RAPORT
ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV - EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2016 – 2017
SEMESTRUL I
I. GENERALITĂȚI
Procesul instructiv – educativ în toată complexitatea sa a fost realizat în semestrul I al anului
şcolar 2016 – 2017, în concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale Şi
Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, toate detaliate pragmatic în
Planul de dezvoltare Instituţională al Colegiului nostru (anual şi pe semestre), privind realizarea
prevederilor din planurile de învăţământ.
Având ca instrumente de lucru Legea educatiei nr.1/2011 cu modificările ulterioare, Statutul
personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (ROFUIP) /2016, Regulamentul intern al colegiului, precum şi setul normativ al
legislaţiei în vigoare, conducerea şcolii a desfăşurat activităţi în următoarele direcţii:
- Pregătirea spaţiilor de şcolarizare ale elevilor: săli de clasă, cabinet, laboratoare, sala de sport;
- Întocmirea corectă a situaţiilor şcolare;
- Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii;
- Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;
- Încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform metodologiilor în vigoare;
- Acţiuni curente de întreţinere şi reparaţii;
- Urmărirea procesului de instrucţie şi educaţie prin convorbiri cu profesorii, verificarea
documentelor şcolare, asistenţe la ore etc. ;
- Comunicarea noutăţilor în susţinerea examenelor și concursurilor școlare;
- Urmărirea felului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele, registrele
matricole, condicile de prezenţă şi a modului în care sunt raportate rezultatele şi situaţiile elevilor pe
clase;
- Organizarea comisiilor de pentru simularea examenului de bacalaureat si a evaluării naționale;
- Organizarea comisiilor de pentru olimpiadele și concursurile școlare;
- Întocmirea şi desfăşurarea programului de perfecţionare/formare continuă în colaborare cu CCD
București, ISMB.
Consiliul profesoral a fost informat, în şedinţe, asupra problemelor curente privind viaţa
internă a şcolii, acţiuni extraşcolare, acte normative, metodologii etc. Elementele de
disfuncţionalitate apărute au fost analizate în şedinţele curente.
Scopul principal urmărit de întregul colectiv didactic a fost instruirea elevilor în conformitate
cu programele şcolare, pregătirea lor în perspectivele examenului de Bacalaureat, a Evaluării
Naţionale şi pentru participarea la concursurile şcolare, la celelalte activităţi culturale – educative,
didactico – metodice şi sportive.
La nivelul fiecărei catedre s-a realizat un program în etape, având în vedere resursele umane
şi materiale existente, potenţialul creator al fiecărui profesor şi colectiv de elevi.
Colectivul de cadre didactice
Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea conform programelor de
specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor.
Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat serviciul pe școală conform cu procedura
internă a serviciului pe școală și a normelor metodologice privind sarcinile profesorului de serviciu.
În cadrul formării continue (comisii metodice, consilii profesorale) s-a urmărit concordanţa
cu tematica de perfecţionare stabilită la începutul anului şcolar, participarea la activităţile metodice
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din şcoală şi din afara şcolii, elaborarea unor lucrări de specialitate, participarea la simpozioane si
conferinte.
Activitatea de la nivelul catedrelor şi comisii metodice s-a desfăşurat după un plan
managerial stabilit de către responsabilii catedrelor/comisiilor şi s-a centrat pe: cunoaşterea
documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de
evaluate, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea.
În semestrul I al anului şcolar 2016-2017 toate cadrele didactice s-au preocupat pentru:
alegerea manualelor, redactarea planificărilor calendaristice, parcurgerea integrală a materiei,
ritmicitatea notării, alcătuirea testelor iniţiale şi organizarea testării iniţiale de la începutul
semestrului, au participat la consfătuiri, la activităţi metodice la nivel de sector sau municipiu.
O analiză obiectivă a întregii activităţi desfăşurate în decursul semestrului I al anului şcolar
2016– 2017 presupune, în mod obligatoriu, referiri la activitatea depusă la nivelul fiecărei catedre,
conform specificului său. Demersul didactic şi educaţional a urmărit câteva priorităţi didactice:
creşterea calităţii şi menţinerea interesului pentru nou al cadrelor didactice, îmbunătăţirea constantă
a procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii
elevilor către performanţa competenţei, cultivarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
În cadrul şedinţelor cu părinţii au fost dezbătute Metodologiile de desfăşurare a examenului
de Bacalaureat 2017, a Evaluării Naţionale 2017 şi Admiterea 2017, precum şi prezentarea
Regulamentului intern abrobat de Consiliul profesoral.
Toţi elevii liceului au fost instruiti cu privire la :
-Prevederile Regulamentului Intern
-Sarcina elevului de serviciu
-Norme PSI
-Norme de Protecţie a muncii în laboratoare, cabinete, sala de sport
-Norme de protecţie civila
-Procedura operațională de Intervenţie şi gestionare a evenimentelor și situaţiilor de
violenţă în mediul şcolar
Au fost organizate lunar şedinţe ale consiliului elevilor.
Pe parcursul semestrului I au fost prezentate mai multe facultăţi elevilor din clasele a XI-a și
a XII-a în felul acesta asigurându-se orientarea şcolară şi profesională a elevilor din anii terminali.
Au fost alcătuite comisii pentru acte de indisciplină, urmărindu-se cu rigurozitate bunul mers
al unei unități școlare care şi-a pus pe primul plan educaţia socială şi profesională.
Un accent deosebit s-a pus asupra pregătirii elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de
Bacalaureat şi a celor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţionalặ, efectuându-se ore suplimentare
de consultaţii la toate disciplinele de examen şi prin susţinerera simulării, în lunile noiembrie şi
decembrie la limba română, matematică şi istorie de către toţi eleviii claselor a XI-a, XII-a şi a VIIIa.
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II. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
Comisia metodică de Limba și literatura română
Componență:
1. Prof. Dr. Olaru Cătălina - Directorul unității școlare
2. Prof. Drujinin Victor
3. Prof. Savin Loredana
5. Prof. Apetrei Angela
6. Prof. Aronescu Daniela
7. Prof. Stoica Felicia
8. Prof. Apostol Cristina
9. Prof. Velicu Valentina (profesor de limba latină)
10. Prof. Ghețu Narcisa (profesor documentarist)
Coordonator Prof. Stoica Felicia
În primul semestrul al anului școlar 2016-2017 activitatea membrilor comisiei metodice de
Limba şi literatura română s-a desfăşurat conform planului de activitate și a planului managerial
aprobat la începutul anului.
Prof. Dr. Olaru Cătălina
- a întocmit planul managerial și proiectul de activități la nivelul unității școlare
- a coordonat pregatirea unității pentru deschiderea anului școlar
- este Președintele Consiului de Administrație și al Consiliului Profesoral
- a organizat comisiile din unitatea școlară și a numit reprezentanții acestor comisii.
- a pregatit documentele pentru evaluarea externa ARACIP
- a participat la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al sectorului 1 cu directorii din
sector;
- a organizat simularea examenelor naționale la limba română, matematică și istorie din lunile
noiembrie şi decembrie
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a F şi G pentru examenul
național de Bacalaureat 2017
- a organizat concursul pentru ocuparea posturilo vacante la disciplina Limba Italiană, TIC și
Limba germană.
- a participat în cadrul corpului de experţi MEN la reevaluarea lucrărilor scrise la examenele
naţionale de bacalureat şi titularizare
- a asigurat pregătirea şi participarea elevilor la concursurile organizate de ISMB în cadrul
calendarelor CAEM
- a desfăşurat activităţi în cadrul SNAC
- a organizat activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru elevii claselor a XI-a şi a XIIa
- a sprijinit elevii la alcătuirea portofoliilor pentru admiterea la universităţile şi facultăţile
solicitate
- a participat cu lucrări la simpozioane la nivel municipal
- a scris şi a înscris un proiect la sectiunea ERASMUS +, axa K! , în parteneriat cu două ţări
din comunitatea europeană
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a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”

