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RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN
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În anul şcolar 2019-2020, Colegiul Naţional ”Ion Creangă” a funcţionat astfel:
CLASE/PROFILURI: 32 de clase, dintre care 20 cu profil real şi 12 cu profil uman.
Total elevi la începutul sem I: 969 elevi
Situația școlară la sfârșitul sem I:
Corigenți:29 elevi din care:
La 1 disciplină – 21 elevi
La 2 discipline – 6 elev
La 3 discipline – 1 elev
La >4 discipline – 1 elev
Cu situaţia neîncheiată: 4 elevi.
Promovați la sfârșitul sfârșitul sem I: 936 elevi dintre care:
Cu medii cuprinse intre 5-5.99 – 0 elevi
Cu medii cuprinse intre 6-6.99 – 2 elevi
Cu medii cuprinse între 7,00-7,99 – 30 elevi
Cu medii cuprinse între 8,00-8,99 – 338 elevi
Cu medii cuprinse între 9,00-10,00- 566 elevi
Transferați în timpul vacanței intersemestriale :
Plecați din unitate– 5 elevi
Veniți în unitate - 5 elevi
Transferați de la o clasa la alta – 0 elevi
Exmatriculați - 0 elevi
Mutați disciplinar – 0 elevi
Nr. elevi cu nota la purtare sub 7: 2 elevi
Pentru absenţe – 0 elev,
Total elevi la sfârșitul sem I: 970 elevi (cu 1 loc rezervat)

Total elevi la începutul sem II: 970 elevi(cu 1 loc rezervat)

Transferați în timpul semestrului II:
Plecați din unitate – 3 elevi
Total elevi rămași la sfârșitul sem II: 965 elevi
Situația școlară la sfârșitul sem II:
Corigenți:4 elevi din care:
La 1 disciplină – 4 elevi
La 2 discipline – 0 elevi
La 3 discipline – 0 elevi
La >4 discipline – 0 elevi
Cu situaţia neîncheiată: 1 elevi.
Alte situații: la clasa a XI-a C - 1 elev a fost amânat medical
Promovați la sfârșitul sfârșitul sem II: 960 elevi dintre care:
Cu medii cuprinse intre 5-5.99 – 0 elevi
Cu medii cuprinse intre 6-6.99 – 0 elevi
Cu medii cuprinse între 7,00-7,99 – 13 elevi
Cu medii cuprinse între 8,00-8,99 – 167 elevi
Cu medii cuprinse între 9,00-10,00- 780 elevi
Total elevi la sfârșitul anului școlar:966 elevi (cu 1 loc rezervat)
Situația școlară la sfârșitul anului școlar (31.08.2020):
Cu medii cuprinse intre 5-5.99 – 0 elevi
Cu medii cuprinse intre 6-6.99 – 1 elev
Cu medii cuprinse între 7,00-7,99 – 23 elevi
Cu medii cuprinse între 8,00-8,99 – 271 elevi
Cu medii cuprinse între 9,00-10,00- 669 elevi
În urma încheierii situațiilor școlare 1 elev a fost declarat repetent.
Total elevi promovați la sfârșitul anului școlar: 964 elevi –promovabilitate 99,60 %.

Nr. Bursieri Semestrul I: total 759 elevi
Burse studiu – 17 elevi
burse merit art.8,alin.1, lit”a”- 557 elevi
burse merit art.8,alin.1, lit “b” – 48 elevi
burse merit art.8, alin ,,c” – 8 elevi
burse venit mic – 4 elevi
burse pe caz de boală – 15 elevi
burse de orfan -28 elevi
burse pentru elevii din mediu rural – 68 elevi
burse performanță – 14 elevi

Nr. Bursieri Semestrul II: total 938 elevi

Burse studiu – 17 elevi
burse merit art.8,alin.1, lit”a”- 734 elevi
burse merit art.8,alin.1, lit “b” – 53 elevi
burse merit art.8, alin ,,c” – 8 elevi
burse venit mic – 5 elevi
burse pe caz de boală – 15 elevi
burse de orfan -28 elevi
burse pentru elevii din mediu rural – 75 elevi
burse performanță – 3 elevi
Angajaţian școlar 2019-2020
PERSONAL DIDACTIC
47 – profesori titulari
13 – profesori suplinitori
1- profesor asociat
7- profesori pensionari
1-consilier școlar
Total – 69
Grade didactice:
Profesori doctori – 3
gradul didactic I - 32
gradul didactic II – 11
definitivat – 17
debutanţi – 6
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Secretar șef -1
Secretar – 1
Bibliotecar – 1
Laborant – 1
Administrator de patrimoniu – 1
Administrator financiar – 1
Informatician -1
Total - 7
PERSONAL NEDIDACTIC
Muncitor – 1
Îngrijitor - 6
Paznic – 2 ( începând cu 14.10.2019)
Total – 9

Comisia de Limba și literatura română – Limbi Clasice

Activitatea Catedrei de Limba și literatura română desfășurată în acest an școlar s-a circumscris
programului unitar al Colegiului, respectîndu-se coordonatele acestuia. Membrii catedrei au
răspuns tuturor obiectivelor generale, adăugînd activitățile proprii, în așa fel încît se poate afirma
că s-a conturat o activitate coerentă, susținută, unitară. În analiza pe care o propunem, vom
dezvolta fiecare capitol al activității, focalizînd aportul fiecărui membru al catedrei.
I.
Curriculum
- În funcție de manualul pe care au optat, toți profesorii catedrei au elaborat planificările
calendaristice (semestriale și anuale);
- Au fost implementate programe CDȘ pentru anul școlar 2019-2020: Limba română
contemporană (propunător prof. M. Ștefan), Discurs Public (propunător prof. M.
Ștefan), Aprofundare (propunător prof. M. Ștefan, prof Patrick Danilevici);
- Au fost propuse programe CDȘ pentru anul școlar 2020-2021: Limba română
contemporană (propunător prof. M. Ștefan), Discurs Public (propunător prof. M.
Ștefan), Aprofundare (propunător prof. M. Ștefan, prof Patrick Danilevici);
II.

Management Școlar

Au fost stabilite la începutul anului școlar, responsabilitățile membrilor în cadrul comisiei
1. Prof. M. Ștefan, metodist ISMB, responsabil al comisiei, coordonarea și monitorizarea
activității comisiei, responsabil pentru programe, planificări, membru în comisia de
curriculum, responsabil cu monitorizarea notării ritmice a elevilor, responsabil cu
monitorizarea perfecționării membrilor catedrei;
2. Prof. C. Barbu, responsabil pentru pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare;
3. Prof. Patrick Danilevici, colaborator proiecte și programe, relația catedrei cu alte
instituții;
4. Prof. Hărtescu Diana, responsabil pentru pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare,
relația catedrei cu alte instituții;
5. Prof. Moise Emilia Georgeta, colaborator proiecte și programe, relația catedrei cu alte
instituții;
6. Prof. Spătaru Valentina, colaborator proiecte și programe, relația catedrei cu alte
instituții, coordonarea redacției revistei Colegiului, Gânduri;
7. Prof. Stanciu Rodica, colaborator proiecte și programe, responsabil cu informarea
catedrei despre calendarul activităților ISMB, MEC;
8. Prof. Dia Daria Stoicescu, responsabil pentru pregătirea elevilor pentru olimpiadele
școlare, colaborator proiecte și programe;
9. Prof. Ileana Oproiu, responsabil pentru pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare,
colaborator proiecte și programe;
10. Prof. Hâncu Gabriela, responsabil cu activitatea subcomisiei de limbi clasice, colaborator
proiecte și programe;
Pe parcursul anului școlar s-a urmărit realizarea următoarelor sarcini:
- Studierea manualelor și înregistrarea opțiunii fiecărui membru al catedrei asupra
manualului (septembrie 2019);

- Participarea la activitățile organizate de ISMB (consfătuiri, prezentarea noilor metode și
auxiliare didactice, întîlniri metodice)
- Elaborarea dosarului comisiei;
- Prezentarea încadrărilor profesorilor;
- Distribuirea CDȘ-urilor în catedrele profesorilor;
- Elaborarea portofoliilor fiecărui profesor, a mapelor de lucru, conform cerințelor ISMB;
- Elaborarea testelor predictive (octombrie 2019);
- Reorganizarea redacției revistei colegiului, Gânduri (septembrie-octombrie – prof. V.
Spătaru);
- Organizare și desfășurarea olimpiadelor de Limbă, comunicare și literatura română,
respectiv Cultură și spiritualitate românească, OLAV, Lingvistică – faza pe școală
(decembrie 2019, toată catedra);
- Pregătirea elevilor promovați la olimpiade sau concursuri;
- Elaborarea subiectelor pentru teza cu subiect unic la limba și literatura română;
- Evaluarea lucrărilor;
- Realizarea ședințelor de catedră cu analiza rezultatelor obținute;
- Monitorizarea notării ritmice;
- Monitorizarea participării membrilor comisiei la activitățile organizate în școală sau la
nivelul ISMB;
- Parcurgerea integrală a materiei;
- Pregătirea constantă a elevilor din clasa a XII-a, pentru proba de limba romană de la
Bacalaureat;
- Participarea membrilor comisiei la conferințe, simpozioane, cursuri de formare, proiecte
etc.
OBSERVAȚIE
Aspectele prezentate anterior au caracter generic și privesc (în linii mari) toți membrii catedrei,
concretizîndu-se în activități specifice, derulate de fiecare membru în parte.
III.

Resurse umane

Componența catedrei de limba și literatura română - limbi clasice în anul școlar 2019-2020:
-

Prof. Cecilia Barbu
Prof. Patrick Danilevici
Prof. Diana Hărtescu
Prof, Gabriela Hâncu
Prof. Emilia Moise
Prof. Ileana Oproiu
Prof. Spătaru Valentina
Prof. Stanciu Rodica
Prof. Dia Daria Stoicescu
Prof. Mihaela Ștefan

IV.
Resurse materiale
- Cabinetul de limba și literatura română (prof. P. Danilevici / V. Spătaru)

- Materiale personale ale profesorilor catedrei (cărți, fișe, CD-uri, filme etc.)
V.

Parteneriate și programe

Toți membri catedrei s-au implicat în următoarele activități:
- Participarea la activitățile organizate în școală sau la nivelul ISMB;
- Participarea în calitate de metodiști la întîlnirile de lucru din cadrul sectorului sau la nivel
municipal;
- Participarea în calitate de evaluatori sau de organizatori la olimpiadele din școală (OLLR
/ OLAV , Olimpiada de lingvistică și Olimpiada de cultură și spiritualitate);
- Participare în calitate de propunători de subiecte la faza pe școală a olimpiadelor;
- Participarea la ședințele de catedră cu analiza rezultatelor obținute, elaborarea de strategii
didactice, propunerea unor CDȘ-uri pentru anul școlar 2020-2021;
Nominal, profesorii catedrei au desfășurat următoarele activități (circumscrise programelor și
parteneriatelor):

I.

Prof. Mihaela Ștefan

1. La nivelul şcolii:
-activitate în comisia metodică de specialitate, responsabil al comisiei metodice Limba și
literatura română- Limbi clasice;
-responsabil cu proiectele de cooperare europeană la nivelul școlii;
-realizarea procesului instructiv – educativ în concordanţă cu programul elaborat de
Ministerul EducaţieiNaţionale, îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în fişa postului;
-proiectarea şi desfăşurarea de activităţiextracurriculare de tipuri diferite şi structurate
după modele variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor
(activitățile aferente proiectului Erasmus+ I am proud tobe European „Ziua Europei”,
„Documente Europass”, Ziua Națională a României, Serbarea de Crăciun, excursie
școlară la Rânca, Campania Zâmbetul din cutie/);
-organizarea și desfășurarea olimpiadei de limbă, comunicare și literatura romană, faza pe
școală și faza pe sectoarele municipiului București, sector 4 (noiembrie 2019- ianuarie
2020), participare ca evaluator și membru în comisia de organizare a olimpiadei de limbă,
comunicare și literatura romană, etapa pe școală și etapa pe sector, respectiv Olimpiada
de Lingvistică, etapa pe școală, OLAV, etapa pe școală;
-coordonarea unor elevi pentru participarea la Olimpiada Cultură și spiritualitate
românească, etapa pe sector;
-elaborarea unor programe CDȘ Limba română contemporană și Discurs public (o oră
pe săptămână, clasele a XI-a și a XII-a);
-stabilirea de colaborări şi parteneriate cu instituţii similare din ţară sau străinătate;
-obținerea de finanțare Erasmus+ pentru un proiect KA2 (parteneriat cu școli din Europa,
mobilități ale elevilor și ale profesorilor), care se derulează începând cu luna septembrie
2019;
-elaborarea de subiecte pentru teza cu subiect unic la limba și literatura română;

-contribuție la organizarea, în data de 7 noiembrie 2019, a întâlnirii Cercului pedagogic
al profesorilor de limba și literatura română – Liceu, din sectorul 4, activitate care a avut
ca temă: „Redactarea textelor nonliterare. Reviste școlare”;
-organizarea activității demonstrative „Dezbatere, oratorie și retorică”, în data de 7
noiembrie 2019, la CN „Ion Creangă”, la care au participat elevi de la CN „Mihai
Viteazul” și CN „George Coșbuc”;
-participare împreună cu elevi de la clasa a IX-a B la evenimentul dedicat zilei de 1
Decembrie, 1 Decembrie- un vis devenit realitate, organizat de Casa Corpului Didactic
București la Colegiul Național Ion Creangă în data de 27 noiembrie 2019;
-organizarea unor excursii școlare în colaborare cu prof. Daniela Gorgon (Rânca);
-vizionări de spectacole de teatru TNB: Allegro, ma non troppo, Dineu cu proști;
-colaborare cu Centrul Europe Direct;
-membru în Consiliul de Administraţie al școlii.
2. La nivelul municipiului:
-îndeplinirea sarcinilor rezultate din calitatea de metodist ISMB, disciplina limba și
literatura română și departamentul Proiecte Educaţionale (participare la activități
metodice, inspecții școlare, organizare olimpiade școlare etc.);
-participarea la activităţile organizate de ISMB (consfătuiri, întâlniri metodice);
-efectuarea de inspecţii în vederea consilierii profesorilor, în şcolile în care se derulează
proiecte Erasmus + (Şcoala 79, CT D. Leonida, CT M Bravu).
3. La nivel naţional/internațional: participarea la conferinţe, simpozioane, concursuri,
proiecte, cursuri:
-curs de formare de formatori în cadrul proiectului CRED, Constanța, 15.09-28.09 2019,
15 CPT;
-activitate de diseminare Erasmus+, Constanța, 2 noiembrie 2019;
-Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse, NEDES 2019, 31
octombrie-2 noiembrie 2019;
4. Participarea la proiecte:
-participare la mobilitate în Polonia (întâlnirea coordonatorilor de proiect), Przemyszl,
17-24 noiembrie 2019;
-realizarea unor activități în cadrul programelor și proiectelor comunitare, Campania
Zâmbetul din cutie, colaborare cu Asociația Șansa Ta;
-scrierea și depunerea unei aplicații Erasmus+;
-publicarea unei lucrări cu titlul Education against discrimination într-un volum cu ISBN
978-60626-1114-9, Prevenirea și combaterea fenomenului Bullying.

II.
Prof. Cecilia Barbu
Activităţile desfăşurate în anul şcolar 2019-2020 s-au centrat pe realizarea unei pregătiri
competitive pentru elevii claselor terminale, pentru o bună integrare a metodelor eficiente în
procesul de predare.

-

Parcurgerea integrală şi cu stricteţe a programei şcolare la toate nivelurile
Aplicarea metodelor diferenţiate pentru fiecare colectiv de elevi
Ameliorarea situaţiilor şcolare (unde a fost cazul) prin aplicarea de metode şi strategii
specifice cazului
Îmbunătăţirea metodelor de predare în vederea asigurării unei fixări logice şi rezistenţe a
materiei
Pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a XII-a în vederea obţinerii unor rezultate
mulţumitoare la examenul de bacalaureat
Asigurarea unui echilibru permanent între activitatea la clasă şi activitatea
extracurriculara
Colaborarea eficientă cu membrii catedrei de limba romană
Colaborarea cu membrii consiliului profesoral, de administraţie, direcţia şcolii

REALIZĂRI
-

III.

Rezultate foarte bune obţinute de elevii claselor a XII-a la examenul de bacalaureat
Îndeplinirea tuturor sarcinilor primite la nivelul catedrei, al sectorului, al municipiului
Participarea, în calitate de profesor evaluator, la examenele naţionale şi de bacalaureat
Susţinerealecţiilor on-line, pe durata semestrului al doilea, determinate de starea de
pandemie
Susţinerea unor lecţii la Televiziunea romană (Programul Teleşcoala)
Susţinerea unor lecţii on-line în cadrul ISMB

Prof. Patrick Danilevici

Activitatea la clasă
Semestrul I școlar 2019-2020, în ceea ce privește activitatea didactică a dlui prof. Patrick
Danilevici, s-a desfășurat la nivelul claselor a IX-a, a X-a și a XII-a, fapt ce a presupus
elaborarea unei strategii didactice coerente conform cu abilitățile, cunoștințele și aptitudinile
elevilor și în acord cu programa școlară. Disfuncționalitățile care au apărut pe parcursul
semestrului în ceea ce privește situația la învățământ a unor elevi au fost aduse la cunoștința
dirigintelui, a părinților (acolo unde s-a putut) și a conducerii unității de învățământ.
Demersul didactic desfășurat de dl prof. Danilevici a presupus și elaborarea unui
instrumentar adecvat de învățare și evaluare a elevului (fișe de lucru, prezentări, teste etc.) care
se regăsesc în portofoliile elevilor și în dosarul personal. Întâlnirea cu părinții/tutorii elevilor,
importantă în procesul didactic de cunoaștere a unor aspecte care pot influența evaluarea, s-a
consumat în intervalul stabilit de către diriginte (ședințele cu părinții la care a fost invitat) sau
conform orarului de discuții adus la cunoștința părintelui său tutorelui prin intermediul
informărilor.
Activitatea derulată la nivelul claselor a IX-a A, a X-a H, a XII-a F, a XII-a G s-a
concretizat prin proiectare didactică, întocmirea documentelor școlare la timp, parcurgerea în
mod corespunzător a materiei prevăzute în programe, evaluarea ritmică a elevilor cu respectarea
criteriilor de dificultate în trasarea temelor pentru acasă. Mai mult, s-a pus accentul pe formarea

continuă a deprinderii de a citi prin supravegherea atentă a lecturii elevilor, verificând frecvent
jurnalul de lecturi. Asigurarea unui climat favorabil în sala de clasă a condus de-a lungul
semestrului la rezultate care să permită claselor, mai ales a celor aflate în an terminal la
înțelegerea materiei corespunzătoare examenului de bacalaureat.
În cadrul orelor de limba și literatura română dl. prof. Danilevici a pus accentul pe
strategiile noi de predare și învățare care i-au permis să atingă tot timpul obiectivele propuse în
cadrul lecțiilor. Mai mult, fișele de lucru din cadrul orelor (construite consultând diferite
manuale), apelul la experiența de zi cu zi a elevilor în interpretarea faptelor literare și folosirea
mijloacelor moderne de predare (calculator, proiector) au făcut că orele de română să fie
atractive iar participarea afectivă și cognitivă a elevilor să fie la un nivel ridicat.
Orele de dirigenție:
Ca diriginte al clasei a XII-a F, dl. prof. Danilevici s-a implicat în stabilirea unor norme morale și
de ținută cât mai adecvate procesului de învățământ dar și în viața de zi cu zi a elevilor, prin
oferirea de consiliere pe diferite aspecte care vizau fie rezolvarea unor situații speciale, fie
depășirea unor momente tensionate apărute.
Participări la concursuri școlare
Semestrul I al anului școlar 2019-2020 prof. Patrick Danilevici a avut un număr de 4 elevi
participanți la OLLR și OLAV faza pe școală
Alte activități
1. Cu elevii clasei a X-a H și XII-a F, ne-am implicat în organizarea „Serbării de Crăciun”,
în cadrul acestei serbări elevii clasei a X-a H au contribuit cu un spectacol tradițional,
folcloric: Jocul caprei, iar prezentatorul serbării a fost o elevă a clasei a XII-a F
2. Împreună cu elevii claselor a X-a H, a XII-a F și a XII-a G am fost la Casa memorială a
poetului George Bacovia
3. participare, în data de 7 noiembrie 2019, la întâlnirea Cercului pedagogic al profesorilor
de limba și literatura română – Liceu, din sectorul 4, activitate care a avut ca temă:
„Redactarea textelor nonliterare. Reviste școlare”.
4. Evaluare la Bacalaureatul 2020
5. începând cu data de 10 martie 2020, a realizat activități didactice în mediul on-line,
utilizând platformele Google Classroom, Skype și Webex.

Activitatea la nivelul Catedrei de Limba și Literatura Română și Colaborarea cu
Consiliul de Administrație.
Disponibilitatea permanentă de a ajuta conducerea liceului prin implicarea și îndeplinirea tuturor
sarcinilor primite dar și comunicarea foarte bună pe care a avut-o cu celelalte cadre didactice au
permis să desfășurarea în bune condiții a activității sale în cadrul Colegiului Național” Ion
Creangă”

IV.

Prof Stanciu Rodica

- A elaborat testele şi baremele de corectare şi notare pentru sesiunea de evaluare iniţială, în
colaborare cu membrii catedrei;
- A participat la consiliile profesorale şi şedinţele din cadrul catedrei;
- A participat la desfășurarea tezelor unice;
- A pregătit şi îndrumat elevii pentru concursurile şcolare organizate de MEC, a participat, în
calitate de evaluator la desfășurarea olimpiadelor:
- Olimpiada de Lingvistică- etapa pe liceu ;
- Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română - etapa pe liceu ;
- Olimpiada Lectura, ca abilitate de viață - etapa pe liceu;
- Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească - etapa pe liceu;
- A participat, în calitate de evaluator, la examenele naționale (Evaluarea Națională și
Bacalaureat);
- A pregătit elevii clasei a XII-a E în perioada 2-12 iunie 2020 în vederea susținerii examenului
de Bacalaureat;
- A desfășurat cu elevii activități de educație ecologică și de protecția mediului, în cadrul
programului național Patrula de Reciclare, pe parcursul lunii octombrie 2019;
- A participat împreună cu elevii clasei a XI-a C la întâlnirea cu reprezentanți ai AsociațieiCOSI
și voluntarii georgieni pentru a discuta despre programul de voluntariat din cadrul Erasmus +, în
data de 7 octombrie 2019;
- A participat la Conferința Teatrul în educație, desfășurată în data de 18 octombrie 2019 la
Palatul Național al Copiilor;
- A participat la Cercul metodic de limba și literatura română- Liceu, cu tema Reviste școlare,
desfășuratla Colegiul Național Ion Creangă în data de 7 noiembrie 2019;
- A participat la Activitatea metodică municipală cu tema Modalități de stimulare acreativității
elevilor de liceu, desfășuratăla Colegiul Național Matei Basarab în data de 14 noiembrie 2019;
- A participat la evenimentul 1 Decembrie- un vis devenit realitate, organizat de Casa Corpului
Didactic București la Colegiul Național Ion Creangă în data de 27 noiembrie 2019;
- A însoțit elevi ai clasei a XI-a C în excursia de două zile la Plaiul Foii în 7-8 decembrie 2019;
- A organizat, în cadrul colegiului, activitatea cultural-artistică Crăciunul în România și în lume,
la care au participat elevii clasei a IX-a H, în data de 9 decembrie 2019;
- A donat cadouri împreună cu elevii clasei a XI-a C în cadrul campaniei umanitare Zâmbetul din
cutie în luna decembrie 2019;

- A coordonat elevi ai claselor a X-a D, a IX-a B și a X-a H pentru punerea în scenă a piesei de
teatru în cadrul serbării de Crăciun.

