Comisia metodică de Informatică și TIC
Componență:
Prof. Boca Alina, director adjunct
Prof. Bușe Elena
Prof. Carder Olga
Prof. Nazare Roxana
Prof. Abel Maria (Educație tehnologică)
Prof. Boca Alina:
- deține funcția de director adjunct al CN Ion Neculce
- a întocmit procedurile de funcționare a activitățiilor din unitate
- a întocmit programarea ședințelor cu părinții
- este coordonatorul programului ECDL în Colegiul Național Ion Neculce și a organizat
lunar sesiuni de testare pentru eleviii din unitatea școlară, pentru obţinerea Certificatului
ECDL în vederea echivalării probei de Competenţe Digitale din cadrul examenului de
bacalaureat 2016.
- a fost Președinte la concursul pentru ocuparea unui post de suplinitor la Limba Italiană,
TIC şi la Limba germană .
- a făcut parte din grupurile de lucru de la CNEE pentru elaborarea și verificarea itemilor la
Proba D- competențe digitale a examenului de bacalaureatul.
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii clasei a-XII-a C, E pentru examenul de
Bacalaureat la informatică şi pentru Atestatul profesional la Informatică.
- a făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei Nationale de Tehnologia Informaţiei,
desfăşurată la Bacău.
- este coautor la culegerea de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor pentru clasa a
VIII-a şi la manualul de TIC pentru clasa a VIII-a.
- a urmat cursul organizat de CCD „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”
organizat la Putna
- a avut întâlniri pe teme juridice cu sindicatul ca partener social.
- a participat la schimbul educaţional organizat de CCD Bucureşti şi IS1 la Porto în
Portugalia
- a urmat cursul organizat de ISMB în parteneriat cu PROEDUS prin proiectul CIVITAS
Comunicare si medierea conflictului în mediul şcolar.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD „Scriere şi managementul proiectelor”.
- a participat la întâlnirile cu directorii și directorii adjuncți organizate de IS1
- a coordonator proiectul municipal „ AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare, Implicare
– ingrediente ale succesului în educația tinerilor” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015
, pag. 8. poz.4., în parteneriat cu iEARN România.
- a candidat pentru includerea în grupul de lucru pentru realizarea programei şcolare pentru
disciplina Informatică şi TIC pentru clasele V-VIII şi a fost acceptată.
- a candidat şi este membru în Comisia Naţională de Informatică şi TIC.
- a participat ca preşedinte la examenul de bacalaureat 2016 sesiunile iulie şi august.

-

-

a coordonat lucrările elevilor pentru Concursul Naţional de artă fotografică, postere,
prelucrare imagine, film și caleidoscop ”Creează cu scop…” aflat în calendarul
concursurilor nationale școlare interdisciplinare CAEN 2016.
 Premiul I Cara Mihai Antonia Karina, clasa a VII-a B,
 Premiul II Boca Elena Iustina, clasa a VII-a B,
Olimpiada de Tehnologia Informaţiei (TIC), secţiunea C#, etapa pe municipiu coordonator prof. Boca Alina:

-

 Menţiune: Tănase Lorenzo clasa a X-a A
Concursul National de TIC Dual PC Sibiu - coordonatori profesori: Boca Alina şi Olaru
Cătălina

Premiul al III-lea: Doboş Cristian, clasa a VII-a B, Usturoiu Ştefan clasa a X-a A,
 Menţiuni: Boca Elena, clasa a VII-a B, Ravizcki David clasa a IX-a A, Umbră Mark clasa


a X-a A, Roman Bogdan clasa a X-a A

Prof. Bușe Elena:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a A.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe
școală, sector şi municipiu.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală, sector şi municipiu.
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii cls. a-XII-a A și B pentru examenul de
Bacalaureat la informatică, pentru proba de competenţe digitale şi pentru obţinerea
atestatului la informatică.
- a elaborat orarul școlar unității școlare, respectând criteriile de elaborare a unui orar.
- a sustinut inspectia finala grad I in luna noiembrie 2015.
- a paricipat la cursul de Scrierea si Managementul proiectelor, organizat de CCD
Bucureşti în luna aprilie 2016 ;
- a realizat orarul si raportul pentru Saptamana Altfel
- a fost membru în comisia de bacalaureat la competenţele lingvistice şi digitale
- a pregătit eleviii pentru susținerea testelor ECDL în vederea echivalării probei de
Competențe Digitale de la examenul de bacalaureat și pentru olimpiada de informatică.
- a participat la evenimentul educational #MAKEWHATSNEXT
- a pregatit elevii pentru sustinere atestatului la informatica.
- a participat la evenimentul educaţional de formare a abilităţilor de comunicare şi
anteprenoriat cu titlul Dignity Day 2016, organizată în Romania sub egida Global Dignity
si sprijinita la nivel international de Young Global Leaders si World Economic Forum
Prof. Tămaş Melania
- a participat la consfătuirile metodice organizate de inspectorul de specialitate.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe
școală.

