Hreniuc Toader, prof. Gica Dumitrescu), Posea Cătălin Marian – premiul II(prof. Ema 

Augustina Hreniuc și Toader Hreniuc), Văduva Rareş – premiul III- clasa a XII –a A(prof. Ema 

Augustina Hreniuc și Toader Hreniuc) , Dumitrescu Radu-Andrei – premiul II – clasa a X-a 

B(prof. Ema Augustina Hreniuc, Gica Dumitrescu),Dinu Alexandru Valentin, clasa a IX-a D a  

Obținut Premiul I și calificare la faza națională (prof. Gica Dumitrescu), Dinu Alexandru Valentin, 

clasa a IX-a D  a obținut  premiul I  calificarea la faza națională  (prof. Gabriela Tincuța Șerban), 

Vlad Radu Mihai, clasa a XI-a D - Premiul I calificarea la faza națională (prof. Gabriela Tincuța 

Șerban), Costan Adriana Ștefania, clasa a IX-a D – Mențiune(prof. Gabriela Tincuța Șerban),   

Zaharia Cătălin Robert, clasa a IX-a D - Premiul I(prof. Gabriela Tincuța Șerban). 

La Olimpiada de Tehnologia Informației- faza județeană :  Toma Tudor Vladimir din clasa a 

a XI-a B a obținut premiul I și s-a calificat la faza națională (prof. Ema Augustina Hreniuc și 

Toader Hreniuc), Ion Mihnea, clasa a XI-a A  a obținut premiul II (prof. Dumitrescu Gica), elevele 

Pestrițu Rebeca Andreea și Deacu Nicoleta Șemse, clasa a IX-a D - Mențiune(prof. Gabriela 

Tincuța Șerban). 

                      Atât Olimpiada de Informatică – faza județenă cât și Olimpiada de Tehnologia Informației – 

faza județeană au fost organizată la Colegul Național ,,Barbu Știrbei”, la activitățile de pregătire și 

organizare au  participat toți profesorii catedrei de informatică. 

Toate cadrele didactice care predau disciplinele informatice au participat la pregătirea și 

organizarea simulării Examenului de Bacalaureat pe parcusrul acestui an școlar, în calitate de 

profesor corector sau în cadrul comisiei de organizare. 

           Profesorii: Hreniuc Augustina-Ema, Hreniuc Toader, Șerban Gabriela și Vișan Alina au              

participat   la cursul de perfecționare  „Învățând să trăim împreună””, curs organizat în luna                      

noiembrie 2016  de Casa Corpului Didactic Călărași (15 credite).  

           În luna Iulie 2017, profesorii Hreniuc Augustina-Ema și  Hreniuc Toader au participat la 

cursul de metodica predării disciplinei Informatică și TIC în mediul gimnazial, curs oraganizat de 

M.E.N. în colaborare cu Universitatea Politehnică București. 

          În semestrul al II-lea  profesoara  Gica  Dumitrescu  a  participat  la  programul  de  formare 

continuă Manager al sistemelor de management al calității   derulat prin C.C.D. Călărași. 



 

Profesoara Alina Vișan a  participat la seminarul national cu tema „Invatamantul informatic la 

Brasov” desfasurat in data de 21 aprilie 2017 in cadrul facultatii de Matematica si Informatica , 

Universitatea Transilvania Brașov. 

           Profesorii, Hreniuc Augustina-Ema, Dumitrescu Gica și Hreniuc Toader au participat la 

revizuirea programelor școlare pentru clasele V-VIII, pentru disciplina Informatică și TIC.                          

            În calitate de instructori ai Academiei CISCO pentru Colegiul Național ,,Barbu Știrbei” 

profesorii Hreniuc Augustina-Ema și Hreniuc Toader au pus la dispoziția profesorilor care predau 

disciplinele informatice și elevilor de la clasele de informatică programul activităților  și ofertele 

online ale CISCO Academy. 

Profesorii Hreniuc Augustina Ema, Hreniuc Toader și Șerban Gabriela au participat la 

selecția elevilor în cadrul  Proiectul Erasmus+ cu tema ,,Dezvoltarea de abilități în aplicații 

Android și programarea platformelor comerciale”, pentru cele două fluxuri de elevi care au pentru 

perfecționare în Spania în anul școlar 2016-2017. 

 Profesorii au participat și la  cursul de limbă spaniolă organizat în cadrul acestui proiect, 

precum și la întâlnirile cu părinții elevilor din cadrul acestui proiect, întălniri organizate de 

managerul proiectului, prof. Marinela Dincă. 

 La sfârșitul lunii aprilie – 2017, profesoara Șerban Gabriela, împreună cu 16 elevi din 

clasele a X –a și a XI –a (flux 1) au participat la Sevilla – Spania, la pregătirea în domeniul 

programării platformelor comerciale, în cadrul Proiectul Erasmus+ cu tema ,,Dezvoltarea de 

abilități în aplicații Android și programarea platformelor comerciale”. 

           În perioada 8-19 mai 2017, profesorii Hreniuc Augustina-Ema și Hreniuc Toader, împreună 

cu 16 elevi din clasele a X-a și a XI –a (flux 2) au participat la Sevilla – Spania, la pregătirea în 

domeniul programării Android, în cadrul Proiectul Erasmus+ cu tema ,,Dezvoltarea de abilități în 

aplicații Android și programarea platformelor comerciale”. Elevii din ambele fluxuri au primit 

aprecieri laudative din partea gazdelor. Aplicațiile realizate după perioada de formare sunt de 

calitate, unele dintre acestea (cum ar fi: accesarea orarului de pe telefonul mobil) for fi folosite în 

cadrul școlii. 

Profesoarele Dumitrescu Gica și Șerban Gabriela au participat la proiectele: "Criza 

refugiatilor intr-o Europa a valorilor"  -  Concursul national pentru liceeni Euroscola, editia 2016 și  

 Euroscola  Day Strasbourg – februarie 2017 

Profesoarele: Dumitrescu Gica, Hreniuc Augustina-Ema și Șerban Gabriela au organizat 

examenele și testările susținute de elevi in vederea obținerii  permisului ECDL. Profesoara Șerban 

Gabriela a participat la Excursia de studiu la Casa Experimentelor din Bucuresti, cu elevii claselor a 

IX-a și a XI-a. 

Profesorul Hreniuc Toader, în calitate de membru CEAC, a postat pe platform CEAC 

documentele privind activitățile Colegiului Național ,,Barbu Știrbei”, realizând și asistențe la orele 

de informatică.. 

Profesorii Hreniuc Toader și Hreniuc Augustina-Ema au efectuat în luna noiembrie 2016 o 

excursie de studiu cu peste 60 de elevi din clasele a X –a C, a X-a A, a X-a B  și a XI-a B la Sibiu și 



 

respectiv, la Alba Iulia..Elevii au vizitat Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Cetatea Alba  

Carolina din Alba Iulia, precum și multe alte muzee și edificii importante din aceste două orașe. De 

asemenea au fost vizitate Mânăstirea Cozia și Mânăstirea Curtea de Argeș 

 

             În Consiliul profesoral și în cadrul discuțiilor avute cu echipa managerială au fost  făcute 

propuneri pentru asigurarea disciplinei în școală și pentru combaterea violenței și comportamentelor 

nesănătoase în mediul  școlar, cadrele didactice de la catedra de informatică implicându-se  activ la 

toate acțiunile școlii. 

     În cadrul Consiliului clasei au fost purtate discuții în legătură cu notarea elevilor și 

gestionarea temelor pentru acasă și în legătură cu disponibilitățile elevilor pentru performanță.         

 

                                                                                      Prof. Hreniuc Toader 

                                                              

                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.5. MATEMATICA 

 

Puncte tari:  

 Profesorii de matematică din Colegiul Național „Barbu Știrbei” au un nivel înalt de 

competență didactică și profesională .Experiența la catedră, dar și preocuparea permanentă 

pentru perfecționarea științifică și metodică,sunt atuuri în  activitatea cu elevii; 

 Demersul didactic se desfășoară pe baza unor strategii clare, interactive, menite să motiveze 

elevul pentru cunoaștere, să-l atragă spre studiul matematicii și a științelor, să descopere 

abilitățile de calcul, de rezolvare a problemelor.Desfășurarea orelor de matematică în 

cabinetele de matematică utilizarea videoproiectorului, a calculatorului, a conexiunii la 

internet a permis modernizarea orelor de matematică. 

 În cadrul  proiectului   Erasmus+, Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul 

educatiei scolare profesorii de matematică Constantin Irina și Marinache Dan participanți 

la proiectul Digitalization of Teaching for Curricular  Innovation  and Professional  

Development for Teachers au desfășurat activitățile planificate de diseminare.   

Astfel în cadrul consfătuirilor cu  profesorii de matematică  profesorii  au  prezentat 

colegilor  pe scurt cursurile  parcurse și concluziile desprinse din aceste activități. 

Experiența acumulată în aceste activități de formare permite îmbunătățirea activității 

didactice,proiectarea și  desfășurarea de ore atractive și eficiente. 

 Și în acest an școlar au optat pentru clasele de matematica-informatica și științe din colegiu 

elevi care au încheiat clasa a VIII-a cu medii mari ,elevi în mare măsură preocupați de 

nivelul pregătirii lor școlare; 

 Există  în colegiu elevi capabili de performanță la matematică, îndrumați în cadrul orelor de 

pregătire suplimentară și încurajați să participe la concursuri, olimpiade (participare la etapa 

națională a olimpiadei de matematică și de lingvistică); 

 Toți profesorii de matematică  au organizat săptămânal program de pregătire pentru simulare 

și pentru examenul de bacalaureat; 

 Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat au fost foarte bune, fiind vizibil progresul 

elevilor pe parcursul anului școlar (comparativ cu testul inițial și simularea examenului); 

 Rezultate bune la examenele de admitere în învățământul superior (elevi admiși cu bursă la 

A.S.E.,Universitatea Politehnică, etc). 

 Rezultate concursuri școlare anul școlar 2016-2017: 

 

Nr.crt. Nume și prenume Cls. Concurs Premiul Profesor 

 

1 Brândușoi Simona XI „Ion Onuță” I Iscru Gabriela 

2 Apostol Ștefan 

Antonio 

XI „Ion Onuță” III Iscru Gabriela 

3 Blaja Bianca 

Mihaela 

XII „Ion Onuță” I Moisescu Dana 

4 Filip Fabian IX Concurs Călărași-Silistra II Ionescu Corina 

5 Iordache Ștefan IX Concurs Călărași-Silistra III Ionescu Corina 

6 Gavrilă Carmen X Concurs Călărași-Silistra I Constantin Irina 

7 Miclăuș Adrian XI Concurs Călărași-Silistra II Marinache Dan 



 

8 Vlad Mihai XI Concurs Călărași-Silistra III Marinache Dan 

9 Neagu Ana-Maria XII Concurs Călărași-Silistra I Marinache Dan 

10 Munteanu Mihaela IX Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

I 

Calificare ON 

Marinache Dan 

11 Cristache Craita IX Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Ionescu Corina 

12 Avrigeanu Teodor IX Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Moisescu Dana 

13 Voinea Tania IX Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Marinache Dan 

14 Pavel Cristian X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

I 

Calificare ON 

Ionescu Corina 

15 Ion Cristiana X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

II 

Calificare ON 

Constantin Irina 

16 Gavrila Carmen X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

III 

Calificare ON 

Constantin Irina 

17 Dumitache Simona X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Constantin Irina 

18 Dumitache Simona X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Constantin Irina 

19 Vasile Cristina 

Bianca 

X Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Constantin Irina 

20 Gavrilă Carmen a 

X-a 

B 

Olimpiada Judeteana de 

matematica 

Premiul I 

Calificare ON 

Constantin Irina 

21 Savin Alin XI Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Marinache Dan 

22 Vlad Mihai A 

X-

aD 

Olimpiada Judeteana de 

matematica 

Premiul I 

Calificare ON 

Marinache Dan 

21 Mihai Alexandru XII Olimpianda de lingvistică-

faza județeană 

Mențiune Iscru Gabriela 

 

 D-na profesoară Ionescu Corina-Mihaela a coordonat  echipele liceului 

participante la  Concursul ” NASA Ames Space Settlement Design Contest 

2017”  cu  proiectele: Amarande, Serotonine si Borealis. Proiectul  ”Amarande” 

a fost distins cu  ”Honorable Mention” și un grup de 7 elevi insotiti de doamna 

Ionescu a participat la conferinta stiintifica internationala desfășurată în Saint 

Louis SUA.  

 

 Rezultatul examenului de bacalaureat 2017 la proba de matematică  sesiunea  

iunie-iulie: 
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După sesiunea din august 2017 au rămas doar 2 candidați care nu au promovat examenul de 

matematică  cu note peste 5  . 

 

Puncte slabe: 

 Creșterea numărului de elevi cu dificultăți  de înțelegere a matematicii și existența unor clase 

supraaglomerate  care  determină suprasolicitarea profesorului  de matematică.  

 Testele inițiale administrate elevilor din clasa a IX-a au arătat că nu există o corelație strânsă 

între mediile de admitere ale elevilor în liceu și cunoștințele acestora. Această situație 

implică un consum de efort și timp pentru a recupera aceste lacune. Constatăm în fiecare an 

creșterea acestor lacune, elevii aproape că știu numai acele tipuri de probleme pentru 

examen. 

 

Propuneri / soluții de optimizare: 

I. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale 

 Utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ și integrarea tehnologiilor informaționale în 

practica didactică curentă. 

 Proiectarea și organizarea constantă a unor secvențe de instruire care utilizează strategii 

interactive. 

 Valorificarea cunoștințelor și experienței dobândite la cursurile de formare în activitatea 

didactică 

 Utilizarea metodelor și tehnicilor alternative de evaluare. 

 Integrarea în demersul didactic a metodelor și strategiilor destimulare a creativității elevilor. 

 Cultivarea capacității elevilor de a-și clarifica conceptele,de a problematiza,de a emite idei 

personale argumentate, de a lucra individual și în echipă. 

II. Monitorizarea participării şcolare, reducerea absenteismului, prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar 

 Popularizarea exemplelor de bună practică la nivelul catedrei de matematică și 

nu numai (activități demonstrative, dezbateri). 



 

 Ameliorarea rezultatelor şcolare și, ca o consecinţă, a celor obţinute la examenele 

naţionale 

 Derularea unor programe de pregătire suplimentară diferențiată (grupe de pregatire pentru 

examenele naționale, cursuri de excelență pentru clasele a IX-a și a X-a); 

 Identificarea dificultăților de învățare în orele de matematică. 

Responsabil Catedra de Matematică,Prof. Constantin Irina 

 
 

Responsabil Catedra de Matematică, 

Prof. Constantin Irina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.6. OM SI SOCIETATE 

 

A. Catedra de istorie  

B. Catedra de geografie  

C. Catedra de științe sociale 

D. Catedra de religie 

E. Catedra de muzica și desen 

F. Catedra de educație fizică și sport 

 

Activitatea catedrelor componente se desfășoară cu profesionalism, pe măsura prestigiului de care 

se bucură această instituție. Reperele activității didactice sunt calitatea, respectul față de comunitate, 

transparența evaluării, cooperarea cu toți factorii interesați. Considerăm această arie curriculară ca 

având o importanță strategică pentru orientarea întregului efort școlar în direcția dezvoltării 

intelectuale, cu caracter aplicativ, moral, în direcția atașamentului pentru valorile fundamentale ale 

poporului român: demnitatea, onoarea, cinstea şi credința în Dumnezeu! Se îmbină aici seninătatea 

și seriozitatea demersului științific al geografiei, cu spiritul analitic al disciplinelor sociale, cu 

suplețea educației fizice și frumusețea artelor, cu transcendența istoriei și binecuvântarea divinității.  

 

1. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ: ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE STUDIU 

(BAZA MATERIALĂ) 

 

1.1. Existența și caracteristicile spațiilor școlare: toate disciplinele din arie beneficiază de 

cabinete, sală și teren de sport la cele mai înalte standarde în domeniu. Noua clădire a 

liceului creează o atmosferă universitară, emulație pentru pregătirea științifică, impune 

respect pentru instituția școlii. 

1.2. Dotarea spatiilor școlare cu mijloace de învățământ, auxiliare curriculare, tehnologie 

informatică și de comunicare: 

- cabinetul de geografie, sala Ad Astra de la demisol: tablă interactiva “Smart”, televizor 

smart – diagonala 101”, videoproiector, laptop, whiteboard, tablă, hărți, suport de hărți, 

dulap de hărți, dulap materiale didactice, catedră birou, Internet, planșe, 4 globuri 

geografice, 2 panouri de plută, 26 atlase geografice generale. 

- cabinetul de istorie, parter: tabla interactivă “Smart”, videoproiector, un computer, 

whiteboard portabil, hărți, suport de hărți, Internet, planșe, un panou. 

- sala de sport modernă, teren de sport cu zgură, porți de handbal și clădire anexă cu 

vestiare și dușuri funcționale. 

- cabinet de religie. 