V.
Prof. Diana Hărtescu
- A participat în calitate de evaluator la olimpiadele școalre (OLLR, OLAV și Lingvistică)
- A realizat subiecte pentru testele predictive
- A participat la activitățile catedrei (ședințe întîlniri olimpiade)
VI.
Prof. Dia Daria Stoicescu
- A participat în calitate de evaluator la olimpiadele școalre (OLLR, OLAV și Lingvistică)
- A realizat subiecte pentru testele predictive
- A participat la activitățile catedrei (ședințe întîlniri olimpiade)
VII. Prof. Ileana Oproiu
- A participat în calitate de evaluator la olimpiadele școalre (OLLR, OLAV și Lingvistică)
- A realizat subiecte pentru testele predictive
- A participat la activitățile catedrei (ședințe întîlniri olimpiade)
VIII. Prof. Gabriela Hâncu
În anul școlar 2019-2020, a desfășurat activitatea ca profesor de Limba Latină la Colegiul
Național „Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, în cadrul Liceului „Tudor Vladimirescu”, s-a implicat în
organizarea Tîrgului de Crăciun.
A participat la acțiunea caritabilă „Din suflet pentru suflet” din cadrul Asociației Sf. Pavel,
pentru copiii bolnavi de cancer din spitalul Fundeni.
A participat în calitate de profesor supraveghetor la organizarea olimpiadelor școlare la diverse
discipline, etapa pe școală.

IX.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prof. Emilia Moise
Planificarea riguroasã a materiei, la fiecare clasã, prin valorificarea programei de
specialitate;
Alegerea manualelor de limba şi literatura română pe criterii de valoare didactică şi
estetică;
Elaborarea testelor iniţiale pentru elevii claselor a-IX-a şi clasa a X-a A, evaluarea
acestora şi stabilirea unor strategii de eficientizare a procesului didactic;
Pregatireasuplimentarã a elevilor de clasa a XI-a D şi E în vederea completãrii lacunelor
din anul precedent, a susţinerii tezelor cu subiect unic şi a simulãrilor Examenului de
bacalaureat (în fiecare zi de vineri, de la 14-15)
Planificarea activității online, susținerea orelor și evaluarea elevilor (Google Classroom,
WhatsApp, platforma Zoom și Webex)
Activitãţiextraşcolare:
• 22.11.2019 – Vizitã la Târgul de Carte Gaudeamus (clasa a IX- a D şi E);

•
•

▪

22.11.2019 – Vizitã cu scop umanitar la Seneca AntiCafe (clasa a IX-a D şi E)”
28.11.2019 – Ziua Naţionalã a României (organizarea unei activitãţi “IE BucurIE
cu clasa a IX-a D)
• 20.12.2020 - Serbarea de Crăciun (organizarea unei scenete și “Plugușorul”
împreună cu clasele a IX-a D și E)
Participarea la Olimpiade şi Concursuri şcolare:
• 07.11.2019 – Participarea la Cercul Pedagogic cu tema – Reviste şcolare,
desfãsurat la Colegiul Naţional “Ion Creangã”;
• 03.12.2019 – Profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de Limba şi
literatura românã, etapa pe şcoalã, desfaşuratã la Colegiul Naţional “Ion
Creangã”;
• 05.12.2019 – Profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de Lecturã ca
abilitate de Viaţã, etapa pe şcoalã, desfaşuratã la Colegiul National “Ion
Creangã”;
• 10.12.2019 – Profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de Lingvisticã, etapa
pe şcoalã, desfaşuratã la Colegiul National “Ion Creangã”;
• 03.12.2019 – Profesor organizator şi evaluator la Olimpiada de Culturã şi
Spiritualitate Româneascã, etapa pe scoalã, desfaşuratã la Colegiul National “Ion
Creangã”;
• 6.03.2020 Profesor îndrumător la Concursul Interjudețean de Poezie în Limba
Francezã “Le printemps des poètes”, al elevelor Mogoș Teodora (Premiul al II-lea
la Interpretare- clasa a XII-a H), Niculae Mihaela (Premiul al II-lea la Creațieclasa a XII-a H ), Niculãicã Valentina (Premiul Mențiune la Interpretare- clasa a
XII-a H.)

Prof. Valentina Spătaru
În anul școlar 2019 – 2020, pe lângă îndeplinirea sarcinilor aferente orelor de curs, în
conformitate cu programa de specialitate și respectând planificarea materiei, a realizat diverse
activități extrașcolare care să vizeze setul de conținuturi și competențe specifice disciplinei limba
și literatura română și a încurajat participarea elevilor la olimpiade, concursuri și proiecte
școlare. Totodată, în contextul închiderii școlilor, începând cu data de 10 martie 2020, a realizat
activități didactice în mediul on-line, utilizând platformele Google Classroom, Zoom și Webex.
Activitatea didactică
Tipurile de activități pe care le-a realizat sunt: extrașcolare, desfășurate în parteneriat cu
alte instituții, desfășurate în școală, metodice și în mediul on-line, după cum urmează:
1. Activități extrașcolare:
- excursie cu destinația Transfăgărășan, în perioada 9–10 noiembrie 2019, la care
au participat elevii clasei a X-a F;
- vizită la Târgul de Carte „Gaudeamus”, în data de 24 noiembrie 2019, cu un
grup format din elevi ai clasei a X-a F;
- marcarea Zilei Culturii Naționale prin prezența la Ateneul Român, împreună cu
un grup de la clasa a XII-a H, în data de 15 ianuarie 2020;

vizită la Casa Memorială „Liviu și FannyRebreanu”, în data de 30 ianuarie
2020, cu un grup format din elevi ai clasei a X-a F.
Activități desfășurate în parteneriat cu alte instituții:
- participare la activitatea demonstrativă „Dezbatere, oratorie și retorică”,
organizată în data de 7 noiembrie 2019, la C.N. „Ion Creangă”, la care au
participat elevi de la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N. „George Coșbuc”.
Activități desfășurate în școală:
- coordonarea revistei „Gânduri” – revista Colegiului Național „Ion Creangă” –
publicată în luna decembrie a anului 2019, activitate care a presupus parcurgerea
unor etape precum: selecția membrilor redacției, stabilirea cuprinsului, împărțirea
sarcinilor, identificarea și selecția ofertelor de publicare, promovarea primului
număr;
- pregătirea unui moment artistic în cadrul Serbării de Crăciun, din data de 20
decembrie 2019, intitulat: „Deschide ușa creștine – cântec și colaj de imagini”,
în care au fost implicați elevi ai clasei a IX-a F.
Activități metodice:
- participare, în data de 7 noiembrie 2019, la întâlnirea Cercului pedagogic al
profesorilor de limba și literatura română – Liceu, din sectorul 4, activitate care a
avut ca temă: „Redactarea textelor nonliterare. Reviste școlare”.
Activități realizate în mediul on-line:
- activitățile desfășurare în mediul on-line au constat fie în transmiterea de
materiale referitoare la noile conținuturi, fie în sarcini de lucru cu termen limită de
finalizare; elevii au primit un feed-back corespunzător al activității lor, atât prin
comentarii pe text, opțiune pusă la dispoziție de Google Classroom, cât și prin
intermediul sesiunilor de discuții de pe platforma Webex;
- în calitate de profesor și diriginte a clasei a X-a F, am organizat, în data de 13
iunie 2020 utilizând platforma Webex, festivitatea de premiere, moment în care
au fost evidențiați elevii premianți, dar și elevii care s-au distins prin performanțe
la diferite discipline; fiecare elev a primit o diplomă de merit și/sau diplomă de
premiant, în format electronic, iar la final, elevii au vizualizat o prezentare
PowerPoint cu activitățile desfășurate pe parcursul anului școlar; diplomele și
materialul de prezentare a clasei au fost expediate pe grupul de WhatsApp al
clasei.
-

2.

3.

4.

5.

Olimpiadele și competițiile școlare la care am participat, în calitate de evaluator și/sau
organizator sunt următoarele:
-

-

Concursul Național Promovarea egalității de șanse și a diversității în rândul
tinerilor, secțiunile Eseu și Fotografie, în cadrul proiectului TALK
(TalkingAboutLearningandKids), cuprins în CAEN 2019, Anexa nr. 8, OMEN nr.
3016/09.01.2019, Domeniul II, Cultural-artistic – culturi și civilizații, Poziția 23
(coordonare și organizare);
profesor evaluator la Olimpiada de Limba și literatura română, etapa pe școală,
desfășurată la C.N. „Ion Creangă”, în data de 3 decembrie 2019;
profesor evaluator la Olimpiada de Lectura ca abilitate de viață, etapa pe școală,
desfășurată la C.N. „Ion Creangă”, în data de 5 decembrie 2019;

-

profesor evaluator la Olimpiada de Lingvistică, etapa pe școală, desfășurată la
C.N. „Ion Creangă”, în data de 10 decembrie 2019;
profesor evaluator la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate românească, etapa pe
școală, desfășurată la C.N. „Ion Creangă”, în data de 12 decembrie 2019;
profesor în subcomisia de organizare și evaluator în cadrul Olimpiadei de Lectură
„Lectura ca abilitate de viață – LAV” – etapa pe sector, defășurată în data de 15
februarie 2020, la C.N. „Ion Creangă”;
profesor evaluator la Examenul de evaluare națională 2020, desfășurat la Școala
Gimanzială nr. 190.

În urma participării la olimpiadele școlare, elevii aflați sub îndrumarea mea au obținut
două mențiuni, astfel: Georgescu Iunia-Dara, clasa a IX-a F (51 de puncte, nivelul 3, Olimpiada
„LAV”) și Stancu Iulia Maria, clasa a XI-a F (51 de puncte, nivelul 4, Olimpiada „LAV”).

X.

Relații cu alte instituții. Dezvoltarea imaginii Colegiului

Prin natura activităților realizate de membrii catedrei de limba și literatura română – limbi
clasice, colaborarea cu diverse insituții a fost permanentă și cu un puternic impact asupra celor
implicați. Astfel, enumerăm, sintetizînd din activitățile deja prezentate urmatoarele instituții cu
care Colegiul Național „Ion Creangă” a colaborat: Uniunea Scriitorilor din România; Fundația
pentru integrare europeană Sigma; Ministerul Culturii; Universitatea creștină Dimitrie Cantemir;
Colegii și licee bucureștene și din țară; Primăria Municipiului București – Sector 4; Primăria
București; PROEDUS; ANPCDEFP.

COMISIA DE LIMBI MODERNE
LIMBA ENGLEZĂ – LIMBA JAPONEZĂ

I. CURRICULUM
- studierea programelor şcolare, a programei de bacalaureat, a manualelor alternative (toţi
membrii catedrei);
- procurarea manualelor speciale, a materialului audio şi video pentru pregătirea elevilor în
vederea obţinerii certificatului de competenţă în comunicarea într-o limbă străină (bacalaureatul
în noua formulă);
- întocmirea la timp a tuturor documentelor catedrei: plan managerial, plan operaţional, raport de
analiză;
- proiectarea calendaristică a materiei, inclusiv pentru perioada on line (martie-iunie);
- stabilirea şi distribuirea temelor pentru atestatele lingvistice la limba engleză şi limba japoneză
(prof. Cruceru Cristina, prof. Lungu Mariana).

II. MANAGEMENT ŞCOLAR
- elaborarea dosarului comisiei şi realizarea proiectării activităţii anuale;
- stabilirea de responsabilităţi concrete şi monitorizarea activităţii fiecărui membru al comisiei
metodice, sarcinile fiind repartizate în funcţie de aptitudini si preferinţe;
- asigurarea parcurgerii integrale a materiei;
- utilizarea de materiale şi mijloace didactice adecvate la ore (CD-uri, casete video şi audio
procurate de la British Council, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada Japoniei,
internet, fişe de lucru realizate de toţi membrii catedrei);
- participarea la activităţile organizate de ISMB (consfătuiri, prezentarea noilor metode şi
auxiliare didactice, întâlniri metodice);
- realizarea asistentelor la ora pentru toți membrii comisiei
- monitorizarea notării ritmice, fără semnalarea unor dezacorduri majore;
- pregătirea elevilor pentru etapele olimpiadei, pentru Concursul de civilizație engleză, Sesiunea
de comunicări – nivel regional, proba de Competențe lingvistice – limba engleză și japoneză,
Atestatele de limba engleză și japoneză, examene Cambridge, Concursul de creaţie ĩn limba
engleza – nivel municipal, festivalul englezesc si cel japonez;
-pregatirea elevilor pentru olimpiada de limba engleză şi pentru proba de competenţe lingvistice.
III. RESURSE UMANE
În anul şcolar 2019-2020, componenţa comisiei a fost următoarea:
• prof. Florina Anghel – responsabil comisie limba engleză şi limba japoneză
• prof. Mirela Maresi – limba engleză, Dir. Adj.
• prof. Roxana Georgescu Matei– limba engleză
• prof. Liliana Mateiu – limba engleză
• prof. Cristina Cruceru – limba engleză
• prof. Orania Halangau– limba engleză
• prof. Banner Ioana– limba japoneză
• prof. Mariana Lungu – limba japoneză
Pe parcursul acestui an scolar s-a urmărit valorificarea experienţei pozitive a fiecărui membru
al catedrei şi realizarea unui permanent schimb de experienţă.
Membrii comisiei au participat la următoarele activităţi şi cursuri de perfecţionare:

Activităţi catedra de limba engleză:
➢ Toti membrii catedrei au desfasurat cursuri online pe platforme, precum Google
Classroom, Zoom, Teams, Cisco Webex - martie-iunie 2020
➢ Activităţi la clase dedicate Thanksgiving Day (membrii catedrei)

➢ Activitati legate de sarbatorile de iarna (membrii catedrei)
➢ Olimpiada de Limba engleză, faza pe şcoală si faza pe sector (membrii catedrei)
➢ Coordonare dosare de admitere pentru elevii claselor a XII-a, ţinand legătura cu ofiterii
responsabili de admitere din UK, Europa, SUA –toate dosarele au primit răspuns pozitiv
din partea universităţilor (prof. Anghel Florina/ Maresi Mirela)
➢ Vizionare filme documentare si piese de teatru in limba engleza
➢ Activitati dedicate Zilei Nationale a Romaniei – concurs discursuri 11B
➢ Realizare (scriere/aplicare) proiect “Create your world” ĩn vederea realizări concursului
municipal de creaţie ĩn limba engleză – “Your world in my words” (prof Anghel Florina/
Mareşi Mirela)
➢ American Corner-workshopuri - fizic si on line
➢ Concursul municipal de creaţie ĩn limba engleză – “Your world in my words”, ON LINE
➢ Participare Sesiune de Comunicari Stiintifice limba engleza, faza pe regiune, ON LINE
➢ Pre-primary ELT webinar organizat de EXPRESS PUBLISHING
➢ Webminarul Introducing new online self-access materials for B2 First for Schools and
C1 Advanced learners
➢ Simpozionul International Virtual “E-ACTIVE STUDENTS, CHALLENGES AND
ISSUES OF SPECIAL EDUCATION”
➢ Activitatea “Human Rights and Countering Discrimination”, cu Ambasada S.U.A.
➢ Activitatea ” Probleme de educație universitară în S.U.A”
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conferinta Fischer
Cambridge Assessment workshop
Creative Approach workshop
Volunteer day American Corner
Conferinta "30 years of Freedom" organizata de Ambasada UK
Activitate cu Asociatia-Salvati Copiii"-Cu drag la scoalaCambridge Day
Climate Change -Teacher training organizat de Ambasada UL
Teaching Online-workshop organizata de Ambasa SUA la Belgrad
Workshop-National geographic Learning
American Corner-Human Rights and Discrimination
Express Publishing Training Workshops
Pregatirea elevilor pentru participarea la concursurile de mai sus
Activităţi ĩn cadrul Clubului European si Clubului de Debate
Inspecții ale șefei de catedră precum şi ale doamnei director adjunct la toți membrii
catedrei

Activități la limba japoneză:
• 21 sept. 2019 prezentare lucrare la Simpozionul internaţional de lingvistică japoneză şi
metodologia predării limbii japoneze – Ediţia a XIII-a: Designing a Japanese FestivalFocus on Non-formal Education
• 11 iul. Webinar Pros and Cons-Teaching Online, organizat de APJR în parteneriat cu

Japan Foundation
• 11-12 mai ateliere digitale „Creator de conținut în educație” din cadrul programului
Cariere în inovație cu IBM, realizat în parteneriat de către Asociația Pro Arta
Dezvoltare și Cunoaștere și IBM
• 24 oct. 1 noi. Schimb intercultural în Matsuyama-Japonia între elevele Pălan
Andreea, Sinescu Dana și elevii liceului Ehime
• 8 noi.-13 noi. Vizita delegației japoneze din partea liceului Ehime
9 noi. excursie Bran, schimb cultural cu liceul Ehime (elevi voluntari clasele de
japoneză)
• 12 noi. vizită la Palatul Parlamentului, schimb cultural cu liceul Ehime
• 12 noi. activități la clasă în cadrul schimbului cultural cu liceul Ehime (clasele de
limba japoneză)
• 20 sept. parteneriat cu CDI –activitatea „Bucureștiul la ceas aniversar”, cu prilejul
împlinirii a 560 de ani de atestare documentară a orașului București(20 septembrie
1459) și a 360 de ani de când Bucureștiul a devenit capitala Țării Românești (1659)
• 1 dec. Profesor organizator al Examenului JLPT în parteneriat cu Ambasada
Japoniei
• dec. Articol publicat în revista Gânduri nr. 1 „Răbdarea este cheia”
• 28 ian-4 feb-7 feb. ședințe pentru pregătirea festivalului Taiju
•

13-20 ianuarie 2020 – Ishikawa Japanese Studies Program, Ishikawa, Japonia
Descriere: Curs de specializare pentru profesorii de limbă japoneza.

•

9-17 mai 2020 – Digital Nation – Curs Profesor în Online

•

12-24 mai 2020 Experiente culinare japoneze

•

11-18 iulie 2020 - Asociatia Dascălii Schimbării – 10 pasi pentru reusita la examenul de
titularizare

Toti membri catedrei au desfășurat cursuri online pe platforme, precum Google Classroom,
Zoom, Teams, Cisco Webex - martie-iunie 20
IV. RESURSE MATERIALE
- realizarea de materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, seturi de exerciţii, teste) de către toţi
membrii catedrei. Aceste materiale se găsesc în portofolilu/ mapele profesorilor şi în dosarul
comisiei;
V. PROGRAME ŞI PARTENERIATE
Pe parcursul acestui an scolar s-au desfăşurat mai multe activităţi în cadrul unor
parteneriate între şcoala noastră şi diverse instituţii şi organizaţii, cele mai importante fiind:
Limba engleză:
-

parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii;

-

parteneriat cu Centrul de Examinare Cambridge şi susţinerea examenelor Cambridge în
Colegiul Naţional „Ion Creangă”(prof. coordonator Mirela Mareși)

-

organizarea unor activităţi artistice cu prilejul sărbatorilor de Halloween, Thanksgiving
Day, Crăciun in parteneriat cu Comitetul de Parinti

-

participarea prof. de limba engleză la programul America in movies – în colaborare cu
Centrul Cultural American

-

parteneriat cu ISMB pentru proiectul municipal „Create your world”

-

parteneriat Ambasada UK

-

organizarea unor sesiuni de proiecte cu elevii;

-

activități în colaborare cu vorbitor nativ și crearea unui parteneriat.

Limba japoneză:
− Parteneriat cu Ambasada Japoniei
− Parteneriat cu Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
− Parteneriat cu Asociatia Profesorilor de Limba Japoneza din Romania
- Activități nativ japonez
- Vizionare anime-uri
- Atelier de pictură si caligrafie
- Vizită delegație Japan Foundation
- Atelier de comunicare-Limbajul tinerilor japonezi
- Schimb cultural cu elevii liceului Ehime
VI. RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII COLEGIULUI
- promovarea imaginii şcolii prin derularea unor activităţi în parteneriat cu instituţii culturale
naţionale şi internaţionale, cu diverse alte organizaţii educative, ambasade (enumerate la cap.
V).

COMISIA DE LIMBA FRANCEZĂ ŞI LIMBA GERMANĂ

I.CURRICULUM

-

-

studierea programelor şcolare, a programei de bacalaureat, a manualelor alternative (toţi
membrii catedrei);
alegerea manualelor de limbă franceză care corespund cerinţelor Cadrului European
Comun de Referinţă şi permit pregătirea elevilor pentru evaluarea la limbi străine;
procurarea manualelor speciale, a materialului audio şi video pentru pregătirea elevilor în
vederea obţinerii certificatului de competenţă în comunicarea într-o limbă străină sau a
examenului Delf;
întocmirea la timp a tuturor documentelor catedrei: plan managerial, plan operaţional,
raport de analiză;
proiectarea calendaristică a materiei;
stabilirea şi distribuirea responsabilităţilor membrilor catedrei de lb.franceză ;
pregătirea suplimentară a elevilor pentru bacalaureat lb.franceză (toţi membrii catedrei);
pregătirea elevilor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe lingvistice acordate de
statul francez (toţi profesorii de limba franceză).
pregătirea suplimentară a elevilor pentru olimpiade şi concursuri.

II. MANAGEMENT ŞCOLAR
-

stabilirea de responsabilităţi concrete şi monitorizarea activităţii fiecărui membru al
comisiei metodice, sarcinile fiind repartizate în funcţie de aptitudini şi preferinţe;
asigurarea parcurgerii integrale a materiei;
utilizarea de materiale şi mijloace didactice adecvate la ore (CD-uri, DVD-uri procurate
de la Institutul Francez, Internet, fişe de lucru realizate de toţi membrii catedrei);
participarea la activităţile organizate de ISMB, CCD, Universitatea Bucureşti, Minister
şi/sau Institutul Francez (consfătuiri, ateliere, conferinţe)
Utilizarea unor platforme educaţionale în vederea desfăşurării activităţilor educative
online

III. RESURSE UMANE
-

În semstrul I al anului şcolar 2019-2020, componenţa comisiei a fost următoarea:

-

prof. Gorgon Daniela – responsabil comisie limba franceză
prof. Ghica Luiza – limba franceză
prof. Oprea Elena Cristina – limba franceză
doi profesori înscrişi la examenul de gradul I – Ghica Luiza, Gorgon Daniela
susţinerea inspecţiei speciale în vederea obţinerii gradului didactic I –prof. Ghica Luiza,
prof. Gorgon Daniela
Au fost stabilite responsabilităţile membrilor comisiei ,dupa cum urmează:

-

Profesor Gorgon Daniela -responsabil comisie metodică, responsabil cu programe şi
proiecte, responsabil perfectionare;

-

Profesor Ghica Luiza: -responsabil cu activităţi extracurriculare , secretar;

-

Profesor Oprea Cristina -responsabil cu notarea ritmica şi parcurgerea ritmică a materiei,
responsabil cu concursuri şcolare şi înregistrarea rezultatelor obţinute;

IV. RESURSE MATERIALE
-

-

realizarea de materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, seturi de exerciţii, teste) de către
toţi profesorii de limba franceză. Aceste materiale se găsesc în mapele profesorilor şi în
dosarul comisiei;
realizarea de materiale necesare pentru orele de curs desfăşurate online.