Prof. Drujinin Victor
- este diriginte la clasa a XII-a D.
- a continuat programul Clubul Viitorilor Diplomaţi, etapa Madrid, noiembrie 2016, împreună
cu Ambasada României la Madrid
- a coordonat delegaţia României la sesiunile Model European Parliament, din luna septembrie
2016, organizată la Sofia, Republica Bulgaria (sesiunea pentru Europa Centrala si de SudEst), din luna noiembrie 2016 organizată la Copenhaga, Regatul Danemarcei şi din luna
februarie 2017, Maastricht, Regatul Olandei, realizat în parteneriat cu organizaţii
educaţionale din 30 de state membre ale UE şi state care urmează să adere la UE
- a organizat două formări pentru tineri în cadrul programului Educaţie pentru Cetăţenie
Democratică în luna noiembrie 2016 şi ianuarie 2017.
- a planificat şi realizat proiectul Educaţie pentru Cetăţenie Democratica - Clubul Viitorilor
Diplomati. Proiectul este înscris în Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale (CAER
pozitia 1073)
- a redactat raportul activităţilor derulate în anul şcolar precedent în cadrul Calendarului
Activitatilor Extrascolare la nivel Naţional
- a organizat activitatea de diseminare a activităţilor proiectului derulat în cadrul CAEN în
Colegiul Naţional Ion Neculce.
- a organizat activităţi de pregătire remedială cu elevii care au avut slabe la teza cu subiect
unic de la finalul semestrului I.
- a organizat şedinţe cu părinţii clasei a XII-a D pentru eficientizarea pregătirii elevilor.
- Activităţile de perfecţionare la care a participat sunt următoarele:
 a urmat cursul „Eficientizarea managementului institutiilor de învăţământ
preuniversitar”
 a urmat cursul „Inovare şi schimbare în managementul instituţiilor de învăţământ
preuniversitar”
 a participat la concursul national de Experti in domeniul Managementului
Educational
 a promovat concursul national şi face parte din Corpul de Experţi în Managementul
Educaţional
Prof. Savin Loredana
- este diriginte la clasa a VII-a B
- este membru al Consiliului de Administrație
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasa a VIII-a B pentru examenul de
evaluare naţională şi clasa a XII-a C la examenul de bacalaureat
- a inițiat un club de lectură în parteneriat cu editura ART pentru eleviii de la clasele
gimnaziale pentru a-i obișnui pe elevi cu lectura
- a fost evaluator la Olimpiada de limba şi literatura romana – etapa pe sector
- a organizat olimpiadei de limba si literatura română –etapa pe şcoala; a fost professor
evaluator la această etapă.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”
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Rezultate Olimpiada de Lectură da Abilitate de Viaţă - faza pe sector:
1. Branzescu Ana, clasa a VIII-a B - premiul al II-lea
2. Boca Elena, clasa aVIII-a B - premiul al III -lea
3. Pasolea Sonia, clasa a VII-a B - premiul al III-lea
4. Mates Alexandra, clasa a V - a A - menţiune
5. Cazacu Alexandru, clasa a IX-a A - menţiune
Rezultate Olimpiada de Lectura da Abilitate de Viaţă - faza pe municipiu
1. Brânzescu Ana, clasa a VIII-a B - menţiune
Rezultate Olimpiada de Limba şi Literatura Română - faza pe sector
1. Mates Alexandra, clasa aV -a A- mentiune
2. Caramihai Antonia , clasa aVIII-a -mentiune
Rezultate Concursul ,,Egalitate şi Nediscriminare", 2016 sectiunea creaţie literară
1. Prelipceanu Alexandru, clasa a VII-a B - premiul al II -lea
2. Naciu Catalin, clasa a XII - a C - premiul al II-lea
3. Popescu Alexandra, clasa a VII-a - menţiune
Rezultate Concurs Comper - etapa I
1. Boca Elena - premiul I
2. Dobos Cristian - premiul I
3. Constantinescu Matei - premiul
4. Moisi Denisa - premiul I
5. Bratianu Daria -premiul al II-lea
6. Nistor Denisa - premiul I
7. Pasolea Sonia - premiul
8. Popescu Alexandra -premiul I
9. Bucur Robin -premiul al II -lea
10. Marcu Razvan - premiul al III-lea
11. Rădulescu Eduard - premiul al III-lea
Prof. Aronescu Daniela
- a participat la Consfătuirile profesorilor de limba română (8 sept.2016)
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Lectură ca abilitate de viaţă –
etapa pe liceu (25 oct.2016), etapa pe sector (26 nov. 2016), contestatii sector (29 nov. 2016)
şi etapa pe municipiu (29 ian 2016)
- a participat, în calitate de evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română – etapa pe
liceu (28 nov.2016)
- a realizat variante de subiecte pentru Teza cu subiect unic pentru clasa a VIII-a (7 dec.
2016)
- a fost profesor corector la Teza cu subiect unic clasa a XII-a (7 dec. 2016)
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiada Lectura ca Abilitate de viata - etapa pe sector
şi etapa pe municipiu
- a participat la activitatea de voluntariat : Creativitate în folosul comunităţii, organizată de
Casa Corpului Didactic şi Asociaţia Speranţă pentru tine, Bucureşti, cu elevi din clasa a XIa B : Mihalea Cristian, Băncilă Alina, Dumitrescu Ana-Maria, Vlad Alina (18 dec 2016)
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a vizionat spectacolul “Înșir`te mărgărite” după Victor Eftimiu, versiune scenică de Dan
Puric împreună cu 10 elevi din clasele a XI-a E si a XI-a B (22 dec 2016)
a obţinut Premiul al II-lea ,cu o lucrare publicată pe DVD cu ISBN la Simpozionul
Internaţional “Universul Ştiinţelor”, Asociatia Cultural-Stiintifica “Vasile Pogor“, Iaşi, (17
sept 2016)
a participat la conferinţa “PAPUCI MARI, papuci mici”, Tema 1-“Abilitate vs
Aptitudine”, organizata de ISMB şi Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă ”Kleine Schule”
(22 nov. 2016 )
a urmat cursul de formare organizat de CCD: Aplicaţii Google în educaţie- Începători- 15
credite (20 ian-8 feb 2017 )
a coordonat participarea elevilor la concursuri şcolare după cum urmează :
 Concursul de creatie literara si plastic din cadrul proiectului Naţional
Autoportretul, Prahova
Rezultate : Moldoveanu Miruna, PREMIUL al II-lea
Ion Irina, PREMIUL al III-lea
 Concurs Național de Creație Literară și Fotografie ,,Chipul Toamnei” , Timiş
Rezultate : Mihalea Cristian, DIPLOMA DE MERIT
Băncilă Alina, DIPLOMA DE MERIT
 Egalitate şi nediscriminare, Bucuresti , Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării , Universitatea Crestina ,,Dimitrie Cantemir”
Rezultate : Băncilă Alina, PREMIUL I
Dumitrescu Ana-Maria, MENŢIUNE
 Concursul national de jurnalism şi fotografie Privesc (prin) obiectiv, Baia Mare
Rezultate : Băncilă Alina, MENŢIUNE
 Proiectul Educativ Național „Sărbătorile românilor de pretutindeni”, Vremea
colindelor, CAERI, poz. 344, MENCS 25981/28.01.2016, Botosani
Rezultate : Mihalea Cristian, PREMIUL I
Băncilă Alina, MENŢIUNE
 Concursul județean, File din poveste, Ploieşti, CAER jud. Prahova. poziţia. 22
 Concursul regional de creaţie literară / eseu "Mihai Eminescu", Slobozia,
Rezultate: Mihalea Cristian (eseu), PREMIUL al II-lea
Ion Irina (poezie), MENTIUNE

Prof. Apetrei Angela
- este diriginte la clasa a XI-a G
- a elaborat subiectele pentru Olimpiada de Limba și literatura română etapa pe școală şi
pentru teza cu unic subiect la limba română din luna decembrie;
- a asigurat pregătirea elevilor de clasa a VIII-a A pentru examenul de Evaluare Natională: in
fiecare zi de luni între orele 13,00 – 14,00
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiadele și concursurile școlare:
 Olimpiada de Limba și literatura româna etapa pe sector
- a fost profesor evaluator la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa pe sector din
26.11.2016 organizată la Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”; şi la contestații din 29.11.2016.
- a participat la activitățile de perfecționare, simpozioane, proiecte:
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a participat la Concursului judeţean „File din poveste” organizat de Liceul Teoretic Nicolae
Iorga din judeţul Prahova; eleva Savoiu Sabrina a obţinut o mențiune
a urmat cursul de formare Aplicații Google în educație – 15 credite,organizat de Casa
Corpului Didactic, București.

