Comisia metodică de Informatică și TIC
Componență:
Prof. Boca Alina, director adjunct
Prof. Bușe Elena
Prof. Arsene Olga
Prof. Tămaş Melania
Prof. Zisu Liliana
Prof. Abel Maria (Educație tehnologică)
Prof. Boca Alina:
- deține funcția de director adjunct al Colegiului Naţional Ion Neculce; a promovat
concursul pentru directori şi directori adjuncţi organizat în perioada octombrie-decembrie.
- este membru în Comisia Naţională pentru disciplina Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor;
- a participat la Consfătuirea Comisiilor Naţionale de Informatică şi Tehnologia Informaţiei
şi a Comunicaţiilor organizată la Baia Mare în perioada 6-9 decembrie 2016.
- a făcut parte din Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare la disciplina
Informatică şi TIC; a coordonat elaboarea programei la clasa a VIII-a
- a fost preşedinte la centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic Energetic la sesiunea
din august-septembrie 2016 din cadrul examenului de bacalaureat.
- a întocmit Raportul de activităţi pentru anul şcolar 2015-2016 pe baza rapoartelor
individuale al cadrelor didactice
- a întocmit fişa postului pentru cadrelor didactice din Colegiul Naţional Ion Neculce
- a întocmit, împreună cu Secretarul Şef, macheta cu încadrările cadrelor didactice titulare
pentru anul şcolar 2017-2018.
- a participat la cele două inspecţii tematice din calendarul de inspecţii efectuate de doamna
inspector şcolar Mateiciuc Cristiana şi a elaborat, împreună cu doamna inspector Raportul
de inspecţii.
- 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 3
sesiuni de testare pentru eleviii din unitatea școlară, pentru obţinerea Certificatului ECDL
în vederea echivalării probei de Competenţe Digitale din cadrul examenului de
bacalaureat 2017.
- a elaborat itemi pentru Bacalaureatul din 2017 Proba D - Competențe Digitale
- este coautor la manualul de Informatică şi Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
pentru clasa a VIII-a.
- a urmat cursul de formare ”Aplicatii Google în educaţie - începători” organizat de CCD
Bucureşti în perioada-20.01-8.02.2017.

-

-

este aplicant şi coordonator al proiectului educaţional „ AYV & iEARN – Creativitate,
Colaborare, Implicare – ingrediente ale succesului în educația tinerilor” – ediţia a II-a,
înscris în CAEM- 2017 , Domeniul A8 . poz.3 .
a organizat, împreună cu profesorii Gheţu Narcisa, Sebastian Opriţa şi Constantin
Nicoleta, o excursie tematică la Braşov cu elevi din clasele a VI-a A, a VI-a B şi a X-a A.
a colaborat cu doamna profesor Popescu Maria Mihaela pentru coordonarea elevului
Machedon Andrei de la clasa a X-a A la concursul ,,Istorie şi societate în dimensiune
virtuală”; elevul Machedon Andrei s-a calificat la etapa naţională a acestui concurs.

Prof. Bușe Elena:
- este diriginte la clasa a X-a G.
- este coordonatorul comisiei de Informatică şi TIC
- este coordonatorul comisiei diriginţilor şi a întocmit actele manageriale pentru această
comisie
- 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 suplimentară cu elevii cls. a-XII-a 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 şi de
asemenea operează modificări în acest orar atunci când este necesar.
- 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 fost secretar în comisiile pentru concursul pentru ocuparea posturilor la disciplinele
Informatică, Limba germană şi Limba italiană.
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 asigurat pregătirea elevilor din clasele a XII-a pentru Proba D Competenţe digitale şi
Proba E(d) Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.
Prof. Zisu Liliana

-

a fost membru al Comisiei de organizare a selecţiei elevilor pentru Centrul de pregătire
pentru performanţă organizată la Colegiul Naţional „Matei Basarab”
a participat cu lucrări la Conferințele Internaționale: Methods for Effective Management
and Research in Higher Education, organizată de Academia Tehnică Militară şi Education
Creativity for Knowledge Based Society organizată de Universitatea Titu Maiorescu,
Bucureşti

Prof. Arsene Olga
-

este diriginte la clasa a XII-a G
a susţinut concursul pentru ocuparea unui post de Informatică şi TIC în luna septembrie
a asigurat pregătirea elevilor de la clasele a XII-a pentru probele D şi E(d) pentru
examenul naţional de bacalureat.
urmează un Master în Consultanţa şi proiectarea sistemelor mecanice – semestrul I – oct feb 2016 - 2017 – 30 CPT.

Prof. Abel Maria
-

-

a participat cu elevii clasei a VIII-a B la Concursul national ”Tradiţii populare
româneşti”, secţiunea Felicitari; elevele: MOSII DENISA şi TOADER IRINA au
obţinut premiul al III- lea.
a participat la Simozionul “Educaţie = creativitate, implicare, profesionalism”, Ed.II,
Bucuresti cu Lucrarea: “Folosirea metodelor interactive la clasă”