V. PROGRAME ŞI PARTENERIATE

Profesor Ghica Luiza
-

Organizarea activităţii cultural-artistice, interdisciplinare, dedicate zilei de 1 Decembrie:
“IE BucurIE” – 29.11.2019;

-

Socializare împreună cu elevii clasei 9D, la Trattoria Buongiorno Victoriei, sept. 2019;

-

Participarea la cursul "Cultura francofonă din Belgia", oct. 2019 ;

-

Coordonarea elevilor participanţi la oferirea de cadouri de Crăciun copiilor din secţia de
Oncologie a Spitalului Marie Curie, dec. 2019;
Participarea cu elevii clasei 9D la proiectul VACCINEAZǍ-TE INFORMAT!, nov.
2019;
Participarea la activitățile din cadrul programului “Le francais, un outil pour ton avenir”,
oct. 2019
participare în cadrul colocviului naţional NOUVELLE APPROCHE DU FRANCAIS, de
la Rm.- Vâlcea, nov. 2019
Organizarea activității CIRCUIT LITERAR, PRINTRE POEȚI ŞI POEZII, la CDI, cu
elevii clasei 9D, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor sept. 2019;
Secret Santa, dec. 2019;
Organizarea activităţii DOI MARI PRIETENI, MIHAI EMINESCU ŞI ION CREANGǍ,
la CDI, ian. 2019;
Coordonarea şi organizarea Concursului Naţional PROMOVAREA EGALITǍȚII DE
ŞANSE ŞI A DIVERSITǍȚII ȊN RȂNDUL TINERILOR, sept. 2019:
Participarea la activitatea organizată la Casa Memorială TUDOR ARGHEZI, OCT. 2019;
Partciparea la evenimentul 1 DECEMBRIE, UN VIS DEVENIT REALITATE,
organizată de Casa Corpului Didactic, nov. 2019;
Participarea ca membru voluntar ȋn cadrul programului naţional de educaţie de mediu,
PATRULA DE RECICLARE, dec. 2019;

-

-

-

-

Participare ca prof. examinator ȋn cadrul Comisiei pentru examenul de diferenţă, ian.
2019;
Membru ȋn cadrul Clubului European al liceului.
Profesor Oprea Cristina
organizarea in cadrul Clubului European a activităţilor : “ Importanţa Zilei Educaţiei
pentru societate”, „ Circuit literar printre poeţi şi poezii”, cu ocazia Zilei Europene a
limbilor, „Revoluţia Română din decembrie 1989”, la Liceul Teoretic „ Alexandru
Vlahuţă “ şi activitatea dedicată Zilei Naţionale a Romăniei
întocmirea dosarului pentru revalidarea Clubului European
participarea în cadrul programului Erasmus + la prezentarea proiectului Changing lives,
Opening minds
vizionarea filmului documentar “ Şcoala de la Meri”, activitate patronată de One World
Romania
participarea la Colocviul National « Nouvelle Approche du Français contemporain », cu
articolul « La littérature en classe de FLE »
participarea la concursul national « Protégez la nature »
participarea la concursul Naţional « Le printemps des poètes »
participarea la concursul Naţional “ Culorile toamnei”
participarea la Proiectul Naţional “ File de tradiţie multiculturală în spaţiul romănesc”
participarea la concursul Naţional « Glasul Francofoniei »
organizarea olimpiadei de limba franceză, etapa pe şcoală
evaluator la Olimpiada de limba franceză, etapa sectoarelor municipiului Bucureşti la
care am obtinut calificarea pe etapa naţională a elevului Iacob Cristian, cls XII H.
participarea cu elevii cls XII H la activitatea online „ Conştientizarea Industriei
Agricole”, proiect desfăşurat în cadrul Clubului European.
participarea cu elevii cls XII H la activitatea „ Quiz géant de la Francophonie”,
organizată de Institutul Francez.
participarea la concursul de postere digitale „ Solidaritatea europeană în actiune”, în
colaborare cu Europe Direct ( activitate în cadrul Clubului European ) .

-

înscrierea online a elevilor clasei a XII a H la Bacalaureat

-

membru în Comisia de echivalare a competenţelor lingvistice pentru elevii claselor a XII
a

-

înscrierea elevilor la clasa a IX a

Profesor Gorgon Daniela
-

participarea la cursul Cultura francofonă din Belgia, organizat cu sprijinul delegaţiei
Valonia-Bruxelles la Bucureşti;

-

-

participarea la simpozionul naţional ,, Nouvelle approche du français contemporain’’ ;
Participarea la evenimentul de lansare a programului “Le francais, un outil pour ton
avenir” ;
participarea la programul de formare CCD ,, Instrumente utile pentru metodiştii ISMB în
proiectarea inspecţiei şcolare;
participarea la conferinţa organizată de Institutul Francez ,, Les ressources TV5 Monde
pour l’enseignement du FLE et la mallette Tivi5 ’’ ;
participarea la Seminarul de contact,organizat de EprojectConsult, Italia, în cadrul
programului Erasmus+, proiectul intitulat ,, GOod Students, Good Workers! The
vocational Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for SocialProfessional Insertion –GO WORK! ;
participarea la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului Erasmus+ ,, I am proud to be
European, Przemysl, Polonia;
colaborarea cu Universitatea Bucureşti în vederea pregătirii practice din cadrul formării
iniţiale pentru profesia didactică;
coordonarea elevilor participanţi la concursul " Protégez la nature" ;
coordonarea elevilor participanţi la concursul ,, Egalitate şi nediscriminare ’’, ediţia 2019;
pregătirea elevilor ce doresc să susţină examenul Delf (de două ori pe săptămână)
pregătirea elevilor pentru olimpiada de limba franceză;
organizarea atelierelor de educaţie nonformală desfăşurate în şcoală de către Asociaţia
COSI ( civic Orientation and Social Integration), în cadrul programului Erasmus+ ;
participarea la activitatea cu caracter educativ-preventiv organizată de Direcţia Generală
de Jandarmi a Municipiului Bucureşti în cadrul liceului;
participarea la proiectul educaţional adresat elevilor claselor a XI-a, organizat de
Compania Student Consulting;
organizarea unei acţiuni caritabile pentru copiii de la Şcoala Specială Nr.4, cu ocazia
Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi;
organizarea unei excursii şcolare la Rânca;
derularea în parteneriat cu SSMB a unor programe de educaţie pentru sănătate ,,
Vaccinează-te informat!;
consilier educativ în anul şcolar 2019-2020;
membru CA în anul şcolar 2019-2020;
membru în echipa de implementare a proiectului ,,Talk’’, înscris în CAEN;
organizarea olimpiadei de limba franceză, etapa pe şcoală;
organizarea olimpiadei de limba franceză, etapa sectoarelor municipiului Bucureşti
Vicepreşedinte la Olimpiada de limba franceză, etapa sectoarelor municipiului
Bucureşti;
evaluator la Concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit;

-

VI. RELATII
COLEGIULUI

CU

ALTE

INSTITUTII.

DEZVOLTAREA

IMAGINII

-

În acest semestru ,catedra de limba franceză a continuat parteneriatul cu Institutul
Francez,cele doua instituţii convin să se asocieze pentru accentuarea şi promovarea

-

Nr.
Crt.

pozitiei pe care o ocupa limba franceză în unitatea şcolară. Această colaborare este
urmare a convenţiei semnată în data de 29 august 2014 între Ministerul român al
Educaţiei Naţionale şi Institutul francez din România pentru promovarea limbii franceze
şi a francofoniei în instituţiile şcolare.
Publicarea pe situl centrului de informare Europe Direct a unor articole ce prezintă
activităţile din cadrul catedrei ;
Pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2019-2020, membrii comisiei de limba
franceză s-au implicat în proiecte şi programe foarte diverse, în parteneriat cu instituţii de
educaţie, organizaţii culturale sau organizaţii non-profit. Toate aceste programe au
contribuit la crearea unei imagini pozitive pentru colegiu şi pentru comisie.

Nume si
prenume elev

Clasa

Concursul/Olimpiada

Etapa

Locul
obținut

Prof. Coordonator

1.

Jercan Luana,
Turceanu Maria,
Tonu Beatrice

12H

Protégez la nature

Naţională

Menţiune

Oprea Cristina

2.

Negoița Bianca,
Georgescu
Bianca,
Rădulescu
Gianina,
Niculăica
Valentina

12H

Protégez la nature

Naţională

Menţiune

Oprea Cristina

3.

Popescu Irina,
Brasoveanu
Alexandra

12H

Protégez la nature

Naţională

Menţiune

Oprea Cristina

4.

Toșa Ioana,
Constantin
Miruna

9F

Culorile Toamnei

Internaţional

Premiul I
Premiul III

Oprea Cristina

5.

Calotă Julieta

11 F

Egalitate şi
nediscriminarea

Municipală

Premiul I

Gorgon Daniela

6.

Păun Lucia Maria

11 F

Egalitate şi
nediscriminare

Municipală

Premiul al
II-lea

Gorgon Daniela

7.

Geabău
Alexandra

11 F

Egalitate şi
nediscriminare

Municipală

Premiul al
II-lea

Gorgon Daniela

8.

Preda Maria
Alexandra

11 F

Egalitate şi
nediscriminare

Municipală

Premiul al
III-lea

Gorgon Daniela

9.

Stancu Iulia
Maria

11 F

Egalitate şi
nediscriminare

Municipală

Premiul al
III-lea

Gorgon Daniela

10.

Filip Alexandra

11 F

Egalitate şi
nediscriminare

Municipală

Menţiune

Gorgon Daniela

11

Jercan Luana

12 H

Le printemps des poetès

Interjudeţean

Premiul II

Oprea Cristina

12

Alexa Maria

12 H

Le printemps des poetès

Interjudeţean

Menţiune

Oprea Cristina

Specialã
ARPF
13

Turceanu Maria

12 H

Le printemps des poetès

Interjudeţean

Menţiune

Oprea Cristina

Interpretar
e
14

Iacob Cristian

12 H

Olimpiada de limbã
francezã

Etapa
sectoarelor
Municipiului
Bucureşti

Premiul III Oprea Cristina

15.

Popa Alexandrina

10 D

Le printemps des poetès

Interjudeţean

Premiul III Gorgon Daniela

16.

Constantin
Andreea

11 A

Le printemps des poetès

Interjudeţean Menţiune

17.

Calotă Julieta

11 F

Concursul Naţional
Promovarea egalităţii de
şanse şi a diversităţii în
rândul tinerilor

Naţional

Premiul I

Gorgon Daniela

18.

Popa Alexandrina

10 D

Concursul Naţional
Promovarea egalităţii de
şanse şi a diversităţii în
rândul tinerilor

Naţional

Premiul I

Gorgon Daniela

19.

Geabău
Alexandra

11F

Concursul Naţional
Promovarea egalităţii de
şanse şi a diversităţii în
rândul tinerilor

Naţional

Premiul II

Gorgon Daniela

20.

Nedelcu
Florentina

11A

Concursul Naţional
Promovarea egalităţii de
şanse şi a diversităţii în
rândul tinerilor

Naţional

Premiul I

Gorgon Daniela

Gorgon Daniela

Specialã
ARPF

21.

Haiducu Isabela

9D

"Culorile toamnei"

Internațional
ă

Premiul 2

Ghica Luiza

22.

Negrea Rebeca

11B

"Culorile toamnei"

Internațional
ă

Premiul 3

Ghica Luiza

23.

Chirilă Alexandra

9D

"Le printemps des
poètes"

Interjudețean
ă

Mențiune
specială

Ghica Luiza

24.

Bîclea Alexandru

11B

"Le printemps des
poètes"

Interjudețean
ă

Mențiune
specială

Ghica Luiza

25.

Lepontre Clara

12D

"Le printemps des
poètes"

Interjudețean
ă

Premiul 2

Ghica Luiza

COMISIA DE MATEMATICĂ

I.

CURRICULUM

•
•
•
•

realizarea proiectării anuale şi semestriale;
realizarea documentelor comisiei;
proiectarea activităţilor extracurriculare;
prezentarea şi discutarea cu elevii claselor a XII–a, în primele ore de curs, a metodologiilor
pentru examenul de bacalaureat şi a programelor disciplinelor de examen;
• realizarea unor sondaje de opinie in rândul elevilor pentru elaborarea CDS;
• organizarea şedinţei de catedră în vederea stabilirii propunerilor pentru CDŞ pentru anul
şcolar 2020-2021;
• s-a urmărit modul în care se realizează atribuţiile de către fiecare membru al comisiei legat
de parcurgerea materiei, desfăşurarea lucrărilor scrise, evaluarea continuă şi corectă a
elevilor;
• s-au distribuit manualele necesare
• s-au elaborat subiecte si au fost susţinute teste iniţiale (toţi profesorii).
• S-au elaborat subiecte pentru tezele cu subiect unic :
Sem I
• Cls. a XI-a : Ceauşu Liviu – matematică-informatică
Alexandrescu Cristian - ştiinţe ale naturii
• cls. a XII-a : Pătrăşcoiu Valentin- matematică-informatică
Pătrăşcoiu Angela– ştiinţe ale naturii;
• au fost elaborate programele pentru CDȘ- an școlar 2020-2021
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANAGEMENT ŞCOLAR

întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent;
construirea portofoliului catedrei (plan managerial, plan operativ etc.);
stabilirea de responsabilităţi concrete pentru fiecare membru al catedrei;
asigurarea parcurgerii ritmice şi integrale a materiei;
asigurarea notării ritmice de către fiecare cadru didactic;
monitorizarea activităţii fiecărui membru al catedrei;
desfăşurarea unor şedinţe de pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii
examenului de bacalaureat la matematică
prof. Pătrăşcoiu Valentin a susţinut sâmbăta, pe baza unui program bine stabilit, ore de
pregătire în cadrul Cercului de matematică, pentru elevii claselor IX-XII;
coordonarea elevilor în vederea participării la olimpiada de matematică;
au fost selectaţi elevii participanţi la faza pe şcoală a Olimpiadei de matematică;
s-au stabilit membrii comisiei care au elaborat subiectele pentru Olimpiada de matematică
etapa pe şcoală:
cls. a IX-a – Pătrăşcoiu Angela
cls. a X-a - Pătrăşcoiu Valentin
cls. a XI-a - Alexandrescu Cristian;
cls. a XII-a - Ion Daniel;
au fost selectaţi elevii participanţi la Concursul de matematică aplicată A. Haimovici;

• s-a organizat Concursul de matematică aplicată A. Haimovici – etapa pe şcoală ;
• prof. Alexandrescu Cristian este membru în grupul de lucru organizat de MEN pentru
elaborarea subiectelor pentru examenul naţional de bacalaureat 2020;
• a fost monitorizată activitatea didactică la distanță, în ultimele 4 luni ale anului școlar
începând cu 11 martie 2020.
• profesorii catedrei au depus eforturi considerabile pentru finalizarea în bune condiții a
anului școlar atât prin parcurgerea integrală a conținuturilor în condiții on-line cât și prin
încheierea situației școlare a elevilor.
• elevii claselor a XII-a au avut asigurată pregătirea examenului de bacalaureat pe tot
parcursul anului școlar și în luna iunie în condiții sanitare speciale prin urmare rezultatele la
examen la disciplina matematică au fost foarte bune. Media la matematică a elevilor a fost
8,75 astfel: XII A- 8,95, XII B- 8,64, XII C- 8,60, XII D- 9,04, XII E- 8,53

III.

•

RESURSE UMANE

In l anul şcolar 2019-2020, componenţa comisiei a fost următoarea:
• prof. Ion Daniel
• prof. Alexandrescu Cristian
• prof. Angela Pătrăşcoiu
• prof. Liviu Ceauşu
• prof. Valentin Pătrăşcoiu
• prof. Plăiaşu Mihaela
• prof.Neacşu Narcisa
• prof. Paraicu Emilian
Pe parcursul anului școlar s-a realizat întocmirea evidenţei privind perfecţionarea
cadrelor didactice din catedră. Membrii comisiei au fost preocupaţi de perfecţionarea lor
profesională participând la activităţile metodice organizate de ISMB şi la mai multe cursuri de
formare.
prof. Alexandrescu Cristian- este membru al Comisiei MEN pentru avizarea auxiliarelor şi mijloacelor de învăţământ;
- a îndeplinit funcţia de profesor metodist pentru disciplina matematică în cadrul ISMB. –
- a făcut parte din Colectivul de elaborare a subiectelor pentru examenul de bacalaureat
organizat la nivelul MEN.
- a participat, în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru disciplina matematică, la
elaborarea standardelor curriculare şi a reperelor metodologice pentru gimnaziu.
- a făcut parte din Comisiile organizate la nivelul MEN pentru omologarea mijloacelor de
învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar şi MEN pentru omologarea
auxiliarelor în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar, pentru disciplina matematică.
- a participat la competiţiile matematice organizate de către MEN.
- a participat la Programul de formare continuă ”EVALUATOR DE COMPETENŢE
PENTRU DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE”, curs avizat de MEN.
- este membru în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul Director al Societăţii de ştiinţe
Matematice din România.

- este directorul Departamentului Învăţământ preuniversitar din cadrul Societăţii de ştiinţe
Matematice din România.
- coordonator Secţia Didactica Matematicii la Conferinţa Naţională a SSMR – Piteşti
- a elaborat subiecte pentru teza cu subiect unic la clasa a XI-a – ştiinţele naturii
- a participat la realizarea orarului
- a participat la programul national Teleșcoală organizat în perioada martie-iunie 2020
- a participat în calitate de evaluator la examenele naționale Evaluare Națională 2020 și
Bacalaureat 2020
•
-

Prof. Pătrăşcoiu Valentin
a contribuit cu probleme propuse la realizarea unor auxiliare de specialitate la Editura
Niculescu, Reeditare pentru anul şcolar 2019-2020, in calitate de coautor cum ar fi:

“Matematica Breviar teoretic cu exerciţii si probleme rezolvate” clasa a XI-a
“Matematica Breviar teoretic cu exerciţii si probleme rezolvate” clasa a XII-a,
„Matematica exerciţii si teste de evaluare pentru bacalaureat”
- a fost membru in comisia de organizare/evaluare in cadrul concursurilor şcolare:
Olimpiada de matematică, Etapa pe şcoală, decembrie 2019, comisia de organizare.
Concursul de matematică Adolf Haimovici, Etapa pe şcoală, decembrie 2019, comisia de
organizare
-a fost membru in comisia de organizare/evaluare - Teze unice organizate de CN Ion
Creanga ca profesor evaluator, asistent şi probleme propuse..
-a realizat Opţional extindere pentru clasa a XII-a “Funcţii numerice” pentru a XII-a D şi a
XII-a E
-a elaborat subiecte pentru teza cu subiect unic la clasa a XII-a – matematică-informatică
•

Prof. Ion Daniel
-a coordonat activitatea membrilor catedrei la tezele unice organizate de CN Ion Creanga a
fost profesor evaluator, asistent .
-a fost membru in comisia de organizare/evaluare in cadrul concursurilor şcolare
Olimpiada de matematică, Etapa pe şcoală, decembrie 2019, comisia de organizare.
Concursul de matematică Adolf Haimovici, Etapa pe şcoală, decembrie 2019, comisia de
organizare
-a participat la Ediţia a XIV-a 2019 a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni
- activități extrașcolare : a participat la : Târg de prăjituri
Balul bobocilor

• prof. Pătrăşcoiu Angela
-a fost membru in comisia de organizare/evaluare la tezele unice organizate de CN Ion Creanga
-a participat ca profesor asistent la desfăşurarea tezelor unice
-a elaborat subiecte pentru teza cu subiect unic la clasa a XII-a – ştiinţele naturii
- a coordonat activitatea membrilor catedrei începând cu luna martie
-a participat în calitate de evaluator la examenele naționale Evaluare Națională 2020 și
Bacalaureat 2020

-activități extrașcolare -a organizat excursie tematica la Horezu
-Concert Sala Radio
-Zâmbetul din cutie
-târg de prăjituri
-balul bobocilor
-colectare DEEE cu ocazia zilei internaţionale a colectării DEEE
- vizionare spectacole de teatru
•

•

prof. Ceauşu Liviu
-a participat ca profesor evaluator şi asistent la desfăşurarea tezelor unice si la simularea
examenului de bacalaureat la diverse discipline, altele decât matematica.
-la simularea examenului de bacalaureat martie 2019 a fost profesor evaluator si asistent
-a elaborat subiecte pentru tezele cu subiect unic la clasa a XI-a – matematică - informatică
-excursie Sibiu
-a participat la un proiect european de mobilitate - Polonia
prof. Plăiaşu Mihaela
-a fost profesor asistent şi evaluator pentru tezele cu subiect unic

IV.
RESURSE MATERIALE
- realizarea de materiale auxiliare (fişe de lucru etc.) pentru buna desfăşurare a orelor de
matematică;
- aprovizionarea cu consumabile (hârtie, toner copiator, toner imprimantă) pentru buna
desfăşurare a activităţii la clasă.
V.
PARTENERIATE ŞI PROGRAME
- profesorii comisiei au participat la toate activităţile organizate de Inspectoratul Şcolar;
- prof. Ceauşu Liviu a participat la un proiect european de mobilitate - Polonia
VI. RELATII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII COLEGIULUI
S-au derulat mai multe parteneriate cu instituţii de învăţământ, organizaţii europene şi
instituţii culturale.
- prof. Alexandrescu Cristian - a participat în calitatea de membru în CA şi al Consiliului
Director al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România la activităţile organizate, este director
în Departamentul preuniversitar al SSMR, a participat la programul național Teleșcoală
De asemenea, membri ai comisiei s-au implicat în realizarea și promovarea on-line a
ofertei educaţionale a colegiului.
Activităţile pe care le-au organizat și desfășurat au contribuit la consolidarea prestigiului
Colegiului Național Ion Creangă.

VII.

REZULTATE LA CONCURSURI

Rezultatele elevilor la concursurile școlare în anul școlar 2019-2020 (s-a desfășurat doar
etapa locală)
• Concursul de matematică Adolf Haimovici - Ştiinţe ale naturii
Etapa locală 02.02.2020
Clasa a IX-a D
Premiul III Vasile Ștefan Andrei
Mențiune: Cornaciu Luca Alexandru
Clasa a XII-a D
Premiul III : Răileanu Ana Maria
Mențiune: Dumenică Alexandru Sebastian
Mențiune: Munteanu Maria Gabriela
Clasa a XII-a E
Mențiune: Niculescu Petru Nicolae
• Olimpiada de matematică Etapa locală 02.02.2020
Clasa a IX-a A
Mențiune: Georgescu Ioan Pavel
Clasa a X-a A
Mențiune: Cojocaru Daniela

COMISIA DE ŞTIINŢE
(BIOLOGIE – CHIMIE – FIZICĂ)

I. CURRICULUM
- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi punerea la dispoziţia cadrelor
didactice a acestor documente pentru a putea fi implementate prin planuri specifice catedrelor;
- creşterea eficienţei demersului educaţional prin asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii;
- construirea ,,portofoliului catedrelor” (plan managerial, plan operativ etc.) şi a portofoliilor
profesorilor de specialitate;
- realizarea proiectării anuale şi semestriale;
- selecţia manualelor pe criterii riguroase pentru anul scolar în curs;
- prezentarea şi discutarea cu elevii claselor a XII- a, în primele ore de curs, a metodologiilor
pentru examenul de bacalaureat şi a programelor disciplinelor fizică, chimie şi biologie;
- asigurarea parcurgerii ritmice şi integrale a materiei;
-realizarea Concursului "Creanga...prin științe"- ediția III inscris în CAEM poziția 2,secția A10
- stabilirea ofertei CDS pentru 2020-2021 în concordanţă cu resursele existente şi logistica
didactică;
- stabilirea indicatorilor de performanţă la nivelul catedrelor;
- elaborarea instrumentelor noi de evaluare eficientă: au fost elaborate, aplicate şi discutate
rezultatele la testele iniţiale; au fost realizate planurile remediale la toate cele trei obiecte de
studiu;
- elaborarea subiectelor pentru tezele cu subiect unic la clasele XI-XII la nivelul fiecărei catedre.
II. MANAGEMENT ŞCOLAR
Pe parcursul anului şcolar s-a urmărit:
- Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi monitorizarea
activităţii fiecarui membru al catedrei;
- asigurarea notării ritmice de către fiecare cadru didactic;
- utilizarea metodelor active de predare;
- utilizarea eficientă a tablelor interactive şi a programelor informaţionale pentru lecţii;
- monitorizarea aplicării de către toţi membrii catedrei a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentului de Ordine Interioară;
- verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de învăţământ repartizate de către
conducerea colegiului pentru comisia de ştiinţe ale naturii;
- încheierea situaţiilor şcolare conform metodologiei in vigoare;
- pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi pentru susţinerea
examenului de bacalaureat;
- organizarea etapelor pe şcoală a olimpiadelor de fizică, chimie şi biologie;
- monitorizarea modului în care membrii comisiei şi-au îndeplinit sarcinile în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
- participarea tuturor membrilor catedrelor la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi
municipiu;
- efectuarea de asistenţe la ore;
- Toţi membrii comisiei au participat la activitatile metodice desfasurate la nivelul comisiei
metodice;
OBSERVAȚIE

Aspectele prezentate anterior au caracter generic și privesc (în linii mari) toți membrii catedrei,
concretizându-se în activități specifice, derulate de către fiecare membru în parte.