Prof. Ghețu Narcisa – profesor documentarist
- este diriginte la clasa a VI-a A
- a încheiat un parteneriat educaţional cu Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil”
- a organizat activitatea ,,Valorizează-te: Învaţă limbi straine şi perfecţionează-te”
- în data de 27.09.2016.
- a organizat în cadrul Clubului European, activitatea ,,Ziua europeană a limbilor”
- a participat la Conferinţa Internaţională a Nedisccriminării şi Egalităţii de Şanse.
- a participat la concursul de creatie literară Egalitate şi Nediscriminare cu elevii de la clasa
aV-a B
- a participat la schimbul de experienţă cu Casa Corpului Didactic Bucureşti cu tema ,,Accesul
la informaţia online”
- a participat la proiectul ,,Educaţie fără graniţe” derulat de S.C. Integraledu în colaborare cu
Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”
- a încheiat un parteneriat educaţional cu Şcoala gimnazială pentru deficienţi de vedere, în
data de 29.11.2016
- a participat la Târgul de Crăciun organizat la Şcoala gimnazială pentru deficienţi de vedere ,
în data de 15.12.2016
- a participat la olimpiada de istorie, etapa pe şcoală, organizată în luna decembrie 2016
Prof. Stoica Felicia
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de limba română, olimpiada de lectura la nivelul
şcolii.
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la etapa pe sector şi pe municipiu a Olimpiadei
de Lectură.
- a asigurat pregătirea elevilor Craciunescu Teodora, clasa a V-a B, Ene Iarina, a VI-a B, şi
Dumitrache Melisa, clasa a IX-a F pentru participarea la etapa pe muncipiu a olimpiadei de
Lectură.
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de limba română, Olimpiada de Limba şi
literatura română la nivelul unităţii de învăţământ.
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la etapa pe sector a Olimpiadei de Limba şi
literatura română.
- a asigurat pregătirea elevilor pentru etapa pe sector a Olimpiadei de Limba şi literatura.
Premii:
 Crăciunescu Teodora, clasa a V-a B – Premiul II
 Vasilescu Cezar, clasa a VI-a B - Premiul II
 Lunganu Stefan, clasa a VI-a B - Mentiune
- a participat cu elevii la concursul de creatie literara Poveste de Crăciun – secţiunea proză
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unde a obţinut premiile:
 Ene Iarina, clasa a VI-a B - Menţiune
 Ionescu Maria Elena, clasa a IX-F - Menţiune
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”

Prof. Apostol Cristina
- a organizat pentru elevii clasei a X-a B vizionarea piesei de teatru ,,I, Hamlet” la Teatrul
Excelsior în cadrul Festivalului de teatru pentru tineri (piesa realizată cu fonduri europene
cu intrare gratuită)
- a realizat subiectele pentru simularea de bacalaureat, pentru clasa a XII-a
- a participat la olimpiada de limba si literature romana, faza pe scoala ca profesor asistent şi
evaluator
- a organizat serbarea de Craciun cu clasa a X-a B
Prof. Velicu Valentina
-

a evaluat elevii care au susţinut examenele de diferențe la limba latină
a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă, etapa pe sector
a susținut teza de doctorat în domeniul Filologie (Metamorfozele ovidiene în dialog cu
literatura română modernă și postmodernă)
a propus subiecte pentru olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector, la clasa a X-a
a fost profesor evaluator la olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector
rezultate la olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector:
1.
2.
3.
4.

Moisii Denisa, clasa a VIII-a B: premiul I
Ghenea Maria, clasa a IX-a G: premiul II
Brânzescu Ana-Maria, clasa a VIII-a B: mențiune
Neagu Marina, clasa a IX-a G: mențiune
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Comisia metodică de Limbi moderne
Componență:
Prof. Florescu Iulia (limba engleză)
Prof. Orzată Oana (limba engleză)
Prof. Ionescu Marieta (limba engleză)
Prof. Goia Aurora (limba engleză)
Prof. Gheorghe Consuela (limba franceză)
Prof. Duică Domnica (limba franceză)
Prof. Sârbu Cristina (limba germană)
Prof. Chiriac Monica (limba germană)
Prof. Niţu Ioana (limba italiană)
Prof. Ghiţă Valentin (limba italiană)
Prof. Abdula Mechifire (limba italiană)
Prof. Federico Collesei (limba italiană)
Responsabil Prof. Florescu Iulia
D-na prof. Florescu Iulia:
- este diriginte la clasa a X-a D
- este coordonatorul comisiei metodice de Limbi străine
- este membru în Comisia de Curriculum
- a participat la Consfătuirile pentru Limba engleză
- a participat ca profesor examinator la sesiunea de examene pentru competențele lingvistice
ECL, sesiunea decembrie, 2016.
- a organizat etapa pe școală a Olimpiadei de limba engleza
- a făcut parte din Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor asupra punctajului/calificativului
acordat de Consiliul de Administraţie
Prof. Orzață Oana
- este diriginte la clasa a IX-a D
- a asigurat pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limba Engleză etapa pe şcoala; 11
elevi s-au calificat la etapa pe sector.
- a fost profesor examinator la Olimpiada de Limba Engleză, etapa pe şcoală
- a participat ca examinator la sesiunea ECL din decembrie 2016.
- a făcut parte din comisia de evaluare la concursul pentru ocuparea posturilor organizate în
şcoală la disciplina Limba Italiană.
Prof. Goia Aurora
- este diriginte la clasa XI-a E
- a asigurat suplimentar pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de limba engleză în
mod; sunt elevi calificaţi la etapa pe sector;
- a participat la Olimpiadele de limba engleză (faza pe şcoală şi cea pe sector), olimpiada de
limba franceză (faza pe sector) şi olimpiada de limba română (faza pe sector) ca profesor
asistent şi profesor evaluator (limba engleză);
- a organizat participarea la spectacole de teatru cu elevii claselor 9 E, 10 E, 11 E si 12 E.
- Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
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 a susţinut două rapoarte de cercetare ştiinţifică în cadrul programului doctoral la care
este înscrisă;
 este masterand la un nou program în cadrul Universităţii din Bucuresti.
Prof. Ionescu Marieta
- este diriginte la clasa a XI-a D
- a organizat împreună cu colegii din cadrul catedrei de Limba Engleză olimpiada de engleză
etapa pe şcoală.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasele a IX, a XI respectiv a XII pentru olimpiada de limba
engleză (faza pe sector).
- a fost cu elevii clasei a XI-a D la Târgul de carte "Gaudeamus".
- a participat la o lansarea de carte organizată de British Council.
- a organizat o vizită cu elevii clasei a XI-a D la Biblioteca Universitară în cursul lunii
decembrie.
Prof. Sârbu Cristina
- este diriginte la clasa a VII-a A
- a organizat împreună cu dna profesoară de biologie Lazăr Irina, pentru elevii clasei a VII-a
A o excursie la ”Casa Experimentelor”
- a participat la ”Ziua Limbilor Europene” organizată în cadrul Colegiului Naţional Ion
Neculce, atât la programul artistic cu un elev de clasa a VI-a, cât și la expoziția de postere
tematice cu elevi din diverse clase
- a elaborat și implementat un proiect cu tematica de cultură și civilizație germană în limba
germană, cu titlul ”Landeskunde Wettbewerb” înscris în CAEM împreună cu prof. Chiriac
Monica, proiect ce se va finaliza în iunie 2017
- a organizat selecția elevilor care s-au înscris la olimpiada de limbă germană, şi a asigurat
pregătirea elevilor calificați.
- a elaborat subiectele pentru olimpiada de limba germană faza pe școală
- a făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză faza pe școală în
calitate de secretar și profesor evaluator
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor calificați la etapa pe sector a olimpiadei de
limba engleză
- a participat la Conferinţa în limba engleză ”17th Rate Conference Bucharest”, ”To be or
Not to be a Good Teacher” în cadrul Colegiului Național ”Mihai Viteazul”, în perioada 2830.10.2016
- a urmat cursul de formare continua Aplicaţii Google în educaţie –începători (20 ian-8
febr.2017) organizat de CCD Bucureşti.
Prof. Chiriac Monica
- a organizat, împreună cu diriginta clasei a XI-a A o excursie la la Brașov în cadrul
proiectului înscris în CAEM ”Istoria ocupațiilor” în perioada 18-20 noiembrie 2016
- a elaborat și implementat împreuna cu dna profesoară Sârbu Cristina proiectul educaţional
”Landeskunde Wettbewerb” înscris în CAEM cu tematica Civilizație și Cultura Germană.
- a coordonat activitatea elevilor în cadrul festivalului ”Limbilor Europene” ce a avut loc în
cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce
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-