- cabinet de științe sociale. 

1.3. Accesibilitatea si utilizarea spatiilor școlare:   

                - elevii și cadrele didactice au acces la spațiile școlare destinate studiului geografiei, 

istoriei, științelor sociale, educației fizice, muzicii, desenului și religiei în mod aleatoriu, s-a optat 

pentru sistemul fixării cadrelor didactice la cabinete, deschizând larg accesul și utilizarea eficientă a 

dotărilor materiale. Materialele didactice și echipamentelor electronice sunt în perfectă stare de 

funcționare. 

                - elevii si cadrele didactice au acces la echipamentele, materialele, mijloacele de 

învățământ și auxiliarele curriculare existente în dotare. 



 

 

OBSERVATII: nu exista spatii special amenajate si mijloace didactice pentru desfășurarea orelor de 

muzică și desen. 

2. EFICACITATE   EDUCATIONALA:  SISTEM DE INVATAMANT COMPATIBIL CU 

NORMELE U.E.  
2.1.  Obiective - în scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia 

metodică „Om si societate” și-a propus atingerea următoarelor obiective (devenite o 

continuitate în practica didactică):  

 proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor 

roluri ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, 

moderator, partener sau evaluator;  

 identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească 

temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă; 

 dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei 

bune încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor 

valori şi atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea 

contextuală a unor informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen 

naţional, european ori universal; 

 formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta 

discernământ în argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi 

estetice 

 creşterea ponderii activităţilor independente, diferențiate sau de grup;  

 adaptarea procesului de predare - învățare - evaluare la nevoile elevilor cu cerințe 

educative speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal 

 monitorizarea progresului şcolar;  

 educarea spiritului de disciplină şi colaborare;  

 imparțialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii 

organizarea de activităţi extracurriculare; 

 cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de 

evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către 

elevi)atât în forma sa clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, 

investigaţie, autoevaluare;  

 realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei;  

 sprijinirea integrării profesorilor debutanţi;  

 perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice;  

 ameliorarea bazei materiale. 

 

2.2.  Diagnoza activității desfășurate în 2016/2017. Activitatea la nivelul comisiei metodice 

„Om şi Societate” a avut următoarele realizări:  

 proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în 

vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în 

procesului instructiv-educativ;  

 a fost dezbătut și adoptat planul managerial si cel operațional la nivelul comisiei; 

 au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ; activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, 

centrându-se pe promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de 

nivelul elevilor;  



 

 a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor școlare 

(planificări, proiecte didactice, teste inițiale, teste de evaluare sumativă); 

 strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor;  

 cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale; elevii au fost sprijiniți în atingerea 

performanțelor școlare prin activități de pregătire suplimentară;  

 procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cât și prin metode alternative; 

 cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice 

pentru fiecare disciplină;  

 au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost 

realizate planșe, hărți, bloc-diagrame); 

 au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria 

naționala prin organizarea unor manifestări. 8 octombrie; 25 octombrie; 1 decembrie; 24 

ianuarie; 16 – 18 aprilie; 1 mai; 25 mai; 28 mai.  

În urma unei scurte analize a activității din semestrul I - anul școlar 2015 – 2016 pot fi 

evidențiate următoarele aspecte:  

 puncte tari:  

o respectarea planului operațional propus la anului școlar; 

o o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate 

celelalte comisii metodice; 

o disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul 

de predare învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe 

grupe); 

o evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă; 

 puncte slabe:  

o material didactic insuficient sau degradat; 

o unele cadrele didactice nu au întreaga normă didactică în unitatea școlară, 

de exemplu: responsabilul comisiei;  

o lipsa de interes nu permite obținerea de performanțe, la olimpiadele de 

specialitate, cu un număr mai mare de elevi. 

Pentru semestrul I se poate observa o continuare a aspectelor bune semnalate în anul școlar 

precedent. 

 puncte tari: 

o proiectarea activității a corespuns realizării activităților didactice. 

o au fost concepute instrumente diverse de evaluare și de autoevaluare a 

progresului realizat de elevi. 

o au fost completate unele lipsuri de materiale didactice la majoritatea 

disciplinelor din arie (în special manuale și atlase școlare). 

o adecvarea situațiilor de lucru la conținuturi, în funcție de tematica orelor 

și de specificul grupului de elevi; 

 puncte slabe: 

o insuficienta motivare a elevilor pentru o mai bună implicare în activitățile 

propuse; 

o se observă o atitudine de evitare, din partea elevilor, a orelor din cauza 

lipsei vestiarelor dotate cu cabine de duș, unde se pot spăla și schimba de 

hainele transpirate; 

o mari întârzieri în predarea conținuturilor la geografie, pentru clasa a IX-a, 

din cauze densității materiei și timpului redus alocat. Aceasta este o 

problemă națională, parcurgerea parțială a materiei este observată la toate 

școlile din țară. 

 

 



 

2.3. Proiectarea curriculumului prin implementarea curriculumului național 

Activitatea desfășurată în cadrul ariei curriculare Om și societate în semestrul I al anului școlar 

2016 – 2017, s-a înscris în cerințele unui învățământ modern (cu o preocupare tot mai mare pentru 

transdisciplinaritate și pentru explicarea tuturor situațiilor de viață preluate din mass-media și din 

experiența elevilor), un învățământ performant și serios (mediile finale au fost mai mari de 7,50, 

rata de promovabilitate, la bacalaureat, a fost de 100 % pentru toți cei care au susținut probe de 

examen din aria curriculară „Om și Societate”. Totodată, ori de câte ori apare o ocazie, profesorii 

noștri folosesc echipamente moderne care includ telefoane „smart”, tablete și computere conectate 

la videoproiectoare).  Pentru clasa a IX-a, la geografie, trebuie găsite soluții de armonizare a 

timpilor didactici la cerințele programei școlare. 

Membrii catedrei au urmărit atent evoluția elevilor și s-au preocupat de asigurarea notării ritmice. 

Au fost cazuri în care notarea s-a făcut spre sfârșitul semestrului, ca efect al evaluărilor finale. 

Testarea inițială la clasele a IX-XII s-a realizat pe baza standardelor de evaluare pentru clasa a 

VIII-a. Testele au conținut toate tipurile de itemi, evaluarea fiind astfel cât mai obiectivă. 

Greșelile tipice se referă la elemente de amplasare corectă, în timp și spațiu a evenimentelor 

descrise, confuzii frecvente: elevii au informații generale dar nu pot explica fenomene de amănunt; 

o parte a elevilor nu poate stabili relații de dependență a unor fenomene față de altele și nu pot 

demonstra relații cauzale între acestea. 

Măsurile ameliorative au presupus recapitulări ale noțiunilor neînțelese de elevi, folosirea de 

strategii didactice tradiționale și procedee activ-participative, dezvoltarea interesului pentru 

elementele de cultură și civilizație. 

2.4. Realizarea curriculumului: organizarea și coordonarea activității  

Considerăm activitatea întregii comisii ca fiind foarte bună, referitor la organizarea și coordonarea 

activităților de realizarea curriculumului. Ca responsabil de arie curriculară, menționez că toate 

întâlnirile membrilor comisiei s-au desfășurat în ambianța cancelariei, nici una dintre întâlnirile 

propuse în planificarea activităților nu s-a desfășurat într-un cadru anume. Au lipsit formalismul și 

atmosfera specifice acestor întâlniri. Un motiv ar fi incompatibilitatea orarului; activitatea încărcată, 

atât în școală cât și în afara acesteia; indisponibilitatea mea, ca principal organizator, din cauza 

programului în circa trei instituții de învățământ, participarea la proiecte extrașcolare. Totuși, 

membrii ariei au continuat să lucreze dând dovadă de un înalt profesionalism și de responsabilitate. 

Au fost formate echipe de elevi și profesori care s-au prezentat foarte bine la olimpiadele școlare. 

Catedra de Istorie are o tradiție îndelungată în realizarea unor activități deosebite, care marchează 

fiecare moment aniversar din istoria țării noastre.  

Dorobanțu Ion – cadru didactic experimentat, cu o îndelungată activitate de inspector de 

specialitate 

 

 

 



 

Herghelegiu  Maricica – doctor în istorie 

Nr. crt. Competiția Elevi participanți Rezultate 

1.  Olimpiada de istorie – faza județeană 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada de istorie – faza națională 

Mușat Oana – IX G 

Culea Andreea – IX G 

Șerban Eduard – IX G 

Mihai Sabin – IX G 

Mihai Ștefania – XI G 

Adem Mihăiță – XI G 

Petrescu Răzvan – XI G 

Mușat Oana – IX G 

I 

2.  Sesiunea de referate și comunicări 

ale elevilor de liceu la Istorie – faza 

județeană 

Sesiunea de referate și comunicări 

ale elevilor de liceu la Istorie – faza 

națională 

Iosif Mihai Alexandru – 

X B 

Mihai Ștefania – XI G 

Iosif Mihai Alexandru – 

X B 

I 

 

II 

3.  Olimpiada de argumentare, dezbatere 

si oratorie – faza județeană 

 

Olimpiada de argumentare, dezbatere 

si oratorie – faza națională 

 Ion Cristiana – 

X B 

 Gavrilă Carmen 

– X B 

 Lățcan Bianca – 

X B 

 ... 

I 

I 

I 

4.  Comunizarea României. Tu ce ai 

face? 
 Mușat Oana – 

IX G – „Bradul de 

Crăciun” 

 

 Membră în Comisia de organizare a fazei județene a Olimpiadei de Istorie 

 Profesor evaluator la Olimpiada de Istorie, faza județeană; 

 Director de turneu la faza județeană a Olimpiadei de argumentare, dezbatere si oratorie, 

Călărași, 23 mai 2017;  

 

Activitatea metodică, științifică şi culturală: 

  Publicaţii 

 „Nedelcu Lixeanu, eroul de la Turtucaia”, în cadrul simpozionului ”Universul științelor”, 

Iași, septembrie 2017;  

 coautor Ghid proiect InnoVet ”Stimulation and Support of Regional VET Stakeholder 

Networks”,  

 

Activităţi desfăşurate la nivel local/județean/ naţional/internațional: 

 la nivel local: activități în cadrul proiectului ”Școală Ambasador” din cadrul Colegiului 

Național ”Barbu Știrbei”, 2017; participare la ”Bursa ofertelor școlare”, mai 2017. 

 la nivel județean: în calitate de profesor metodist ISJ, a efectuat două inspecții privind 

calitatea la unități școlare din județ:  FEG Călărași, Liceul Auto,  Grădiștea și Mănăstirea; o 

inspecție specială pentru susținerea gradului didactic II  prof. Stoiculescu Nicolae de la 

Colegiul Tehnic ”Ștefan Bănulescu”, 8 mai 2017. 

 la nivel național: participarea la programele Junior Achievement. 



 

 la nivel internațional: researcher în cadrul Proiectului ”An Innovative Modular Dual System  

Based on Business Processes Modeling and Simulation for Company Oriented Vocational 

Education and Training  (InnoVET), Erasmus+,  Acțiunea KA2, nr. 2016-1-EL01-KA 202 -

023657); prima vizită în cadrul proiectului la Kavala (Grecia), în perioada 29 XI-2 XII 2016 

și a doua întâlnire la Călărași, 28 II-2 III 2017; activități în cadrul  echipei de gestiune a 

proiectului Erasmus +2015-1-RO01-KA102-014841 ”SudEstRo-AgroVET-Practică pentru 

EuRoCompetențe Profesionale în Agricultură”; activități în cadrul echiperi de gestiune a 

proiectului ERASMUS+ ”Formare profesională fără frontiere pentru creșterea eficienței în 

VET (nr. 2016-1-RO01-KA102-023390”; activități în cadrul”Campaniei globale pentru 

educație”, 9 mai 2017. 

Tudor Constantin – inspector școlar general, doctor în istorie  

 

Catedra de geografie este preocupată pentru ancorarea elevilor în realitățile mediului natural și 

social în care trăim, având o ofertă de activități extrașcolare și transdisciplinare, ce presupun 

deplasări în afara spațiului școlii. 

Marica Carmen – Elena a desfășurat o serie de activități interesante în acest an școlar:  

 Expoziția foto ARTGeografica, organizat de SGR – Filiala Călărași – locul I la secțiunea 

„Peisaj natural”cu lucrarea „La capătul lumii”.   

 Machete „Medii geografice pe Terra”;  

 „Modele de teste, bareme de evaluare si notare pentru concursurile școlare 2016-2017 - Atelier 

de lucru” (în cadrul întâlnirii profesorilor de geografie pe semestrul I);  

 olimpiada de geografie-faza pe școală și faza județeană.  

  

Nr. crt. Competiția Elevi participanți Rezultate 

1.  Olimpiada de Geografie – faza 

județeană 

 

 

 

Olimpiada de Geografie – faza 

națională 

Manciu Ion – IX A 

 

 

 

 

Manciu Ion – IX A 

Locul I 

 A participat la prima întâlnire de proiect European „An Innovative Modular Dual System 

Based on Business Processes Modeling and Simulation for Company Oriented Vocational 

Education and Training (InnoVET)”, proiect finanțat de Comisia Europeana prin noua 

generație de programe ERASMUS+, actiunea KA2 Strategic partnerships for VET (nr. de 

referință al proiectului 2016-1-EL01-KA202-023657) în Kavala, Grecia, în perioada 27-29 

noiembrie.  

 A acordat sprijin suplimentar unui elev cu CES, de la XII E.  

 A deținut funcția de președinte a Comisiei de organizare a concursului de detașare în interesul 

învățământului, în vederea titularizării.  

 A fost responsabilă de CEAC.  

 La nivel județean este profesor metodist la disciplina geografie, pentru care a efectuat două 

inspecții de consiliere la Ulmu și la Grădiștea.  



 

 În cadrul proiectului național „Școli Ambasador ale Parlamentului European” a organizat 

întâlniri cu euro-ambasadori. Colegiul a obținut placheta de „Școală Ambasador a Uniunii 

Europene”. 

Puișor Cristian Silvian - a participat la toate evenimentele organizate în școală și de ISJ Călărași.  

 În octombrie a efectuat o întâlnire de proiect în Cipru, la Nicosia, în cadrul ARiS – Erasmus+ 

 Cerc metodic, „Modele de teste, bareme de evaluare si notare pentru concursurile scolare 2016-

2017 - Atelier de lucru”.  

 Activitățile de la IMPACT, aplicațiile practice de teren, au lărgit sfera aplicării curriculare, 

elevii având ocazia să cunoască alte aspecte formative și educative, pe teme ecologiste clasele a 

IX-a. 

 Expoziție foto ARTGEO și postere „Medii geografice pe Terra”. 

 Responsabil achiziții. 

 Responsabil arie curriculară „Om – societate”. 

 Vizite și drumeții în aria municipiului. 

 Excursie cu elevii clasei a XII-a, la Bușteni. 

 A făcut parte din comisiile de evaluatori la olimpiadele școlare – faza pe școală, faza județeană 

și la bacalaureat (sesiunea de vară + contestații, sesiunea de toamnă). 

 În cadrul proiectului național „Școli Ambasador ale Parlamentului European” a organizat 

întâlniri cu euro-ambasadori. 

Nr. crt. Competiția Elevi participanți Rezultate 

1. Olimpiada de geografie – faza 

județeană 

Chingaru Cătălina – XII F 

Ciobanu Mirela – XII F 

Dumitru Ștefania – XII F 

Dumitru Valentina – XII F 

Radu Bianca – XII F 

Locul I 

Catedra de socio-umane departamentului este centrată pe probleme filosofice şi socio-politice, 

având o contribuţie însemnată la dezvoltarea laturii formative a elevilor, prin îmbogăţirea 

orizontului cunoştinţelor generale ale acestora şi a capacităţii de înţelegere a fenomenelor sociale, 

sub multiplele lor aspecte.  

Decu Marilena a avut o activitate bogată  remarcabilă, pornind de la proiectarea eficientă a 

curriculumului, cum ar fi: 

 conceperea de teste iniţiale, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite 

 aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la toate colectivele de elevi/întocmirea inventarului de 

greşeli tipice şi a cauzelor care le generează 

 preocupare pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă 

 accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor 

 ponderea situaţiilor de învăţare care duc la crearea şi dezvoltarea deprinderilor utile 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor 

 corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare 

 compararea periodică a conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea acestora 

conform situaţiei reale 

 utilizarea resurselor materiale aflate la dispoziţie în unitate  

 conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de 

programa şcolară în vigoare 

 corelarea strategiilor didactice cu conţinuturile şi obiectivele activităţilor  

 cunoaşterea, realizarea şi avizarea documentelor specifice proiectării:  



 

▪ planificarea anuală/semestrială 

▪ proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor 

 adecvarea situaţiilor de lucru la conţinuturi, în funcţie de specificul colectivelor de elevi 

 conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu 

performanţele elevilor. 