III. RESURSE UMANE
1. Catedra de Biologie:
• prof. Florica Alexandrescu
• prof. Nițuleac Mădălina
• prof.Bozeșan Lucreția
• prof.Maria Corina Chiroiu(baza Școala Comercială Kretzulescu)
• prof.Adriana Uță(științe)
2. Catedra de Chimie:
•
•
•

prof. Oana Ivan – responsabil comisie metodică
prof.Orania Pop
prof. Doina Ghiţulescu(profesor asociat)

3. Catedra de Fizică
• prof. Daniela Dima
• prof. Alis Bursumac
• prof. Roșianu Ana –Maria
• prof. Cecilia Drăgulin (baza la Școala Centrală)
• prof.Cană Laurențiu(baza Liceul D.Bolintineanu)

IV.

RESURSE MATERIALE

Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv în condiţii moderne prin:
- asigurarea elevilor cu manuale aprobate de MEN;
- identificarea unor noi surse de finanţare;
- verificarea funcţionalităţii aparaturii IT din laboratoare;
- preocupare permanentă pentru dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor

V.

PROIECTE ŞI PROGRAME

Pentru o mai eficientă evaluare a activității cadrelor didactice ale catedrei, dar și în spiritul
obiectivității, am ales să prezentăm activitățile cu participare „în plen”, urmate de activitățile
desfășurate de fiecare profesor.
Membrii catedrei s-au implicat în următoarele activități:
- participarea la activitățile organizate în școală sau la nivelul ISMB;
- participarea în calitate de metodiști la întâlnirile de lucru din cadrul sectorului sau la nivel
municipal;

-

participarea în calitate de evaluatori sau de asistenți la olimpiadele din școalăși din sector
(Olimpiada de fizică- faza locală s-a desfăsurat la Colegiul nostru);
participarea în calitate de propunători de subiecte, de organizatori și de evaluatori ai fazei
pe școală a olimpidelor de fizică,chimie,biologie;
participarea la ședințele de catedră cu analiza rezultatelor obținute, elaborarea de strategii
didactice, propunerea de CDS-uri pentru anul școlar 2020-2021;
realizarea unui parteneriat cu UMF Carol Davila-Facultatea de farmacie
realizarea Concursului "Creanga...prin științe"- ediția III, înscris în CAEM poziția
2,secția A10

Nominal, profesorii catedrei au desfășurat următoarele activități (circumscrise
programelor și parteneriatelor):

1.OANA IVAN;
- este responsabila Comisiei Științe, membru Comisie CEAC , membru în Comisia de
Perfecționare ,membru în Comisia de evaluare a competențelor lingvistice,digitale Bac
- a participat la acțiuni metodice la nivel de sector și municipiu
- a elaborat teste predictive (Clasa a IX a)
-întocmirea planificăriilor calendaristice
-a participat cu elevii la “Noaptea Cercetatorilor” –septembrie 2019
-a participat cu elevii clasei a 10 D la Festivalul de Chimie 2019-"Sunt în elementul meu"-12
X.2019
-Excursie Zărnești-Plaiul Foii clasa a 10a D(în colaborare cu doamnele profesoare: Pop
O.,Răducanu G,Bursumac Alis ,Stanciu Rodica)
-pregatire olimpiade și concursuri școlare
-Pregătire pentru Bacalaureat
-a realizat un acord de parteneriat împreună cu doamna profesor Pop Orania cu UMF" Carol
Davila"-Facultatea de Farmacie
- a realizat o activitate în colaborare cu Facultatea de Farmacie
-a participat la scrierea (alături de doamnele prof.Nițuleac M,Gheorghiu Oana și Roșianu AnaMaria) Concursului " Creanga ....prin științe",ediția III,în vederea includerii în Calendarul
Activităților Educaționale Municipale 2019-2020 ,unde a fost abrobat și se găsește in
CAEM,A10,poziția 2
-a participat cu elevii clasei a Xa D la campania de voluntariat "Zâmbetul într-o cutie"
- A pregătit elevii și a obținut premii Concursul Național"Chimia-Artă între științe"-Ediția
II organizată de Universitatea Politehnică București,Facultatea de Chimie Aplicată și Știința
Materialelor (în urma premiilor obţinute au asigurata intrarea la facultate)
-a vizionat cu elevii clasei o piesa de teatru la sala mica a TNB-actor unul din elevii clasei
(Simion Sabin)
--unul dintre parintii clasei(Marinoiu Petru) a făcut o donaţie către liceu cu două lampi (UV+
ozon şi UV) atât de necesare liceului în această perioadă
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
- participat la activitatea organizata de CCD :1 Decembrie-un vis devenit realitate
-a participat ca profesor evaluator la examenul de bacalaureat
- a îndeplinit sarcinile rezultate din calitatea de responsabil Comisia Științe

2.POP ORANIAa participat la:
-acțiuni metodice la nivel de sector si municipiu
-elaborare teste predictive
-întocmirea planificăriilor calendaristice
-vizionare spectacol de teatru –TNB
-Excursie Zărnești-Plaiul Foii clasa a 12a E(în colaborare cudoamnele profesoare: Ivan
O.,Răducanu G,Bursumac Alis,Stanciu Rodica)
-pregatire olimpiade si concursuri scolare
-a realizat un acord de parteneriat împreună cu doamna profesor Ivan Oana cu UMF" Carol
Davila"-Facultatea de Farmacie
-activitate educativa Edmundo –clasa a12a E
-prezentarea programului ERASMUS+ la clasa 12 E
-activitatea” Zambetul din cutie” clasa 12 E
-activitate în colaborare cu Facultatea de Farmacie
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
-a participat ca profesor evaluator la examenul de bacalaureat
3.GHIȚULESCU DOINA(profesor colaborator)
- a studiat programele școlare aferente disciplinei și am elaborat planificărilor calendaristice;
- a elaborat, aplicat, evaluat și interpretat testele de evaluare predictivă, formativă și sumativă;
- a utilizat sistemele informatice în desfășurarea activității și a mijloacelor și materialele
didactice din dotarea laboratorului de chimie în desfășurarea activității didactice;
-a utilizat metode moderne și strategii variate pentru a asigura dezvoltarea competențelor
prevăzute în programa școlară;
-a coordonat activitatea de performanță la clasele din încadrare;
-a aplicat toate tipurile de teste prevăzute în documentele legislative privind evaluarea, le-am
evaluat și comunicat rezultatele, elevilor și părinților;
-a verificat portofoliile elevilor și am făcut aprecieri privind îmbunătățirea activității.
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare

4.MARINESCU CRISTINA(2h)
- a studiat programele școlare aferente disciplinei și am elaborat planificărilor calendaristice;
- a elaborat, aplicat, evaluat și interpretat testele de evaluare predictivă, formativă și sumativă;
- a utilizat sistemele informatice în desfășurarea activității și a mijloacelor și materialele
didactice din dotarea laboratorului de chimie în desfășurarea activității didactice;
-a utilizat metode moderne și strategii variate pentru a asigura dezvoltarea competențelor
prevăzute în programa școlară;
-a coordonat activitatea de performanță la clasele din încadrare;
-a aplicat toate tipurile de teste prevăzute în documentele legislative privind evaluarea, le-am
evaluat și comunicat rezultatele, elevilor și părinților;
-a verificat portofoliile elevilor și am făcut aprecieri privind îmbunătățirea activității.
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare

5.NIȚULEAC MĂDĂLINA
- Botanist pentru o zi! – activăți de ecologizare desfășurate în laboratorul de biologie și în curtea
liceului ( curățarea spațiilor verzi de frunze și gunoaie și plantare de arbori, arbuști și flori)
-Vizionare piesă de teatru la TNB, Anonimul venețian
-participare la activitățile de reciclare în cadrul proiectului Patrula de reciclare
-activitate de voluntariat în cadrul Asociației CCDG – activitatea – Ziua Verde
-proiecție de filme documentare în cadrul programului educațional One World Romania
-participare la Targul de ofertă educațională a Universităților din Romania și din străinătate –
RIUF
-a participat la scrierea (alături de doamnele prof.Ivan Oana,Gheorghiu Oana și Roșianu AnaMaria) Concursului " Creanga ....prin științe",ediția III,în vederea includerii în Calendarul
Activităților Educaționale Municipale 2019-2020 ,unde a fost abrobat și se găsește in
CAEM,A10,poziția 2
-participare la prezentarea proiectului Erasmus+ COSI
-excursie la Transfăgărășan și Barajul Vidraru (11E)
-vizionare piesă de teatru TNB, Cursa de șoareci
-participare la Targul de ofertă de carte -GAUDEAMUS
- participare la activitatea municipală cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie
-participare la activitatea la nivelul liceului – Ziua portului popular
-activitate de voluntariat- Zâmbetul din cutie
- a participat la Olimpiada de biologie faza municipală, Participare la activitatea- BooKland
Evolution
- a participat Webinar CCD- bune practici in predarea biologiei online
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
6.Bozeșan Lucreția
A participat la toate activitățile metodice pe sector și municipiu ale profesorilor de biologie.
A întocmit planificările calendaristice respectând cerințele programelor școlare în vigoare.
A participat la activitatea organizată de către doamna profesoară Mădălina Nițuleac pentru
achiziționarea de arbuști și bulbi de plante decorative (zambilă, narcisă, lalea) și plantarea acestora
în spațiul verde din curtea colegiului. A supravegheat elevii mobilizați pentru această activitate de
plantare care s-a desfășurat într-o zi de sămbătă.
A desfășurat cu elevii activități de educație ecologică și de protecție a mediului, în calitate de
membru voluntar al echipei în cadrul programului național de educație ecologică ”Patrula de
Reciclare”. Activitățile s-au desfășurat pe tot parcursul lunii octombrie 2019 pentru a marca
evenimentul Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice.
A însoțit un grup de 30 elevi (din clasele a X a A, a X a C și a XI a E) în vizită la Facultatea de
Fizică de la Măgurele. Activitatea a fost coordonată de către doamnele profesoare Ana-Maria
Roșianu și Alina Danciu. Vizita a fost organizată cu ocazia evenimentului ”Cu mic, cu mare, prin
Univers” ediția 2019. Elevii au participat la: conferințe, ateliere de lucru, concursuri.
S-a implicat în proiectul ”Zâmbetul din cutie” coordonat de către doamna profesoară Elena Popa.
A participat ca supraveghetor la Olimpiada de Fizică – faza locală.
În vederea utilizării eficiente a resurselor materiale a folosit materiale didactice moderne variate,
discutate și aprobate la nivelul comisiei metodice, inclusiv resurse TIC.

Pentru formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării / dezvoltării
competenței de ”a învăța să înveți” a elaborat fișe cu informații suplimentare, exerciții cu grad
sporit de dificultate.
7..CHIROIU CORINA (baza la Kretzulescu)) a urmărit :
-Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea
anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor;
-Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută
de programa şcolară;
-Elaborarea de materiale didactice (fişe de lucru, prezentări PPT, suport de curs, filme
educaţionale, etc.)
- Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului şi
colectivelor de elevi.
- Stabilirea achiziţiilor anterioare şi a performanţelor elevilor prin teste şi testele iniţiale, precum
şi conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu
performanţele acestora;
-Utilizarea la maxim a mijloacelor existente (internet), pentru îmbunătăţirea procesului de
predare-învăţare-evaluare ca exemplu: mijloace audio vizuale moderne,filme documentare,
suport de curs electronic, fişe de lucru.
-Selecţia şi valorificarea manualelor / auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de
pregătire al elevilor şi cerinţele programei;
-Confecţionarea materialului didactic: CD- uri, fişe, prezentări power point, filme educationale
etc.
-A fost preocupata de formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în echipă;
-A pus în permanenţă accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor.
A încercat să motiveze elevii: -prin valorizarea exemplelor de bună practică.
A promovat autoevaluarea şi interevaluarea:
promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, respectiv de evaluare între colegi;
proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială.
realizarea de studii de caz din domeniul propriu de activitate, concursuri
-A pregatit elevii pentru Olimpiada de Biologie, faza pe scoala
-A participat atât la organizarea Olimpiadei faza pe şcoala, cât şi la faza pe sector.
-A pregatit elevii care sustin proba D la Examenul de Bacalaureat la Biologie.
-A realizat un acord de parteneriat intre CNIC si SSCNK.
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
8.Uță Adriana(Științe)
A participat la consfătuire septembrie2019-Colegiul National Matei Basarab.
-Realizarea planificarilor calendaristice anuale si semestriale in conformitate cu programa
scolara in vigoare.
-Am organizat o dezbatere cu tema 1 decembrie -‘’Ziua mondiala de lupta impotriva
HIV/SIDA’’unde au participat elevii clasei a XI-a .Cu această ocazie elevii au prezentat
referate si au vizionat prezentări p p t .
Activitatea didactica a fost orientata spre utilizarea unor strategii proprii bazate pe metode
centrate pe elev insistand pe caracterul interdisciplinar al continuturilor, dezvoltarea unei gandiri

structurate si a competentei de a aplica in practica rezolvarea unor situatii problema si spre
realizarea unei evaluari obiective folosind standarde curriculare de performanță.

9.BURSUMAC ALIS este :
- Responsabil CEAC
- Planificari, pregatire BAC, teste predictive cls a 9 a
- Participare la consfatuirile profesorilor si metodistilor de fizica – CN de Informatica Tudor
Vianu; Lic Mihai Bravu
- Acord de parteneriat si vizitarea UPB in cadrul proiectului “ O mie pentru inginerie”
- Bucharest Science Festival – vizitarea Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale,
produse si procese innovative ( CAMPUS)
- Proiect Educational “ Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si violențelor asupra
copiilor și tinerilor”- prof coordonatori: Bursumac A. si Bulmez A.
- Participare – Simpozion “ Educatie pentru un mediu curat”- clasele XI D si XII E
- Organizarea olimpiadei de fizică – faza localaă–liceu si gimnaziu
- Activități extrașcolare (clasa a XI a D):
- Stand Halloween;
- Secret Santa;
- Vizionare film Cinema City _ “Maleficient”
- Vizita Muzeul Parfumului;
- Participare la Campania umanitara “Zâmbetul din cutie”
- Participare la “ Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice”
( International E-Waste Day)
-

Excursie Zarnesti- prof coordonatori: Pop Orania; Ivan Oana;Răducan Gabriela,Stanciu
Rodica
COSI- Civic Orientation and Social Integration- activtate despre educația nonformală
Membru în comisia de evaluare a dosarelor în vederea acordării gradaţiei de merit, sesiunea
2020
Vicepreşedinte în comisia de contestaţii – olimpiada de astronomie si astrofizica , februarie
2020
Vicepreşedinte comisia de organizare olimpiada de fizica, faza judeţeană, februarie 2020.
Membru Comisia de organizare a olimpiadei ,,Stiintele Pamantului’’faza judeţeană
Propunator subiecte clasa a XII a, Concurs fizica ,,Serban Titeica’’- faza judeţeană
Conferința Online "Reîntoarcerea la școala. Provocări și perspective", organizată în data de
25 august 2020 de către Asociația “Ține de Noi” și Fundația Hanns Seidel.
Atelier online ,,Bune practici in utilizarea platformelor educationale – Papas 2.0’’- organizat
de CCD, 22.07.2020
Atelier online ,,Bune practici in utilizarea platformelor educationale-Code.org si Cospaces,
organizat de CCD, 29.07.2020
Participare cu elevii clasei a X a B la webinarul online SAlt-M- Scoala Altfel de la Magurele
25mai -5 iunie 2020
AtelieR- webinarul ,, Bun venit la scoala!’’
,,Comisia CEAC- Inceput de an scolar’’-VividEducation

-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare

10.DIMA DANIELA
-este Responsabilul în Comisia de Perfecționare
-A intocmit planificarile calendaristice corespunzător documentelor școlare în vigoare
-A elaborat teste de evaluare și autoevaluare pentru elevi
-A asigurat notarea ritmica
-A desfasurat activități specifice calitătii de profesor diriginte: ore de consiliere, activități
extrașcolare, consultații săptămânale cu părinții,rezolvarea unor situații speciale.
-A pregatit permanent elevii pentru a obţine rezultate bune la examenul de bacalaureat şi
admitere în învăţământul superior .
-A utilizat în predarea lecţiilor mijloace informatice moderne (tabla Smart,internet)
-A pregătit elevii claselor a 9 si a 10 a in vederea participarii la olimpiadele școlare
A participat la organizarea Olimpiadei de fizică – etapa locală( s-a desfasurat in C.N.I.C) membru comisie
-A participat la Noaptea Cercetatorilor, 27 septembrie 2019(12 A)
- A participat cu elevii clasei a 11 a C la conferința desfașurată la Universitatea Politehnica
Bucuresti, O mie pentru inginerie
-Elevii Timisescu Stefan, Olteanu Ștefan si Alexandru Stângă s- au calificat la faza municipala a
olimpiadei de fizică
-A pregatit elevii pentru a obţine rezultate bune la examenul de bacalaureat şi admitere în
învăţământul superior .
-este responsabilul în Comisia de Perfecţionare
-A participat cu elevii clasei a 11 a C la conferinţa desfaşurată la Universitatea Politehnica
Bucuresti, O mie pentru inginerie
A obtinut cu elevii clasei a 12-a rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat;
A participat la inscrierea elevilor in cls a 9-a
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
11.ROȘIANU ANA -MARIA
- A studiat programele școlare aferente disciplinei și am elaborat planificărilor calendaristice
- A parcurs integral materia, conform planificării și proiectării didactice
- A elaborat, aplicat, evaluat și interpretat testele de evaluare predictivă, formativă și sumativă
- A utilizat sistemele informatice în desfășurarea activității
- A utilizat mijloacele și materialele didactice din dotarea laboratorului de fizică în desfășurarea
activității didactice
- A utilizat metode moderne și strategii variate pentru a asigura dezvoltarea competentelor
prevăzute în programa școlară
- A aplicat la nivelul disciplinei descriptorii de performanță în vederea asigurării unei evaluări
obiective
- A realizat o evaluare și notare ritmică
- A aplicat toate tipurile de teste prevăzute în documentele legislative privind evaluarea, le-am
evaluat și comunicat rezultatele, elevilor și părinților
- A implicat elevii în aprecierea obiectivă a propriei activități în vederea dezvoltării capacității de
autoevaluare

-a participat la scrierea (alături de doamnele prof.Nițuleac M,Gheorghiu Oana și Ivan Oana)
Concursului " Creanga ....prin științe",ediția III,în vederea includerii în Calendarul Activităților
Educaționale Municipale 2019-2020 ,unde a fost abrobat și se găsește in CAEM,A10,poziția 12
-a însoțit elevii din clasa de la dirigenție(10 G) într-o vizită a Muzeului Antipa,București
-a însoțit un grup de elevi în vizită la Facultatea de Fizică,Universitatea din București
-a însoțit un grup de elevi în vizită la Politehnica,București
-a participat la Conferința Națională a Comunității “Educație pentru Științe”
-a însoțit un grup de elevi la evenimentul “Cu mic, cu mare, prin Univers” Facultateade Fizică,
Universitatea București
-a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
12.STĂNESCU CORINA
A intocmit planificările calendaristice corespunzator documentelor școlare in vigoare
A elaborat teste de evaluare si autoevaluare pentru elevi
A elaborat alaturi de ceilalti membrii ai catedrei, si a aplicat teste predictive
A asigurat notarea ritmica
A utilizat în predarea lecţiilor mijloace informatice moderne (tabla Smart,internet)
Pregatire pentru bacalaureat- săptamânal ,ceea ce a dus la obținerea de rezultate bune și foarte
bune la examen si admiterea la UPB.
Pregatire Olimpiada de fizică
A colaborat cu părinții și profesorii diriginți în rezolvarea unor situații legate de rezultatele
obținute de elevi.
A efectuat serviciul pe școală
A participat la desfășurarea Olimpiadei de fizică în calitate de evaluator
A insotit un grup de 50 elevi din clasele XI și XII la vizitarea a trei facultati din U.P.B. :
Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Inginerie Aerospatiala și Facultatea de
Inginerie în Limbi Străine. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului ,,1000 pentru
inginerie" derulat de UPB.
-a continuat pregatirea pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate cu elevii din
clasele 12B și 12C. Toți elevii au promovat examenele.
-a pregatit elevi pentru Concursul Interdisciplinar FIZICĂ-GEOGRAFIE "Ştefan Hepiteş" .
--a ținut atât pe Zoom ,cât si pe Webex lectiile la toate clasele avute în încadrare
13. Cană Laurențiu(baza D.Bolintineanu)
A realizat proiectarea activității respectând programele școlare și reglementările legale în vigoare
privind conținutul și forma documentelor de proiectare.
A realizat o analiză atentă a programelor și manualelor, urmărind corelarea conținuturilor
informaționale cu specificul fiecărei clase .
Activitățile de proiectare, planificările, au fost fundamentale pe oferta educațională a școlii ,
atât cele prevăzute în TC cât și cele din CDS .
În activitatea de proiectare am folosit instrumente TIC și noi materiale didactice.
Activitățile extracurriculare au avut la bază nevoile și interesele elevilor care decurg din planul
managerial al școlii.
A adoptat metodologia didactică la particularitățile geografice, demografice, etnice, economice,
sociale și culturale ale comunității în care funcționează unitatea de învățământ.

A utilizat metode tradiționale și moderne punând accentul pe caracterul aplicativ al cunoștințelor
predate.
Testele inițiale au fost alcătuite conform standardelor de evaluare corespunzătoare nivelului de
studiu respectiv.
A fost calculata media fiecărei clase și au fost prezentate masurile luate pentru fiecare nivel de
studiu.
VI. RELATII CU ALTE INSTITUŢII.
În acest an şcolar(semestru) s-au derulat activităţi în parteneriat cu: institutii de
învăţământ superior, organizaţii nonguvernamentale: UMF "CAROL DAVILA"-Facultatea de
Farmacie;Societatea Studenților în medicină; Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza,";Colegiul
Tehnic "Dinicu Golescu",Sahia Film,SMURD București Muzeul de Geologie,București;Casa
Experimentelor, Institutul Roman pentru Drepturile Omului si Comisia Nationala a Romaniei
pentru UNESCO, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea din Bucureşti- Facultatea de
Chimie, ISMB,CCD,Agenția Fabiola,Agenția Medeea .

II. DEZVOLTAREA IMAGINII COLEGIULUI
Realizarea Concursului "Creanga...prin științe" CAEM ,A 10.poziția 12
- participarea la "Noaptea cercetătorilor" împreună cu elevii din clasele a 10-a ,D și a 12 A la
(Dima ANIELA,Oana Ivan )
-Participarea la Simpozionul National ,,Educatie pentru un mediu curat” – .(Bursumac Alis)
Participarea la Campania socială: ” Zâmbetul într-o cutie”a clasei 10 D,11 D,11E,12 E ;
Organizarea Olimpiadei de fizică-faza locală-clasele VIII-XII
Organizarea unei intâlniri cu profesori și studenți-Facultatea de farmacie,UMF Carol Davila
-Participarea la Festivalul de Chimie- Sunt în elementul meu
-Vizitarea a trei facultăți din U.P.B. : Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de
Inginerie Aerospațială și Facultatea de Inginerie în Limbi Străine. Activitatea s-a desfășurat în
cadrul proiectului ,,1000 pentru inginerie" derulat de UPB.
-acord de parteneriat cu UMF" Carol Davila"-Facultatea de Farmacie
- -Participare la Campania umanitara “Zâmbetul din cutie”
- Participarea la Concursul Național"Chimia-Artă între științe"-Ediția
- II organizată de Universitatea Politehnică București,Facultatea de Chimie Aplicată și Știința
Materialelor
-Aprobarea în CAEM,Secțiunea A10,poziția 2 a proiectului Creanga....prin științe,ediția III

VIII. REZULTATE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ŞCOLARE

Nr.
crt.