a organizat selecția la nivel de liceu a elevilor participanți la Olimpiada de limba germană, și
a a sigurat pregătirea suplimentară a acestora.

Prof. Gheorghe Consuela
- este diriginte la clasa a IX-a C
- a participat, alături de colegi la consfătuirile ce au avut loc la liceul Cervantes
- în luna septembrie a organizat şi coordonat activitatea desfăşurata în cadrul “Zilei Limbilor
Străine“, activitate ce a avut loc în cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce în parteneriat cu
Colegiul Naţional Grigore Moisil şi Colegiul Naţional Aurel Vlaicu.
- a asigurat pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiada de limba franceză şi la
concursurile specifice disciplinei Limba franceză.
- în luna ianuarie a organizat etapa pe şcoala a olimpiadei de limba franceză.
- a asigurat pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru susţinerii probelor lingvistice din cadrul
examenului de bacalaureat.
- în calitate de profesor diriginte al clasei a IX-a C s-a ocupat de buna integrare a elevilor, de
realizarea tuturor documentelor specifice orei de dirigentie, de participarea la toate
activităţile şcolare din cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce.
Prof. Duică Domnica
- a participat în calitate de organizator la “Ziua europeana a limbilor straine” în cadrul unui
parteneriat cu Colegiul National Aurel Vlaicu şi Colegiul Naţional Grigore Moisil
- a participat în calitate de organizator şi evaluator la etapa pe şcoală a olimpiadei de limba
franceză şi a asigurat pregătirea elevilor.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele a XII-a pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- Activitatea metodico - ştiinţifică/perfecţionare :
 a participat la consfatuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie
 a participat la cursul de perfectionare ştiinţifică “Linguistique appliquée à la
didactique“ susţinut de Prof. Dr .Henri Portine de la Universitatea BordeauxMontaigne, Franţa.
Prof. Niţu Ioana:
- a participat la consfătuirile de limba italiană
- a efectuat inspecţiile pentru concursul de ocuparea a posturilor la limba italiană
- redactat subiectele şi a evaluat profesorii pentru concursul de ocuparea a posturilor la limba
italiană
- a colaborat cu centrul de carte străină Sitka, pentru achiziţionarea de material didactic
suplimentar pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a
- a făcut demersurile neecsare pentru modernizarea cabinetelor de limba italiana cu un
calculator nou cât şi cu alte dotări necesare bunei funcţionări a orelor în aceste cabinete
- a asigurat pregatirea suplimentară a elevilor participanţi la olimpiada de limba italiană
- a coordonat elevii pentru a participa la festivalul “Festlettura”
- - a îndrumat evaluat şi corecat lucrările elevilor de la clasele a VII-a şi a VIII-a pentru
participarea la Concursul Internaţional de compunere în Limba Italiană
- a organizat şi a redactat subiectele pentru etapa pe şcoală a olimpiadei de limba italiană
- a redactat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe municipiu
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-

a redactat subiectele pentru examenele de diferenţă
a sigurat instruirea elevilor pentru Proba C a examenului de Bacalaureat Competenţele la
limba italiana pentru pregătirea atestatelor la limba Italiană.
a participat împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură
a realizat prezentarea liceului în Limba italiană pentru viitoare colaborări cu şcoli din Italia.

Prof. Abdula Mechifire
- a făcut parte din comisia de evaluare pentru examentul de admitere la clasa a IX-a intensiv
italiană
- a selectat şi pregătit elevii din clasa a IX-a G pentru olimpiada de limbă italiană.
- a promovat concursul ”Festlettura” organizat de Institutul Italian de cultură ”Vito Grasso”
şi catedra de limbă italiană a Universităţii Bucureşti.
- a participat în organzarea şi diseminarea proiectelui Erasmus+ : ”Strong Young Minds”
organizat de Asociaţia Ask Yourself în parteneriat cu Colegiul National ”Ion Neculce”.
- a continuat activitatea de colaborare în Proiectul Erasmus+ (împreună cu şcolile partenere
- din Italia, Germania, Franţa, Suedia, Ungaria pentru depunerea noului proiect de aplicare
2016-2019.
- predă un curs de limba italiană în cadrul PROEDUS organizat de Primaria Capitalei.
Prof. Ghiţă Valentin
- susţine cursul de limba italiană pentru clasa a IV-a pentru admiterea la clasa a V-a intensiv
italiană 2017-2018;
- a asigurat ore suplimentare de pregătire pentru olimpiadele școlare la clasele a VIII-a B, a
IX-a G, a X-a G;
- a elaborat subiectele pentru olimpiada de limba italiană, faza pe școală, şi a evaluat lucrările
elevilor participanţi;
- a organizat concursul Quanto sei bravo in italiano la clasa a VI-a A;
- a participat la Serile italiene organizate de Institutul Italia de cultură în colaborare cu
Universitatea din București, la Cinema italiano cu elevi din clasele a IX-a G, a X-a G;
- a asigurat ore suplimentare pentru pregătirea elevilor de liceu în vederea susținerii atestatului
de limbă CILS la Institutul Italian de Cultură;
- a tradus notele biobliografice din volumul Verba volant. Antologie de poezie românoitaliană, Editura Anamarol, București, 2016;
- a participat la sesiunea de comunicări științifice din cadrul departamentului de Literatură
comparată al Facultății de Litere, Universitatea din București: Om, decor, obiect. Lucrare
susținută: Obiectul, calea sigură spre obsesie (în curs de apariție în volum colectiv);
- publicații:
Limba și literatura română, peste 100 de subiecte pentru examenul de bacalaureat,
Editura Stef, Iași, 2016.
L’italiano di base - elementi grammaticali, libro dello studente, Editura Stef, Iași,
2017.
Prof. Federico Collesei
- este lector Italian și susține ore la clasele bilingve.
- a coordonat eleviii care au fost invitați să participe la concursul de analiză a literaturii
italiene Festlettura 2017.
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-

a colaborat cu şcoli din comunitatea europeană pentru realizarea unor proiecte europene pe
domeniul didacticii
a îndrumat evaluat şi corecat lucrările elevilor pentru participarea la Concursul Internaţional
de compunere în Limba Italiană
a realizat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe şcoală
a organizat şi a evaluat lucrările elevilor laetapa pe şcoală a olimpiadei de limba italiană
a redactat subiectele pentru olimpiada de limba italiană etapa pe municipiu
a redactat subiectele pentru examenele de diferenţă la limba italiană
a coordonat elevii cu privire la competenţele la limba italiana şi pentru pregătirea atestatelor
la clasa a XII-a .
a efectuat ore de pregătire pentru elevii claselor a XII-a care susţin competenţele la limba
italiană
a participat, împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură
a realizat prezentarea liceului în Limba italiană pentru viitoare colaborări cu şcoli din Italia.