În planul realizării activităților extrașcolare a îndeplinit: 

 realizarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului – consilier educativ. 

 asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza 

planificării stabilite (mobilizarea elevilor, îndrumarea şi supravegherea elevilor în desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare, stimularea elevilor în vederea realizării activităţilor propuse în 

termenul stabilit). 

 Coordonator al proiectului național „Școli Ambasador ale Parlamentului European”. 

 Acțiuni antidrog în colaborare cu CEPECA și Poliția Călărași. 

 A participat la acțiuni metodice cu referate, materiale științifice. 

 Evaluator la olimpiada județeană. 

 Acordă sprijin și îndrumă cadrele didactice de specialitate. 

 Membră a grupului de lucru pentru revizuirea / îmbunătățirea noilor programe școlare – 

consiliere și dezvoltare personală – V – VIII, aprobate de OMEN 3393/28 02 2017. 

 „Profesorul anului”, secțiunea educație permanentă! 

Nr. crt. Competiția Elevi participanți Rezultate 

1.  Cu viața mea apăr viața – etapa 

interjudețeană 

Cu viața mea apăr viața – etapa 

națională 

 Locul I 

 

Locul VII 

Dumitru Vasile 

 

Oprea Mariana a continuat activitatea cu elevii, aplicând diverse chestionare în legătură cu 

modalitățile de dezvoltare a imaginii de sine  la vârsta adolescentei, discutând apoi cu elevii 

rezultatele acestuia si a evaluat pe domnii profesori in urma aplicării testelor psihologice. A 

coordonat activitatea de colaborare cu Garda de Mediu și Poliția, antrenând deopotrivă elevi si 

profesori in diferite acțiuni de informare. 

Catedra de religie 

Duță Valentina, împreună cu elevii a fost angajată într-o multitudine de activităţi extracurriculare 

ce au atins direct obiectivele curriculare – partea aplicativă, au înlesnit dezvoltarea personală.  

 A participat la activităţi şi programe de dezvoltare profesională şi a contribuit la activitatea 

generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia.  

 A pregătit loturi pentru concursuri şi pentru olimpiadă.  

 A participat ca evaluator la olimpiada de religie. 

 A participat ca evaluator la concursul „Cu viața mea apăr viața”. 

Nr. crt. Competiția Elevi participanți Rezultate 

1.  Olimpiada de religie – faza județeană 

 

Paraschiv Robert Marian – 

X D 

Mențiune 

Locul II 



 

 

Olimpiada de religie – faza națională 

Dumitrache Alexandru – 

XII B 

Neagu Petronela – XII F 

Dumitrache Alexandru – 

XII B 

Neagu Petronela – XII F 

Locul I 

Premiul special 

 

2.  Cu viața mea apăr viața – etapa 

interjudețeană 

Cu viața mea apăr viața – etapa 

națională 

 Locul I 

 

Locul VII 

Catedra de Muzică și Desen are o importanţă deosebită în curriculum pentru că educaţia plastică 

înseamnă gustul pentru echilibru, gustul pentru frumos, culoare şi armonie. 

Drumea Aurelia - „educația pentru muzică are un caracter permanent, căci muzica acționează 

eficient pe tot parcursul vieții omului, iar din acest motiv, educația muzicală are o importanță 

deosebită, pentru cultura sa estetică, sunetul fiind mai viu, mai penetrant în sensibilitatea omului 

decât cuvântul”. 

 A promovat predarea centrată pe elev, accentuând latura dezvoltării personalității elevului. 

 A dezvoltat un repertoriu de cântece istorice și patriotice, muzică religioasă, colinde și lucrări 

corale cu tematică diversă, cântece populare. 

 A pregătit sărbătoare Crăciunului în școală, oferind audienței un program sofisticat de colinde. 

 Alte activități artistice: 

o Inaugurarea liceului; 

o 1 Decembrie 

o 6 Decembrie – acțiune în incinta Spitalului Județean – Secția Pediatrie 

o ISJ, Primăria Călărași, Primăria Independența 

o Sărbătoarea Primăverii 

o Ziua Europei 

E nevoie de un cabinet de educație muzicală, pentru interpretarea, audierea bună la lecție, pentru 

repetiții la cercul vocal. Întâmpină multe dificultăți în organizarea activităților, neavând o sală 

proprie. 

Catedra de Educație Fizică și Sport pregătește elevii pentru diferite concursuri. 

Dinu Nicolae Viorel este vicepreședinte al Asociației Sportive „Sportul pentru toți” și președinte al 

Comisiei Județene de arbitri și competiții din cadrul Asociației Județene de Handbal. 

Ion Magdalena a îndeplinit funcția de inspector de specialitate. 

La Catedra de Educație Fizică și Sport activitatea s-a desfășurat pe mai multe coordonate. 

OBIECTIVELE CU CARACTER SPORTIV au fost următoarele: 

- cunoașterea colectivelor de elevi, accent pe clasele a IX – a  

- depistarea elevilor cu calități deosebite pentru a fi selecționați în echipele reprezentative ale 

colegiului. 

-pregatirea elevilor din echipele colegiului pentru participarea la competitii. 

-verificarea in cadrul unor competitii cu caracter amical a elevilor care vor alcatui loturile si 

echipele reprezentative ale colegiului. 



 

-obtinerea loturilor fruntase in etapele judetene de volei, handbal, baschet, tenis de masa, sah si cros 

(atat feminin cat si masculin). 

Pentru atingerea acestor OBIECTIVE și-au propus urmatoarele: 

-trecerea probelor si normelor de control de catre toti elevii colegiului nostru.Termen:15 oct.2015. 

-organizarea unui campionat de fotbal in aer liber pe teren cu dimensiuni reduse. 

-organizarea campionatelor de handbal si baschet masculin cu elevii claseor a -IX-a,si a -X- 

OBIECTIVELE CU CARACTER GENERAL 

-Imbunatatirea bazei materiale. 

-amenajarea terenului de volei,baschet si pista de atletism. 

-organizarea unor cursuri de arbitrii cu elevii care manifesta interes si calitati specifice. 

-dezvoltarea la elevi a dragostei pentru practicarea exercitiului fizic si a cunoasterii notiunilor 

elementare din regulamentul sportului indragit. 

-pentru elevi am incercat sa dezvoltam pozitiv musculatura corpului. Aparatul mutifunctional pe 

care sala de sport il dispune  este functional. 

 Rezultatele obtinute de elevii nostrii in cadrul ONSS,pe semestrul I,sunt urmatoarele: 

-tenis de masa locul I etapa judeteana,calificat finala pe tara-Stanciu Alin,cls IXC 

-sah,locul I etapa judeteana,calificat finala pe tara-Vlad Radu Mihai,cls XID 

-cros,locul I etapa judeteana calificata la etapa nationala-Lupu Stefania, cls IXG 

-baschet feminin etapa judeteana,locul I,echipa calificata l;a etapa zonala. 

-baschet masculin etapa judeteana,locul I, echipa calificatala etapa zonala. 

-handbal feminin etapa judeteana locul I,echipa calificata la etapa zonala. 

-handbal masculin  etapa judeteana locul I,echipa calificata la etapa zonala. 

Pe viitor vor actioana în așa fel încat colegiul nostru sa pasteze in continuare emblema liceului cu 

cele mai bune rezultate sportive din judet. 

2.5. Evaluarea rezultatelor școlare s-a realizat prin: 

- testul docimologic (de cunoștințe, pe unități de învățare, de sinteză, de diagnostic, sumative); 

- autoevaluarea; 

- studiul de caz, jocul de rol; 

- proiectul, portofoliul; 

- prezentarea orala pe teme date cu suport vizual (poster, prezentări pe suport electronic PPT, PS, 

PREZI); 

- observarea sistematica a elevilor. 

2.6. Activitatea metodica si de formare continua a cadrelor didactice 

- Membrii colectivului metodic au participat la consfătuirile cadrelor didactice desfășurate în luna 

septembrie 2016 

… 

2.7. Parteneriat școală - comunitate locală. 

… 

2.8. Implicarea membrilor comisiei  in acțiuni de cooperare. 

… 

2.9. Asigurarea unui management performant 

- Membrii comisiei „Om si societate” au întocmit un necesar de materiale pentru dotarea cabinetelor 

de geografie, istorie dar si pentru buna desfășurare a orelor de educație fizica, materiale didactice 

pentru orele de științe socio-umane , religie, desen si muzică. 



 

- Procesarea informațiilor MECTS, ale ISJ Calarasi, asigurarea circulației informației, verificarea 

documentelor școlare, participarea tuturor profesorilor la consfătuiri, cercuri pedagogice si alte 

activități organizate pe linie metodică. 

- Colaborarea cu compartimentele auxiliare: secretariatul, contabilitatea, administrativ. 

 

Puișor Cristian Silvian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.7. FORMARE SI PERFECTIONARE METODICA  
  

Raportul comisiei pentru perfecționare și formare continuă  

          Perfecționarea cadrelor didactice  reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de 

reglare - autoreglare continuă a procesului de învățământ,  la toate nivelurile de referință. 

Dezvoltarea profesională a fiecărui cadru didactic reprezintă un pas important în procesul de 

educație determinând pe termen lung aspecte benefice în procesul educativ, atât pentru profesori cât 

și pentru elevi. 

 Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe orientarea demersului didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice obiective:  

 Asigurarea calităţii actului educaţional 

 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii 

 Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic 

 Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un 

proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din 

şcoala noastră au fost implicate intr-o varietate de activităţi, unele în concordanţă cu evoluţiile din 

planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind 

adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.  

 La începutul anului școlar, cadrele didactice au completat un chestionar de nevoi privind 

formarea continuă în acest an școlar. În urma centralizării rezultatelor s-a stabilit programul de 

formare și perfecționare a cadrelor didactice în conformitate cu nevoile individuale și cu opțiunile 

strategice. 

Activitatea de perfecționare și formare continuă din acest an școlar a urmat direcțiile stabilite în 

Planul managerial și Planul de activități ale comisiei : 

1. Actualizarea bazei de date privind participarea cadrelor didactice la activități de perfecționare 

și formare continuă. 

2.  Identificarea necesităților/modalităților de formare și prefecționare continuă. 

      3. Prezentarea/promovarea ofertei de formare a CCD Călărași, a programul activităților 

metodice, științifice și de perfecționare ale ISJ Călărași pentru semestrul I și semestrul al II-lea. 

      4. Identificarea și informarea cadrelor didactice în legătură cu oportunitățile de formare continuă 

sau de dezvoltare personală prin cursuri și programe de formare organizate de furnizori de formare 

sau instituții din județ sau din țară.  

      5. Prezentarea Metodologiei, calendarului și a documentelor necesare privind înscrierea  la 

examenele de definitivat și grade didactice. 

     6. Implicarea individuală a cadrelor didactice în parteneriate, proiecte si programe educaţionale 

în funcţie de nevoile de formare profesională şi de dezvoltare personală. 

 Modalitățile de realizare a activităților de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice 

din unitatea noastră au fost diverse: 

 studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;   



 

 activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale; 

 participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS ).  

I. Cursuri de formare/perfecționare/specializare 

- Curs “Învățând să trăim împreună”,  

Forma de certificare: atestat de formare continuă 

Durata: 42 ore   Perioada: decembrie 2016 

Cadre didactice participante: 11 

     - Curs ”Manager al sistemelor de management al calității” 

Forma de certificare: certificate de absolvire 

Durata: 180 ore  Perioada: mai 2017 

Cadre didactice participante: 2 

II.  Perfecţionare prin grade didactice - preinspecţii/ inspecţii pentru definitivat, gradul II/gradul I 

      Definitivat  – 1 cadru didactic 

III. Activităţi metodice, științifice și de perfecționare desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice din 

județul Călărași prin ISJ:  

      - Forme de activitate: referate, activități demonstrative, ateliere de lucru, dezbateri, diseminare 

cursuri de formare/proiecte europene 

      -  Școala noastră a găzduit activități ale cadrelor didactice la disciplinele geografie și biologie în 

semestrul I, iar în al doilea semestru la limba engleză, informatică și bibliotecari.   

 

Dificultăți: 

- Inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor / competenţelor dobândite în urma unor cursuri de 

formare; 

- Slaba implicare a unor cadre didactice în activităţi extraşcolare şi cursuri de formare 

continuă. 

Soluții: 

- Prezentarea și popularizarea la nivel de catedră metodică/colectiv de profesori a unor 

exemple de bună practică și a informațiilor obținute ca urmare a participării la activități de 

formare; 

- Identificarea acelor programe de formare care să fie în conformitate cu nevoile de formare 

profesională şi de dezvoltare personal a cadrelor didactice. 

      Activitatea de formare și perfecţionare a cadrelor didactice, arată preocuparea permanentă a 

celor implicaţi în procesul instructiv - educativ - evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului 

școlar și pentru dezvoltare profesională personalizată. 

 

 

                                                        Responsabil comisie, 

                                                Prof. Șerban Gabriela 



 

VIII.8. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA 

CALITĂȚII 

 
În anul școlar 2016-2017, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarea 

componență, sarcini și activități corelate: 

  

Nr.crt

. 

Numele şi prenumele membrului 

Comisiei 

Sarcini specifice şi 

activităţi corelate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  CARMEN MARICA 

Gradul didactic I, 

Coordonator 

 monitorizează activitatea Comisiei; 

 evaluează activităţile Comisiei 

 organizează şi pregăteşte şedinţele 

Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii; 

 elaborează Planul operaţional şi 

Planul de acţiune al Comisiei; 

 realizează Rapoartele de monitorizare 

internă; 

 coordonează realizarea Raportului 

anual de autoevaluare internă și 

externă; 

 realizează Planul de îmbunătăţire; 

 întocmește și monitorizează 

procedurile specifice; 

 răspunde de întocmirea şi păstrarea 

documentelor; 

 elaborează chestionare şi fişe de 

evaluare; 

 evaluează activitatea Comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. ȘERBAN GABRIELA 

Gradul didactic I, 

Membru 

 contribuie la elaborarea 

documentelor de lucru ale Comisiei; 

 participă la întocmirea Raportului 

anual de autoevaluare şi elaborarea 

Planului de acţiune şi de 

îmbunătăţire a calităţii; 

 contribuie la întocmirea Planului 

operațional, a Planului de acțiune, a 

procedurilor; 

 concepe, aplică, centralizează, 

difuzează și interpretează 

chestionare; 

 selectează, păstrează, valorifică 

materialele comisiei; 

 verifică modului de completare a 

documentelor oficiale; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 monitorizează activităţile de 

contestaţii 



 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

PROF. HRENIUC TOADER 

Gradul didactic I, 

Membru 

 gestionează platforma ARACIP 

pentru completarea RAEI; 

 contribuie la elaborarea 

documentelor de lucru ale Comisiei; 

 participă la întocmirea Raportului 

anual de autoevaluare şi elaborarea 

Planului de acţiune şi de 

îmbunătăţire a calităţii; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 concepe, aplică, centralizează, 

interpreteză și analizează rezultatele 

chestionarelor; 

  monitorizează procedurile specifice; 

 realizează rapoarte statistice. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Prof. DUTA VALENTINA,  

Gradul didactic I, 

Membru 

 Contribuie la redactarea 

documentelor de lucru ale Comisiei; 

 Realizează activități specifice 

subcomisiilor se contestații,de 

elaborare,; 

 Monitorizează aplicare și interpretare 

a chestionarelor procedurile 

specifice;  

 Contribuie la gestionarea dovezilor. 

 

 

 

5. 

 

Prof. HERGHELEGIU 

MARICICA,  

Gradul didactic I, 

Membru 

 contribuie la elaborarea 

documentelor de lucru ale Comisiei; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 gestionează activitățile specifice 

subcomisiei de elaborare, aplicarea și 

interpretarea chestionarelor; 

 

 

6. 

Eleva RADU ROXANA 

FLORENTINA reprezentant 

Consiliul Consultativ al Elevilor-

membru 

 contribuie la elaborarea 

chestionarelor și centralizează 

rezultatele chestionarelor; 

 prelucrează şi analizează rezultatele 

chestionarelor aplicare elevilor 

 

 

 

7. 

 

Domnul SARBU MARGARIT 

reprezentant Consiliul Local 

 răspunde de relaţia Şcoală-Consiliu 

Local; 

contribuie la  gestionarea dovezilor 

 

8. 

 

 Domnul ZANFIR MIHAI 

reprezentant Consiliul Părinţilor 

Membru 

 

 asigură relaţia Comisie-părinţi; 

 elaborează, aplică şi interpretează 

chestionarele părinţilor; 

 gestionează şi analizează 

chestionarele destinate părinţilor 

 

 

 



 

I. ACTIVITĂŢI SPECIFICE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE ALE C.E.A.C.:  

 

1. S-a procedat la selecţia reprezentanţilor cadrelor didactice, a reprezentantului Consiliului Local, 

al părinţilor, al sindicatului ce vor face parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi s-a 

stabilit componenţa acesteia prin dispoziţie internă; 

2. S-au elaborat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.A.C., Strategia de îmbunătățire 

a Calității 2014-2017; 

3. Au fost afişate la Avizier documentele privind organizarea şi funcţionarea C.E.A.C. şi alte 

documente cu caracter informativ; 

4. S-au studiat documentele emise de către ARACIP privind mecanismul evaluării 

instituţionale,diagnoza nivelului de realizare a obiectivelor (domeniul Managementul calităţii, 

criteriul a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii, indicator 1.1 şi 2.1).  