Nume şi
prenume elev

Disciplina/
clasa

Premii
olimpiada/

Fază/etapă

Profesor
coordonator

1

Timisescu Ștefan Fizică/9 A

2

Stângă
Alexandru

Fizică/9A
Fizică/9 B

3
4

Olteanu Ștefan
Csorba Ştefan

Fizică/10 B

5

Dumitru Andrei

Fizică/10 G

6

Diaconu
Sebastian

7

8.

9.

10.

11

12

13

concurs
Calificat
municipiu
(primul la faza
locală)
Calificat
municipiu(al
II-lea)
Calificat
municipiu
Premiul IConcursul
Ştefan Hepiteş
Menţiune

Chimie /10 D Menţiune
specialăolimpiadă
Moraru Eduard
Chimie/10 A Menţiune
specialăolimpiadă
Moraru Eduard
Chimie/10 A Menţiune
specială/
Concursul
Lazăr
Edeleanu
Băluţă Loredana Chimie/10 E Menţiune
specialăolimpiadă
Dobrilă Victor
Chimie/9 D
Menţiune /
Concursul
Lazăr
Edeleanu
Răileanu Ana- Chimie/12 D Premiul IMaria
Concursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Motea
Chimie/12 D Premiul IAlexandra
Concursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Barzi Sara
Chimie/12 D Premiul IIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe

locală

Dima Daniela

locală

Dima Daniela

locală

Dima Daniela

Judeţeană

Bursumac Alis

Judeţeană
Locală

Roşianu AnaMaria
Ivan Oana

Locală

Ivan Oana

Municipiu

Ivan Oana

Locală

Pop Orania

Municipiu

Pop Orania

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

14

Ghiță Greta

Chimie/12 D

15

Petre Gabriela

Chimie/12 D

16

Nistor Eveline

Chimie/12 D

17

Cărăgel Mara

Chimie/12 D

18

Ghiță Izabela

Chimie/12 D

19

Popa Radu

Chimie/12 D

20

Stanciu Denisa

Chimie/12 D

21

Băluţă Loredana

Chimie/10 E

22

Voicu Daria

Biologie/9B

23

Toma Ioana

Biologie/9B

24.

Mahfouz Victor

Biologie/9B

25,

Zotescu Mihnea

Biologie/9B

Premiul IIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul IIIConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
MenţiuneConcursul
Chimia -artă
între ştiinţe
Premiul ISimpozionul
"Viitorul a
început ieri"
Premiul ISimpozionul
"Viitorul a
început ieri"
Premiul ISimpozionul
"Viitorul a
început ieri"
Premiul ISimpozionul

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan
Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Ivan Oana

Naţional

Pop Orania

Regional

Chiroiu Corina

Regional

Chiroiu Corina

Regional

Chiroiu Corina

Regional

Chiroiu Corina

"Viitorul a
început ieri"

COMISIA ISTORIE – GEOGRAFIE – ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
I. CURRICULUM
- Realizarea planului de activităţi al comisiei pentru anul şcolar 2019-2020;
- Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare;
- Realizarea proiectării unităţilor de învăţare şi a probelor pentru evaluarea cunoştinţelor;
- Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor calendaristice;
- Studierea programelor şcolare, a programei de bacalaureat, a manualelor alternative (toţi
membrii catedrei.
- Realizarea portofoliului personal de către membrii comisiei.

II. MANAGEMENT
Au fost stabilite sarcinile fiecărui membru al comisiei:
prof. Popa Elena - responsabil comisie;
prof. Păun Teodora - monitorizarea activităţilor extraşcolare
prof. Mareş Alexandru – monitorizarea notării ritmice la clasele a X-a;
prof. Bulmez Mariana Ana - responsabil pentru monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei;
prof. Răducanu Gabriela - Monitorizarea notării ritmice la clasele a XI-a şi a XII-a
prof. Pană Gabriel Valentin - responsabil pentru monitorizarea concursurilor scolare si pentru
inregistrarea rezultatelor obtinute; monitorizarea activităţii de pregătire specială a
elevilor pentru examenul de bac şi concursuri şcolare;
prof. Barbu Anda- responsabil pentru monitorizarea activității de perfecționare a membrilor
catedrei
prof. Anton Cătălina - responsabil pentru înregistrarea rezultatelor obţinute la programele
Junior Achivement; secretarul comisiei;
prof. Crîngaşu Livia - monitorizarea modului în care se realizează evaluarea elevilor
prof. Ceoroianu Raluca - evidenţa notării ritmice la clasele a IX-a

Pe parcursul acestui an şcolar, cele mai importante activităţi au fost:
- participarea la activităţile lunare metodice organizate la nivel de sector şi municipiu;
- coordonarea pregătirii elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare şi pentru
susţinerea examenului de bacalaureat;
- implicarea în proiecte și programe de consiliere și orientare profesională.
- elaborarea dosarului comisiei;
- prezentarea încadrărilor profesorilor;
- distribuirea CDS-urilor în catedrele profesorilor;
- elaborarea portofoliilor fiecărui profesor, a mapelor de lucru, conform cerințelor ISMB;
- elaborarea testelor predictive (septembrie 2019);
- elaborarea subiectelor pentru tezele unice (semestrul I)
- evaluarea tezelor unice la istorie şi geografie.
- organizarea fazei pe şcoală a olimpiadelor de istorie, geografie şi socio – umane.
- pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade.
- pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat.
- parcurgerea integrală a materiei.
- motitorizarea notării ritmice.
- participarea membrilor comisiei la conferințe, simpozioane, cursuri de formare, proiecte
- participarea la cursuri de formare pentru predarea online
III. RESURSE UMANE
În anul şcolar 2019-2020 comisia a fost formată din următorii membri:
prof. Păun Teodora - istorie
prof. Bulmez Ana - istorie
prof. Mareș Alexandru – istorie
prof. Răducanu Gabriela - istorie
prof. Popa Elena – geografie
prof. Pană Gabriel Valentin – geografie
prof. Barbu Anda- socio-umane
prof. Anton Cătălina– socio-umane
prof. Crîngaşu Livia – socio-umane
prof. Ceoroianu Raluca - socio-umane
prof. Baştină Casilda – socio-umane

prof. Pătlăgean Monica - consiliere psihologică
IV. RESURSE MATERIALE
- Colaborarea cu comitetul de părinţi al clasei a XII – a G in vederea igieniării sălii de clasă,
Popa Elena ;
- Hărţi de geografie şi istorie
- materiale personale ale profesorilor catedrei (cărți, fișe, CD-uri, filme etc.)
- achiziţionarea de mijloace tehnice cu acordul şi sprijinul părinţilor
- comitetul de părinţi al clasei a IX – a H a donat resurse in vederea achizitionarii unui laptop si
a avut contributii cu 2% din venit pentru Asociatia de Parinti din scoala;
- comitetul de părinţi al clasei a XII- a G şi a XI-a H a avut contributii cu 2% din venit pentru
Asociatia de Parinti din scoala;
V. PARTENERIATE ŞI PROGRAME
Pentru evaluarea activității cadrelor didactice ale catedrei, vom prezenta activitățile cu
participare „în plen”, urmate de activitățile desfășurate de fiecare profesor. (Nu vom cuprinde în
analiza noastră activitatea doamnei consilier Pătlăgean Monica, întrucât dumneaei este evaluată
de centrul CMBRAE).
Toți membrii catedrei s-au implicat în următoarele activități:
participarea la activitățile organizate în școală sau la nivelul ISMB;
participarea în calitate de metodiști la întâlnirile de lucru din cadrul sectorului sau la nivel
municipal;
participarea în calitate de evaluatori sau de organizatori la olimpiadele din școală, din
sector, la nivel de municipiu şi naţională (Istorie, Geografie, Socio-Umane);
participarea în calitate de profesori supraveghetori la diferite olimpiade.
participarea în calitate de propunători de subiecte, de organizatori și de evaluatori ai fazei
pe școală și pe sector a olimpiadei de istorie, geografie, socio-umane;
participarea la ședințele de catedră cu analiza rezultatelor obținute, elaborarea de strategii
didactice, propunerea unor CDS-uri pentru anul școlar 2020-2021;
Nominal, profesorii catedrei au desfășurat următoarele activități (circumscrise
programelor și parteneriatelor):

-

1. Prof. Păun Teodora
-

cadru didactic îndrumător de practică pedagogică a studenților Facultății de Istorie;

- profesor metodist al ISMB şi în această calitate am coordonat activitățile organizate de
către ISMB;
- întocmirea planificărilor calendaristice şi elaborarea proiectarii unităţilor de învăţare, în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- elaborarea de fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;

– elaborarea de teste de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și
baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în
funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- realizarea unor lecții în format electronic, utilizând elemente specific tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor, materiale în format Powerpoint; utilizarea de sistemele
informatice pentru comunicarea cu toți factorii implicați în educație
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiuînvăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- aplicarea constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de geografie, atât
pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor
practice;
- utilizarea de tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs, atât pentru proiectarea şi
derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de
către elevii mei;
- promovrea studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale
derulate de către elevi pe parcursul anului şcolar;
- în perioada 11 martie-15 iunie a inițiat lecții online pentru elevii claselor XI A, XI D, XI
F si XI G.
- a avut o elevă calificată la olimpiada de istorie, faza pe țară, eleva Chiriță Elena, clasa a
XI-a F.
- a coordonat și organizat conferințe și simpozioane în domenii, precum educație
parentala, educație ecologica, educatie pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională,
educație incluzivă, educație interculturală la nivel de municipiu, naționale și internationale.
- a participat la elaborarea unor articole publicate în Tribuna Invătământului , dar și în
revista Atelier, înregistrate cu ISBN/ISSN.
- în proiectul CRED - expert local monitorizare și asistent coordonator implementare și
monitorizare.
-a participat la cursuri de formare in sistem online organizate de CCD Bucuresti
(SEM.II)
- a participat la un Curs pe tema Holocaustului initiat de Institutul Elie Wiesel (Sem.I)
- monitor din partea ISMB în Comisia de Bacalaureat, iunie 2020;
- Organizarea unei activitati privind aniversarea Zilei Marii Uniri, 27 noiembrie 2019.
- proiecție de filme ,,Al. Sahia” și dezbatere în colaborare cu ,,One World Romania”.

2. Prof. Mareş Alexandru
-

Intocmirea planificarilor calendaristice la clasele din incadrare;

-

A aplicat testele predictive la clasele 9 C SI 12 F in luna septembrie.

-

A efectuat pregătirea suplimentară pentru examenul de bacalaureat cu elevii clasei 12 F,
marțea de la ora 16 la 17 la CDI.

-

A participat la Simpozionul municipal ,,Monarhie si comunism în România’’, ediția a
VIII-a organizat de C.N. ,,Victor Babes’’, prin elevi de la clasele 10 E, 10 G, 10 H, în
data de 4 decembrie 2019.

-

Membru in Comisia de monitorizare a notării ritmice și a frecvenței elevilor la clasele a
X-a, calitate în care a colectat si transmis datele solicitate, la sfârșitul lunii noiembrie
2019.

-

Participare la aniversarea Zilei Naționale a României organizată cu concursul CCD
București și a doamnei profesor Păun Teodora la sfârșitul lunii noiembrie 2019.

-

Participare ca professor supraveghetor (asistent) la teza cu subiect unic la matematică in
luna decembrie 2019.

-

După suspendarea cursurilor in școală in luna martie, a continuat să parcurg intreaga
programă efectuând lecții de predare la toate clasele din încadrare, lecții transmise pe
mailul elevului desemnat ca reprezentant al clasei și a consiliat elevii clasei 12 F pentru
reușita la examen.

-

In perioada 2-12 iunie 2020 a participat la activitatea de pregătire pe grupe a elevilor
clasei a XII-a F la istorie pentru Examenul de Bacalaureat.

-

A participat la consiliile profesorale organizate , la ședințele comisiei metodice si a
efectuat serviciul pe școală la datele stabilite.

-

profesor evaluator la disciplina istorie in sesiunea iunie-iulie a Examenului de
Bacalaureat.

3. Prof. Bulmez Mariana Ana
-

27 septembrie 2019 – participare la a XIV – a ediţie a evenimentului „Noaptea
Cercetătărilor Europeni
16 oct. 2019 – participare la organizarea activităţii de animaţie prin lectură „Hoinărind
toamna prin literatura română”
20 oct. 2019 – participare la Proiectul Educaţional – „Campania 19 Zile de prevenire a
abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”
25 oct.2019 – participare la „Ziua Porţilor Deschise” eveniment organizat de Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor cu ocazia sărbătoriri Zilei Armatei

-

-

-

-

Oct. 2019 – participare la Programul Naţional de Educaţie pentru Mediu „Patrula de
Reciclare”
Oct. 2019 – excursie tematică Valea Prahovei
nov. 2019 – campania „Ziua Ştafetei”- coordonator activităţi
nov.2019 – mai 2020 – contract practică studenţi Facultatea de Istorie, Univ. Din
Bucureşti
13 nov.2019 – activitate „Istoria tiparului”, CDI
15 nov.2019 – participare la atelierul „Educaţie prin film documentar” organizat de CCD
în aprteneriat cu Asociaţia One World România
27 nov.2019 – participare la evenimentul „1 Decembrie – Un vis devenit realitate”,
organizat de CCD
11 dec. 2019 – membru în comisia de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Istorie –
etapa pe şcoală
18 dec. 2019 – parcurgere curs „Evaluator pentru Concursuri şi Evaluări Naţionale”
organizat de CCD
Dec. 2019 – participare la campania umanitară „Zâmbetul din Cutie”
6 – 10 ian. 2020 – participare la seminarul „Şcoala pentru Democraţie” organizat de
EXPERT Forum şi Ambasada SUA în România
18 ian.2020 – participare Olimpiada de Lingvistică – asistent
29 feb.2020 – participare Olimpiada de Socio-Umane – asistent
7 mart.2020 – membru în Comisia de organizere, evaluare şi soluţionare a contestaţiilor
pentru Olimpiada de Istorie sectorul 4
Martie 2020 – Drăguţ Alina, elevă în clasa a XII-a G, a fost una dintre cei 10 elevi
câştigători la nivelul municipiului Bucureşti a concursului de eseuri din cadrul proiectului
internaţional „March of the Living 2020” organizat de I.N.S.H.R. „Elie Wiesel”
Aprilie 2020 – activitate online „Şcoala Altfel” alături de elevii clasei IX E în proiectul
Conştientizarea Industriei Agricole
Martie – aug. 2020 – activităţi online în cadrul orelor de dirigenţie: tururi virtuale muzee:
Fortul 13. Casa memorială Liviu Rebreanu, casa memorială Tudor Arghezi; biblioteci
virtuale:https://1cartepesaptamana.ro/carti-de-citit-online-si-gratuite/;
resurse profesori pentru orele de dirigenţie: Institutul Intercultural Timişoara:
http://www.intercultural.ro/resurse-profesori; Noaptea Cărţilor Deschise; film: Amintiri
din Copilărie; colaborare program educaţie financiară pentru elevi FinClub; conferinţele
online organizate de Salvaţi Copiii adresate elevilor, părinţilor şi profesorilor – „Copilăria
în era digitală”;
Aprilie – mai 2020 - colaborare cu Institutul „Elie Wiesel” pentru resurse educaţionale
online
22 mai – 5 iunie 2020 – curs şi aplicaţii în format eLearning – Instrumente digitale pentru
planificare, predare la distanţă şi la clasă(sincronă şi asincronă) şi evaluare
26 mai 2020 – participare eveniment online „Foloseşte manualele 3D şi instrumente
interactive pentru a susţine lecţii la distanţă”
Iunie 2020 – evaluator examen de bacalaureat
16 – 29 iunie 2020 – participare la cursul de formare „Planificarea activităţii didactice cu
ajutorul pachet Gsuite for Education”
24 iunie 2020 – participare webinar „Conservatorismul insurgent din România”, lansat de
Fundaţia Friedrich-Ebert România

-

7 iulie 2020 – participare la „Cafeneaua educaţională online”, Atelier 29 „Diriginte,
dirigenţie ...de la grădiniţă la liceu”
13 – 24 iulie 2020 – participare curs „G-Siute for Education – elemente de bază şi
modalităţi de integrare în activităţile şcolare online”
30 iulie 2020 – participare la webinarul organizat de Editura Didactică şi Pedagogică pe
subiectul platformelor MozaBook şi MozaWeb
10 aug.2020 – participare webinar – „Cum integrăm povestea în activitatea didactică”

4. Prof. Răducanu Gabriela
- studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar, având în vedere corelarea conţinutului
activităţilor de învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi numărul de ore;
- selectarea materialelor didactice auxiliare şi a manualelor şcolare;
- elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată, alegerea
strategiilor optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei conform programei,
atingerea obiectivelor generale şi specifice;
- elaborarea de teste predictive, curente şi sumative;
- am organizat împreună cu colegii de catedra - Olimpiada de Istorie, etapa pe şcoală;
5. Prof. Pană Gabriel Valentin
- a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- a elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și
baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie
de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și
Excel, Power Point;
- a proiectat și derulat următoarele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele
curriculare şi instituţionale: - participarea la activitatea „Noaptea cercetatorilor” cu efectivul
de elevi al clasei IX-F- octombrie 2019;
- activitatea transdisciplinara “Cartea-istorie si repere geografice”,clasa a IX-a
F-26.11.2019;
- organizarea excursiei tematice “Busteni- Valea Prahovei”-octombrie 2019
- participarea cu elevii clasei IX-F la campania caritabila “Zambetul din
Cutie”-decembrie 2019;
- organizarea excursiei tematice “Sibiu-traditii si obiceiuri de Craciun”decembrie 2019;
- participarea la evenimentul realizat de CCD-“1 Decembrie- un vis devenit
realitate”;
- organizarea excursiei tematice “Predeal- Jocuri de iarna”- ianuarie 2020

- a organizat derularea unor activităţi desfasurate online în cadrul proiectului “Şcoala altfel!
Să știi mai multe să fii mai bun!: dezbateri, turul virtual al muzeelor, vizionare filme
educative, discutii despre bullying;
am realizat pregatiri periodice cu elevii in vederea promovarii Examenului de Bacalaureat;
- a realizat pregatiri periodice cu elevii in vederea Olimpiadei de Geografie;
- a coordonat activitatea de cercetare a elevilor participanti la Simpozionul National al
Studentilor Geografi editia 2020
- a realizat activitati online utilizand platforme si mijloace educationale si de comunicare
precum: Google Classrom, Zoom, WhatsApp, Cahut, s.a
- a participat in calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat, sesiunea Iului 2020.
6. Prof. Popa Elena
- Responsabilul Comisiei Istorie, Geografie, Socio-Umane
-

realizarea programul de pregătire suplimentară cu elevii ce participă la concursurile
școlare (olimpiadade geografie, faza pe sector) și pregătire pentru examenul de
bacalaureat;

-

îndeplinirea obligațiilor în calitate de dirigintă mentinand permanent legătura cu parinții
clasei a XII-a G

-

participare împreună cu elevii clasei a XII-a G la evenimentul european „Noaptea
cercetătorilor”, eveniment desfăşurat în Piața Universității (European ResearchersNight)septembrie 2019

-

Parteneriat de colaborare cu Institutul Francez şi Societarea Next în cadrul programului
L’Education A L’Image, pentru vizionarea a trei filme de artă pe parcursul anului şcolar

-

Octombrie, 2019 – vizionarea unui film de arta la Cinema Union în cadrul programului
L’Education A L’Image, împreuna cu elevii clasei a XII-a G

-

octombrie, 2019 – Excursie de 2 zile efectuată cu elevii clasei a XII-a G la Buşteni
noiembrie, 2019 – vizionarea unei piesei de teatru la Teatrul Excelsior, cu elevii clasei
a XII-a G

-

parteneriat de colaborare cu Muzeul de Geologie, Programul „Terra este vie“, modul
redus, realizator dr. Dan Grigore

-

Noiembrie – decembrie, 2019 - desfășurarea atelierului de lucru ”Minerale și roci” la
Muzeul Național de Geologie – au participat elevi din clasele a IX-a H, a IX-a G, a IX-a
B, în cadrul programului ”Terra este vie”

-

Noiembrie – decembrie, 2019 - desfășurarea lecției ”Predicția cutremurelor;
comportamentul în timpul cutremurului” la Muzeul Național de Geologie – au participat
elevi din clasele a X-a E, în cadrul programului ”Terra este vie”
Partener ”Ora de net” – în calitate de voluntar în cadrul programului european ”Ora de
net”, coordonat de ”Salvați copiii”- 10 -17.11.2019

-

-

Partener in cunoasterea Drepturilor Copiilor – în calitate de voluntar în cadrul
programului coordonat de organizaţia Salvaţi Copiii – noiembrie, 2019
Partener în cadrul programului „Ziua Ştafetei”, program coordonat de organizaţia Terre
des Homes – decembrie-februarie, 2019-2020

-

decembrie, 2019- Activitate de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în parteneriat
cu Asociaţia „Şansa Ta”, prin coordonarea la nivel de şcoală a campaniei naţionale
„Zambetul din cutie”

-

membru în Comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Geografie – etapa pe
școală, ianuarie, 2020;

-

profesor îndrumător la Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie ”Ștefan Hepiteș”,
februarie.2019

-

colaborare cu Fundaţia PRAIS în cadrul programului My World Depends on Us –
noiembrie, 2019

-

Parteneriat încheiat cu Junior Achievement-Romania pentru derularea pe parcursul anului
a 2 programe : Job Shadow Day şi Succesul Profesional, împreună cu elevii clasei a XII-a
G

-

participare la evenimentul „1 Decembrie – Un vis devenit realitate”, organizat de CCD

-

participarea la proiectul Patrula de Reciclare in calitate de profesor coordonator- tot anul
şcolar

- vizionarea unor spectacole la teatrul „Excelsior” şi „Nottara”
- coordonarea activităţilor din Saptamana Altfel
- 22 mai – 5 iunie 2020 – curs şi aplicaţii în format eLearning – Instrumente digitale pentru
planificare, predare la distanţă şi la clasă(sincronă şi asincronă) şi evaluare
- 26 mai 2020 – participare eveniment online „Foloseşte manualele 3D şi instrumente
interactive pentru a susţine lecţii la distanţă”
-

Iunie 2020 – evaluator examen de bacalaureat

- 16 – 29 iunie 2020 – participare la cursul de formare „Planificarea activităţii didactice cu
ajutorul pachet Gsuite for Education”
- 7 iulie 2020 – participare la „Cafeneaua educaţională online”, Atelier 29 „Diriginte,
dirigenţie ...de la grădiniţă la liceu”
- 13 – 24 iulie 2020 – participare curs „G-Suite for Education – elemente de bază şi
modalităţi de integrare în activităţile şcolare online”
- 30 iulie 2020 – participare la webinarul organizat de Editura Didactică şi Pedagogică pe
subiectul platformelor MozaBook şi MozaWeb

-

10 aug.2020 – participare webinar – „Cum integrăm povestea în activitatea didactică”

- membru in comisia pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a – iulie 2020

7. Prof. Barbu Anda
- participarea la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi de municipiu, în
calitate de profesor metodist pentru disciplinele socio-umane;
- coordonarea activităţii profesorilor de ştiinţe socio-umane din sectorul 4 si realizarea
unor inspectii de specialitate;
- participarea la o activitate de cerc pedagogic organizată de C.N. Gheorghe Lazăr având
ca tema importanța CDS-ului pentru dezvoltarea competențelor specifice științelor sociale;
- pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare si examenul national de
bacalaureat. La etapa de sector/municipiu elevii coordonați au obținut 2 premii III și o
mențiune. La examenul de bacalaureat media elevilor care au susținut proba la Logică și
argumentare a fost 9.08, iar la Filosofie 9.80.
- organizarea olimpiadei de stiinte socio-umane, etapa de scoala și a celei de
sector/municipiu;
- participare la examenele naționale de bacalaureat și de titularizare în calitate de
evaluator;
- derularea unor activitati de educatie financiară și orientare profesională în parteneriat cu
Junior Achievement;
- coordonarea elevilor clasei a IX-a H pentru participarea la activitatea caritabilă Zâmbetul
din cutie;
- implicarea în revizuirea formularului de aplicație pentru proiectul Create your world;
- realizarea unei analize în cadrul unei comisii de cercetare disciplinară;
- participare la Balul Bobocilor și la spectacole de teatru împreună cu elevii clasei a IX-a
H; organizarea activităților din Școala altfel pentru cl. a IX-a H, în format virtual;
- membru în echipa de proiect european POCU ”Vino la școală!”;
- participarea la proiectul înscris în calendarul municipal Șanse egale pentru cetățenia
democratică, în parteneriat cu C.N. Spiru Haret;
- participare la proiectul municipal Globalizarea, în parteneriat cu C.N. Matei Basarab;
- revizuirea și publicarea unui manual de Educatie pentru societate, în cadrul unui colectiv
de profesori.