Comisia metodică de Istorie și Geografie
Componență:
Prof. Dr. Tudorică Aurelian (istorie)
Prof. Tudorică Rodica (istorie)
Prof. Gheţu Narcisa (istorie)
Prof. Federico Collesei (lector italian)
Prof. Mincan Vlăsceanu Florea (geografie)
Prof. Duță Natalia (geografie)
Prof. Toth Simona (geografie)
Responsabil Prof. Dr. Tudorică Aurelian
În cadrul subcomisiei de istorie:
În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, catedra de istorie de la Colegiul Naţional ”Ion
Neculce” a avut următoarea componenţă: prof.dr. Aurelian Tudorică - şeful catedrei de istorie, prof.
Rodica Sofica Tudorică, prof. Gheţu Narcisa şi prof. Federico Collesei (lector din Italia) - membri.
Prof. Dr. Tudorică Aurelian:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este membru în Consiliul de Curriculum
- este diriginte la clasa a X-a F
- a fost membru în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct
din Colegiul Naţional «Ion Neculce», în octombrie-noiembrie 2016.
- a fost numit preşedinte al Comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor didactice / vacante/ rezevate din Colegiul Naţional
«Ion Neculce», în octombrie 2016, ca şi al Comisiei pentru testarea personalului fără studii
corespunzătoare postului din unitatea noastră de învăţământ, în noiembrie 2016.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasa a XII-a pentru simularea naţională şi pentru examenul
de bacalaureat 2017
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-

-

-

-

-

a asigurat pregătirea elevilor clasei a IX-a D pentru olimpiada de istorie; Elevul Chivu
Andrei s-a calificat la etapa pe municipiu al acestei olimpiade.
a participat la acţiunile organizate la nivel de catedră, de arie curriculară şi la nivel I.S.M.B.:
consfătuiri desfăşurate la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (17 sept. 2016) şi lecţia deschisă
desfăşurată la Liceul M. Cervantes ( 2 nov. 2016).
a aplicat strategii didactice şi probe de evaluare în funcţie de parcursul individualizat al
elevilor: capabili de performanţă, cu dificultăţi de învăţare, cu C.E.S. (Rusu Aniela, clasa a
XI-a E)
În domeniul activităţilor extracurriculare, a participat la:
 acţiunile comemorative cuprinse în Planul managerial al catedrei şi ISMB, dedicate
atât Zilei Naţionale a României, din 27 noiembrie 2016 cât şi Holocaustului,
9octombrie 2015;
 acţiunile derulate prin parteneriatele educaţionale la care şi Colegiului Naţional «Ion
Neculce» este parte.
În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii clasei a X-a F, la următoarele
activităţi:
 a coordonat grupul de elevi care a reprezentat Colegiul Naţional Ion Neculce la
Conferinţa internaţională a nediscriminării şi egalităţii de şanse Nedes 2016,
organizată la Palatul Parlamentului în 16 noiembrie 2016,
 a coordonat grupul de elevi care a participat în cadrul concursului Egalitate şi
nediscriminare organizată la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, în 22
decembrie 2016.
a urmat cursul de formare continua Aplicaţii Google în educaţie –începători (20 ian-8
febr.2017) organizat de CCD Bucureşti.

Prof. Tudorica Rodica:
-

-

-

este diriginte la clasa a XII-a C
a asigurat pregătirea elevilor clasei a IX-a E pentru olimpiada de istorie şi pentru participarea
la concursului Istorie şi societate în dimensiune virtuală. Eleva Dospina Andrei s-a calificat
la etapa pe municipiu.
a organizat următoarele evenimentele comemorative:
 Omagierea Zilei Naţionale a României, 27.11.2016
 Dezbatere cu tema Să reflectăm asupra Holocaustului, 9.10.2016
a organizat următoarele activităţi extracurriculare, din cadrul proiectelor/ parteneriatelor
educaţionale la care participă şi Colegiul Naţional « Ion Neculce»:
 a elaborat, împreună cu prof. Drăguleţ Andreea, proiectul educational Fii tolerant
într-o lume multietnică!
 a organizat şi desfăşurat activităţi în cadrul proiectului educaţional: Fii tolerant întro lume multietnică! în cadrul Parteneriatul pentru Educaţie Civitas : Work-shop prezentarea unor noţiuni de bază referitoare la discriminare şi studiu de caz
(segregare etnică); Masă rotundă pe tema segregării, a prejudecăţilor şi a
stereotipiilor entice; Seminar cu tema: Holocaustul, combaterea discriminării,
rasismului şi xenofobiei; Întâlnirea finală cu reprezentanţi ai şcolilor partenere şi
CSJDO;
14

-

-

-

 a organizat şi defăşurat activităţi în cadrul proiectului înscris în CAEM: Valori
comune, culturi diferite
a coordonat grupul de elevi care a reprezentat unitatea de învăţământ la Conferinţa
internaţională a nediscriminării şi egalităţii de şanse Nedes 2016, organizată la Palatul
Parlamentului în 16 noiembrie 2016,
a coordonat grupul de elevi care fost premiat în cadrul concursului Egalitate şi
nediscriminare organizată la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, în 22 decembrie
2016.
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”
Premii: Concursul Istorie şi societate în dimensiune virtuală
Menţiune, Pop Marian, clasa a XII-a A,

În cadrul subcomisiei de geografie:
Prof. Duță Natalia:
- este diriginte la clasa a XII-a F
- este secretarul Consiliului Profesoral
- a susţinut inspecţia finală pentru obţinerea gradului didactic I la 27 Octombrie 2016, la care a
obţinut nota 10 şi a susţinut lucrarea metodico-ştiintifica cu titlul ”Valorificarea cadrului
geografic al Municipiului Bucuresti în procesul educativ”.
- a organizat olimpiada de geografie faza pe școala:
 nr participanti: 15 elevi
 calificati la etapa pe sector: 9 elevi
- a organizat concursul ”Terra”
 nr participanti: 13 elevi
 calificați la etapa pe sector: 4 elevi
 calificați la etapa pe municipiu: 1 elev (Vasilescu Cezar, clasa aVI-a B)
- a participat ca profesor supraveghetor şi evaluator la concursul „Terra”;
- a participat la activităţile metodice la nivel de sector şi municipiu: consfatuiri, lectii
- a realizat, în parteneriat cu Factultatea de Hidrotehnică, activitatea din data de 13 Decembrie
2016 cu elevii claselor a XI-a D şi a XII-a F cu tema ”Apa, resursa a hidrosferei”.
- a asigurat pregătirea elevilor din clasele a XII-a F şi a XII-a G pentru examenul de
Bacalaureat 2017 proba E(d)
Prof. Toth Simona
-

a asigurat pregătirea elevilor din clasa a XII-a D pentru examenul de bacalaureat proba E(d)
a asigurat pregătirea elevilor elevilor pentru olimpiada de geografie etapa pe şcoala din data
de 20.12.2016; Elevii Crăciunescu Teodora, El Ibrahim Amer, Popescu Vlad Cristian din
clasa a V-a B s-au calificat pentru faza pe sector.
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-

a urmat, în luna septembrie 2016, cursul “Abilitarea corpului de profesori metodisti din
învăţământul preuniversitar” organizat de CCD Bucuresti unde a acumulat 10 credite
transferabile.