5. S-a elaborat Planul Operaţional al C.E.A.C. corelat cu Planul de Dezvoltare Institutionala a 

Şcolii (2013-2017) în care se regăsesc viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ; 

6. S-a conceput Planul de îmbunătăţire cuprinzand măsuri ameliorative care au drept finalitate 

creşterea calităţii educaţiei în unitatea noastră, în raport cu standardele de referinţă şi cu cele de 

acreditare şi evaluare periodică emise de ARACIP şi aprobate MEC; 

 

 

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE DERULATE ÎN UNITATE: 

 

1.  Păstrarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin implicarea în procesul de achiziții 

implementat de guvernul României ; 

2. Preocuparea echipei manageriale şi a responsabililor de catedre pentru creşterea volumului de 

carte de specialitate, pentru îmbunătăţirea infrastructurii şcolii şi dotarea modernă a laboratoarelor 

de stiinte sociale, chimie, fizică, informatica, geografie; 

3 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cercuri pedagogice și cursuri de 

perfecționare; 

4. Incadrarea cu personal didactic și constituirea catedrelor așa încât să se respecte principiul 

continuității în muncă, dar și nivelul competenței profesionale; 

5. Proiectarea didactică și implementarea proiectelor s-a făcut prin activități de grup, desfășurate de 

cadrele didactice, care au generat un schimb permanent de idei; 

6. Actualizarea comisiilor de lucru și înființarea de noi comisii în conformitate cu standardele 

naționale de calitate; 

7 Aplicarea unor chestionare pentru colectarea opiniilor în vederea evaluării gradului de satisfacție 

al tuturor celor implicați în educație; 

8. Optimizarea comunicării şcoală-familie-comunitate locală prin realizarea procedurii Lectoratele 

cu părinții; 

9 Existenţa portofoliilor cadrelor didactice şi elevilor, precum şi a mapelor de lucru pentru fiecare 

comisie şi catedră din şcoală; utilizare fişelor de progres; 

10. Colaborarea cu părinții prin realizarea lectoratelor pe diferite teme și implicarea acestora în 

activitatea școlii; 

11. Pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri și olimpiade; 

12. Generalizarea învăţării centrate pe elev; 

13. Intocmirea unui Grafic pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale; 



 

14 Analiza rezultatelor la învăţătură şi implicarea elevilor în activitati extraşcolare și 

extracurriculare 

15 Intocmirea graficelor de folosire eficientă a laboratoarelor școlare; 

16. Organizarea de lectorate cu părinţii elevilor claselor terminale în vederea alegerii corecte a rutei 

profesionale a acestora; 

 

 

III. MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 

CALITĂȚII 

La nivelul Colegiului National ”Barbu Stirbei” Călărași, pentru anul școlar 2016-2017 au 

fost propuse, spre realizare, următoarele activități de îmbunătățire a activității și activități de 

evaluare a îmbunătățirii acesteia: 

-   Observarea predării și învățării; 

- Întocmirea unui plan de ameliorare a rezultatelor la examenul de Bacalaureat. 

 

Pe parcursul anului scolar, la activitatea  Participarea elevilor şi profesorilor la activităţile 

extracurriculare au fost urmarite o serie de obiective: 

1. implicarea elevilor și profesorilor în activități cultural-stiintifice: 

 

-De ziua Culturii Naționale, Catedra de Limba și comunicare, biblioteca scolii, în colaborare cu 

Biblioteca judeteana Al. Odobescu au marcat momentul printr -o activitate interactiva, lectura de 

poezie, vizionare de documentare, realizare de machete. Postari și fotografii, aici: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1813315762222317&id=1505418139678749 

-Au fost organizate  excursii și drumeții școlare:  

 

1.1. Excursia de orientare turistica de la  Sibiu, organizata de domnul profesor Hreniuc Toader si 

doamnele profesoare Hreniuc Ema si Visinescu Alina cu elevii claselor a X-a;  

1.2. Excursia de la Casa Experimentelor, Bucuresti, realizata de doamnele profesoare Marica 

Carmen, Vintilescu Daniela, Preda Gratiela si Visan Alina cu elevii claselor a X-a si a XI-a, 

Excursia la Bucuresti cu ocazia zilei de 1 Decembrie, organizator doamna profesoara Marilena 

Decu 

1.3 Excursia de orientare scolara si profesionala la Universitatea din Bucuresti, Universitatea 

Politehnica si Academia de Studii Economice, efectuata de doamnele profesoare Marica Carmen, 

Visan Alina, Dumitrescu Gica, Preda Gratiela cu elevii claselor a XI-a si a XII-a, in luna aprilie 

2017. 

1.4. Participarea elevilor la Evenimentul  internațional ,,Ora de programare”, acțiune care se 

desfășoară online, profesori coordonatori Hreniuc Ema si Hreniuc Toader. 

1.5. Şcoala de Valori, în parteneriat cu AIESEC, a dezvoltat GROW, un proiect inedit dedicat 

liceenilor care vor să se dezvolte şi să-şi descopere punctele forte, dobândind curajul de a fi ei 

înşişi. 

-GROW este un program inovator de educaţie nonformală creat pentru adolescenţii de liceu, cu o 

abordare pe termen lung, în cadrul căruia te provocăm să înveţi experimentând şi exersând, într-un 

context prietenos, intercultural, ajutăndu-i să descopere valorile, oferindu-le susţinere în procesul de 

autocunoaştere. Programul GROW este structurat pe baza conceptului “Practice, Learn, Step Up”, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1813315762222317&id=1505418139678749
http://www.aiesec.ro/
http://www.growedu.ro/
http://www.growedu.ro/pls/


 

adică un model de învăţare natural, în care mai întâi experimentezi, tragi concluzii şi înveţi, iar apoi 

aplici noile cunoştinţe. 

Pe semestrul I, cca 100 elevi din clasele a 9-a si a 10-a au fost implicati in programul de iarna, 4 

elevi ambasadori- echipa de proiect adica:  Andrei Barz-manager proiect, si Raluca Enciu, Cristina 

Vasile si Tania Voinea, proiectul continuand si in semestrul al II-lea dar si in vacanta de vara a 

elevilor. 

1.6. Cu ocazia Zilei Nationale a Romȃniei clasele IX G si X F indrumate de doamna profesoara 

Drumea Aurelia au participat la un spectacol de poezie si muzica, apoi, pe 6 decembrie 2016 la 

activitatea “De la suflet la suflet”, clasa a XI-a G a desfasurat o activitate caritabila la Spitalul 

Judetean Calarasi.  

 

 

2. Participarea elevilor și profesorilor la proiectele europene Erasmus+, UNESCO, Eoroscola 

2016. 

 

2.1. In cadrul proiectului UNESCO South Eastern Mediterranean Sea (SEMEP) cu tema The 

Impact of Eutrophication on Water Quality (Measurement of heavy ions in food)                                       

The depletion of nutrients in water, desfasurat  in perioada 5 dec. 2015-30.11.2016, 27 elevi 

(clasele IX-XI) coordonati de doamna profesoara Dinca Marinela si  Dumitru Tanta (laborant) au 

colaborat cu  scoala SEMEP partenera, Liceul Saint John/ Limassol, Cipru (Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

/Λεμεσός).  

Blog proiect: http://semep.cnbs.ro/ Intalnirea de proiect din Calarasi s-a desfasurat in perioada 21-

26 octombrie 2016. Participanti: 22 elevi si 3 profesori de la Liceul Saint John/ Limassol, Cipru.   

 

 

2.2 Participarea doamnelor profesoare Carmen  Marica si Maricica Herghelegiu la prima intalnire a 

proiectului European Erasmus +” An Innovative Modular Dual System Based on Business 

Processes Modeling and Simulation for Company Oriented Vocational Education and 

Training”, in Kavala, Grecia, in perioada 29-30.11.2016. 

 

2.3.  In cadrul proiectului Euroscola 2016 (coordonatori- profesoarele Dinca Marinela si Serban 

Gabriela) au fost desfasurate o serie de activitati cu elevii implicati: 28 septembrie 2016 piesa de 

teatru “Familii la rascruce”, in cadrul celei de-a noua editii a concursului Euroscola “ Criza 

refugiatilor intr-o Europa a valorilor” (11 mai - 10 octombrie 2016) 

Website proiect: http://euroscola2016.cnbs.ro/ 

Au participat  24 elevi (clasele IX-XI).    

 

 

 2.4. In cadrul Proiectului european  nr. 2016-1-RO01-KA102-023317- "Developing skills in 

Android applications and programming e-commerce platforms" participa 32 de elevi din 

clasele a X-a si a XI-a, grupati pe doua fluxuri: Fluxul 1 - Programarea platormelor comerciale si 

Fluxul 2-  Programarea aplicatiilor Android. Proiectul este coordonat de catre o echipa manageriala 

formata din: Prof. Marinela Dinca, prof. Gratiela Preda si contabil, Georgeta Dinu. In cadrul acestui 

proiect participa si patru profesori insotitori (cate doi profesori pe fiecare flux): prof. Marinela 

Dinca si Prof. Gabriela Serban, pentru fluxul 1 si respectiv, prof. Augustina Ema Hreniuc si Toader 

http://semep.cnbs.ro/
http://cnbs.ro/wp-content/uploads/2015/10/Tabel-elevi1.pdf


 

Hreniuc, pentru fluxul 2.  Pe perioada semestrului I,  atat elevii cat si profesorii au participat la 

cursul de limba spaniola, respectiv cursul de limba engleza. De asemenea au fost realizate intalniri 

cu elevii si parintii acestora in vederea informarii si pregatirii lor pentru deplasarea in Spania, la 

Sevilla. S-au realizat si cursuri de pregatire culturala si pedagogica.  

    Perioada sederii la partenerii din  Spania a fost de cate 2 saptamani pe fiecare flux. 

                                                                                                                                                                                       

 3. Activitatea de evaluare a Observării predării și învățării 

 La nivelul școlii, în intervalul 15 10-25.15.05.2017 a fost efectuat un nr. de 20  de observări 

ale predării și învățării, unde au fost urmarit parcursul orelor de curs, eficientizarea timpului 

destinat activitatilor didactice, utilizarea mijloacelor modern in demersul didactic. 

 

4. In ceea ce priveste participarea la olimpiadele scolare, numarul calificatilor la 

olimpiadele nationale a fost imbucurator pentru Colegiul nostru:   de participanti. Dintre acestia, 

mentionam elevii Musat Ruxandra, clasa a XII-a G si eleva Lazar Laura clasa a X-a B (mentiuni la 

olimpiada de Limba si Literatura Romȃna-faza nationala), pregatite de doamna profesoara Simona 

Mihai, premiu special la Olimpiada de Religie-faza nationala, elevul Dumitrache Alexandru, 

pregatit de doamna profesoara Valentina Duta.  

Unul dintre cele mai bune rezultate obtinute de o echipa a elevilor colegiului este mentiunea 

internationala la Concursul NASA, cu proiectul „Amarande”. Elevii au fost coordonati de doamna 

profesoarӑ Ionescu Corina-Mihaela. In cadrul aceluiasi concurs au participat si alte doua echipe, 

coordonate de aceeasi doamna profesoara. 

 Elevii colegiului au obtinut mentiunea I la Concursul National “Tinerii Dezbat” (elevele Ion 

Cristiana, Latcan Bianca si Gavrila Carmen-clasa a X-a B, mentiune la Sesiunea de Referate si 

Comunicari Stiintifice ale elevilor din invatamantul liceal-Istorie, elevul Iosif Alexandru-clasa a X-

a B, pregatiti de doamna profesoara Maricica Herghelegiu; locul 2 la Public Speaking pentru eleva 

Ene Luminita din clasa a XII-a C, pregatita de doamna profesoara Alina Visinescu. La concursul 

National “Lectii cu Nichita”, elevii Latcan Bianca-clasa a X-a B (premiul I), Gradinaru Valentin-

clasa a X-a A (premiu special), Radacina Alina-clasa a XI-a C (premiul al II-lea), mentiuni 

Radacina Andreea-clasa a XI-a C, Parnic Denisa-XII-G au fost coordonati de doamnele profesoare 

Preda Gratiela si Barz Adela.La etapa nationala a concursului de Dezbateri in limba engleza, 

echipajul colegiului s-a clasat pe locul al II-lea. La Concursul National “Lectii cu Nichita”-limba 

franceza, eleva Cristache Ana-Craita, pregatita de doamna profesoara Croitoru Camelia a obtinut 

mentiune. 

 La olimpiada de geografie au participat 10 elevi, iar pentru faza nationala a participat elevul 

Manciu Ion, clasa a IX-a A. 

 La olimpiada de limba engleza–faza nationala, au participat elevele Moldoveanu Roxana 

(clasa a X-a D-indrumata de doamna profesoara Gratiela Preda) si Plesa-Condratovici Lidia (clasa a 

IX-a G, coordonata de doamna profesoara Dumitru Lucia) 

La olimpiada de Istorie-faza nationala, a participat eleva Musat Oana (clasa a IX-a G), indrumata de 

doamna profesoara Maricica Herghelegiu. 

La olimpiada de matematica-faza nationala, a participat eleva Gavrila Carmen, clasa a X-a B, 

pregatita de doamna profesoara Constantin Irina. 

La olimpiada de chimie-faza nationala, a participat eleva Onofrei Adina, clasa a XI-a D, pregatita 

de doamna profesoara Pitiriga Luiza. 



 

 La olimpiada de informatică-etapa nationala au participat elevii: Miclăuș Adrian Ștefan   

(coordonat de domnii profesori Ema Augustina Hreniuc și Toader Hreniuc), Dinu Alexandru 

Valentin,clasa a IX-a D  (doamnele profesoare Gica Dumitrescu si Gabriela Tincuța Șerban), Vlad 

Radu Mihai, clasa a XI-a D  (doamna profesoara Gabriela Tincuța Șerban), Zaharia Cătălin Robert, 

clasa a IX-a D (doamna profesoara Gabriela Tincuța Șerban). La Olimpiada de Tehnologia 

Informației- faza județeană :  Toma Tudor Vladimir din clasa a a XI-a B pregatit de domnii 

profesori Ema Augustina Hreniuc și Toader Hreniuc),  

 

 5. Întocmirea unui plan de ameliorare a rezultatelor la examenul de Bacalaureat; 

rezultate in sesiunea 2017. 

  A fost întocmit un Grafic al pregătirii suplimentare a elevilor în vederea ameliorării 

rezultatelor la examenele de certificare a competențelor profesionale și Bacalaureat, pe comisii 

metodice. Acesta a fost respectat de cadrele didactice de la colegiul nostru, de aceea, 

rezultatele la examenul de bacalaureat 2017 au fost foarte bune, in sensul ca au promovat 

examenul 98% dintre candidatii inscrisi, obtinandu-se  si o medie de 10 (eleva Dragu Oana 

din clasa a XII-a C) 

 

Dificultăţi: 

 implicarea formală a unor comisii în colectarea de dovezi privind activităţile desfăşurate; 

 nerespectarea termenelor de realizare a documentelor de către unii profesori; 

 disfuncționalități de comunicare între diverși decidenți; 

 existenţa inerţiei la nivelul unora dintre cadrele didactice în a aplica strategii şi metode 

didactice axate pe formarea competenţelor la elevi; 

 implicarea nesatisfăcătoare a unor cadre didactice în activităţi extraşcolare şi cursuri de 

formare continuă. 

 

 

Soluţii: 

 pregătirea sistematică, continuă, a cadrelor didactice prin cursuri de formare 

profesională; 

 proiectarea unor sesiuni de interasistenţe în cadrul ariilor curriculare; 

 continuarea operaţionalizării procedurilor; 

 îmbunătățirea cooperării cu decidenții locali. 

 

    

   responsabil CEAC, 

prof. Carmen-Elena Marica 

 
 
 
 
 
 



 

VIII.9. PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE 
 

 

 

Comisia dirigintilor: 

 

Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii unor abateri 

disciplinare, au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile 

consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 

elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea 

urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, 

necesităţi ivite ulterior, astfel: 

 Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie.  

 Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie;  

informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime;  

 Planificarea activităţilor educative extraşcolare (pe semestre) 

 Componenţa Consiliului Clasei 

 Responsabilităţile elevilor în colectiv 

 Caracterizarea psihosocială a clasei care cuprinde: număr de elevi la început/sfarşit de an 

şcolar, componenţa clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă, situaţia absenţelor pe 

semestru/an şcolar, situaţia notelor la purtare, date privind orientarea şcolară şi 

profesională,situaţia burselor obţinute de elevi, situaţia elevilor cu rezultate deosebite la 

concursurile şcolare/extraşcolare, situaţia elevilor care au parintii plecati in strainatate, 

situaţia manualelor şcolare, graficul lucrărilor scrise/tezelor 

 Colaborarea cu familia :  

      - Componenţa comitetului de părinţi pe clasă 

      - Graficul consultaţiilor cu părinţii, elevii 

      - Lectorate cu părinţii/întâlniri cu părinţii 

 Colaborarea cu alţi factori educativi (sponsori, ONG-uri, comunitatea locală, etc.) 

 Prelucrarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ, 

regulamentului de ordine interioară (ROI) , a Codului de Conduita al Elevului 

 Respectarea Normelor de Protecţia Muncii şi PSI 

 Intâlniri ale  Consiliului Clasei 

 Situaţia statistică la început de an şcolar/semestru 

 Realizarea tabelelor nominale cu elevi pentru alocaţia de stat  

Nu s-au semnalat manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor, relaţiile interpersonale (diriginţi-

elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) au  favorizat un 

climat deschis şi stimulativ. 



 

Analiza SWOT a ofertei de  „Activităţi extracurriculare şi extraşcolare” 

M
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iu
l 
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Puncte tari: 

 

 interes deosebit din partea unui număr 

important de elevi şi cadre didactice 

pentru derularea de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare; 

 stabilitatea ofertei extracurriculare, 

fundamentată pe nevoi identificate la 

nivelul elevilor; 

 organizarea de activităţi extracurriculare 

destinate completării educaţiei şi formării 

profesionale a elevilor; 

  cadru instituţional adecvat (protocoale) 

privind colaborarea cu instituţiile  de la 

nivel local; 

 activitatea educativa scolara si 

extrascolara extinsa si diversificata prin 

proiecte europene; 

 integrarea activitatilor extracurriculare şi 

extraşcolare, din proiecte, in programul 

scolii  

 promovarea egalitatii de sanse; 

 colaborarea cu partenerii educationali de 

la nivel local sau national care vin in 

spijinul cadrelor didactice diriginti in 

cadrul activitatilor educative, care 

vizeaza orientarea scolara si profesionala 

sau educatia pentru o viata sanatoasa din 

punct de vedere fizic, mintal , precum si 

parteneriate cu institutii culturale sau 

spirituale: 

 existenţa unei culturi a calităţii 

 atenţia sporită acordată dezvoltării 

„culturii organizaţionale” prin 

organizarea de evenimente precum: 

lansarea revistei colegiului,„Ultimul 

clopotel”,,,Ziua liceului,,, premierea 

câştigătorilor olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare etc.; 

 potenţialul de excepţie al profesorilor 

colegiului; 

 

Puncte slabe: 

 

 distribuţie inegală a interesului la nivelul 

elevilor, diriginţilor şi părinţilor; 

 utilizarea unui limbaj vulgar, cu accente 

violente intre elevi (in spatiul scolar  si 

in afara scolii). 

 disfuncţionalităţi în activitatea 

Consiliului Şcolar al Elevilor,  

 inexistenţa unei strategii de comunicare 

internă privind proiectele şi programele 

în care sunt implicate unele cadre 

didactice, împreună cu elevii pe care îi 

coordonează;  

 absenţa unei informări constante a 

profesorilor colegiului şi a echipei 

manageriale cu privire la situaţiile 

dificile în care ajung unii elevi. 

 activitatea supraîncărcată a consilierului 

pentru proiecte educative 
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iu
l 
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Oportunităţi: 

 susţinere din partea comunităţii locale 

(autorităţi publice, părinţi, alţi actori) 

pentru activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare, în special cele care implică 

colaborarea cu comunitatea; 

 existenţa unor oferte locale importante 

privind activităţile educative pentru elevi. 

 posibilitatea formării şi perfecţionării 

continue prin cursuri şi stagii de formare 

pe teme ce vizează educaţia;  

 posibilitatea comunicării prin mijloace 

moderne; 

 amplificarea dimensiunii europene prin 

accesarea noii generaţii de programe şi 

proiecte de cooperare internaţională; 

 recunoaşterea statutului educaţiei non-

formale de componentă esenţială a 

învăţării permanente; 

 valorificarea voluntariatului şi 

dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a 

tinerilor;  

 promovarea dialogului intercultural în 

vederea creşterii calităţii vieţii 

comunităţii;  

 iniţierea tinerilor în managementul de 

proiect, în activităţi antreprenoriale şi în 

procesul decizional în vederea finalizării 

demersurilor lor. 

 

Ameninţări: 

 limite în asigurarea resurselor financiare 

necesare organizării şi desfăşurării de 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 

 creşterea numărului elevilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi să muncească în 

străinătate şi care nu beneficiază de 

suportul afectiv, moral şi material 

parental;  

 existenţa unei discrepanţe între sistemul 

de valori promovat de şcoală şi sistemul 

de valori recunoscut de către elevi;  

 capacitatea de influenţare negativă a 

personalităţii elevilor prin mass-media 

sau prin „cultul străzii”;  

 participarea elevilor la activitatile 

educative nonformale derulate de alte 

institutii, scazand interesul si 

disponibilitatea pentru activitatile scolii; 

 atitudinea şi demersurile nesistematice, 

pur formale sau menţinute la nivelul 

tradiţional în organizarea activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare; 

 dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative. 

 

 

 

ACTIVITATI EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASOLARE 

 

 

Proiecte internationale 

-Echipa EUROSCOLA .-prof. Dinca Marinela 

 

-Liderii Mileniului III- dezvoltarea abilitatilor de comunicare in echipa, leder-ship, inteligenta 

emotionala, gestionarea emotiilor, rezolvarea conflictelor-Prof.Mihai Simona Oana 

- Şcoala de Valori, în parteneriat cu AIESEC, a dezvoltat GROW, un proiect inedit dedicat 

liceenilor care vor să se dezvolte şi să-şi descopere punctele forte, dobândind curajul de a fi ei 

înşişi. GROW este un program inovator de educaţie nonformală creat pentru adolescenţii de liceu, 

cu o abordare pe termen lung, în cadrul căruia te provocăm să înveţi experimentând şi exersând, 

într-un context prietenos, intercultural, ajutăndu-i să descopere valorile, oferindu-le susţinere în 

procesul de autocunoaştere. Programul GROW este structurat pe baza conceptului “Practice, Learn, 

Step Up”, adică un model de învăţare natural, în care mai întâi experimentezi, tragi concluzii şi 

înveţi, iar apoi aplici noile cunoştinţe. 



 

- cca 100 elevi din clasele a 9-a si a 10-a implicati in programul de iarna, 4 elevi ambasadori- echipa 

de proiect:  Andrei Barz-manager proiect, si Raluca Enciu, Cristina Vasile si Tania Voinea, 

inițiator, prof. Adela Barz 

Din presă: Experiență internațională pentru liceenii din Calarasi prin programul GROW 

,,Pentru al 7-lea an consecutiv, Școala de Valori împreună cu AIESEC România si oferă elevilor 

de liceu oportunitatea unei experiențe internaționale de dezvoltare, fără a trece granița: 

programul GROW, la care se mai pot înscrie până pe 15 iunie 2017. Ediția de vară GROW se 

desfășoară concomitent în 24 de orașe, între care și Calarasi pentru a doua editie si Slobozia la 

prima editie, fiind cel mai mare proiect de educație non-formală oferit elevilor de liceu la nivel 

national, cu predare în limba engleză,. 

Programul GROW a primit cinci premii naționale și internaționale de-a lungul timpului, printre 

care „Cel mai bun program educațional” în 2015, premiu acordat de către Gala Națională a 

Societății Civile Tinere din România și „Cel mai bun proiect de educație de tineret din România” în 

2012, titlu oferit de către Parlamentul European în cadrul Galei Charlemagne. 

Costul de înscriere pentru ediția de vară a programului GROW este de 100 lei, iar înscrierea se face 

prin completarea formularului de pe www.growedu.ro/apply. Ultima data de înscriere este 15 iunie. 

Coordonatorul local este Andrei Barz de la Colegiul National Barbu Stirbei iar echipa lui de 

ambasadori Grow este formata din Tania Voinea, Cristina Vasile, Raluca Enciu, Ionut Barbu , 

Iolanda Gusaceanu, toti 5 elevi in CNBS si Cristian Colacel din Liceul Teoretic Mihai Eminescu. 

Ei pot fi contactati pe Facebook  si pot ajuta daca exista nelamuriri. 

„GROW este singurul proiect național din România cu predare în limba engleză, care oferă 

tinerilor din clasele de liceu posibilitatea de a participa la sesiuni de dezvoltare facilitate de 

traineri internaționali, din peste 15 țări. Proiectul GROW își propune să ofere elevilor un program 

de educație complementar programei școlare, unde învățarea se face exclusiv prin metode non-

formale, precum jocuri de rol, gamificare și activități practice. Workshop-urile sunt livrate de către 

studenți voluntari, instruiți în training și facilitare, veniți de pe 4 continente, contextul intercultural 

oferindu-le participanților o experiență unică, internațională, chiar la ei acasă”, informează un 

comunicat al organizatorilor. 

Programul se va desfășura la inceputul lunii iulie( 7-10 zile), sub formă unor ateliere de lucru 100% 

interactive cu predare exclusiv în limba engleză, cu traineri entuziasti si instruiti din Tunisia, China, 

Pakistan, India si Brazilia.  Participanții vor exersa abilități precum autocunoaștere și încredere în 

șine, abilități de business, gândire critică, angajabilitate, planificare și multiculturalitate.  GROW – 

eeditia de iarna a adunat cca 100 de participant si s-a dovedit a fi oportunitatea perfectă pentru 

liceeni de a-și lărgi cercul de prieteni și a cunoaște persoane noi, atât din România, cât și din alte 

colțuri ale lumii.,, 

 Colegiul National "Barbu Stirbei", scoala selectata sa participe in Programul 

educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) 
Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) a fost lansat în toate statele 

membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2017. In România programul este derulat de catre 

Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE) în parteneriat cu Ministerul Educației 

Naționale și cu sprijinul asociației APDD „Agenda 21”. Programul se va desfășura pana in iunie 

2017 și implica participarea unui număr de 25 de școli din municipiul București și județele Argeș, 

Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ilfov și Prahova. 

La inceputul lunii februarie 2017 cei 25 de coordonatori din scolile selectate au participat la cursuri 

fiind informați despre scopul, structura, cerințele și activitățile programului. 

 

http://www.ziarulderoman.ro/experienta-internationala-pentru-liceenii-din-roman-prin-proiectul-grow/www.growedu.ro/apply


 

Colegiul National "Barbu Stirbei" a primit titulatura de Școală-ambasador a Parlamentului 

European  

 

Pe 9 iunie 2017 Colegiul National "Barbu Stirbei" a primit titulatura de Școală-ambasador a 

Parlamentului European in cadrul ceremoniei de decernare a titlului organizată de Biroul de 

Informare al Parlamentului European în România. 

https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-

CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/ 

http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/programul_scoli_ambasador.html 

 Coordonator EPAS: prof. Decu Marilena - anexa raport 

 

Parteneriate: 

-Grupul EDUCATIVA-activitati de promovare a oportunitatilor educationale, oportunitati de 

studiu in strainatate in cadrul programului EDMUNDO- A WORLD of Education,  

CRPECA – Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog – intalniri periodice ( activitate 

derulata cu prilejul Saptamanii prevenirii criminalitatii- 29.09-03.10.2015), actiuni de prevenire a 

traficului de persoane – Departamentul de Prevenire a Criminalitatii din cadrul Politiei. 

Jud.Calarasi 

- Prevenirea consumului de noi substante psihoactive, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere 

Antidrog Calarasi, activitatea de constientizare a consumului de NSP (etnobotanice), oct - 

dec.12.2016, 245 elevi, 10 cadre didactice 

- Ziua Nationala Antitutun, activitati cu  voluntarii, 17.11.2016,13 elevi, 1 cadru didactic 

- Prevenirea delincventei juvenile,Inspectoratul Judetean  de Politie Calarasi, campanie de 

informare în licee, manifestare publica la Sala Polivalenta, 26.09.2016, 30 elevi, 1 cadru didactic 

-Prevenirea victimizarii minorilor, a pornografiei infantile, traficul de persoane, siguranta pe retelele 

de socializare, Inspectoratul Judetean de Politie Calarasi, Campanie de informare în licee ,sept-oct. 

2016114 elevi, 5 cadre didactice 

 

Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor 

curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de 

beneficiarii de educaţie: 

 

-Locul I Concursul de protectie civilă,, Cu viața mea apăr viața,, etapa judeteană, locul I etapa 

zonală- Slobozia; locul 7, etapa națională, coord. prof. Decu Marilena, Duță Valentina 

-Locul I etapa județeană a concursului ,,Sanitarii pricepuți,,, coord. prof. Cristian Marioara, Dincă 

Marinela 

 

- Proiect-program de acțiuni ,,Festivalul Național al Șanselor Tale”-24-27 nov. 2016,,Împreună 

pentru pace !". 

Educatia pentru pace si cooperare vizează formarea si cultivarea aptitudinilor și a atitudinilor 

civice de abordare a problemelor sociale prin dialog si participare efectivă la rezolvarea 

contradicțiilor obiective și subiective care apar in condiții de 

grup sau in comunitati sociale (profesionale, economice, politice, culturale,religioase), la nivel 

national, teritorial, zonal, local. 

https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/


 

Trăim intr-un secol in care undeva, intr-un colt al Pământului  are loc un razboi, de aceea este 

necesar sa discutam cu elevii si despre dezastrele la care se pot astepta in caz de razboi, care ar fi 

masurile ce trebuie luate pentru a-si proteja viata in cazuri extreme si care ar putea fi modalitățile 

prin care si ei, desi sunt în formare, să influenteze deciziile ce se iau in privinta razboaielor si a 

păcii.În cadrul acestei săptămâni, prin intermediul activităților desfășurate, ne-am propus ca elevii 

noștri sa-și formeze reprezentări corecte cu privire la stările sociale de razboi si pace; să 

militeze pentru idealurile de pace, pentru intelegere si colaborare cu toate popoarele lumii, prin 

lecturi, concursuri de eseuri, realizarea de filme educaționale, atelere de lucru, prin studierea 

istoriei, prin comentarea unor filme, prin dezbateri, prin vizionarea unor expoziții plastice pe tema 

razboiului si a pacii, prin realizarea unor portofolii cu temă. 

 

 Concurs de eseuri argumentative (cls a IX a E), prof. Pascu Georgiana 

 Prietenie si toleranță - Clubul IMPACT/povești motivaționale (cls. X B, XI E, XII G, IX G), 

prof.Ion Veta 

 Protejați mediile de viață!- expoziție de machete ( XI G, XI C), prof. Carmen Marica, 

expozitie de pictura 

 Realizarea de film educațional (XII C ), prof. Florescu Cosmin 

 Dezbatere, atelier de lucru-postere (X B), prof. Constantin Irina 

Elevii s-au implicat cu multă dăruire, au participat activ, lucrând cu plăcere şi mult entuziasm, au  

desfăşurat activităţi împreună, au închegat relaţii de prietenie, asigurând astfel, calitatea în actul 

educaţional.                                   

 1 Decembrie excursie la Bucuresti-Parada militara dedicate evenimentului,-prof. 

Marilena Decu, prof. Puisor Cristian, activitati in scoala, prof. Dorobantu Ion, Magda Tuță, 

Herghelegiu Maricica 

 Oct. 2016  inaugurarea noului sediu al Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei”, coord. 

echipa manageriala, membrii CA-spectacol de muzica, solisti si instrumentisti elevi ai liceului. 

 Spectacol de colinde, coord. prof. muzica 

 Actiuni de voluntariat echipa LMT- Târgul dulciurilor de Craciun, strangere de fonduri, 

alimente, jucarii pentru copiii din medii defavorizate, coord. Prof. Mihai Simona, activitati cu 

voluntarii Crucea Rosie, activitati coordonate de prof. Oprea Mariana, vizite, donații la Caminul 

de Varstnici ,, Sf. Antim Ivireanu,,, Centrul    Comunitar de Servicii Complexe pentru Copiii cu 

Handicap Grav., voluntarii Crucea Rosie. 

 Clubul Impact- ,,Jocurile copilariei,,-crearea unor zone special amenajate pe culoarele 

liceului, cu jocuri-sotron, twister, etc.-coord. prof. Ion Veta 

 

 Alegerea noii componențe a Consiliului Scolar al Elevilor, Presedinte Ana-Maria Banica, 

cls. a X a A și a reprezentantului elevilor în CA al unității- Andrei Bănescu, cls. a XII a D. 