- participarea la un program de formare pe tema evaluării în cadrul inspecțiilor școlare și a
examenelor naționale, organizat de CCD București și MEN;
- participare la seminarii și webinarii organizate de Junior Achievement România;
- participare la ateliere și cursuri on line organizate de CCD București, One World,
Editura Didactică și Pedagogică, Asociația ”Ține de noi” etc.
- comitetul de părinţi al clasei a IX-a H a avut contributii cu 2% din venit pentru
Asociatia de Parinti din scoala;
- a fost achiziționat un laptop de către Comitetul de Părinți al clasei.
- participarea si derularea unor programe de educaţie economica organizate de Junior
Achievement;
-colaborare cu editura Litera;
- participare la activitatea caritabila Zâmbetul din cutie;
- parteneriate și programe în colaborare cu e Twinning Romania, C.N. S. Haret, C.N. M.
Basarab, Centrul de Instruire și Consultanță Labor.
8. Prof. Anton Cătălina
-organizarea, în colaborare cu Fundația Dreptul la educație a cursurilor de Educație
financiară și Orientare în carieră pentru elevii clasei a XIa H;
-participarea cu elevii clasei a XIa H la workshop-ul organizat asociația COSI, pe tema
oportunităților Erasmus;
-participarea cu elevii clasei a XIa H la sesiunea de informare despre vaccin, organizată de
organizația studenților la Medicină;
-derularea programului “Ziua Ștafetei-acum decid eu”, inițiat de Fundația Terre des homes,
cu elevii clasei a Xa H, a XIa C și a XIa H;
-primirea unor consultanți voluntari la orele de Economia afacerilor (clasa a Xa H) și de
dirigenție (clasa a XIa H);
-participarea la activitatea caritabilă Zâmbetul din cutie, alături de elevii clasei a XIa H;
-derularea activităților specifice funcției de metodist al ISMB (inspecții pentru definitivat și
grade didactice, vicepreședinte al comisiei de organizare a olimpiadei de Științe SocioUmane).
9. Prof. Crîngaşu Livia
-studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar, având în vedere corelarea conţinutului
activităţilor de învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi numărul de ore;
-selectarea materialelor didactice auxiliare şi a manualelor şcolare;

- elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată, alegerea
strategiilor optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei conform programei,
atingerea obiectivelor generale şi specifice;
-elaborarea de teste predictive, curente şi sumative;
- am pregătit elevii pe tot parcursul anului pentru examenul de bacalaureat –2020, pentru
olimpiada de psihologie
- participarea la activitatile derulate in Saptamana Altfel
- profesor supraveghetor la concursul Interdisciplinar Fizica Geografie „ Stefan Hepitas”
si la olimpiada de Stiinte socio-umane.
- participare la activitățile Cercului pedagogic al profesorilor de socio-umane din
Bucureşti
- participarea la un curs de formare „Terapie comportamentală aplicată la copiii cu
tulburare de spectru autist”, metode ce pot fi aplicate si la orele de curs.
10. Prof. Ceoroianu Raluca
- realizarea unor ore de pregatire suplimentara cu elevi de la clasa a XII-a in vederea
sustinerii examenului de bacalaureat
- realizarea de materiale și fișe în vederea bunei desfășurări a orelor de curs
- partiparea in calitate de profesor supraveghetor la concursul interdisciplinar „Ștefan
Hepiteș”- avizat ISMB si MECTS
- realizarea testelor predictive pe nivele de invatamant
- realizarea testelor de evaluare curenta si semestriala
- realizarea matricilor semestriale de evaluare pentru fiecare clasa
- evaluarea rezultatelor elevilor prin sustinerea unor proiecte de grup si individuale
- evaluarea rezultatelor elevilor prin sustinerea de referate
- evaluarea rezultatelor elevilor prin fise de lucru
- analiza rezultatelor obtinute de elevi si propunerea unor masuri ameliorative – acolo
unde este cazul
- participarea la consiliile profesorale organizate în regim online
- elaborarea subiectelor pentru eta pe școală a Olimpiadei de Sociologie
- participarea ca voluntar la Olimpiada „Lectura ca Abilitate de Viață” desfășurată la
Colegiul Național „Ion Creangă-15 februarie 2020

-participarea ca profesor asistent la Olimpiada de Științe Socio-umane, etapa pe sector
(sector2)la Colegiul ,,Victor Babeș”-20 februarie 2020
-participarea la Conferința Științifică Internațională organizată de I.Ș.E., Chișinău,
Republica Moldova 11.Octombrie 2019
-participarea ca profesor asistent și ca profesor evaluator la Olimpiada de Științe SocioUmane la Colegiul Național ,,Ion Creangă” și la Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr”
-promovarea examenului de bac la disciplina Sociologie a tuturor elevilor pregătiți de
mine – în cadrul școlii și în regim online pe zoom- cu note bune și foarte bune – printre
care se numără și Duță Bianca – nota 10, Bătrînu Ana Maria – 9,90.

13. Prof. Pătlăgean Monica
- consiliere la clasa pe teme: Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor
emoţionale şi de comunicare ; Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității ; Orientarea carierei; Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen -participarea la
toate clasele IX- XII, 1 activ/semestru
- de consiliere individuală(elevi, parinti, cadre didactice) 123 persoane. Teme adordate :
dezvoltare personala, auto/ intercunoaştere, optimizarea relatiilor elevi-parinti-profesori,
adapatrea la cerintele scolii, managemantul anxietatii si furiei, orientarea carierei; Gestionarea
emotiilor in situatie de pandemie; adaptarea la mediul on line; consilierea on line a elevilor ,
profesorilor ,parintilor: gestionarea emotiilor, adaptarea la cerintele scolii
- 1-6 septembrie 2019 - “Scoala de vară “ MSciTech
- 23-24 noiembrie 2019 “Aplicații practice în Dezvoltarea Psihologieie” Ediția IX a
Conferința SmartPsi
- 6-8 noiembrie 2019
Conferința internațională “Educația Timpurie”, First7
- 7 decembrie 2019
“Sănătatea Mintală a Copilului – Puncte de reper și semen de
întrebare” , INSMC
- Campania umanitara „Zambetul din cutie”
- mai -2020
Profesor in on line
-Webinar: Instrumente digitale pentru stimularea cooperarii si participarii active a elevilor
in cadrul lectiilor on line, Erasmus MYS
- Conferinta Nationala”Scola care invata on line”, CCD
- articol revista CMBRAE- Consilier in situatie de criza

REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE
OLIMPIADA DE ISTORIE
Nr.
crt

Elev

Clasa

Premiu etapa de
municipiu

Prof. îndrumator

1

Chiriţă Elena

XI F

I

Păun Teodora

Concursuri - Geografie

Nr.
Cr
t.
1
2

Concursul
Nume şi prenume elev

Locul
obţinu
t

Profesor
îndrumător

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

GeoInfoVirtual

III

Pană
Gabriel

Clasa

PORUMBIŢĂ ALEXIA

IX

MARICA MIHAELA

X

3

USTUROIU VICTOR

X

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

4

MANOLOIU ANDREI

X

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

5

CSORBA ŞTEFAN

X

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

GeoInfoVirtual

M

Pană
Gabriel

6

DUŢĂ MIHAI

X

7

MÎRZEA ALEXANDRU

XI

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

8

CÎRSTESCU MATEI

XI

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

9

BÎCLEA MIHAI

XI

GeoInfoVirtual

M

Popa Elena

GeoInfoVirtual

M

Pană
Gabriel

CĂPRARU DANIEL

XI

OLIMPIADA DE SOCIO-UMANE

Nr.
Crt.
1

Nume si prenume
elev
IONIŢĂ ANDRADA

Clasa
XII G

Disciplina
Filosofie

Premiu etapa de
Profesor
municipiu
coordonator
III
Anda Barbu

2
3

ANGHEL ANISIA
BOBARU
ANDRADA

XII G
XII G

Filosofie
Logica si
argumentare

III
Mențiune

Anda Barbu
Anda Barbu

VI. RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII LICEULUI
Pe parcursul acestui an şcolar, membrii comisiei s-au implicat în foarte multe proiecte şi
programe în parteneriat cu instituţii de educaţie, organizaţii culturale, organizaţii non-profit.
Toate aceste programe au contribuit la crearea unei imagini pozitive pentru colegiu.
- Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti
- Facultatea de Geografie, Universitatea București,
- Centrul Național de Evaluare și Examinare.
- Muzeul Naţional de de Geologie.
- Editura CD Press.
- Editura Sigma.
- Asociaţia NexT şi Institutul Francez
- Asociaţia „Şansa Ta”;
- Ministerul Culturii
- Primăria Municipiului București, sector 4
- Fundaţia PRAIS
- Fundaţia Terre des Homes
- Organizaţia SALVATI COPII
- ANM
- Junior Achievement - Romania
- Colegii şi licee bucureştene sau din ţară
- CCD
- Organizaţia TINERI PENTRU TINERI
- CNSAS
- Institutul de Istorie
- Arhivele Naţionale

- Universitatea „Ovidius” – Constanţa
- BCR, BRD, BNR
-Ambasada Israelului
- Fortul 13, Jilava
- Societatea RoRec
- Teatrul Nottara
- Teatrul Excelsior
- Institutul Eli Wisel
-ASE
- Universitatea din Bucuresti

RAPORT DE ACTIVITATE-COMISIA DE INFORMATICĂ

I.

CURRICULUM

•
•
•
•

realizarea proiectării anuale şi semestriale;
realizarea documentelor comisiei;
proiectarea activităţilor extracurriculare;
prezentarea şi discutarea cu elevii claselor a XII – a, în primele ore de curs, a metodologiilor
pentru examenul de bacalaureat şi a programelor disciplinelor de examen;
• prezentarea metodologiei de desfăşurare a atestatului profesional la informatică;

II.

MANAGEMENT ŞCOLAR

• întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent (prof. Prislopan Marilena);
• construirea portofoliului catedrei (plan managerial, plan operativ etc.) (prof. Prislopan
Marilena);;
• stabilirea de responsabilităţi concrete pentru fiecare membru al catedrei (prof. Prislopan
Marilena);;
• asigurarea parcurgerii ritmice şi integrale a materiei și asigurarea notării ritmice de către
fiecare cadru didactic;
• coordonarea elevilor în vederea participării la olimpiada de informatică (prof. Danciu Alina,
prof. Marilena Prislopan şi prof. Dumitrică Gheorghe) și TIC (prof. Gheorghiu Oana și
prof. Berceanu Mirela)
• organizarea selecției elevilor pentru Centrul de Excelență în Informatică(prof. Prislopan
Marilena, Danciu Alina și Dumitrică Gheorghe)
• Prof. Danciu Alina este metodist ISMB – delegație 23158/08.10.2019; a participat la
întrunirile profesorilor de informatică și profesorilor metodiști;
• Prof Danciu Alina, în calitate de metodist, a efectuat inspecții curente de specialitate
(04.12.2018 – Bogzeanu Adrian, Șc. Gimn. Nr. 92, IS 1, definitivat) și tematice de
specialitate (14-25 oct. 2019, Colegiul German Goethe;
• Prof. Danciu Alina a participat la elaborarea subiectelor de admitere a UPB (august –
noiembrie 2019)
• Prof. Danciu Alina a participat la elaborarea subiectelor pentru Atestatul profesional –
Informatică (octombrie – decembrie 2019)
• Concursul de selectare a elevilor pentru Centrul de Excelență
- Elaborare subiecte – clasa a X-a (prof. Danciu Alina)
- Membru al Comisiei de evaluare a elevilor (prof. Danciu Alina)

III.

RESURSE UMANE

In semestrul I al anului şcolar 2019-2020, componenţa comisiei a fost următoarea:
• prof. Prislopan Marilena – responsabil comisie metodică
• prof. Danciu Alina – metodist ISMB
• prof. Dumitrică Gheorghe
• prof. Gheorghiu Oana Daniela
• prof. Berceanu Mirela
IV.

RESURSE MATERIALE

- menținerea în bună funcționare a sistemelor de calcul din cele două laboratoare;
- asigurarea maintenanței soft-ului din cele două laboratoare
- aprovizionarea cu consumabile (hârtie, toner copiator, toner imprimantă) pentru buna
desfăşurare a activităţii.
- achiziționarea de noi scaune pentru înlocuirea celor deteriorate în laboratorul 2
- decorarea laboratorului de informatică 2 de către prof. Gheorghiu Oana cu ocazia sărbătorilor
de Crăciun
- achiziționarea de laptopuri pentru clasele a X-a A(prof. Alina Danciu) și a X-a C(prof.
Prislopan Marilena)
- achiziționarea de draperii și galerii pentru sala de clasă X C/XII C (prof. Prislopan Marilena)
V.

PARTENERIATE ŞI PROGRAME
• Continuă parteneriatului cu ECDL prin organizarea săptămânală a sesiunilor de examinare
a elevilor în vederea obţinerii certificatului de competente ECDL (prof. Prislopan
Marilena). În acest sens au fost organizate 10 sesiuni de examinare, totalizând 213
examene.23 elevi au obtinut Permisul ECDL PROFIL BAC SAU ECDL PROFIL START
BAC
• Toți membrii catedrei de informatică au participat la desfășurarea unui eveniment în
educație, organizat la nivel mondial, numit HOUR OF CODE, ora globală de programare
și tehnologia computerelor, implicând elevii a 10 clase
• Prof. PrislopanMarilena a organizat o excursie la Horezupentruclasele 10C, 9A și 11D (2627octombrie 2019)
• Prof. Danciu Alinaparticipat la o excursie la Horezucuclasele 9C, 10A (23-24 noiembrie
2019)
• Prof. Danciu Alina a paricipat, împreună cu elevii clasei a X-a A, la evenimentul ”Cu mic,
cu mare prin Univers”- Facultatea de Fizică (7 decembrie 2019)
• Prof. Gheorghiu Oana a participat la Școala de vară de științășitehnologie(Institutul de
cercetari de la Magurele) – 2-6 septembrie
• Prof. Gheorghiu Oana a participat lalansarea de carte The Cyber Effect-Dr Mary Aiken
Univ. Politehnica Bucuresti (12 octombrie)
• Prof Gheorghiu Oana și Berceanu Mirela au participat la trainingul” CURS DE
DEZVOLTARE PERSONALĂ”,activitate derulată prin proiectul AMBASADORI UPBFSS 126/GP/10.04.2019 (22-24 noiembrie 2019)

• Prof. Gheorghiu Oana a participat cu elevii la concursul Bebras Romania 2019(noiembrie
2019)
• Oct-noiembrie 2019- Prof. GheorghiuOana a participatca mentor a 2 grupuri de
eleviîncadrulcompetițieinaționale App Inventor
• Prof. BerceanuMirelaa participat
cu elevii la activități ca:NOAPTEA
CERCETĂTORILOR și proiecții de filme documentare în cadrul proiectului
”LUNA.DOC#6” din programul educațional ONE WORLD ROMANIA

VI.

RELATII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII COLEGIULUI

Profesorii de informatică se implică – direct sau indirect – în toate activitățile ce conduc
la promovarea imaginii Colegiului. Chiar dacă nu este vizibilă pe plan local, activitatea
profesorilor de informatică din Colegiul Național “Ion Creangă” este apreciată la nivel
municipal.
VII. REZULTATE LA CONCURSURI: au fost admiși la Centrul de Excelență următorii
elevi:
Nume,
inițiala
Nr.
tatălui şi
crt.
prenume
elev
Timișescu
1.
Ștefan
Cojocaru
2. Daniela
Patricia
Marcu
3.
Dragoș
4. Rotaru Vlad
Verdeș
5.
Alexandru
Mârzea
6.
Alexandru
Nedelcu
7.
Radu Ioan
Cioclov
8.
Maria
9.

Vasile Paul

Etapa

Locul/Punctajul
Prof. coordonator
obţinut

Clasa

Concursul

IX A

CEX

Prislopan Marilena

XA

CEX

Danciu Alina

XA

CEX

Danciu Alina

XA

CEX

Danciu Alina

XA

CEX

Danciu Alina

XI A

CEX

Danciu Alina

XI A

CEX

Danciu Alina

XI A

CEX

Danciu Alina

XII A

CEX

Dumitrică
Gheorghe

Rezultate faza Județeană a Olimpiadei de Informatică
Nume,
inițiala
Nr.
tatălui şi
crt.
prenume
elev
Timișescu
1.
Ștefan
Bojici
2. Valentin
Gabriel

Locul/Punctajul
Prof. coordonator
obţinut

Clasa

Concursul

Etapa

IX A

Olimpiada de
Informatică

Județeană

I

Prislopan Marilena

XII A

Olimpiada de
Informatică

Județeană

II

Dumitrică
Gheorghe

COMISIA METODICĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ, EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE
VIZUALĂ ȘI RELIGIE

I.

CURRICULUM
-

elaborarea de către toţi membrii catedrei a planificărilor calendaristice anuale /
semestriale, în funcţie de programa şcolară;
prezentarea încadrărilor;
analizarea, selectarea şi asigurarea manualelor de studiu pentru elevi;
completarea portofoliilor profesorilor;
elaborarea dosarului comisiei;
realizarea proiectării activităţii anuale;
elaborarea testelor predictive pentru identificarea elevilor capabili de performanţă şi
ameliorarea rezultatelor slabe;
analizarea rezultatelor, formularea concluziilor şi stabilirea unui plan de măsuri;
realizarea calendarului competiţional pentru concursuri şi olimpiade;
elaborarea normelor de protecţia muncii şi a regulamentului de funcţionare a bazei
sportive.
MANAGEMENT ŞCOLAR

II.

S-au stabilit atribuţiile membrilor în cadrul comisiei:
•
•
•
•
•
•

Responsabil pentru programe, planificări: prof. Ungheanu Gabriel
Responsabil pentru monitorizarea notării ritmice: prof. Rizea Nicoleta Responsabil pentru
monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei: prof. Ungheanu Gabriel
Responsabil pentru monitorizarea concursurilor şcolare şi pentru înregistrarea rezultatelor
obţinute: prof. Iancu Cosmin; prof.Moldoveanu Cristina ; prof. Sebe Dumitru
Responsabil pentru monitorizarea activităţilor extraşcolare: prof. Iancu Cosmin;
Moldoveanu Cristina ; prof. Sebe Dumitru
Secretar al comisiei: prof. Mitru Laura
Responsabil pentru monitorizarea activităţii de perfecţionare a membrilor comisiei: prof.
Ungheanu Gabriel

III.
RESURSE UMANE
În anul şcolar 2019-2020, comisia este formată din următorii membri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

prof. Ungheanu Gabriel – responsabilul comisiei
prof. Iancu Cosmin – educaţie fizică şi sport
prof. Ungheanu Gabriel – educaţie fizică şi sport
prof. Sebe Dumitru - educaţie muzicală
prof. Mitru Laura – educaţie vizuală
prof. Moldoveanu Cristina - religie
prof. Rizea Nicoleta– religi

IV.

RESURSE MATERIALE
▪ Sală de sport, renovată şi modernizată, prevăzută cu 2 vestiare pentru elevi, teren
amenajat in curtea interioara
▪ Amenajarea bazei sportive din curtea liceului.
Activităţi desfăşurate în cadrul Colegiului Naţional „Ion Creangă”:

➢ au fost organizate, la nivel de sector, competiţii sportive pentru Olimpiada Naţională a
Sportului Şcolar - prof. Ungheanu Gabriel: tenis de masă (F+B), volei (F+B) şi prof.
Iancu Cosmin: baschet (F+B);
➢ antrenarea echipelor reprezentative ale școlii de volei, baschet, tenis de masă, fotbal și
handbal (prof. Ungheanu Gabriel şi prof. Iancu Cosmin);
➢ pregătirea şi perfecţionarea corului mixt al Colegiului, pe 4 voci, diversificarea
repertoriului și a tipurilor de activități artistice (prof. Sebe Dumitru);
➢ participarea la Serbarea şcolară cu ocazia sărbătorilor de iarnă de la C.N. „Ion Creangă”
cu solişti vocali şi corul mixt (prof. Sebe Dumitru);
➢ coordonarea unui atelier de creaţie - desene cu tematica de Crăciun : "Poveste de
Crăciun" (prof. Mitru Laura);
➢ Coordonarea elevilor pentru participarea la concursurile naționale "Margareta Sterian" și
"Ion Irimescu".
➢ Participare cu lucrarea "Femei în pictură" la masa rotundă "Arta de fi femeie", -CCD
București/C.N. "Gheorghe Șincai"
➢ Coordonarea elevilor pentru campania" Zâmbetul din cutie" - expoziție de artă plastică.
➢ Organizarea sălii de festivități pentru desfășurarea Serbării de Crăciun.
➢ A fost organizată Olimpiada de religie, etapa pe şcoală ( prof. Moldoveanu Cristina,
Rizea Nicoleta) -s-a realizat pregătirea intensivă a elevilor pentru participarea la
olimpiade şi concursuri şcolare;
➢ Coordonarea unor simulări de incendiu, în curtea scolii, pentru cunoaşterea şi aplicarea
corectă a Planului de intervenţie - evacuare (prof. Ungheanu Gabriel, prof. Sebe Dumitru
şi prof. Iancu Cosmin).
➢ Cealizarea decorului pentru serbarea de Craciun
Alocarea a 3 ore de Ansamblu Coral săptămânal pentru acest an, în demersul
început pentru crearea unui cor mixt a permis Colegiulul Ion Creanga sa se
prezinte in viaţa cultural-artistica a Bucureştiului. Concret, am format, dezvoltat
si coordonat coristi, solisti vocali si instrumentali, iar corul mixt al colegiului
figureaza sub numele de „ICECORDS”.
1. Descoperirea si perfectionarea unor solisti instrumentali , cu includerea
acestora in ansamblul coral, si participarea la Olimpiada Corala si alte activitati.
2. Perfectionarea solistilor vocali si includerea in ICECORDS, cu participarea
acestora la toate activitatile.