-

-

a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală.
a efectuat ore de pregătire cu elevii cls. a-XII-a D pentru proba de competenţe digitale din
cadrul examenului de bacalaureat.
a participat la activitatea practic-educativa a abilităţilor de comunicare şi antreprenoriat cu
titlul “DIGNITY DAY 2016”.
a desfăşurat activitatea de dezvoltare profesionala conform “Raportului individual de
dezvoltare profesionala POSDRU/ 174/ 1.3/ S/ 149155”.
a făcut parte din Comisia pentru obţinere a Atestatului profesional la informatică, Comisia
pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de informatica, faza pe şcoala şi pe sector.
a participat la proiectul „APLICATIA PREZI-MODELE DE PROIECTARE”, la
simpozionul „AYV&ERN CREATIVITATE, COLABORARE, IMPLICAREINGREDIENTE ALE SUCCESULUI IN EDUCATIA TINERILOR”
a participat la evenimentul educational „#MAKEWHATSNEXT”, organizat de
Microsoft România şi Junior Achievenement.
a absolvit cursurile facultăţii IMST şi a obţinut titlul ştiinţific de “DOCTOR IN
INGINERIE INDUSTRIALĂ”.

Prof. Nazare Roxana
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a G
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe
școală şi etapa pe sector.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală şi etapa pe sector.
- a organizat pregătirea cu eleviii clasei a XII-a G pentru proba de Competenţe Digitale din
cadrul examenului de bacalaureat 2016.
- a pregatit elevii claselor gimnaziale, V – VIII, în vederea familiarizarii cu TIC, ca sursa de
cunoastere a lumii înconjurătoare şi a societăţii.
- a organizat vizite cu elevii la Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului Român.
- a organizat o excursie tematică la castelul Bran şi castelul Peleş.
- a participat la activităţile proiectului « Să ştii mai multe, să fii mai bun ».
- a organizat derularea unor activităţi în cadrul proiectului : « Neculce are talent »
- a organizat derularea activităţilor în cadrul proiectului “Calitatea atmosferei municipiului
Bucureşti” organizat de direcţie de mediu.
- a organizat activtăţi de voluntariat prin colectarea unor produse destinate copiilor
nevăzători din Centrul de nevăzători “Neghiniţă” din Bucureşti.
- a participat la Seminarul national “Parteneriat pentru calitate în educaţie” organizat de
CCD Bucureşti.
- a participat la workshopul IT « #MAKEWHATSNEXT » organizat de
JuniorAchieveniement si Microsoft România.

Prof. Carder Olga

-

-

-

a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe
școală.
a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală.
a organizat pregătirea cu eleviii clasei a XII-a E pentru examenul de bacalaureat și elevii
de la clasa a XII-a F pentru proba de Competenţe Digitale din cadrul examenului de
bacalaureat 2016.
urmează un Master în Consultanță și proiectarea sistemelor mecanice.
a urmat modulul psihopedagogic din cadrul Departamanetului pentru pregatirea
personalului didactic în domeniul psihopedagogic– Nivel I – oct - martie 2015 – 2016 –
30 CPT.
a participat cu elevii la concursul national “Ecologie si voluntariat” în cadrul proiectului
national “Un mediu curat, esenţa supravieţuirii şi progresului” – martie 2016
a participat la activităţile “Saptamana europeana insieme” – în cadrul proiectului Clubul
European – mai 2016.
a urmat cursul “Tehnici inovative de publicitatein educatie” , organizat de CCD
Bucureşti, 24 ore.

Prof. Abel Maria
- a coordonat la dirigenţie clasa a VII-a A.
Are următoarele activităţi extraşcolare:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

5.

Proiectul
Simpozionul National – Dimensiunea europeana e
educatiei prin abordari moderne ale formarii
profesionale- editia a II-a
Lucrare: Managementul educational, concepte
teoretice
Concursul national ”Traditii populare româneşti”,
secţiunea: Felicitări:
Elevi: CAUIA ANDA, cls.aVII-a B
NEAGOE IRINA, cls. a V-a A
Concursul naţional interdisciplinar „Naşterea
Domnului – prilej de bucurie pentru creştini”secţiunea Prezentări:
Elevi: Tîru Ioan Luca, cls.a VIII-a A
Ciocârlan Alexandru, cls.a VIII-a A
Cazacu Alexandru, cls.a VIII-a A
Participare la actiunea de voluntariat „Lumina

Organizator

Nivel (școală,
municipiu,
național,
internațional)

Scoala gimnaziala National
Nr. 5, Piatra
Neamt

Palatul Copiilor
Alexandria
Jud.Teleorman

National

Colegiul Tehnic
Naţional
,,Gh. Asachi’’ Iaşi interdisciplinar

Asociatia Mana

Scoala

faptelor bune”, de la asejamantul Sf. Nicolae,
parohia Lada, jud. Teleorman, cu clasa aVII-a A

cereasca