Comisia metodică de Matematică
Prof. Paterău Vasile
Prof. Zaman Eugenia
Prof. Păun Cristina
Prof. Taflaru Carmen
Prof. Ionescu Marius
Prof. Jianu Daniela
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 sa desfășurat în unitate în semestrul I;
- este coautor la culegerea „BACALAUREAT-2017”- editura Gill ISBN 978-606-500-070-4
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.
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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”.
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-

-

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.

Comisia metodică de Fizică
Componență:
Prof. Sala Carmen
Prof. Popescu Carmen
Prof. Neculae Carmen
Prof. Peţanca Ioan
Prof. Ionescu Alexandra
Responsabil prof. Popescu Carmen
Prof. Sala Carmen
- este membru în Consiliul de Administraţie desfăşurând activităţi specifice membrilor acestei
comisii.
- a făcut parte din comisia de evaluare pentru concursul de directori şi directori adjuncţi
organizat în perioada octombrie-decembrie
- este diriginte la clasa a XI-a F
- a participat la întâlnirile comisiei metodice la nivel de municipiu.
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare organizate la
disciplina fizică.
Prof. Popescu Carmen:
- este responsabilul catedrei de fizică;
- este diriginte la clasa a IX-a F
- este membru în Comisia de Curriculum,
- este Preşedintele Comisiei pentru cercetare disciplinară;
- a conceput Regulamentul Intern al Colegiului adaptat dupa ROFUIP 2016
- a conceput Normele de bună comunicare între părinți și unitatea școlară
- a participat la activitățile comisiei metodice la nivel de sector și municipiu;
- a efectuat ore suplimentare de pregatire Bacalaureat la clasele a XII-a B
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare organizate la
disciplina fizică
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Prof.
-

Neculae Carmen:
este diriginte la clasa a XII-a A
este membru în Comisia pentru acordarea burselor;
este membru în Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice;
coordonează serviciul pe școală a elevilor.
a participat la activitățile comisiei metodice la nivel de sector și municipiu;
a participat la olimpiada de fizică, faza pe sector, în calitate de profesor evaluator;
a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii clasei a-XII-a A și E care susţin examenul
de Bacalaureat la fizică.

Prof. Peţanca Ioan
- a participat ca asistent la olimpiada de limba română etapa pe sector
- a participat la activitățile comisiei metodice la nivel de sector și municipiu;
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare organizate la
disciplina fizică

Comisia metodică de Chimie și Biologie
Componență:
Prof. Mihăilescu Mihaela
Prof. Alan Ionela
Prof. Drăguleț Andreea
Prof. Lazăr Irina
Prof. Cheran Ionica
Prof. Delcea Constantin
Responsabil prof. DrăgulețAndreea
Prof. Mihăilescu Mihaela:
- este reprezentatul sindicatului din învățământ Spiru Haret în unitatea noastră
- este membru în Consiliul de Administraţie din partea sindicatului ca observator;
- este diriginte la clasa a XII-a B
- a participat ca membru în comisia de organizare a olimpiadei de chimie etapa pe sector.
- a efectuat ore suplimentare de pregatire cu elevii claselor a VIII-a şi a X-a pentru concursurile
scolare; şi clasa a XII-a pentru bacalaureat;
- a participat la concursul de chimie “Lazăr Edeleanu“ ca membru în comisie şi ca evaluator,
eleva Boca Elena de la clasa a VIII-a B s-a calificat la etapa pe municipiu al acestui concurs;
- a participat la olimpiada de chimie etapa pe sector ca membru în comisie şi ca evaluator;
Boca Elena de la clasa a VIII-a B s-a calificat la etapa pe municipiu al acestui concurs;
- a participat ca profesor supraveghetor la concursul de lectură de la clasele V-VIII de la Şcoala
Gimnazială “Sfântul Nicolae“;
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a participat ca lider de sindicat la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct şi în comisiile pentru validarea rezultatelor concursului;

Prof. Alan Ionela:
- este membru în Consiliul Consultativ al ISMB la disciplina chimie
- a participat la olimpiada de chimie etapa pe sector şi pe municipiu în comisia de organizare și
evaluare.
- a participat la Concursul de chimie ”Lazăr Edelenu” etapa pe municipiu în în comisia de
organizare și evaluare.
- a organizat o vizită la ”Muzeul de Geologie”, cu elevii clasei a IX-a
- este colaborator la Revistei de Fizică şi Chimie
- a obţinut un Brevet de Invenţie pentru descoperirea unui material compozit decorativ
- a publicat un articol în ”Jounal of Thermal and Analythical Chalorimetry”
Prof. Drăguleț Andreea:
- este diriginte la clasa a XII-a E
- este coordonatorul Comisiei de proiecte și programe educaționale extracurriculare
desfășurând activități specifice.
- este membru în comisia de Curriculum
- a realizat ore de pregătire suplimentară la clasa a XII-a B și E pentru examenul de bacalaurea
- a elaborat, împreună cu prof. Tudorică Rodica, proiectul educaţional Fii tolerant într-o lume
multietnică!
- a organizat si desfăşurat activităţile în cadrul proiectului educaţional Fii tolerant într-o lume
multietnică! în colaborare cu Primăria Municipiului Bucuresti în cadrul Parteneriatul pentru
Educaţie Civitas astfel s-au organizat : Work-shop - prezentarea unor noţiuni de bază
referitoare la discriminare şi studiu de caz (segregare etnică); Masă rotundă pe tema
segregării, a prejudecăţilor şi a stereotipiilor entice; Seminar cu tema: Holocaustul,
combaterea discriminării, rasismului şi xenofobiei; Întâlnirea finală cu reprezentanţi ai
şcolilor partenere şi CSJDO;
- a organizat activităţi în cadrul proiectului înscris în CAEM: Valori comune, culturi diferite
- a participat la concursul de chimie “Lazăr Edeleanu“ ca membru în comisie şi ca evaluator
- a organizat întâlniri ale reprezentanţilor universităţilor şi facultăţilor din Bucureşti penrtu
eleviii claselor a XII-a în cadrul activităţilor de orientare profesională a acestora
- a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti
Prof. Lazăr Irina:
- este diriginte la clasa a V-a A.
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe școală
- a fost profesor asistent la Olimpiada de Fizica – etapa pe sector
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-

a asigurat pregătirea elevilor pentru Olimpiada de biologie, pentru Concursul ”Sanitarii
pricepuți”, pentru Concursul Naţional „G.E.Palade”și pentru Examenul de Bacalaureat;
a participat cu elevii clasei a VII-a A la activitațile susținute de „Asociația pentru Formare”,
desfășurate la „Casa Experimentelor”;
a participat la Conferința „Dimensiunea socială a horticulturii”, care s-a defăşurat la
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinara – București și a organizat
întâlniri ale elevilor de liceu cu profesorii acestei universități, în vederea cunoașterii ofertei de
studiu ;
a organizat Serbărea de Crăciun cu elevii clasei a V-a A, împreună cu profesorii Olteanu Iulia
și Abdula Mechifire;
a participat la Proiectul educațional “Ne informăm, conștientizăm și protejăm” organizat de
Primăria Municipiului București;
a organizat o lecție interactive și a unui concurs de desen cu tema „Bicicleta, prietena orașului
curat”, organizate cu ocazia evenimentului ”Săptămâna europeană a mobilității” de către
Primăria Municipiului București.
a urmat la cursul de perfectionare “Aplicaţiile Google în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti
Premii Olimpiada de Biologie –etapa pe sector :
 Premiul II: Guranda Myriam, clasa a VII-a A
 Premiul III: Mihaiescu Bogdan, clasa a IX-a F
 Menţiune: Dumitrache Adriana, clasa a IX-a F