➢ Perfectionarea corului mixt creat in urmă cu un cinci ani, devenit intre timp ansamblu
coral, diversificarea repertoriului abordat, dar şi aparitia şi dezvoltarea unor tipuri si
genuri noi de formatii si manifestari artistice adica solisti vocali si instrumentali,care sa
obtina performante (prof. Sebe Dumitru).
➢ Am participat în calitate de evaluator la Concursul "Democrație și toleranță", etapa pe
sector, desfășurat la Școala gimnazială Tudor Arghezi, București, . ) (prof. Mitru Laura).
➢ Am contribuit la elaborarea planului de activităţi “Să ştii mai multe să fii mai bun” prin
participarea cu elevii clasei a X H la vizionarea unui film artistic și vizită la MNAR.
(prof. Mitru Laura).
➢ Am participat cu elevii claselor a IX-a și a X-a la proiectul umanitar Zâmbetul din cutie,
prin realizarea de desene pentru expoziția cu vânzare de la MȚR din 26 noiembrie 2019.
(prof. Mitru Laura)
➢ Am partcipat la masa rotundă, organizată de CCD București și C.N. Gh. Șincai, Arta de fi
femeie, cu materialul Pictura la feminin. (prof. Mitru Laura).
V.
PROIECTE ŞI PROGRAME
- s-au desfăşurat competiţii sportive, în colaborare cu DSTMB (Direcţia pentru Sport şi
Tineret a Municipiului Bucureşti);
- derularea proiectului naţional “Şcoală şi Biserică – parteneriat pentru educaţie”;
- Cerc de arte vizuale
Alte activităţi, în colaborare cu instituţii sportive, culturale, religioase:
➢ participarea la Crosul Loteriei Române şi la Crosul ONSS, etapa pe municipiu - prof.
Ungheanu Gabriel;
➢ participarea la Cros în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, faza pe municipiu,
desfăşurat în Parcul Tineretului - prof. Iancu Cosmin;
➢ participarea la competiţia de fotbal băieţi în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar - etapa pe sector, (prof. Iancu Cosmin);
➢ participarea la Serbarea de Craciun organizata la C.N.I.C., cu corul „ICECORDS”, solisti
vocali si instrumentali, prof. Sebe Dumitru); si
➢ selectarea şi înscrierea elevilor la Festivalul – Concurs de creaţie artistică "SPIR ART" editia a XV-a, Proiect CAER, paricipare la secţiunea grafică (prof. Mitru Laura);
➢ vizită la Mănăstirea Radu-Vodă, cu scopul fixării cunoştinţelor despre iconografie (prof.
Moldoveanu);
➢ participarea la Sfânta Liturghie, cu ocazia marilor sărbători, desfăşurate la Biserica Bucur
Ciobanul și la Mănăstirea Radu-Vodă (prof. Rizea Nicoleta)
➢ -orgarnizarea a doua excursii la Sibiu si Voina(prof. Ungheanu
1. Incheierea unui protocol de colaborare cu Corul National de Camera „MadrigalMarin Constantin” sub egida Programului National „14Cantus Mundi”.
2.

„Festivalul de colinde – diploma de merit corului „ICECORDS”.

3. „ Christmas Dance Gala 2019” - miniconcert colinde sustinut de corul
ICECORDS la Opera Nationala Bucuresti, spectacol umanitar.
4 „Serbare scolara de Craciun” la C.N.I.C.

5 Emisiune transmisa in direct audio si video la Radiodifuziunea Romana in caadrul
emisiunii „Oaza de Muzica” in colaborare cu „Cantus Mundi- Madrigal” a corului
„ICECORDS”
6. Palatul Copiilor Bucuresti, calificarea si participarea la finala concursului
„Caravana Talentelor” organizat de „Proedus”, in premiera, a doi elevi la doua
sectiuni diferite:
7. Obtinerea premiului II de catre corul „ICECORDS”, la Colegiul National „George
Enescu” la Olimpiada Corala de Muzica- faza zonala (inter-judeteana
Alte activităţi:
➢ participarea membrilor catedrei la activităţi metodice organizate în şcoală, la nivel de
sector şi de municipiu;
➢ participarea în calitate de metodist la diverse activităţi şi de arbitru la Crosul Loteriei
Române şi la Crosul ONSS (prof. Ungheanu Gabriel);
➢ Participarea, ca profesor evaluator, la Olimpiada de Religie (prof. Moldoveanu ,prof.
Rizea Nicoleta participarea, în calitate de profesor supraveghetor, la OLAV (etapa pe
sector și pe municipiu) și la Olimpiada de Fizică - etapa pe sector (prof. Mitru Laura).
➢ Am participat în calitate de evaluator la Concursul "Democrație și toleranță", etapa pe
sector, desfășurat la Școala gimnazială Tudor Arghezi, București, .
➢ Am contribuit la elaborarea planului de activităţi “Să ştii mai multe să fii mai bun” prin
participarea cu elevii clasei a X H la vizionarea unui film artistic și vizită la MNAR.
➢ Am participat cu elevii claselor a IX-a și a X-a la proiectul umanitar Zâmbetul din cutie,
prin realizarea de desene pentru expoziția cu vânzare de la Muzeul Țaranului Roman din
26 .12.2019.
➢ Am partcipat la masa rotundă, organizată de CCD București și C.N. Gh. Șincai, Arta de fi
femeie, cu materialul Pictura la feminin.

VI .RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII COLEGIULUI
-

colaborarea eficientă cu CSS6, Clubul Dinamo, Primăria sectorului 4, Arhiepiscopia
Bucurestilor au condus la promovarea unei imagini pozitive a colegiului în comunitate.

REZULTATE OBŢINUTE
Nr. Nume şi
Disciplina
crt. prenume elev

Concurs

1.

Echipă băieți Ed. fizică

HandbalBaieti

2.

COR

Ed.
Muzicală

Fază/etapă

Sector

Premiul
obţinut

Profesor
coordonator

Premiul3

Ungheanu
Gabriel

Festivalul de Municipiu
colinde- editia
a XVII-a”

Diploma de

Sebe Dumitru

merit

3.

Echipă fete

Ed. fizică

Handbal-Fete Sector

Premiul2

Ungheanu
Gabriel

4.

Echipă băieți Ed. fizică

Tenis de masă Sector

Premiul 1

Ungheanu
Gabriel

5.

Echipă fete

Ed. fizică

Tenis de masă Sector

Premiul 3

Ungheanu
Gabriel

6.

Echipă fete

Ed. fizică

Volei-Fete

Sector

Premiul 2

Ungheanu
Gabriel

7

Echipă baieti Ed. fizică

Volei-Baieti

Sector

Premiul 2

Ungheanu
Gabriel

8.

Echipă fete

Ed. fizică

Fotbal

Sector

Premiul1

Iancu Cosmin

9.

Echipă băieți Ed. fizică

Fotbal

Sector

Premiul 4

Iancu Cosmin

Ungheanu
Gabriel Iancu
Cosmin

10.. Echipă f+b

Ed. fizică

Cros

Municipiu

20 ELEVI

11. Echipă fete

Ed. fizică

Baschet

Sector

Premiul2-Fete Iancu Cosmin

12.. Echipă baieti Ed. fizică

Baschet
baieti

Sector

13. Cor

Olimpiada
Corala

Zona

Ed.
Muzicală

Mentiune
(loc 4)
Premiul 2

Iancu Cosmin

Sebe Dumitru

COMISIA DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

I.

CURRICULUM
- realizarea planului de activităţi pentru anul şcolar 2019-2020;
- pregătirea materialelor și resurselor pentru orele de consiliere;
- întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în vigoare;
- realizarea portofoliului personal de către membrii comisiei
- realizarea orelor de consiliere și orientare conform planificărilor calendaristice;
- realizarea unor ore demonstrative de consiliere in colaborare cu consilierul şcolar;
- participarea consilierului şcolar la orele de dirigenţie;
- înscrierea unor proiecte educative în calendarul ISMB și în calendarul CAEN-Proiectul
,,Talk’’
II.

MANAGEMENT

- s-a elaborat planul managerial pentru anul școlar 2019-2020, precum și planul de activități;
- au fost stabilite sarcinile membrilor comisiei;
- au fost verificate portofoliile profesorilor diriginți;
- s-au realizat asistențe la orele de consiliere;
- s-a realizat monitorizarea activităților extrașcolare coordonate de profesorii diriginți ;
- s-a stabilit termenul de desfaşurare pentru programul ”Școala altfel’’ (30 martie-3 aprilie);
-s-a stabilit echipa de implementare a proiectului;
au
fost
informaţi
părinţii
/elevii
cu
privire
la
posibile
activităţi;
- s-au stabilit sarcinile membrilor comisiei de implementare a programului ”Școala altfel” ;
Activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
În vederea proiectării şi asigurării managementului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
am realizat următoarele activităţi:
-

-

-

Am prezentat şi transmis profesorilor diriginţi actele normative ce reglementează activitatea
educativă, procedurile privind organizarea taberelor şi excursiilor şcolare, strategia de combatere
şi prevenire a violenţei, precizările privind asigurarea siguranţei elevilor în spaţiul şcolar,
procedura privind mobilitatea cadrelor didactice şi a elevilor în cadrul proiectelor
europene,procese-verbale.
Am informat împreună cu profesorii diriginţi părinţii /elevii cu privire la desfăşurarea
programului şi planificarea activităţilor şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2019-2020.
Am făcut parte din echipa de lucru pentru scrierea proiectuluir educaţional ,, Talk.’’
Pe parcursul semestrului am prezentat profesorilor oportunităţile de parteneriat educaţional, de
activităţi educative extraşcolare, de formare şi dezvoltare profesională (proiectele POSDRU,
CIVITAS, ERASMUS +, cursuri de formare din oferta CCD) şi am asigurat suportul necesar
derulării acestor proiecte şi activităţi.
Am facilitat implementarea unor proiecte educative la nivelul liceului, cum ar fi proiectele
SSMB, IntegralEdu, Jandarmeria Română;

-

-

III.

Am asigurat buna desfăşurare a work-shop-urilor /prezentărilor desfăşurate în cadrul liceului;
Am colaborat cu diverse instituţii în desfăşurarea unor activităţi educative, cum ar fi: ISMB,
EDUCATIVA,IntegralEdu , Societatea Studenților la Medicina, Proedus ,Directia Generală de
Asistenţa Socială a Municipiului Bucureşti;
Am participat la întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului ,, I am proud to be European, în
cadrul programului Erasmus + ;
Am participat la Seminarul de contact,organizat de EprojectConsult, Italia, în cadrul
programului Erasmus+, proiectul intitulat ,, GOod Students, Good Workers! The vocational
Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for Social-Professional Insertion –
GO WORK! ;
-Am monitorizat activităţile educative desfăşurate la nivelul liceului, conform programului şi
planificărilor semestriale.
- Am asigurat resurse pentru profesorii diriginţi în vederea desfăşurării unor activităţi online cu
clasele.
-

RESURSE UMANE
În anul şcolar 2019-2020, comisia este formată din următorii membri:
prof. Daniela Gorgon – responsabil Comisia de consiliere și orientare
prof. Ghica Luiza – responsabil Consiliul elevilor
prof. Pătălgean Monica– consilier școlar
CLASA
NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI
9A
Ion Daniel
9B
Stefan Mihaela/ Rizea Nicoleta
9C
Patrascoiu Angela
9D
Ghica Luiza Eugenia
9E
Bulmez Mariana Ana
9F
Pană Gabriel Valentin
9G
Lungu Mariana
9H
Barbu Anda
10 A
Danciu Alina
10 B
Matei Georgescu Roxana
10 C
Prislopan Marilena
10 D
Ivan Oana Izabela
10 E
Ceaușu Liviu
10 F
Spătaru Valentina
10 G
Roșianu Ana Maria
10 H
Ungheanu Gabriel
11 A
Alexandrescu Cristian
11 B
Anghel Iuliana Florina
11 C
Stanciu Rodica
11 D
Bursumac Octavia Alis
11 E
Nituleac Madalina
11 F
Gorgon Giorgiana Daniela

11 G
11 H
12A
12 B
12 C
12 D
12 E
12 F
12 G
12H

Barbu Cecilia
Anton Catalina Alexandra
Dima Daniela
Cruceru Cristina
Hălăngău Orania Florina
Patrascoiu Valentin
Pop Mioara Orania
Danilevici Daniel Patrick
Popa Elena
Oprea Elena Cristina

RESURSE MATERIALE
- cabinetul coordonatorului de proiecte și programe și a coordonatorului Consiliului elevilor
- laptop, imprimantă, scaner, xerox
- yahoogroup pentru comunicarea eficientă cu profesorii diriginți
- resurse electronice pentru mapa dirigintelui;
PARTENERIATE ŞI PROGRAME

IV.
▪

Tipuri de activităţi

a) Parteneriate
• Catedra de limbi străine (limba engleză ,limba franceză, limba japoneză) a desfăşurat diverse
activităţi în parteneriat cu Ambasada SUA, Ambasada Franței,Ambasada Japoniei , Centrul
de Examinare Cambridge (în vederea susţinerii
examenelor
Cambridge în cadrul
liceului),Centrul Europe Direct, Institutul Francez
Organizatori: prof. de limba engleză, limba franceză , limba japoneză
•

Colaborare cu American Corner - Participare la activităţi, workshopuri, concursuri, dezbateri
publice.
Coordonatori: profesori de limba engleză
● Parteneriat (pe o durată de cinci ani) cu Liceul afiliat Universității Ehime- Japonia:
acord de promovare și schimburi interculturale prin vizite de studiu și video-conferințe prin
Skype;
-doamna profesoară Mocanu Magdalena a participat la un stagiu de formare în Japonia.
Prof. coordonatori: Lungu Mariana și Mocanu Magdalena;
● Parteneriat Institutul Francez - catedra de limba franceză a încheiat un parteneriat cu
Institutul Francez,cele doua instituţii convin să se asocieze pentru accentuarea şi promovarea
pozitiei pe care o ocupa limba franceză în unitatea şcolară. Această colaborare este urmare a

convenţiei semnată în data de 29 august 2014 între Ministerul român al Educaţiei Naţionale şi
Institutul francez din România pentru promovarea limbii franceze şi a francofoniei în instituţiile
şcolare.
Coordonator:prof.Daniela Gorgon
● Parteneriat EDUCATIVA +EDMUNDO este un serviciu gratuit de Informare, Consiliere şi
Asistenţă pentru admiterea elevilor și studenților la colegii şi universităţi din Europa, America de
Nord și Asia. Prezentările din cadrul proiectului au vizat: • Oferirea de informații despre studii
universitare; despre particularităţile diferitelor sisteme educaţionale; despre burse şi alte surse de
finanţare; despre vize, transport, cazare şi viaţa socială; alte sfaturi practice. • Oferirea de
asistenţă în alegerea instituţiei potrivite şi în pregătirea dosarului de admitere. • Facilitarea
contactului cu reprezentanţii comisiilor de admitere
Coordonator: Prof.Anghel Florina
● Europe Direct -CIED Bucureşti furnizează consiliere şi asistenţă unor categorii variate de
grupuri-ţintă, în domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile. Prin activităţile
pe care le desfăşoară, Centrul îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice:
sporirea gradului de informare a populaţiei din regiunea Bucureşti – Ilfov cu privire la
instituţiile, legislaţia, politicile şi priorităţile Uniunii Europene, inclusiv cu privire la programele
şi oportunităţile de finanţare oferite de UE;facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia
europeană, prin intermediul unui serviciu gratuit de consiliere şi asistenţă privind utilizarea
principalelor surse de informare generală şi specializată (portaluri, publicaţii online sau tipărite),
axate pe problematica europeană;promovarea cetăţeniei active, inclusiv în rândul tinerilor şi
diferitelor categorii de populaţie defavorizate, prin organizarea unor evenimente orientate spre
aceste grupuri-ţintă;conştientizarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor în
Uniunea Europeană, în raport cu legislaţia şi practica europeană, procesele în curs şi evoluţiile
previzibile;stimularea dezbaterii şi schimbului de opinii pe teme europene prin organizarea de
evenimente consacrate subiectelor prioritare de pe agenda UE şi contribuirea la creşterea
impactului şi a vizibilităţii acţiunilor de informare şi comunicare ale Reprezentanţei Comisiei
Europene, precum ale şi Biroului de Informare al Parlamentului European;consolidarea reţelelor
de informare, în particular a relaţiilor de parteneriat cu centrele din reţeaua Europe Direct, atât
din România, cât şi din alte state membre ale Uniunii Europene, prin organizarea de acţiuni
comune şi diseminarea unor informaţii relevante legate de activitatea centrului.
Coordonator:Prof.Oprea Cristina
● Parteneriat ANPC- Parteneriatul constă în activități care se derulează in liceul nostru unde
au loc workshop-uri cu oficiali şi comisari ai ANPC, despre drepturile consumatorului ĩn
Romania şi UE, urmate de discuții cu elevii și profesorii implicați în activitate.
Anual ANPC organizează un concurs la care elevii participă cu prezentări realizate ĩn urma
activităţilor din liceu.
Coordonator: Prof. Anghel Florina

● Parteneriat Ambasada UK-Parteneriatul constă în activități care se derulează ĩn liceul nostru
unde au loc workshop-uri cu vorbitori nativi , urmate de regulă de discuții cu elevii și profesorii
implicați în activitate.
Alte activități se desfășoară la sediul UK unde sunt găzduite concursuri sau video-conferințe,
precum și activități de prezentare a unor aspecte de cultură și civilizație americană urmate de
întrebări adresate elevilor, şi vizionări de filme documentare relative la cultura și civilizația
britanică, urmate de sesiuni Q&A .
Anual se organizează un spectacol ĩn limba engleză de muzica, dans, teatru, sesiune de
comunicări, de către elevii liceului, coordonaţi de profesorii lor, la care participă Ambasadorul
UK şi alte oficialităţi ale Ambasadei UK, invitaţi ISMB, păriniţi.
Coordonator:prof. Anghel Florina

●Acord de paterneriat cu UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI in cadrul
Proiectului „O mie pentru inginerie”
Obiective:
⮚ Dezbaterea provocărilor învățământului ingineresc din România;
⮚ Familiarizarea elevilor din liceu cu oferta educațională universitară propusă de
Universitatea Politehnica din București;
⮚ Promovarea imaginii ambelor instituții în mediul academic universitar și preuniversitar,
realizată prin identificarea, evidențierea și mediatizarea valorilor comune, prin
dezvoltarea cooperării și colaborării dintre cadre didactice, elevi și studenți, atât în aria
ofertelor educaționale ale semnatarilor, cât și în aria extra-curriculară;
⮚ Informarea elevilor, în vederea încurajării accesului la învățământul superior tehnic;
⮚ Realizarea unei baze de date cu elevii și cadrele didactice ale unității de învățământ
semnatare, care va facilita comunicarea continuă atât în timpul activității propuse prin
prezentul Acord de Parteneriat, cât și după finalizarea acesteia.
Coordonator: Prof Bursumac Alis

● Parteneriate cu Muzeul Naţional de Geologie:
- Programul “Pămantul şi noi” se adresează elevilor din clasa a XI-a, contribuie la
cunoaşterea de către aceştia a mediului înconjurător şi a modului în care putem
contribui la protejarea lui, cu sublinierea tipurilor de inter-relaţionare dintre
fenomenele naturale – mediu înconjurator – om. Subiectele introduce în discuţie sunt
corelate cu programa şcolară, din cadrul orelor de geografie, cu un nivel mediu de
complexitate.
- Programul “Terra este vie!” se adresează elevilor de clasa a IX-a şi a X-a, îşi
propune sa stimuleze curiozitatea copiilor şi să le ofere răspunsuri despre Pămant,
geosferele, matură şi fenomene naturale, toate în relaţionare cu lumea vie. În scopul

-

devoltării aptitudinilor intelectuale, modul de lucru sebazează pe prezentarea unor
date concrete, dezbateri şi eperimente menite să stimuleze imaginaţia şi legăturile
cognitive.
Programul “Mineralele şi tenologiile moderne” se adresează elevilor de clasa a IX-a
şi are ascop principal formarea unei imagini de ansamblu privind mineralogia,
respectiv a locului şi rolului ei în dinamica lumii moderne. Sunt prezentate noţiuni
fundamentale de mineralogie, modul de utilizare a mineralelor şi rolul lor în
tehnologiile de varf, precum şi experimente care ilustrează noţiuni şi fenomene.

Coordonator: prof.Popa Elena
● Parteneriat Junior Achievement- Romania
(în urma acordului de parteneriat încheiat
între JA şi Ministerul Educaţiei Naţionale) pentru desfăşurarea în cadul orelor de dirigenţie dar şi
în Saptămana Altfel a Programelor de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie. Programul
pentru care s-a încheiat prezentul accord se numeşte Educaţie Antreprenorială, va fi implementat
la clasa a XII-a G în Saptămana Altfel.
Coordonator: prof.Popa Elena
● Parteneriat cu Asociaţia Şansa Ta
Scopul acordului de parteneriat il constituie reglementarea colaborarii dintre părti in vederea
derulării proiectelor comune, printre care si Campania umanitară “Zambetul din Cutie”.
Campania presupune colectarea unor cadouri de Craciun de la copiii din scolile partenere si
distribuirea lor, in perioada 15 - 18 decembrie 2019, catre aproximativ 9000 copiii saraci, din 17
judete ale tarii Botosani, Buzau, Teleormani, Tulcea, Arges, Prahova, Dambovita, Bucuresti,
Mehedinti, Vaslui, Ilfov, Dolj, Braila, Targul Mures, Cluj, Bistrita)., (40 de sate si comune),
selectate pentru anul 2019.În acest an şcolar, elevii CN “Ion Creangă”, împreună cu profesorii
diriginţi, au colectat peste 400 de pachete. De asemenea, un grup de 25 elevi au fost voluntari în
cadrul Concertului ,,Umanitar Zambetul din cutie , 2019, care a avut loc la Muzeul National al
Taranului Roman în data de 9 decembrie.
Coordonator: prof.Popa Elena
● Parteneriat cu Fundaţia elveţiană Terre des Hommes.
În calitate de profesor coordonator, dna prof Popa Elena a implementat la cls a XII-a G
campania “Ziua Ştafetei” pe plan local, folosind instrumentele puse la dispozitie de către
Tdh şi respectand termenii din Protecţia copilului şi Codul de conduit. Campania presupune
gasirea de mentori de diferite meserii pentru elevii interesaţi de meseriile respective. Elevii
se deplasează la locul de muncă al mentorilor şi petrec alături de aceştia cateva ore astfel
încat să se familiarizeze cu cerinţele şi provocările meseriei respective. Programul s-a
desfăşurat la sfarşitul lunii noiembrie, 2019.
Coordonator: prof.Popa Elena

● Protocol de colaborare cu Fundaţia Dreptul la Educaţie.
Fundația Dreptul la Educație ORGANIZAȚIE NONGUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ,
a încheiat un parteneriat care a avut ca obiectiv desfăşurarea de cursuri de educație
financiară, pentru grupe de curs de maxim 15 elevi/grupă. Cursurile s-au ținut în limba
română şi au avut ca scop oferirea de informații în domeniul financiar având ca scop
contribuirea la conștientizarea acestora în detalii financiare și economice. Cursurile s-au
desfăşurat pe data de 24 octombrie, orele 13 – 17.
Coordonator: prof.Popa Elena
● Parteneriat cu asociația Cosi – Civic Orientation and Social Integration
Această organizație are ca scop principal promovarea incluziunii sociale a copiilor, tinerilor
sau a adulților cu nevoi speciale sau posibilități limitate. Pe plan civic, asociația colaborează cu
cu tineri la nivel local sau național, introducând activități non-formale cu scopul de a dezvolta
gândirea critică şi creativă.
Coordonator: Prof. Gorgon Daniela
b) Proiecte
● Proiectul din cadrul programului Erasmus + ,, I am proud to be European’’
Obiective:
- descoperirea locurilor mai puțin cunoscute care ar putea deveni atractive turiştilor: promovarea
moştenirii culturale; acceptarea diferenţelor şi a similarităţilor cu privire la cultură, istorie şi
obiceiuri; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză şi de folosire a noilor
tehnologii
●Proiectul interdisciplinat TALK- Înscrierea proiectului în CAEN
Proiectul şi-a propus reunirea unor activităţi extrascolare care să favorizeze comunicarea
interpersonală ,să faciliteze dezvoltarea competenţelor de comunicare formală şi nonformală,
verbală ,paraverbalăsi nonverbală comunicare în limba maternă, în limbi străine sau utilizând alte
coduri convenţionale (e.g. TIC). In acelaşi timp, a urmăreşte
să conducă la o mai bună
cunoaştere a unor elemente de cultură şi civilizaţie europeană şi asiatică şi astfel să încurajeze
deschiderea
şi
dialogul
intercultural.
Coordonator: prof. Ştefan MihaelA
●Create your World - Înscrierea proiectului în CAEM - Proiectul urmăreşte să promoveze
creativitatea in limba engleza in randul elevilor si sa incurajeze talentele originale, sa conducă la
o mai bună cunoaştere a unor elemente de cultură şi civilizaţie europeană. De asemenea,
proiectul are în vedere dezvoltarea spiritului de echipă, de colaborare între instituții care
activează în domeniul educațional, respectiv între școală-familie-comunitatea locală. Activitatea
principala presupune un concurs de creatii originale, realizat pe secţiuni – poezie, proza,
dramaturgie. Creatiile orignale ale elvilor participanti vor fi concepute şi prezentate în limba
engleza şi vor viza tematici diverse. De asemenea, va fi organizat şi un spectacol în care vor fi
prezentate momente artistice in limba engleză.

