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Responsabil Prof. Taflaru Carmen

Prof. Paterău Vasile:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este responsabil pe aria curriculară matematică și științe
- este membru în Comisia de disciplină
- este diriginte la clasa a X-a A
- a efectuat pregatirea suplimentara a elevilor de clasa a XII –a A pentru examenul de
Bacalaureat 2017;
- a alcătuit subiecte și a evaluat lucrările la matematică la simularea pentru bacalaureat,
care s-a desfășurat în unitate în semestrul I;
- este coautor la culegerea „BACALAUREAT-2017”- editura Gill ISBN 978-606-500070-4
Prof. Zaman Eugenia:
- este diriginte la clasa a X-a C;
- a asigurat pregătirea elevilor în vedera participării la concursul de matematica aplicată A.
Haimovici
- a asigurat pregătirea elevilor din clasa a XII-a C pentru examenul naţional de bacalaureat
2017
- a participat la olimpiada de matematică faza pe scoala ca evaluator și supravaghetor
- participarea la activitatile de perfecţionare metodică şi ştiinţifică la nivelul catedrei de
matematica din şcoală;
- a fost profesor corector la teza cu subiect unic la clasele a XII-a;
Prof. Păun Cristina
- este diriginte la clasa a XI-a C
- a participat, împreună cu toţi membrii catedrei de matematica la organizarea tezei cu
subiect unic la clasele a XII-a, a XI-a si a VIII-a şi la organizarea Olimpiadei de
matematica – etapa pe şcoala
- a urmărit parcursul educativ al elevilor şi a comunicat în permanenţă cu colectivul de
cadre didactice al clasei şi cu părinţii.
- a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti.
Prof. Taflaru Carmen
- este coordonatorul comisiei de matematică
- este diriginte la clasa a IX-a A

-

este responsabil al Centrului de Testare ECL, a organizat sesiunea de examen din
decembrie 2016.
este responsabil cu activitatea de perfecționare a cadrelor didactice
a asigurat informarea și consilierea colegilor care s-au înscris sau au efectuat preinspecții
pentru obținerea definitivatului sau a gradelor didactice
a participat, împreună cu toţi membrii catedrei de matematica la organizarea tezei cu
subiect unic la clasele a XII-a, a XI-a si a VIII-a şi la organizarea Olimpiadei de
matematica – etapa pe şcoala
este coautor al unei culegeri de probleme de matematica pentru Bacalaureat, a unei
Culegeri de probleme de matematica pentru clasa a XI-a Editura Niculescu – reeditate şi
a unei Culegeri de probleme de matematica pentru clasa a XII- a.
a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti.

Prof. Ionescu Marius:
- este diriginte clasa a IX-a B
- a organizat olimpiada de matematica, etapa pe şcoala; elevii - Mates Maria, Mates Irina,
Bucur - Portase Bianca (cls a V-a A), Boca Elena, Dobos Camil, cls a VIII-a B, s-au
calificat la olimpiada de matematica, etapa pe sector.
- a organizat concursul naţional de matematica COMPER etapa I
Rezultate Concursul national de matematică Comper:
 Premiul I - Mates Maria cls a V-a A
 Premiul II- cls a V-a A, Mates Irina, Lupascu Ana, Bucur-Portase Bianca,
cls a VIII-a B, Boca Elena, Dobos Camil , Moisii Denisa,
cls a VIII-a A, Radu Alexandru
 Premiul III- cls a V-a A, Teodorescu Maria, Cazacu Adelina, Coman Alexandru,
Bostan A.
cls a VIII-a B, Dragan Diana, Mitrofan Andreea,
- a colaborat cu editura Icar pentru publicarea cărţii cu titlul “Teste recapitulative” pentru
elevii clasei a VII-a, ISBN 978-973-606-520-0 în calitate de coautor.
- A urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie - Începători”, 15
credite
Prof. Jianu Daniela
- este diriginte la clasa a XI-a B
- a participat la o lecţie interactivă cu tema: ”Bicicleta, prietena oraşului curat”
organizată în data de 19.09.2016
- a participat la activitatea ”Valorizează-te: învaţă limbi străine şi perfecţionează-te! ”
oganizată de Colegiul Naţional ”Ion Neculce”.
- a participat la activitatea ”Ziua europeană a limbilor” oganizată de Colegiul Naţional
”Ion Neculce”.
- a participat în Comisia de Concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct
de la Colegiul National ”Ion Neculce”.

-

-

a participat la ”Târgul de Crăciun”, organizat de Şcoala Gimnazială Specială pentru
deficienti de vedere din Bucureşti.
a elaborat subiecte pentru teza unica la matematica pentru clasele a VIII-a şi a XII- a profil matematică-informatică.
a fost profesor evaluator la Teza unica din clasa a 8-a
a asigurat pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiada de matematica-etapa pe
şcoală şi sector
a organizat Concursul de matematica Comper - Etapa Ia obţinut premii cu elevii claselor 5B, 6A, 6B, 7A, 7B la concursul Comper-Etapa I
a urmat cursul de formare ”Aplicatii Google în educaţie - începători” organizat de CCD
Bucureşti în perioada-20.01-8.02.2017.