Prof. Cheran Ionica:
- este profesor metodist ISMB
- este Președinte al Cercului Pedagogic, sector 1
- este membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Biologie al ISMB
- este membru în Corpul Naţional de Experți în Managementul Educațional
- a realizat baza de date a profesorilor de biologie, sectorul 1
- a participat la întâlnirile metodice desfășurate la nivelul ISMB
- a coordonat activităților metodice şi de specialitate desfășurate la nivelul sectorului 1
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe şcoală
- a asigurat pregătirea elevilor participanți la olimpiada de biologie pentru etapa pe şcoală, şi
sector
- a asigurat pregătirea elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat
- a fost Vicepreședinte în Comisia de organizare şi desfășurare a Olimpiadei de Biologie, etapa
pe sector organizată Liceul Teoretic Nicolae Iorga
- a elaborat subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, etapa pe sector, clasa a X-a
- a fost profesor evaluator în cadrul Comisiei Naționale de Reevaluare a lucrărilor din cadrul
Examenului de Bacalaureat 2016
- a participat la Conferinţa ”Dimensiunea Socială a Horticulturii”, desfăşurată la Universitatea
de Ştiinţe Agricole
- a participare, în calitate de supraveghetor, la tezele cu subiect unic desfășurate la Colegiul
Naţional Ion Neculce
- Rezultate Olimpiada de Biologie
Etapa pe sector
 Premiul I- Mirică Iulia 10 F
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 Premiul III - Ionescu Andreas 10 B
 Premiul III – Cazacu Alexandru 9A
 Mențiune – Galbenu Vlad 9 A
 Mențiune – Chircu Remus 9C
 Mențiune - But Alexandra 10 F
 Mențiune – Seremet Radu 10 F
Cursuri de perfecționare:
 Metodica predării - învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ
preuniversitar (30 de credite)
 Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar (30 de credite)
 Inovare si schimbare in managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar (30 de
credite)

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.
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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.
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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 IIIlea.
a participat la Simozionul “Educaţie = creativitate, implicare, profesionalism”, Ed.II,
Bucuresti cu Lucrarea: “Folosirea metodelor interactive la clasă”
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Comisia metodică pentru disciplinele socio-umane
Prof. Buruciuc Lucica (Logică, Filosofie şi Sociologie)
Prof. Popescu Maria Mihaela (Economie şi Educaţie antreprenorială)
Prof. Tomescu Mădălina (Cultură civică)
Prof. Mihaiţă Mihai (Psihologie)
Prof. Prof. Anghel Ramona (Consilier psihopedagogic)
Responsabil prof. Buruciuc Lucica
Prof. Buruciuc Lucia (Logică, Filosofie şi Sociologie):
- este coordonatorul comisie de științe socio-umane
- este diriginte la clasa IX-a E
- a participat la activităţile metodice organizate la nivel de municipiu şi de sector.
- a organizat olimpiada la disciplinele socio-umane etapa pe școală.
- a fost membru al Comisiei pentru rezolvarea contestaţiilor asupra punctajului/calificativului
acordat de Consiliul de Administratie la evaluarea anuală a cadrelor didactice.
- a participat în calitate de evaluator la Olimpiada pentru disciplinele socio-umane - etapa pe
sector.
Prof. Popescu Maria Mihaela (Economie şi educaţie antreprenorială)
- este secretarul Consiliului de Administraţie
- este diriginte la clasa a XI-a A
- a elaborat proiectul educaţional ,,Istoria Ocupaţiilor - meşteşugul olăritului”- editia a II-a
înscris în calendarul CAEM 2017.
- a asigurat pregatirea elevilor pentru olimpiada de economie şi educaţie antreprenorială ; s-au
calificat trei elevi la etapa pe sector.
- a participat cu elevi din clasele a XI-a la conferinţele desfăşurate la ASE în sala Aula Magna
în luna octombrie 2016 de către BOOKLAND.
- a colaborat în proiectul de promovare a ANAF - partea de Asigurari ce s-a desfăşurat în
semestrul I. în aceste proiect au participat activ eleviii din toate clasele a XI- a .
- a organizat împreună cu doamna profesoară Monica Chiriac o deplasare cu eleviii clasei a XIa A, la Braşov, în cadrul activităţii: “Tradiţii Ardelene în olărit” din proiectul educaţional
,,Istoria Ocupaţiilor - meşteşugul olăritului”
- a selectat şi a pregătit elevi din clasa a X-a A pentru concursul transdiciplinar ,,Istorie şi
societate în dimensiune virtuală” în colaborare profesorul de informatică Boca Alina pentru
partea de pagini web ; elevul Machedon Andrei s-a calificat la etapa naţională a acestui
concurs.
- a selectat echipele de elevi din clasele a X-a G, a X-a E şi a X-a B pentru concursul naţional
,,Compania Anului" organizat de Junior Achievement şi a a sigurat pregătirea lor pentru
participarea la concurs.
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a urmat cursul de formare ,,Resurse educaţionale pentru profesori într-o şcoală nouă''
organizat de CCD Bucuresti la Predeal octombrie 2016.

Prof. Anghel Ramona
- este profesor metodist I.S.M.B.
- a fost membru în echipa proiectului CIVITAS ”Fii tolerant într-o lume multietnică”,
desfăşurat în noiembrie 2016
- a facilitat desfăşurarea în şcoală a „Studiului privind opţiunile şcolare şi profesionale ale
elevilor din clasa a VIII-a”, anul şcolar 2017 – 2018, realizat de C.M.B.R.A.E.
- a participat la organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-umane, etapa pe şcoală şi a pregătit
elevii participanţi la etapa pe sector a olimpiadei de psihologie
- a participat la Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse, NEDES
2016, cu lucrarea „Discriminarea în şcoală – o perspectivă psihologică”, 15 noiembrie
2016, Bucureşti
- a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector sau municipiu
Prof. Mihai Cătălin (psihologie)
- a organizat olimpiada de socio-umane pe şcoală la disciplina psihologie; eleva Roşca Elena
de la clasa a XI-a G a participat la etapa pe sector la această disciplină
- a fost membru în comisia de organizare a olimpiadei de socio-umane, etapa pe municipiu
- a consiliat elevii de la clasele unde predă pentru diverse situaţii şcolare
Prof. Tomescu Mădălina (Cultură civică)
- a asigurat pregătirea elevilor pentru Concursul Național ”Egalitate și nediscriminare”,
ediția a 9-a, 2016;
- a asigurat pregătirea elevilor pentru Concursul Național ”Mesajul meu antidrog”, ediția a
XIV-a, 2017;
- a coordonat în calitate de manager proiectul Promovarea nediscriminării și egalității de
șanse în societatea contemporană.
- a organizat Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse. Ed. a X-a,
2016 în cadrul Protocolului încheiat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
nr. 15874/23.09.2016; având ca parteneri: C.N.C.D., Comisia pentru Drepturile Omului,
Culte și Problemele Minorităților Naționale,
U.C.D.C., Centrul European pentru
Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+
- a coordonat în calitate de manager proiectul Promovarea dreptului la nediscriminare și
egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din București prin organizarea
unui concurs de creație: ”Egalitate și nediscriminare” în cadrul Protocolului încheiat cu
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nr. 15434/04.05.2016 având ca
parteneri: C.N.C.D., Inspectoratul Școlar al Municipiului București, U.C.D.C., Centrul
European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse.
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a organizat primei ediție a conferinței ”Noi perspective în dezvoltarea școlii românești”,
împreunnă cu profesori din cadrul Colegiului Național ”Ion Neculce”, şi membrii ai CCJA
din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative
a participat ca formator în proiectul ”SOIRE-Social Integration of Refugees’ Children
through Development Cooperation” organizat de Asociația Europeană pentru Protecția
Drepturilor Omului (AEPADO) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și United
Nation Development Program în perioada 2016-2017.
a participat în proiectul CIVITAS, fiind autor al broșurii antidiscriminare.
a participat ca formator în proiectul ”Educație pentru viață” – desfășurat la Liceul Teoretic
Național.