Coordonator: prof. Anghel Florina
● Proiectul municipal - Creanga... prin științe! –înscrierea proiectului în CAEM
Obiectivele proiectului:
- Descoperirea nevoilor, preocupărilor şi preferinţelor elevilor şi valorificarea potenţialului
creator
al
copiilor
prin
realizarea
lucrarilor;
Promovarea învăţării de calitate şi activităţii de cercetare/experimentare şi valorificarea acestora
în spaţiul comun al ştiinţelor prin participarea elevilor la concurs
- Dirijarea elevilor spre a descoperi şi investiga fenomene în corelaţie cu cele din fizică, chimie,
biologie,
matematică,
din
natură;
Dezvoltarea
capacităţilor
de
comunicare,
lucrul
în
echipă;
- Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice;
- Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea schimburilor de experienţă, participarea
la concursuri;
Coordonator: Prof. Niţuleac Mădălina
● Festivalul japonez „Taiju Matsuri”-pregătirea acestuia - diverse activităţi culturale de interes
internațional şi ateliere: origami (arta împăturirii hârtiei), manga cafe, reprezentaţii de ceremonia
ceaiului, caligrafie şi koto (instrument tradiţional japonez) din partea unor vorbitori nativi, în
urma sprijinului ambasadei Japonei în România; atelier de jocuri video japoneze, karaoke, casa
groazei (elevii vor decora scara profesorilor cu elemente de groază desprinse din cultura
japoneză). Va avea loc Un sectacol care include reprezentaţii ale elevilor în diferite domenii ale
culturii japoneze: dans japonez, poezie japoneză-haiku, corul secţiei de japoneză, demonstraţie
de arte marţiale japoneze.
Colegiul Naţional Ion Creangă este singura instituţie de învăţământ liceal din România în cadrul
căreia limba japoneză este predată intensiv. Noţiunile teoretice predate elevilor în timpul
cursurilor pot fi aplicate şi aprofundate prin ateliere şi activităţi extracuriculare. De asemenea,
aceste acţiuni au ca scop înlesnirea comunicării elevilor interesaţi de limba şi cultura japoneză
din toate clasele liceului nostru precum şi cunoaşterea altor elevi şi studenţi din instituţiile
partenere. Un alt scop al acestui proiect este oferirea de ocazii cât mai variate în care elevii pot
comunica cu un vorbitor nativ de limbă japoneză. Totodată, aduce beneficii şi comunităţii locale,
furnizând informaţii despre cultura japoneză şi dând posibilitatea unei aplicări practice.
Coordonator: Prof. Lungu Mariana ,Mocanu Magdalena
● Proiectul „Patrula de Reciclare Bucureşteană” – profesor coordonator
Participare la Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice (14 oct 2019), o
inițiativă a organizației internaționale WEEE Forum. Este, practic, o zi de mobilizare masivă
la colectarea deșeurilor electrice la care participă ONG-uri și comunități din peste 40 de țări
din lume. Patrula de Reciclare s-a implicat cu succes și în 2018, la prima ediție a E-Waste
Day, cu activități de promovare, colectare, conferințe, ateliere, campanii de social media etc.

Elevii CN “Ion Creangă” au colectat, împreună cu profesorii diriginţi, o cantitate de
peste 300 Kg DEEE. Elevii au primit adeverinţe de participare iar profesorii care au colectat o
cantitate semnificativă au fost recompensati cu premii constand in produse de papetărie.
Coordonator: prof. Popa Elena
● Coordonarea campaniei umanitare “Zambetul din Cutie” la nivelul unităţii şcolare,
coordonarea grupului de voluntari în colectarea cadourilor, concertului umanitar de la Muzeul
Ţăranului Român.
Coordonator: prof. Popa Elena
● Parteneriat cu Asociaţia de Conştientizare a Industriei Agricole
Proiectul “Conștientizarea Industriei Agricole” s-a derulat în perioda octombrie
2019 – iunie 2020, si a urmărit ridicarea gradului de conştientizare şi compasiune faţă de
animale şi mediul înconjurător, încurajarea elevilor de a propune soluții orientate catre
evoluție în această privință. Astfel, au fost aduse in atentia participanţilor urmatoarele
aspecte: industria agricolă zootehnică, impactul asupra ecologiei și mediului inconjurator,
animalele și drepturile lucratorilor din industrie, soluții și alternative de alimentație
sustenabilă. La proiect au participat elevi de la clasele a XII-a, a X-a şi a IX-a. In
semestrul al II-a activitatile cu elevii s-au desfăşurat in format online.
Coordonator: prof. Popa Elena

● Proiectul Vaccinează-te informat! Face parte din departamentul de sănătatepublică a SSMB
şi are ca scop informarea elevilor cu privire la importanţa vaccinării precum şi riscurile la care ne
expunem în lipsa vaccinării.
Coordonator: Prof. Gorgon Daniela
● Proiectul educaţional „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra
copiilor şi tinerilor”. Campania are drept scop mobilizarea şi încurajarea activităţilor locale şi
naţionale pentru o mai bună prevenire a fenomenului. Derularea campaniei, urmăreşte întărirea
solidarităţii şi a activismului pentru a crea un angajament responsabil la nivel mondial pentru
încetarea violenţei împotriva copiilor şi a tinerilor. Proiectul se derulează pe perioada octombrieaprilie a fiecărui an sub egida FICE.
Coordonator: Prof. Bulmez Ana
● „Şcoala pentru Democraţie”, proiect educaţional derulat de EXPERTForum cu
finanţare din partea Ambasadei SUA în România. „Şcoala pentru Democraţie” îşi propune să
creeze un mediu inovator de învăţare pentru profesorii care doresc să descopere instrumente
alternative şi eficiente de educare şi implicare activă a tinerilor.

Coordonator: Prof. Bulmez Ana
● Programul Economie aplicată dezvoltă aptitudinile necesare adaptării la economia globală şi
cunoştinţele asupra modului în care funcţionează economia, la nivel micro şi macroeconomic,
naţional şi internaţional. Acest curs vizează formarea şi dezvoltarea unor abilităţi pentru viaţă şi
profesie, încurajează participarea activă la viaţa comunităţii şi la luarea unor decizii.
Coordonator:prof.Anton Cătălina
● Proiectul Siguranţa pe Internet a vizat activităţi de prevenire cu privire la sistemele
informatice şi la reţelele de socializare.
Coordonator: Prof. Gorgon Daniela
c) acţiuni
Catedrele de limbi moderne au desfăşurat activităţi dedicate Zilei Europene a Limbilor
(expoziţii, concursuri de eseuri, dezbateri
- În data de 29 noiembrie Clubul European al Colegiului Național ”Ion Creangă” şi profesorii de
istorie au organizat în cadrul liceului o activitate extrascolara dedicată Zilei Centenarului.
- S-a constituit o noua echipă de redacţie a revistei „Gânduri” şi s-a lucrat la editarea unui nou
număr al acesteia, sub coordonarea prof. Valentina Spătaru
- un grup de elevi, coordonaţi de prof. diriginţi, a participat la o serie de acţiuni umanitare, în
cadrul unor proiecte de voluntariat în principal în preajma Crăciunului ;
Elevi din diferite clase au participat la „Târgul Internaţional Gaudeamus – carte de învăţătură” şi
la Târgul Internaţional de Universitati RIUF
Elevii, însoţiţi de profesori, au vizitat diverse muzee din Bucureşti, Facultăţi (din cadrul
Universităţii din Bucureşti, Universităţii Politehnice), biserici, monumente istorice.
- organizarea unei camanii de informare în parteneriat cu Jandarmeria Română.
- parte dintre profesorii diriginţi au organizat excursii pentru elevi
-

•
-

-

V.

Analize, conţinuturi, rezultate, disfuncţionalităţi, măsuri
Activităţile şcolare şi extraşcolare, organizate în şcoală sau în afara graniţelor şcolii au oferit
elevilor oportunitatea de a experimenta forme de învăţare tot mai diverse. Motivaţia lor pentru
dezvoltare a crescut semnificativ, în urma participării la activităţile extraşcolare, la festivalurile
şi concursurile disciplinare şi transdisciplinare, prin vizitele şi întâlnirile pe care le-au avut cu
personalităţi din diverse domenii.
Activităţile educative s-au desfăşurat conform planificărilor, iar rezultatele lor au fost
consemnate în procese verbale şi imortalizate în fotografii.
RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII. DEZVOLTAREA IMAGINII LICEULUI
Pe parcursul anului şcolar 2019-2020,membrii comisiei s-au implicat în proiecte şi
programe foarte diverse, în parteneriat cu instituţii de educaţie, organizaţii culturale sau
organizaţii non-profit. Toate aceste programe au contribuit la crearea unei imagini pozitive
pentru colegiu.

RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECĂ - APOSTOL ADRIANA

În anul școlar 2019-2020, la bibliotecă, au fost organizate următoarele activități:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentarea bibliotecii clasei a IX-a B, în data de 13.09.2010;
Organizarea activității de animație culturală Călător prin București, în data de
20.09.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a G;
Organizarea activității de animație culturală Circuit literar (european) printre poeți și
poezii, în data de 26.09.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a D (colaborator prof.
Ghica Luiza);
Organizarea vizitei la Casa Memorială „Tudor Arghezi”, în data de 01.10.2019,la care au
participat elevii clasei a IX-a G;
Organizarea activității de informare Ziua Educației, în data de 04.10.2019, la care au
participat elevii clasei a XII-a H;
Participare la consfătuirea profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari,
organizată la Colegiul Național ”Matei Basarab”, în data de 10.10.2019;
Participare la ședința responsabililor de filială CCD, organizată la Casa Corpului Didactic
București, în data de 10.10.2019;
Organizarea activității de animație de lectură Hoinărind toamna prin literatura română,
în data de 16.10.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a E;
Organizarea activității Istoria tiparului,în data de13.11.2019, la care au participat elevii
clasei a IX-a E (colaborator prof. Bulmez Ana);
Organizarea activității metodice pe sector a bibliotecarilor școlari cu tema: Masă rotundă
”90 de ani de la nașterea scriitorului Octav Pancu”, desfășurată la Colegiul Național ”Ion
Creangă”, în data de 20.11.2019;
Organizare activitate Cartea - istorie și repere geografice,”, în data de 20.11.2019, la
care au participat elevii clasei a IX-a F (colaborator prof. Pană Gabriel);
Participare la activitatea 01Decembrie - Un vis devenit realitate, desfășurată la Colegiul
Național ”Ion Creangă”, în data de 27.11.2019;
Participare la activitateaIE-Bucurie,desfășurată la Colegiul Național ”Ion Creangă”, în
data de 28. 11. 2019;
Organizare activitate 100 Ani de Unire, 30 de Ani de Libertate, în data de 17.12.2019, la
care au participat elevii clasei a XI-a B (colaborator prof. Anghel Florina);
Organizarea activității de animație de lectură Mihai Eminescu – figură emblematică a
poeziei românești, în data de 14.01.2020, la care au participat elevii clasei a XI-a B;
Organizare activitate de valorizare a potențialului turistic Dunărea și Delta Dunării,”în
data de 14.01.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a F (colaborator prof. Pană
Gabriel);
Organizarea activității de animație de lectură Mihai Eminescu – poet naționalși universal,
în data de 16.01.2020, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a împlinirii a 170 de ani de la
nașterea poetului;
Organizarea activității de valorizare a potențialului cultural Ziua Unirii Principatelor
Române,în data de22.01.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a E (colaborator
prof. Bulmez Ana);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participare la Conferința municipală Importanța lecturii pentru dezvoltarea emoționale
și relaționale a elevilor, organizată la Biblioteca Națională a României, în data de
12.02.2020;
Organizarea activității de animație culturală Constantin Brâncuși – pasărea măiastră a
sculpturii românești,desfășurată la Colegiul Național ”Ion Creangă”, în data de
25.02.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a G (colaborator prof. Lungu Mariana);
Participare la atelierul online Biblioteca digitală, opțiune sau necesitate, organizat de
Casa Corpului Didactic București, în data de 05.06.2020;
Participare la atelierul online Ce faci atunci cand nu stii ce sa faci?, organizat de Casa
Corpului Didactic București, în data de 09.06.2020;
Participare la Conferința online "Școlile pilot și viitorul educației din România, între
inerția actuală și alternativele curriculare", organizată în data de 11 iunie 2020 de către
Asociația “Ține de Noi” și Fundația HannsSeidel;
Participare la atelierul online Suite pentru auxiliari, organizat de Casa Corpului Didactic
București, în data de 12.06.2020;
Participare la atelierul online Profesori si parinti la gradinita, organizat de Casa Corpului
Didactic București, în data de 16.06.2020;
Participare la atelierul online Prelucrarea imaginilor pentru promovarea școlii, organizat
de Casa Corpului Didactic București, în data de 19.06.2020;
Participare la atelierul online Educatia tehnologica, experiente online in predarea la
clasa, organizat de Casa Corpului Didactic București, în data de 22.06.2020;
Participare la atelierul online Adaptarea copiilor cu cerinteeducationaleepeciale la
activitatile online, organizat de Casa Corpului Didactic București, în data de 23.06.2020;
Participare la atelierul online Cafeneaua educationala online – Ce pret are
vulnerabilitatea?, organizat de Casa Corpului Didactic București, în data de 30.06.2020;
Participare la WebinarulBaloane cu povesti, organizat de AtelieR de Cuvinte, în data de
10.07.2020;
Participare la atelierul online Cafeneaua educationala online – Esecul si pregatirea
pentru esec, organizat de Casa Corpului Didactic București, în data de 14.07.2020;
Participare la atelierul online Tulburariepecifice de invatare (TSI) la copiii din
invatamantul primar – Identificare, interventie, organizat de Casa Corpului Didactic
București, în data de 21.07.2020;
Participare la atelierul online Cafeneaua educationala online – Sindromul burnout –
preventie si interventie, organizat de Casa Corpului Didactic București, în data de
28.07.2020;
Participare la WebinarulProvocarile cursurilor online in contextul covid – 19, organizat
de EduManager.ro, în data de 31.07.2020;
Participare la WebinarulCum integram povestea in activitatea didactica, organizat de
AtelieR de Cuvinte, în data de 10.08.2020;
Participare la Conferința online "Reîntoarcerea la scoală. Provocări și perpective",
organizată în data de 25.08. 2020 de către Asociația “Ține de Noi” și Fundația
HannsSeidel;
Participare la Conferința online "EducatieWebformanta", organizată în data de 24 si
25.08. 2020 de CCD Galatiin parteneriat cu Synergetix;

•
•

Participare la "Editia a III-a. Atelierele Kinderpedia. Educatie conectata in scoli si
gradinite", organizată în data de 25, 26 si 27.08. 2020 de Kinderpedia;
Participare la WebinarulBun venit la scoală., organizat de AtelieR de Cuvinte, în data de
28.08.2020;

Activității online organizate în perioada 15.03.2020 – 12. 06.2020:
1. 22.03- Ziua Mondială a Apei:http://www.cabuzau.ro/club-h2o/curiozitati/
2. 22.04 - Ziua Mondială a Pământului:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ziua_Planetei_P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Accidentul_nuclear_de_la_Cernob%C3%AEl
3. 28.04 - tur virtual Muzeul "Tudor Arghezi":
https://mnlr.ro/tur/arghezi2.html
https://youtu.be/Pw0z6ulv_Vc
4. 30.04 - tur virtual Muzeul "George Bacovia"
http://www.imagofactory.ro/muzee/mnlr_bacovia2/bacovia2.html
https://youtu.be/zu6vHxODSa4
5. 1.05 - Semnificația zilei de 1 Mai:
https://www.libertatea.ro/stiri/1-mai-ziua-muncii-ce-semnificatie-aceasta-sarbatoare-223047
6. 4.05 - "O carte pe săptămâna" :https://1cartepesaptamana.ro/carti-de-citit-online-si-gratuite/
7. 5.05 - Pe data de 5 Mai 1949 s-a înființat Consiliul Europei.
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
8. 6.05 - Tur virtual al Muzeului Liviu Rebreanu și câteva detalii împărtășite de muzeograf
Adrian David despre romanele "Ion" și "Pădurea spanzuratilor":
https://mnlr.ro/tur/rebreanu2.html
https://youtu.be/TsYvBR0O458
https://youtu.be/7PhGai5690A
9. 7.05 - 159 de ani de la nașterea lui Rabindranath Tagore
10. 8.05 - 9 mai - Ziua Uniunii Europene
11. 11. 5 - 10 mai - Ziua Regalității
https://www.facebook.com/1279980168/posts/10222423697562817/?d=n
12. 12.05 - Sărbătorită în a doua duminică din luna mai, Ziua Naţională a Portului Tradițional din
Romania a fost instituită prin Legea
nr.102/2015: https://www.agerpres.ro/documentare/2020/05/10/ziua-nationala-a-portului-

traditional-din-romania--501437
13. 13.05 - Documentarul: "Scriitori români pe frontul războiului de reîntregire al neamului ".
14. 14 mai 1981: Primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Prunariu
15. 15 mai - 182 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Grigorescu:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
Casa Memorială "Nicolae Grigorescu" din Câmpina:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Casa_Memorial%C4%83_%E2%80%9ENicolae_Grigorescu%E
2%80%9D_din_C%C3%A2mpina
https://youtu.be/b5k4i8pmoMI
16. 18. 05 - 18 mai - Ziua Internațională a Muzeelor și Noaptea Muzeelor.
17. 19.05 - 19 mai - "Salvați copiii"
18. 20 mai - Ziua Internațională a Metrologiei
20. 21 mai 2020, se împlinesc 140 de la nașterea poetului TUDOR ARGHEZI.
https://mnlr.ro/tur/arghezi2.html
https://youtu.be/Pw0z6ulv_Vc
21. Tudor Arghezi, tipograf și ziarist:
https://youtu.be/-2hkJQFOsdo
Dinu Flămând despre opera lui Tudor Arghezi:
https://youtu.be/w4nhv5l47wE
Nicu Alifantis la Casa Memorială "Tudor Arghezi":
https://youtu.be/dXak1SDKIMM
22. 25 mai - Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți:
https://www.agerpres.ro/documentare/2019/05/25/ziua-internationala-a-copiilor-disparuti-313554
23. În 1986, la 26 mai Comunitatea Europeană a adoptat steagul european:
ro.wikipedia.org; europa.eu; en.wikipedia.org
24. În 27 mai 1984 are loc inaugurarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, considerat al treilea
canal de navigație, ca importanță, după Suez și Canalul Panama:
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Canalul_Dun%C4%83re-Marea_Neagr%C4%83
25. 28. 05 - Ziua Eroilor
26. 29.05 - Dante Aligheri s-a născut la 29 mai 1265 la Florența. El este considerat cel mai mare
scriitor european din Evul Mediu și primul mare poet de limbă italiană. Dante este cel care a

scris: "Divina Comedie", "Infernul", "Purgatoriul".
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://youtu.be/quWoMfgxqN4
27. 2 iunie1953: Ceremonia de încoronare a Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii
Britanii și al Irlandei de Nord ( la Westminster )
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_a_II-a
tur virtual Palatul Buckingham:
https://youtu.be/O_fe_b67IqY
Regina Elizabeth:
https://youtu.be/CYUkOBV73UE
28. Muzeul Național al Literaturii Române la ceas aniversar:
https://youtu.be/w_fU7N6Wq3I
29. 4 iunie 1920 - Tratatul de la Trianon
30. 5 iunie - Ziua Învățătorului: Este data de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Laz%C4%8
Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Mediului
31. 9 iunie 1856 - Vasile Alecsandri publică, în gazeta ”Steaua Dunării ”, “Hora Unirii”-imnul de
luptă pentru Unirea Principatelor, imnul unității naționale românești.
"Hora Unirii" interpretată de Maria Tănase:
https://youtu.be/aU4P-kpz6f0
32. Tur virtual Muzeul Literaturii Române:https://mnlr.ro/mnlr3.html
33. 11 iunie 1184 î.Hr. - Potrivit istoricului Eratosthene, în aceasta zi Troia a fost arsa.
34. 12 iunie-ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor
- Știați că...(slideshow)
Alte atribuții:
-

responsabil Comisia de întocmire a graficului serviciului pe şcoală;
membru Comisia de acordare a burselor;
membru Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
membru Comisia de verificare a actelor de studii;
responsabil filiala CCD;
practicăde specialitate studenți ai Facultății de Știința Informării;
întocmit fișele de post;
întocmit liste cu profesori supraveghetori teze unice;
planificarea tezelor;
membru Comisia de înscriere a elevilor în clasa a 9-a

-

ajutor întocmit și eliberat diplome și acte de studii;
îndeplinit responsabilitățile profesorului documentarist aflat în concediu de studii.
RAPORT DE ACTIVITATE CDI - SAVA ADRIANA

În anul școlar 2019-2020, la CDI, au fost organizate următoarele activități:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizarea activității de animație culturală Călător prin București, în data de
20.09.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a G;
Organizarea activității de animație culturală Circuit literar (european) printre poeți și
poezii, în data de 26.09.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a D (colaborator prof.
Ghica Luiza);
Organizarea vizitei la Casa Memorială „Tudor Arghezi”, în data de 01.10.2019,la care au
participat elevii clasei a IX-a G;
Organizarea activității de informare Ziua Educației, în data de 04.10.2019, la care au
participat elevii clasei a XII-a H;
Participare la ședința responsabililor de filială CCD, organizată la Casa Corpului Didactic
București, în data de 10.10.2019;
Organizarea activității de animație de lectură Hoinărind toamna prin literatura română,
în data de 16.10.2019, la care au participat elevii clasei a IX-a E;
Organizarea activității Istoria tiparului,în data de13.11.2019, la care au participat elevii
clasei a IX-a E (colaborator prof. Bulmez Ana);
Organizare activitate Cartea - istorie și repere geografice,”, în data de 20.11.2019, la
care au participat elevii clasei a IX-a F (colaborator prof. Pană Gabriel);
Participare la activitatea 01Decembrie - Un vis devenit realitate, desfășurată la Colegiul
Național ”Ion Creangă”, în data de 27.11.2019;
Participare la activitateaIE-Bucurie,desfășurată la Colegiul Național ”Ion Creangă”, în
data de 28. 11. 2019;
Organizare activitate 100 Ani de Unire, 30 de Ani de Libertate, în data de 17.12.2019, la
care au participat elevii clasei a XI-a B (colaborator prof. Anghel Florina);
Organizarea activității de animație de lectură Mihai Eminescu – figură emblematică a
poeziei românești, în data de 14.01.2020, la care au participat elevii clasei a XI-a B;
Organizare activitate de valorizare a potențialului turistic Dunărea și Delta Dunării,”în
data de 14.01.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a F (colaborator prof. Pană
Gabriel);
Organizarea activității de animație de lectură Mihai Eminescu – poet naționalși universal,
în data de 16.01.2020, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a împlinirii a 170 de ani de la
nașterea poetului;
Organizarea activității de valorizare a potențialului cultural Ziua Unirii Principatelor
Române,în data de22.01.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a E (colaborator
prof. Bulmez Ana);
Organizarea activității de animație culturală Constantin Brâncuși – pasărea măiastră a
sculpturii românești,desfășurată la Colegiul Național ”Ion Creangă”, în data de
25.02.2020, la care au participat elevii clasei a IX-a G (colaborator prof. Lungu Mariana);

Alte atribuțiii:
-

responsabil Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
membru Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor;
membru Comisia de verificare a actelor de studii;
responsabil filiala CCD;
practică de specialitate studenți ai Facultății de Știința Informării.

Întocmit de director adjunct,
Mirela Mareși