 

  

 

 

 

       



 

   ANEXĂ 

RAPORT ACTIVITĂȚI: Programul ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI 

EUROPEAN 

Nume coordonator: Decu Marilena 

Date de contact coordonator (e-mail, mobil): decu_mari@yahoo.com, tel: 0724518887 

Echipă (adaugați câte rânduri sunt necesare): 

Nr Nume și prenume Ambasador senior / 

junior  

1 Pascu Georgiana Ambasador senior 

2 Marica Carmen Ambasador senior 

3 Croitoru Camelia Ambasador senior 

4 Moisescu Ica Daniela Ambasador senior 

5 Vintilescu Daniela Ambasador senior 

6 Vasile Cristina Bianca – cls. a X a B Ambasador junior 

7 Toader Andreea- cls. a X a B Ambasador junior 

8 Păun Adriana- cls. a X a B Ambasador junior 

9 Vasile Valentina- cls. a X a G Ambasador junior 

10 Paraschiv Elena Cristina- cls. a X a G Ambasador junior 

11 Vâlsan Bianca Miruna- cls. a X a G Ambasador junior 

12 Paraschiv Robert Marian- cls. a X a E Ambasador junior 

13 Stan Beatrice Ligia- cls. a X a E Ambasador junior 

14 Gherghinciu Alexandru Gabriel- cls. a X a E Ambasador junior 

15 Pavel Cristian- cls. a X a A Ambasador junior 

16 Oprea Gabriela- cls. a X a A Ambasador junior 

17 Petrovici Casiana Ioana Miruna- cls. a IX a E Ambasador junior 

18 Mircea Laura- cls. a IX a E Ambasador junior 

19 Mitrea Alexandru- cls. a IX a C Ambasador junior 

20 Alexandru Andrei- cls. a IX a C  Ambasador junior 

21 Vasile Cristina Bianca – cls. a X a B Ambasador junior 

 

PERIOADA de raportare: 13-17 martie 2017 

RAPORT PROGRES ACTIVITĂȚI 

 

Denumire 

activitate 

Tema și detalii activitate (acțiuni 

punctuale, grup țintă, nr 

participanți, cadru de derulare 

(școală: formal / non-formal, 

comunitate ...) 

Rezultate obținute 

Materiale elaborate 

Stadiu activitate 

(finalizată, în 

derulare..) 

Mass media și social 

media (articole, postări, 

linkuri) 

Formarea 

echipelor de 

ambasadori 

juniori și 

ambasadori 

seniori  

-CV , interviu și proba practică 

privind organizarea punctului de 

informare 

-cadru formal 

-activitate finalizată  

Organizarea - punctul se află amplasat în holul - vitrine cu materiale -promvare pe pagina de 

mailto:decu_mari@yahoo.com


 

punctului de 

informare 

despre UE 

liceului 

-crearea unei pagini de facebook a 

proiectului 

-echipa elevilor si profesorilor 

ambasadori,  

-cadru non-formal 

promoționale, postere, 

fotografii ale 

ambasadorilor juniori, 

plasmă, birou 

-acțiune finalizată 

facebook a programului  

(https://www.facebook.c

om/ProgramulScoli-

ambasador-ale-

Parlamentului-European-

CNBarbu-Stirbei-

1867987920151873/?fref

=ts) 

,,Împreună 

prin țările 

Uniunii 

Europene,, 

-celebrarea Zilei Naționale a 

Bulgariei ( 3 martie 2017), într-un 

cadru formal-disciplina optionala 

Institutii europene-prezentarea 

Bulgariei, caracterizare fizico-

geografică, economică, curiozități 

-vizionare film documentar ( în 

clasă și la punctul de informare) 

29 elevi+ 15 ambasadori+ 2 

profesori 

-cadru formal 

- acțiune finalizată -promovare pe pagina de 

facebook a programului  

(https://www.facebook.c

om/ProgramulScoli-

ambasador-ale-

Parlamentului-European-

CNBarbu-Stirbei-

1867987920151873/?fref

=ts) 

 Euroscola la 

Strasbourg 

-activitate de diseminare a 

proiectului Euroscola(echipajul s-a 

clasat pe locul IX si  câştigat astfel 

dreptul de a participa  pe 17 

februarie 2017  la Zilele Euroscola 

de la Strasbourg.) 

-dezbatere pe tema rolului PE în 

procesul decisional, diversitate și 

multiculturalitate, EuroscolaDay) 

-cadru formal, 3 elevi participant în 

proiectul Euroscola, 15 ambasadori, 

29 de elevi 

-cadru formal 

-acțiune finalizată  

Oportunități 

de studiu în 

străinătate 

,,Edmundo- A 

World of 

Education,, 

-activitate de informare și consiliere  

despre admiterea la instituții de 

învățământ superior din statele 

membre UE, SUA, Canada 

-7 clase a XI a, 15 ambasadori 

-cadru formal 

-incheiere protocol de 

parteneriat 

interinstituțional 

-pliante, dezbateri 

- acțiune finalizată 

 

Politicile UE 

în domeniul 

agricol-

programul 

destinat 

dezvoltării 

rurale 

-întâlnire cu ing. consultant Toli 

Dobrin, sala de conferințe a 

Direcției pentru Agricultură a jud. 

Călărași 

-2 cadre didactice și echipa de 

ambasadori juniori 

-cadru formal 

-dezbatere, prezentare 

PPT, dialog 

-acțiune finalizată 

-

http://actualitateacalarasi.

ro/rolul-uniunii-

europene-si-politicile-

sale-in-domeniul-agricol-

tema-de-dezbatere-a-

elevilor-de-la-colegiul-

barbu-stirbei/-comunicat 

de presă 

 

https://www.facebook.co

m/ProgramulScoli-

ambasador-ale-

Parlamentului-European-

http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
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CNBarbu-Stirbei-

1867987920151873/?fref

=ts) 

Prezentarea 

punctului de 

informare al 

UE, inițiere 

parteneriat cu 

Centrul 

Cultural 

Județean Călă

rași 

-prezentarea proiectului și 

distribuirea de materiale 

informative d-nei director Grosu 

Izabela 

-cadru formal 

  

-Realizarea 

unui accord 

de parteneriat 

cu Consiliul 

Județean 

Călărași, 

Direcția 

Dezvoltare 

Regională și 

Relații 

Externe 

-actiuni de colaborare pe bază de 

parteneriat 64activ pe multiple 

planuri  de interes, în domeniul 

 acțiunilor de comunicare și 

informare pe teme europene. 

-cadru formal 

 

 

protocolul de colaborare 

- 

Prezentarea 

punctului de 

informare al 

UE, dotarea 

acestuia cu 

materiale 

informative 

-întîlnire cu d-na consilier juridic 

Iosif Mihaela, Comisariatul 

Județean pentru Protecția 

Consumatorului 

-cadru formal 

-pliante- comerțul on-line 

,, Dreptul tău în calitate 

de consumator,, 

-distribuirea materialelor 

în liceu 

Crearea unor 

materiale 

informative 

despre UE 

-realizarea de pliante și brosuri, fly-

ere de elevii claselor a XII-a 

-cadru nonformal 

-acțiune finalizată 

-îmbogățirea punctului 

de informare 

-expunerea și distribuirea 

materialelor în liceu 

Europa în 

viața de zi cu 

zi 

-întâlnire cu d-na europarlamentar 

Ana –Claudia Țapardel și d-na 

senator Roxana Pațurcă 

-grup țintă echipa ambasadorilor 

junior, 10 cadre didactice ale C.N. 

Barbu Știrbei. 

-cadru formal 

- coord. prof. Croitoru Camelia, 

echipa managerială. 

 

-prezentarea Instituțiilor 

Europene, provocări: 

migrație, Brexit, 

terorism,securitate,  

oportunități, educație 

-acțiune finalizată 

-promovare pe pagina de 

facebook a programului  

(https://www.facebook.c

om/ProgramulScoli-

ambasador-ale-

Parlamentului-European-

CNBarbu-Stirbei-

1867987920151873/?fref

=ts) 

-comunicat de presă-

http://actualitateacalarasi.

ro/rolul-uniunii-

europene-si-politicile-

sale-in-domeniul-agricol-

tema-de-dezbatere-a-

elevilor-de-la-colegiul-

barbu-stirbei/ 

PERIOADA de raportare: 15-19 mai 2017 

https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
https://www.facebook.com/ProgramulScoli-ambasador-ale-Parlamentului-European-CNBarbu-Stirbei-1867987920151873/?fref=ts
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/
http://actualitateacalarasi.ro/rolul-uniunii-europene-si-politicile-sale-in-domeniul-agricol-tema-de-dezbatere-a-elevilor-de-la-colegiul-barbu-stirbei/


 

 

Dialoguri 

europene- 

invitat, d-na 

europarlamentar 

Norica Nicolai 

 

Grup țintă: ambasadori juniori 

și seniori, elevii clasei a IX a B 

Număr de participanți:56, coord. 

prof. Croitoru Camelia, echipa 

managerială. 

Beneficiari indirecți: 

Cadru de derulare: formal 

Locație: Colegiul Național 

,,Barbu Știrbei,, 

Scurtă descriere: ,,...Așadar, 

după ce în mijlocul elevilor s-a 

aflat europerlamentarul  Claudia 

Țapardel, la începutul acestei 

săptămâni a fost prezentă la 

Colegiul Național ”Barbu 

Știrbei” europarlamentarul 

Norica Nicolai, însoțită de dr. 

Irinel Cristian și Aurel Niculae, 

fostul deputat de Călărași, actual 

membru ALDE. La acțiunea 

desfășurată într-o sală de curs a 

instituției de învățământ a fost 

prezentă și prof. Camelia 

Croitoru, directorul Casei 

Corpului Didactic, dar și alte 

cadre didactice din liceul 

călărășean.Europarlamentarul 

Norica Nicolai le-a vorbit 

elevilor despre Parlamentul 

European, dar a răspuns și la o 

serie de întrebări venite din 

partea elevilor cum ar fi aceea 

referitoare la trecerea României 

de la leu la moneda euro în 

viitorul apropiat, la probleme 

legate de securitate, despre 

conflictele armate existente în 

anumite țări, de momentul 

Brexit din Marea Britanie, 

precum și de situația în care se 

află sistemul medical din 

România.,, Elena Mitache, 

Ediția.ro-Dincolo de cuvinte 

 

-cresterea prestigiului 

scolii la nivel local, 

national si international  
-acțiune finalizată 

http://www.calarasi24.info
/2017/03/24/europarlame
ntarul-norica-nicolai-in-
mijlocul-elevilor-de-la-
colegiul-national-barbu-
stirbei/ 
http://editia.ro/2017/03/2
4/europarlamentarul-
norica-nicolai-invitat-in-
proiectul-scoala-
ambasador-al-
parlamentului-european-
de-la-colegiul-barbu-
stirbei/ 

-promovare pe pagina de 

facebook a programului 

Un viitor verde 

pentru Europa 

 

Perioada de implementare: 
26.03.2017 

Grup țintă: elevii ambasadori, 

elevi ai claselor a X a, a XI a 

Număr de participanți: 40 

Beneficiari indirecți: parintii 

elevilor , membri ai comunitatii  

Rezultate obținute: 

interes crescut al elevilor 

cu privire la politicile  

UE, imbogatirea 

cunoștintelor 

Impact: cresterea 

prestigiului scolii la nivel 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 
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Cadru de derulare: formal 

Locație: CNBS 

Scurtă descriere : Un 

reprezentant al Garzii de Mediu 

Calarasi a prezentat elevilor 

modul in care aceasta institutie· 

controleaza respectarea 

prevederilor actelor de 

reglementare privind protectia 

mediului, inclusiv masurile 

stabilite prin programele de 

conformare pentru activitatile 

economico-sociale si respectarea 

legislatiei de mediu privind ariile 

naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei, 

faunei salbatice si acvaculturii; 

edurilor legale in emiterea 

actelor de reglementare; 

 

 

 

 

local prin activitatile 

derulate, popularizarea 

programului  o mai buna 

colaborare a scolii cu 

comunitatea locala 

- acțiune finalizată 

 

Valori 

fundamentale ale 

Uniunii 

Europene 

Perioada de 

implementare:11.04.2017 

Grup țintă: ambasadori juniori, 

30 de elevi, cls. a XI a, profil 

pedagogic de la Colegiul Tehnic 

,, Ștefan Bănulescu,, din Călărași 

Număr de participanți: 45 

elevi, 4 cadre didactice, 

moderatori, prof. Decu Marilena, 

Pascu Georgiana 

Beneficiari indirecți: elevii 

Colegiului Tehnic ,, Ștefan 

Bănulescu,, din Călărași 

Cadru de derulare:  formal – 

Centru de Documentare și 

Informare 

Locație: Colegiul Tehnic ,, 

Ștefan Bănulescu,, din Călărași 

Scurtă descriere: Tema a vizat 

desfășurarea de activități 

interactive cu tematică 

europeană: instituții europene, 

valori europene, prezentarea de 

materiale informative; a avut loc 

o dezbatere pe tema 

stereotipurilor, prejudecatilor si 

a discriminarii, pornind de la 

exercitiul ,,trenulețul european,, 

apoi a fost accesata pagina 

Rezultate obținute: 

conștientizarea rolului 

Uniunii Europene în 

viata de zi cu zi și a 

diferențelor referitoare la 

valorile și standardele 

morale 

Impact: dorința de a  

populariza informatii 

despre UE, in cadrul 

activitatilor desfasurate 

la Centrul de 

Documentare și 

Informare, desfasurarea 

de activitati cu elevii din 

scolile de aplicatie, unde 

elevele profilului 

pedagogic desfasoara 

practica, cresterea 

prestigiului școlii 
Materiale elaborate: 

postere 

- acțiune finalizată 

 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 



 

Europa.eu/kids-corner, elevii 

colaborând pentru rezolvarea 

sarcinilor cerute de jocurile on-

line. 

-Vizitarea Colegiul Tehnic ,, 

Ștefan Bănulescu,, , liceu dotat 

prin fonduri europene 

 

Săptămâna 

KIDS CORNER 

LA ȘTIRBEI 

Perioada de implementare: 10-

15 04.2017 

Grup țintă:clasele a IX a si a X 

a (14 clase) 

Număr de participanți: 200, 

prof. Decu Marilena,Vișan 

Alina, Dumitrescu Gili 

Beneficiari indirecți: elevii 

liceului 

Cadru de derulare: formal –

laboratoarele de informatică 

Locație: Colegiul Național 

,,Barbu Știrbei 

Scurtă descriere:explorarea 

site-ului Europa.eu/kids-corner, 

pentru a invata despre UE: 

simboluri, istoric, țări membre, 

instituții, valori si initierea unui 

,,campionat,, de jocuri de pe 

pagina EU games and quizez 

 

Rezultate obținute: 

interes crescut al elevilor 

cu privire la UE, 

imbogatirea cunoștintelor 

despre țările membre, 

personalitati, cultura. 

*Impact: elevi dornici sa 

acceseze site-ul 

Europa.eu/kids-corner, 

pentru a se juca la orele 

de informatică, - 
imbogatirea curriculum-

ului 

- acțiune finalizată 

 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 

Breaking up 

with Britain 

 

Perioada de implementare: 10-

15.04.2017 

Grup țintă: ambasadori juniori , 

elevi ai claselor a X a si a XI a 

Număr de participanți: 10 elevi, 

prof.lb. engleză Florescu 

Cosmin 

Beneficiari indirecți: elevii 

liceului, profesori, parinți 

Cadru de derulare: nonformal 

Locație: Colegiul Național 

,,Barbu Știrbei,, 

Scurtă descriere : 

 Brexit: schimbare în peisajul 

UE, îngrijorare pe plan politic și 

economic, nu doar la nivelul 

arhipelagului britanic, ci si pe 

continent si la nivel global. 

Percepția elevilor de la CNBȘ, 

cu privire la acest fenomen, este 

prezentată intr-un reportaj 

realizat in limba engleză 

 

Rezultate obținute: 

popularizarea opiniilor, 

percepțiilor elevilor cu 

privire la fenomenul 

Brexit, dezvoltarea 

gandirii critice 

*Impact: multe 

vizualizari pe pagina de 

facebook a programului, 

cresterea prestigiului 

scolii la nivel local, 

national si international 

prin activitatile derulate 

Materiale elaborate : 

film 

- acțiune finalizată 

 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 



 

 Saluti a tutti! 

Celebrarea zilei 

Italiei 

 

Perioada de implementare: 
12.04.2017 

Grup țintă: ambasadori juniori , 

elevi ai clasei a XI a F , prof. 

Georgescu Valeriu, Herghelegiu 

Maricica 

Număr de participanți: 70 

Beneficiari indirecți: elevii 

liceului,  

Cadru de derulare: nonformal 

Locație: Punctul de informare al 

Colegiului Național ,,Barbu 

Știrbei,, 

Scurtă descriere : 

 -Prezentări și abordări 

interactive cu următoarele 

subiecte: Ziua eliberării Italiei de 

fascism și de ocupația germană-

25 aprilie, semnificația zilei, 

istoria Italiei pe scurt; contacte 

româno-italiene în decursul 

istorieei; personalitați culturale ( 

Dante Aligheri, Giuseppe 

Verdi), comunitatea italiană din 

România, comunitatea română 

din Italia. 

-târg de produse italiene: 

spaghetti, pizza, tiramisu 

 

Rezultate 

obținute:cultivarea 

interesului pentru 

activități culturale 

Impact:, cresterea 

prestigiului scolii la nivel 

local, national si 

international prin 

activitatile derulate 

Materiale elaborate : 

portofolii 

-acțiune finalizată 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 

Euro-puzzle. 

Bursa ofertelor 

școlare 

Perioada de implementare: 
13.05.2017 

Grup țintă: elevi, profesori ai 

claselor a VIII a din județ, 

parinti 

Număr de participanți: 400 

Beneficiari indirecți: parintii 

elevilor , membri ai 

comunitatii  

Cadru de derulare: nonformal 

Locație: Scoala cu clasele I-

VIII ,,Nicolae Titulescu,, 

Calarasi 

Scurtă descriere : Promovarea 

proiectului in cadrul 

evenimentului anual ,,Bursa 

ofertelor scolare,, intr-o maniera 

interactiva, prin discutii cu elevii 

claselor a VIII si profesori 

despre cunostintele si dorintele 

lor legate de Uniunea 

Europeana. Informatiile au fost 

trecute pe stelute din hartie care 

Rezultate obținute: 

promovarea ofertei 

curriculare a liceului, a 

proiectelor derulate 

Impact:, cresterea 

prestigiului scolii la nivel 

local, national si 

international prin 

activitatile derulate, o 

mai buna colaborare a 

scolii cu parintii si 

comunitatea locala; 

atragerea celor mai buni 

elevi 

Materiale elaborate : 

film, panou, steaguri ale 

UE cu informatii de la 

elevi si profesori 

 

- acțiune finalizată 

promovare pe pagina de 

facebook a programului 



 

au fost aplicate ulterior pe carton 

albastru, elevii ambasador 

realizand steagul UE. 

 

Ziua Europei Perioada de implementare: 
9.05.2017 

Grup țintă: elevi ai liceului, 

cadre didactice, prescolarii de la 

GPN,, Prâslea,,, Gimnaziul 

Carol I Calarasi, Scoala cu 

clasele I-VIII ,,Nicolae 

Titulescu,, Calarasi, Scoala cu 

clasele I-VIII ,,Constantin 

Brâncoveanu,, parinti, bunici, 

ISJ Călărași, ansamblul Casei de 

Cultură din Silistra, Bulgaria 

Număr de participanți: 800 

Beneficiari indirecți: parintii 

elevilor , membri ai 

comunitatii, 

Cadru de derulare: nonformal 

Locație: curtea CNBS 

Scurtă descriere : Ziua de 9 

mai a fost celebrata printr-un 

festival plin de culoare, care a 

imbinat dansul, expozitiile de 

grafica, gastronomia, istoria, 

costumul popular, redand astfel 

specificul cultural al fiecarei țări 

membre UE. Ambasadorii 

juniori au dat tonul acestei 

festivitati, implicand elevii 

claselor IX, X, XI si contribuind 

din plin la organizarea acestui 

eveniment. Alaturi de elevii 

nostri au mai evoluat: ansamblul 

Casei de Cultură din Silistra, 

Bulgaria, elevii clasei a VIII a 

din cadrul Gimnaziului ,,Carol 

I,, Calarasi si prescolarii GPN ,, 

Praslea,, Calarasi 

 

Rezultate obținute: 

spectacol, festival 

gastronomic, expozitii 

Impact:, cresterea 

prestigiului scolii la nivel 

local, national si 

international prin 

activitatile derulate, o 

mai buna colaborare a 

scolii cu parintii si 

comunitatea locala; 

atragerea celor mai buni 

elevi 

Materiale elaborate : 

afis,film, panouri, 

costume steaguri tărilor 

membre ale UE  

- acțiune finalizată 

 

- radio-Radio Voces Campi, 
http://www.radiovocescam
pi.ro/2017/05/colegiul-
national-barbu-stirbei-
organizeaza-activitati-
educative-pentru-a-deveni-
scoala-ambasador-a-
parlamentului-european/ 
 

- pagina de facebook a 

programului, pagina 

EPAS facebook Bogdan 

Voinea , multe distribuiri 

ale postarilor 

 

http://observatorcl.info/el

evii-colegiului-national-

barbu-stirbei-au-imbinat-

arta-stiinta-si-

gastronomia-din-tarile-

europene/ 

-site-ul Inspectoratului 

Scolar Judetean Calarasi 

 

Forme de 

cooperare ale 

Uniunii 

Europene cu alte 

organizații 

economice și 

politice 

internaționale 

Perioada de implementare: 
7.04.2017 

Grup țintă: elevii ambasadori, 

elevii clasei a XII  F 

Număr de participanți: 40 

Beneficiari indirecți: parintii 

elevilor , membri ai 

comunitatii  

Cadru de derulare: formal 

Locație: CNBS 

Rezultate obținute: 

interes crescut al elevilor 

cu privire la UE, 

imbogatirea cunoștintelor 

Impact:, cresterea 

prestigiului scolii la nivel 

local, national si 

international prin 

activitatile derulate, o 

mai buna colaborare a 
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http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://www.radiovocescampi.ro/2017/05/colegiul-national-barbu-stirbei-organizeaza-activitati-educative-pentru-a-deveni-scoala-ambasador-a-parlamentului-european/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/
http://observatorcl.info/elevii-colegiului-national-barbu-stirbei-au-imbinat-arta-stiinta-si-gastronomia-din-tarile-europene/


 

Scurtă descriere : Uniunea 

Europeană a încheiat 

parteneriate cu cei mai 

importanți actori de pe piața 

mondială, inclusiv cu puterile 

emergente. Ea dorește să se 

asigure că aceste parteneriate se 

bazează pe interese și avantaje 

reciproce, relațiile sale 

internaționale acoperind: 

educația, mediul, securitatea și 

apărarea, combaterea 

criminalității,drepturile omului, 

cooperarea economica si 

comerciala, etc. Elevii clasei a 

XII a F, coordonati de prof. 

Puisor Cristian au prezentat 

diverse organizații economice și 

politice internaționale ( OSCE, 

Organizatia de Cooperare 

Shanghai, ASEAN, OECD, 

Grupul de la Visegrad, ONU, 

MERCOSUR, NAFTA) 

ilustrand formele de cooperare 

ale UE cu aceste organisme. 

 

scolii cu parintii si 

comunitatea locala; 

atragerea celor mai buni 

elevi 

Materiale elaborate : 

materiale informative 

- acțiune finalizată 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Coordonator programe și proiecte educative, 

                                                                                                        Prof. Marilena Decu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.10. CONCURSURI JUDETENE SI NATIONALE & EXCURSII & PROIECTE  
INTERNATIONALE 

 

 

 Digitization of Teaching for Curricular Innovation and  Professional Development for  

  Teachers 
Proiect aprobat in cadrul programului Erasmus+ KA 1 – Proiecte de mobilitate in domeniul 

educatiei scolare 

Număr de referinţă: 2015-1-RO01-KA101-014154  

Promotor: Colegiul National “Barbu Stirbei” Călărași, România 

Parteneri directi: Euneos Corporation, Vantaa, Finlanda & Euromind Projects SL, Ubeda Jaen, 

Spania 

Durata proiect: 1 noi. 2015-31 oct. 2016 

Tipul activitatii: staff training abroad 

Organizarea celor 4 mobilitati in cadrul proiectului Erasmus+ 2015-1-RO01-KA101-014154: 

       *03-09.04.2016, in Barcelona Spania pentru 2 profesori. 

       *10-16.04.2016 in Benalmadena-Malaga, Spania, pentru 2 profesori. 

       *17-21.04.2016 in Helsinki-Vantaa, Finlanda, pentru 4 profesori. 

       *09-13.05. 2016 in Sevilia, Spania, pentru 4 profesori. 

Suma aprobata: 24.540,00 euro 

Responsabil de proiect: Dincă Marinela (marinela_dinca@yahoo.com)  

 Developing skills in Android applications and programming e-commerce platforms 

Proiect aprobat in cadrul programului Erasmus+ KA 1 – Proiecte de mobilitate domeniul formare 

profesionala 

Număr de referinţă: 2016-1-RO01-KA102-023317 

Promotor: Colegiul National “Barbu Stirbei” Călărași, România 

Parteneri: COLEGIO SALESIANOS SAN PEDRO (partener direct) & Euromind Projects SL, 

Ubeda Jaen, Spania 

Durata proiect:  01.09.2016 – 31.08.2017 

Tipul activitatii: formare profesionala initiala pentru un grup tinta format din 32 elevi din clasele X-

XI. Organizarea celor 2 fluxuri in cadrul proiectului: 

*17-28.04.2017, in Sevilia, Spania pentru 16 elevi insotiti de catre 2 profesori (Dinca Marinela si 

Serban Gabriela) 

*08-19.05. 2017 in Sevilia, Spania, pentru 16 elevi insotiti de catre 2 profesori (Hreniuc Ema-

Augustina si Hreniuc Toader) 

Suma aprobata: 68.525,00 euro 

Responsabil de proiect: Dincă Marinela (marinela_dinca@yahoo.com)  

Blog proiect: http://erasmusvet2016.netriders.ro/ 

 UNESCO South Eastern Mediterranean Sea Project (SEMEP) 

Teme proiect:  

*The Impact of Eutrophication on Water Quality (Measurement of heavy ions in food)    *The 

depletion of nutrients in water 
Perioada: 5.12.2015-30.06.2017 

Scoala SEMEP partenera: Liceul Saint John/ Limassol, Grecia (Λύκειο Αγίου Ιωάννη /Λεμεσός). 

Echipa de proiect: 27 elevi (clasele IX-XI); 

Coordonatori de proiect: Dinca Marinela, Constantin Irina si Dumitru Tanta  

Blog proiect: http://semep.cnbs.ro/ 

mailto:marinela_dinca@yahoo.com
mailto:marinela_dinca@yahoo.com
http://cnbs.ro/wp-content/uploads/2016/02/Echipa-de-proiect-SEMEP.pdf
http://semep.cnbs.ro/


 

  

Intalnire de proiect in Calarasi, Romania 
Perioada: 21-26 octombrie 2016 

Participanti: 22 elevi si 3 profesori de la Liceul Saint John/ Limassol, Grecia  

 

Intalnire de proiect in Limassol, Cipru 
Perioada: 29 martie - 03 aprilie 2017 

Participanti: 21 elevi si 3 profesori de la CNBS  

 Euroscola – Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016) 

Tema: „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”. 
Perioada: 11 mai - 10 octombrie 2016 

Website proiect: http://euroscola2016.cnbs.ro/ 

Participanti: 24 elevi (clasele IX-XI)    

Coordonatori de proiect: Dinca Marinela & Serban Gabriela 

Euroscola Day - 17.02.2017 in Parlamentul European de la Strasbourg 

https://youtu.be/9VUpBr6ronE 

https://www.facebook.com/euroscola/  

Participanti: 24 elevi (clasele X-XII)    

Coordonatori de proiect: Dinca Marinela & Serban Gabriela 
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VIII.11. COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

   
“Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil” /KANT, 1992) 

Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să 

contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

  Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea 

critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării 

drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 

lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Având un caracter atractiv, elevii 

participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul elevilor, 

dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea extraşcolară 

generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o 

atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite 

 VIZIUNE : 

-         Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în 

devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, 

contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

-         Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată 

complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, 

deci participant activ). 

-         Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea 

spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor 

valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului. 

  

SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin 

complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni 

europeni pro-activi. 

I. OBIECTIVE: 

  Optimizarea relaţiei școală - familie; 

  Diversificarea activităţii extracurriculare; 

  Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc. 

   Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare 

prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională; 

  

 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi 

culturalizare; 

  Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural; 



 

  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor; 

 Continuarea proiectelor de mobilități, a parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și 

în anii trecuți. 

  

II. MODALITĂŢI DE REALIZARE:  Monitorizarea disciplinei în şcoală;  Depistarea şi 

analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;  

Colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia , Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică în 

vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară;  Încurajarea participării 

elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii; 

 Activităţi de orientare şcolară şi profesională;  Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de 

securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;  Implicarea și colaborarea 

elevilor/cadrelor didactice în activități artistice;  Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc. 

  

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

  

Ø Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

Ø Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform 

programelor in vigoare 

Ø Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

intre şcoala, elev si părinte 

Ø Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe. 

Ø Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte 

Ø Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

Ø Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

Ø Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

  

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele 

domenii de competente-cheie stabilite la nivel european***: 

Ø competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

Ø „a învata sa înveti”; 

Ø competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei si comunicarea electronica 

Ø competente antreprenoriale. 

          In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, 

bazata pe : 

• Competente generale 



 

• Valori si atitudini 

• Competente specifice si continuturi 

• Sugestii metodologice 

            

Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a 

caror dezvoltare este preconizata pe durata liceului, in timp ce Competentele specifice (derivate din 

competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu 

continuturi ale învatarii si prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a 

si a XII-a. 

           Continuturile învatarii au respectat de asemenea   urmatoarele cinci module tematice: 

1. Autocunoastere si dezvoltare personala 

2. Comunicare si abilitati sociale 

3. Managementul informatiilor si al învatarii 

4. Planificarea carierei 

5. Calitatea stilului de viata 

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului liceal a fost realizata 

astfel încât sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în 

acelasi timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice. 

Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate 

la nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului liceal. 

         O atentie deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din 

fiecare colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si 

constiente  la propria formare  , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea 

comisiei dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost 

nominalizati toti prof. Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru 

o buna desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii 

de teme pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile,s-a stabilit 

intervalul in care sa aiba loc sedintele cu parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta 

COMITETULUI DE PARINTI PE SCOALA. 

S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de 

activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare. 

          Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastra, conjuga eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea 

îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate 

activitatile desfasurate cu elevii; 

- încurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati  care sa conduca la pregatirea 

individuala si stimularea valorilor. 

                 In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de 

asemenea in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in 

mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si 

prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii : 



 

  

- SERBARI SCOLARE CU OCAZIA : ZILEI NATIONALE  A ROMANIEI, SARBATORILOR 

DE CRACIUN, ZIUA POETULUI NEAMULUI- EMINESCU, ZIUA UNIRII-24 ianuarie, Ziua 

Liceului 

-  VIZIONARI DE FILME EDUCATIVE precum: 

·        ,,ALCOOLUL NU TE FACE MARE”(toate clasele), 

·        ,,SA SPUNEM STOP VIOLENTEI SCOLARE” 

·         PRIETENUL MEU - CALCULATORUL 

·        CUM NE FERIM IN CAZ DE INCENDII - etc. 

           De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si 

temeinica formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara ,limbajul utilizat 

fiind specific unor domenii conexe. 

            La clasele a IX- a, s-a pus mare accent pe activitatile de consiliere ,ca parte integranta a 

activitatilor de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, 

dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la 

diferite clase , atat curriculare ,cat si extracurriculare. 

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada 

, activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare –

invatare si exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor. 

            Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti, a imbracat forme diverse cu 

trimitere directa catre  obiectivele majore stabilite: 

-         dezbateri si comunicari 

-         ateliere de lucru 

-         schimburi de experienta 

-         cercetari constatative si ameliorative 

-         mese rotunde 

-         activitati educative( tematica, fiind variata in functie de obiectivele stabilite si de 

necesitatile de moment) 

           In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul  sedintelor cu 

parintii au fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi, 

dar si pentru parinti. 

         

 La nivelul comisiei a  fost dezbatuta tema “Spectacolele” –mijloc de dezvoltare a 

inteligentelor multiple realizandu-se serbari extraordinare cu ocazia sarbatorilor de iarna. 

          Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii 

periodice si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti.  Se pot mentiona 

lectoratele cu parintii in care s-au implicat majoritatea dirigintilor claselor IX-XII, intalniri care au 

abordat diferite tematici specifice adolescentei.     

      In egala masura , am dezvoltat la elevii nostri simtul artistic prin implicarea lor in formatii de 

dans, muzica, piese de teatru . 

       S-au derulat numeroase proiecte cu impact la nivel national si international. 

    Formarea  deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode si procedee care sa 

contribuie la cresterea gradului de originalitate si independenta in rezolvarea srcinilor de lucru . 



 

         Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spatiul 

de lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect 

informativ , formativ,estetic, toate acestea facilitnd diversificarea formelor de organizare a instruirii 

conform particularitatilor de varstaa si individuale . 

                Dezvoltarea capacitatii de invatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de 

invatare: invatarea reciproca, metoda cubului, ciorchinelui, chestionrului, observatiei directe, 

sustinerea si explicarea unor notiuni pe baza studiului individual. 

   Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru 

unitati de continut grupate in diverse moduri, incat sa corspunda standardelor de performanta, 

stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  in 

urma analizei acestora ) a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de 

observatii si aprecieri, folositoare elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a  ACTULUI 

DE INVATARE. 

            Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor, 

urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. 

    Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu 

aplicarea in demersul didactic a noutatilor metodologice. 

    Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea si desfasurarea unor parteneriate 

educationale , au constituit mijloace eficiente de formare continua : 

- cursuri de perfectionare 

- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfasurate la nivel local si judetean 

 - “Integrarea tehnologiilor informationale si de comunicare in activitatea didactica “ 

- masa rotunda : “Invatamantul formal si cel informal” 

- proiecte de parteneriat educational 

  

Pentru activitatea educativa in anul 2017-2018 se vor  lua in considerare urmatoarele 

aspecte: 

- Intocmirea mai atenta a documentelor de lucru ale prof. diriginti(planificarea semestriala si 

anuala) si corelarea temelor propuse cu cerintele clasei de elevi. 

- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata 

exprima,sa fie ascultat si indrumat eficient. 

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare 

(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din 

punct de vedere educativ. 

-  Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Scoala -

Familie 

-Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor prof, diriginti fata de problemele elevilor si 

posibilitatilor lor de a face fata acestor probleme precum si fata de importanta orei de dirigentie 

- Implicarea tuturor dirigintilor in programul initiat de conducerea scolii, acela de a schimba 

aspectul claselor, laboratoarelor si a scolii in general 

- Colaborarea dirigintilor cu prof, psiholog a liceului in vederea depistarii unor cazuri cu probleme 

familiare deosebite sau psihice. 

   

 

 



 

 RAPORT COMASAT: 

 

Activitatea comisiei în anul şcolar 2016-2017 a avut în vedere coordonatele cuprinse în programul 

de asigurare a calităţii şi a urmărit realizarea criteriilor stabilite de acest program. 

         Au fost urmărite principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să permită aplicarea 

şi realizarea lor. 

P1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei. 

- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei. 

- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei. 

P2. RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT 

- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

P3.MANAGEMENTUL RESURSELOR 

-S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 

învăţare. 

-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

-Nu au existat conflicte între membrii comisiei. 

P4.PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE 

-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, existând o 

flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. 

-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor. 

P5.PREDARE ŞI ÎNVĂTARE 

-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

învăţământ. 

P6. EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 

- Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. 

P7.MĂSURARE ŞI ANALIZĂ 

- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire a acţiunii. 

P8.ÎMBUNĂTĂŢIRE 

-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune. 

- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate. 

         Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel încât aceasta 

să se integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de asigurare a calităţii la 

nivelul unităţii noastre şcolare. 

  

  

Activitatea desfăşurată de CMD 2016-2017 

  

Ø  Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

diriginte 

Ø Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul de către toţi 

diriginţii; 



 

  

®   Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare specifice învăţământul liceal 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 

conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor 

planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 

Ø Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi 

în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de 

consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

 ®   Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 

părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

®   Puncte slabe: 

-           

Ø Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

 ®   Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

®   Puncte slabe: 

Uneori, orele de dirigenţie au devin  pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare 

şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

Ø Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

 ®   Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale 

proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

®   Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii 



 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie              

Ø Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

 ®   Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative 

®   Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare 

împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi 

de fotografii reprezentative pentru clasă) 

 ®   Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune 

a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, 

activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de 

fotografii reprezentative, cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a 

diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

®   Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere ornamental 

Ø Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

 ®   Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al Colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, 

la nivel de clasă 

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

®   Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

Ø Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

 ®   Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar(aceştia au beneficiat de consiliere 

psihopedagogică) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Carei în vederea prevenirii şi 

combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI etc.) 

 



 

®   Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

 - dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

Ø Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

 ®   Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 

clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor. 

 ®   Puncte slabe: 

-         Programa prea incarcata 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABIL :CONSILIER SCOLAR, 

PROF.OPREA MARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.12. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

Proiectarea  activităţii 

 În calitate de bibliotecar  mi-am adus aportul la desfăşurarea activităţilor in biblioteca şi în  

anul  scolar 2017 -2018, in semestrul I  am elaborat planul managerial al bibliotecii, am asigurat 

serviciul de evidenta, catalogare si organizare a cataloagelor. Am efectuat evidenta primara, 

individuala si am gestionat colectiile in conformitate cu normele biblioteconomice. 

 Programul de functionare  al bibliotecii este de luni pana vineri de la ora 8 pana la ora 16 si 

este stabilit de directorul scolii. 

  Colaborez cu consilierul educativ pentru realizarea programelor.  

  Realizarea activitatilor 

•   organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în 

cadrul activităţilor: domenii , teme, autori, în ordine alfabetică; 

•    realizarea completă/ corectă/ legală a operaţiilor biblioteconomice; 

•    gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării şi colecţiilor bibliotecii; 

•   dupa stabilirea manualelor ce vor fi studiate la fiecare materie se comanda pentru 

clasele a-XI-a si a XII- a la edituri; 

•   colectia Tribuna Invatamantului este indosariata si sta  la dispozitia cititorilor; 

•   procurarea  fiselor   pentru inscrierea la biblioteca  a elevilor si a  cadrelor didactice 

; 

•   respect normele de  conservare si securitate,a normelor  de P.S.I.; 

•   particip la promovarea imaginii scolii; 

 

Comunicare si relationare 

•   asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel intern( cu elevii, cadrele 

didactice, didactic-auxiliare); 

•  comunicarea eficientă cu utilizatori externi şi parteneri: parteneriat cu Jandarmeria 

Română ; 

•  atragerea elevilor către activităţile bibliotecii şi stimularea lecturii – prin pregătire de 

momente artistice, prezentarea listelor de lecturi suplimentare pe clase, prin 

înscrierea unui număr cât mai mare de cititori; 

• consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate  

• colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea realizării unor proiecte cu 

caracter cultural şi educativ: colaborare cu ziarul Jurnalul de Călăraşi şi TV Călăraşi 

1 , Biblioteca judeteana "Alexandru Odobescu"Calarasi, Inspectoratul Judetean de 

Politie Calarasi. 

• atitudine politicoasa fata de colegi, elevi. 

 

 Managementul carierei si al dezvoltarii personala 

                 1.Analiza nivelului şi stadiul propriei pregătiri profesionale: studii superioare de 

specialitate;                                                               

                 2. Participarea permanentă la cercuri activităţi metodice la nivel local/judeţean; 



 

                 3. Participare la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale: LECTURA ÎN 

BIBLIOTECI 

 Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii scolii 

     - realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite în fişa postului;       

     - utilizarea raţională şi eficientă a alocaţiilor bugetare prin achiziţii de cărţi; 

     - promovarea bibliotecii prin publicarea de articole; 

 

                                                                               

Tanase Camelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.13. ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT   

 

Activitatea serviciului secretariat s-a desfăşurat în condiţii normale, astfel încât au fost asigurate  

condiţiile necesare desfăşurarii procesului instructiv –educativ prin acţiuni specifice, răspunzând cu 

promptitudine tuturor solicitarilor şcolii, permiţând astfel rezolvarea eficientă a problemelor şcolii. 

In ceea ce priveste activitatea desfasurata de personalul compartimentului secretariat acesta 

a reusit sa evite aglomerararea de probleme curente printr-o judicioasa  organizare a sarcinilor de 

lucru ce ii revin prin fisa postului printre care amintim: 

 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii , la nivelul compartimentului 

 s-a urmărit realizarea lucrărilor de secretariat de bună calitate, evitandu-se  

posibilitatea efectuării de corecturi sau reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea 

secretariatului în şcoală 

 a venit în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de lucru noi care să 

îmbunătăţească activitatea compartimentului 

 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

 s-a intocmit un plan de muncă anual şi pe semestru care să vină în sprijinul 

activităţii . 

 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 

 s-a preocupat de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară 

(legi,decrete,Hotărâri Guvernamentale ,Ordine,  regulamente ,instrucţiuni) 

 s-a aplicat legislaţia în vigoare inclusiv cea complementară legislaţiei şcolare 

 Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii(cadre didactice, personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a 

datelor în programele de salarizare şi REVISAL 

 a transmis în timpul prevăzut de lege orice modificare privind angajaţii către 

ITM prin programul REVISAL,declaraţia 112, etc 

 a tinut la zi dosarele personale ale cadrelor didactice , didactice auxiliare şi 

nedidactice 

 a intocmit şi eliberat  diverse adeverinţe pentru personalul didactic,didactic 

auxiliar în baza unei cereri 

 a intocmit decizii de modificare a salariului , acordare spor vechime , gradatii 

etc. şi acte adiţionale 

 a intocmit şi transmis în timp util corespondenţa şcolii ( adrese , corespondenţe 

părinţi , concursuri 

 a intocmit  zilnic condica pentru personalul didactic , condica pentru serviciul 

şcoală , condica personalului didactic auxiliar  

 a centralizat si transmis lunar  la ISJ Calarasi situatia abonamentelor in vederea 

decontarii pentru elevii care fac naveta si au fost intocmite statele de plata 

pentru acestia 

 

 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 

 a intocmit şi eliberat adeverinţe diverse, absolvenţi, elevi, părinţi, cadre 

didactice pe bază de cerere( adeverinţe de studii, adeverinţe de autenticitate, 

pensie etc.) 

 a inmatriculat în registrul matricol toţi elevii , a completat situaţia şcolară pe ani 

şcolari din cataloage, a trecut  din catalogul de examene de corigenţă  mediile 



 

obţinute de elevii în urma desfăşurării examenului, a trecut mediile la examenele 

de diferenta in catalog 

 a intocmit registrul de înscriere a elevilor pentru şcoală şi l-a  actualizeazat 

permanent; a actualizat baza de date in SIIR 

 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

 a tehnoredactat materialele întocmite de conducerea şcolii privind şedinţele de 

analiză semestrială / anuale precum şi toate situaţiile care apar de-a lungul 

anului şcolar , precum şi cele care au ca obiect capitolul elevi si cadre didactice 

 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

 a adus la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în compartiment şi 

aprobate de director precum şi toate ordinele/ notele de serviciu personalului 

din unitate 

 Asigurarea intefeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi 

 a avut relaţii pricipiale cu toţi solicitanţii cu care vine în contact 

 a adus la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi se 

încadrează în acest termen în vederea realizării situaţiilor 

 a comunicat cu tot personalul unităţii , elevi , părinţi cu privire la aria situaţiei 

neprevăzută apărută 

 a contribuit specific la organizarea şi desfăşurarea inscrierii la liceu , a 

absolvenţilor clasa VIII , a examenlor de corigenţe , olimpiade , concursuri , 

simulări, bacalaureat, atestat etc 

 a asigurat legătura unităţii şcolare cu I.S.J.Calarasi , alte unităţi de învăţământ 

etc. prin telefon , fax , e-mail 

 a asigurat legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale aducând la 

cunoştinţă conducerii unităţii toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de 

asigurarea în termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi 

 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar 

 a participat la cursurile de perfecţionare,instructaje,consfătuiri organizate de ISJ 

, CCD, foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţile de formare în cadrul 

activităţii compartimentului 

 Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii 

 a contibuit la promovarea imaginii prin consolidarea unei relaţii bazate pe 

respectarea şi asigurarea unui climat corespunzător principiilor educaţional 

 a utilizat toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii şi 

contribuie cu propuneri în vederea ofertei educaţionale 

 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi / sau directorul care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate 

 a intocmit diverse situaţii necesare procesului instructiv – educativ şi activităţii 

de secretariat 

 

Secretar sef, Racman Ionica 

Secretar , Stan Daniela 

 

 

 

 

 



 

VIII.14. ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTABILITATE   

 

 Pentru anul financiar 2017, a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli prin Hotararea 

Consiliului Local  astfel : 

 Titlul I – Cheltuieli de personal = 3.055.000 lei,  

 Titlul II – Bunuri si servicii = 445.000 lei,  

Titlul IX – Ajutoare sociale – 4.000 lei 

Titlul X – Alte cheltuieli – Burse=11.000 lei 

- Despagubiri civile= 31.000 lei 

- Proiecte cu finantare nerambursabila = 200.000 lei 

Bugetul la data de 01 octombrie 2017, dupa rectificari : 

Titlul I – Cheltuieli de personal = 3.055.000 credite aprobate, 2.632.412 lei plati efectuate. 

Titlul II – Bunuri si servicii = 727.000 lei credite aprobate, 592.591 plati efectuate. 

 

Titlul IX– Asistenta sociala = 4000 lei credite aprobate, 1427 lei plati efectuate. 

Titlul X – Alte cheltuieli = 11.000 lei credite aprobate- burse elevi, 6.840 lei plati efectuate  

         = 74.000 lei credite aprobate – despagubiri civile, 73933 lei plati 

efectuate. 

-  Proiecte cu finantare nerambursabila = 100.000 lei 

 

 

Angajarea cheltuielilor s –a facut pe structura clasificatiei bugetare  in functie de necesitatile 

specifice activitatii de invatamant. 

Platile/cheltuielile bugetare inregistrate pe structura clasificatiei bugetare, s-au incadrat in 

creditele bugetare aprobate, neinregistrandu-se depasiri de credite. 

 

 La Titlul II – Bunuri si servicii , unde platile efectuate au fost in valoare de 592.591 lei, s-au 

achitat facturile pentru : incalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta si internet, materiale de 

curatenie, furnituri de birou , obiecte de inventar si alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare, servicii de paza. 

Tot în anul 2017, ordonatorul secundar  de credite, Inspectoratul Şcolar al judetului Calarasi  

a  aprobat credite  in valoare de 180.000 lei, repartizate astfel: 

- Cheltuieli de personal = 93.000 lei 

- Ajutoare sociale ( transport elevi) – 43.000 lei 

- Burse – 44.000 lei 

- Platile efectuate: 

 Cheltuieli de personal -   48.012lei; 

 Transport elevi  -  33.508 lei, au beneficiat in medie 114 de elevi  

 Bani de liceu + Burse elevi Republica Moldova - 13.759 lei – 11  elevi au beneficiat 

de programul social,, Bani de liceu” si  3 elev i din Republica Moldova a beneficiat 

de burse de studiu . La fondul extrabugetar al unităţii, în anul 2016,  s-au incasat 

29.891lei( chirii 10.047 lei si 19.844  alte incasari-  card  ECDL) si s-au cheltuit 

43.280  lei( suma de 23.000 lei a provenit din excedentul anilor precedenti), din 

care: 29.683 lei pentru bunuri si servicii : s-a procurat o canapea cu 2 fotolii, 6 

calculatoare si 4 video proiectoare  si 13.597 lei plati facturi  ECDL. Pana la 01 

octombrie 2017, s-a incasat 19.381 lei din care  9127 lei la chirii si 10.254 lei  card 



 

ECDL si s-a cheltuit 9.996 lei pentru plata facturilor ECDL. In contul de venituri al 

scolii exista suma de  46.894 lei, din care 37.509 lei, excedentul anilor precedenti si 

9385 lei chiria anului 2017. 

 

 

Administrator financiar, 

                                                                                     Dinu Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In concluzie, pentru atingerea obiectivelor propuse se impun : 

- cresterea procentului de promovare in sesiunea iunie si a  ponderii mediilor mari/ mediilor de 10 la 

bacalaureat; 

- imbunatatirea rezultatelor la olimpiade si concursuri scolare; 

 - respectarea programului/ termenelor/hotararilor/deciziilor/regulilor etc; 

- responsabilitate maxima; 

- implicare maxima; 

- colaborare foarte buna pe verticala si orizontala(spirit de echipa); 

- monitorizarea continua a progresului la toate nivelurile si sub toate aspectele; 

- eficienta si eficacitate maxima a activitatii; 

- spirit autocritic si prieteni critici; 

- proiectare si organizare foarte buna a activitatii; 

- caracter practic- aplicativ al lectiilor(lectii rupte din viata); 

- spatiu amenajat corespunzator, personalizat; 

- lectii centrate pe elev; 

- invatare contextuala; 

-utilizarea mai eficienta a tehnologiei existenta in scoala; 

- utilizarea mai eficienta a resurselor:umane, materiale,spatiu, timp etc.: 

- gestionarea mai eficienta a deseurilor, consumului de energie etc.: 

- implicarea elevilor in rezolvarea problemelor scolii(la dirigentie, proiecte, optionale,atestate etc.) 

si promovarea produselor lor(revista, monografie, verifix pentru evaluare, machete, postere pentru 

amenajari spatii, catalogul virtual al clasei, sonerie electronica, avizier electronic, cartela 

electronica,firma scolii electronica, monitor pentru colectarea selectiva a deseurilori, dispozitiv 

pentru depistarea fumatorilor, expozitii, tablou de bord electronic,gazeta electronica a elevului, 

optimizator pentru circulatia pe scari etc.); 

- implicarea tuturor in rezolvarea problemelor scolii; 

- respect pentru diferente; 

- schimbarea atitudinii multor elevi sub raport atitudinal si comportamental; 

- utilizarea platformelor; 

- voluntariat; 

- implementarea bunelor practici dobandite cu prilejul proiectelor/cursurilor de formare; 

- promomovarea excelentei si a creativitatii; 

- promovarea tehnicilor de individualizare si diferentiere; 

- motivarea elevilor pentru invatare(invatarea o bucurie pentru elevi). 

 

 

Director, 

Prof. Amza Eufrosina 