Subcomisia metodică de Religie
Componență:
Prof. Ghițiu Mihaela
Prof. Constantin Nicoleta
Activităţi, proiecte, rezultate la concursuri:
Prof Mihaela Ghiţiu
- este profesor metodist ISMB, Sector 1
- a fost membru în Comisia pentru Olimpiada de Religie, etapa pe sector şi municipiu
- este mentor pentru practica pedagogică, coordonează o grupa de douazeci de studenţi de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
- a organizat o lansare de carte „Va lua ţara foc de la Prislop”, împreunnă cu Fundaţia
Arsenie Boca
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a X-a,
înscris în CAEM- 2017, poz. 10 pag.11, în parteneriat cu Colegiul Naţional George Coşbuc,
ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi alte unităţi de învăţământ.
- a realizat un parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei „Vreau să
aflu”
- a realizat un parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă pentru organizarea de
festivităţi, participare cu elevii la Sfintele Taine, pelerinaje la sf. moaște, etc.
Perfecţionare:
Cursuri:
- Aplicațiile Google în educatie – Începători (CCD)
- Vindecarea Traumei – conducerea grupurilor de vindecare, Societatea Biblică
Interconfesională din România
Rezultate la concursuri, distincţii obţinute de elevi:
- Olimpiada de Religie Sector:
Premiul I – Voinea Iulia Daria, IXB
Premiul I Radu Mirela Gabriela, XB
Premiul II Gheorghiţă Bogdan, XB
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Premiul III – Neagu Marina Andreea IXG
Veşmânt şi podabă, CAEM 2017
Premiul II -tematica Moșineguțu Mara, Mitea Ioana, Filippelli Swami

Prof. Nicoleta Constantin:
- este diriginte la clasa a VIII-a B
- a organizat pelerinaje cu elevii la moaştele Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Nicolae (Biserica Sf.
Vineri), Sf. Nectarie (mănăstitea Radu Vodă) şi Sf. Dimitrie (Catedrala Patriarhală)
- a organizat acţiunea de binefacere “Bucuria din cutia de papuci” la Vălenii de Munte, jud.
Prahova, împreună cu Asociaţia “Prietenul sărmanilor – Sf.Ioan Maximovici“ .
- a realizat un parteneriat Biserică-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă, în cadrul căruia s-au
defăşurat anumte lecţii în biserică
- a participat la Proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu
Şcoala pentru deficienţi de auz Nr.1
- a participat cu elevii clasei a XI-a F la Festivalul de Craciun “În prag de sărbătoare”- editia aIX-a
- a participat cu clasa a-XI-a F la Concursul “Pălăriile Dansatoare” cu Şcoala Gimnazială
Specială nr.10 - Bucureşti
- a realizat un parteneriat cu Şcoala pentru deficienţi de auz Nr. 1 şi Şcoala Speciala Nr.10 în
cadrul SNAC
- a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere cu tema
“De la inima la inimă”
- a participat cu elevi din clasa a-VI a A la “Târgul de Crăciun“ de la Şcoala Gimnazială
Specială cu Deficienţe de Vedere
- a organizat activitatea culturală “Activitati dedicate Marii Uniri” cu elevi din clasa a VIII-a B.
- a organizat vizionarea de film educativ pentru copii cu elevi din clasa a VIII-a B.
- a elaborat de subiecte pentru olimpiada de religie la clasele: a VII-a şi a VIII-a
- a fost profesor evaluator la Olimpiada de religie – etapa pe sector
- a organizat o excursie cu elevi din clasa a VIII-a B la Salina Praid
- a organizat o excursie cu clasa a- VI-a B la Sinaia, Buşteni şi Braşov
- a organizat următoarele concursuri pentru elevi:
 “Sfintele sărbători şi importanţa lor”- cu elevi din claselor a V-a A şi a V-a B concurs şi expoziţie de planşe
 “Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume”- concurs prin prezentare de
portofolii cu elevi din clasa a-VII-a B.
 “Pregatirea credinciosilor pentru participarea la Sfintele Slujbe” - concurs de
eseuri cu clasele a-IX a C şi E
 “Legea cea Noua- Legea Iubirii”- concurs de eseuri cu elevii clasei a X-a D
 “Familia Creştină”- concurs de portofolii şi eseuri cu clasa a-XI-a B si E
- Rezultate la concursuri: Olimpiada de religie - etapa pe sector
 Moisii Denisa – premiul I
 Dincă Rareş – premiul III
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Comisia metodică de Educaţie fizică şi Sport
Componență:
Prof. Tănase Daniel
Prof. Leonte Valea
Prof. Gândac Carol
Coordinator Tănase Daniel
Prof. Tănase Daniel
- a întocmit portofoliul personal şi a participat la întocmirea portofoliului comisiei metodice şi de lucru
a Comisiei metodice de educaţie fizică

-

-

a organizat, în cadrul Colegiului Naţional “Ion Neculce”, jocuri de baschet cu echipele
reprezentative a Colegiului Naţional de Informatică “Tudor Vianu” şi a Scolii gimnaziale
“Sfinţii Trei Ierarhi”.
a coordonat elevii care au participat competitiile de baschet din cadrul Proiectului
“PROEDUS” şi la turneul de şah, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, etapa pe
sector. Echipa coordonată de profesorul Tănase Daniel s-a calificat la etapa pe municipiu.

Prof. Gândac Carol:
- a organizat un campionat de minifotbal pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea școlară
- a organizat un campionat de tenis de masa al pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea
școlară
- a organizat un campionat de baschet pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea școlară
- a fost profesor supraveghetor la olimpiadele școlare etapele pe sector la disciplinele : limba
română, fizică, chimie, olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă
Prof. Leonte Valea
- a coordonat elevii pentru participarea la următoarele concursuri şi activităţi sportive:
 crosul Raiffeisen Bucharest Marathon, septembrie 2016
 crosul Loteriei Naţionale, octombrie 2016
 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – Cros Open, noiembrie 2016
- a înfiinţat un club de şah şi a format echipa de şah a liceului la gimnaziu pentru a participa la
etapa pe sector a concursului de şah
- a asistat la leţiile deschise organizate de prof. Tănase Daniel

Subcomisia metodică de Arte plastice şi muzicale
Componență:
Prof. Oprița Sebastian
Prof. Olteanu Iulia
Prof. Oprita Sebastian
- coordonează activitatea de la Centrul Nukon pentru instruirea elevilor în Arta fotografică
- a organizat Conferința „Dimensiunea socială a horticulturii”, împreună cu Universitatea de
Științe Agronomice și Medicină Veterinara – București cu tema: Amenajarea spaţiilor
verzi
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-

a participat cu lucrări la expoziţia Internaţională organizată la Institutul francez de la Milano,
Italia
a prezentat istoria ilustraţiei de carte în România în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt,
prin intermediul Ministerului Culturii din România.
a organizat standul României pentru târgul de carte de la Bologna.

Prof. Olteanu Iulia
a participat la concertele educative organizate la Ateneul Român ”Clasic este fantastic”.
a organizat o serbare de Crăciun cu elevi din Colegiul Naţional Ion Neculce
a fost asistent la olimpiada de Religie şi la olimpiada de Limba română
are activităţi în cadrul PROEDUS
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Activități extrașcolare derulate în Colegiul Național Ion Neculce
în semetrul I 2016-2017
 Presedinte: director prof. dr. Catalina Olaru
 Coordonatori: director adjunct Boca Alina Gabriela şi profesor Drăguleț Andreea
1. Proiectul educaţional : Fii tolerant într-o lume multietnică! în cadrul Parteneriatul
pentru Educaţie Civitas
2. Proiectul educațional “Ne informăm, conștientizăm și protejăm” organizat de Primăria
Municipiului București;
3. Proiectul Educaţie pentru Cetăţenie Democratica - Clubul Viitorilor Diplomati.
Proiectul este înscris în Calendarul Activităţilor Extraşcolare (CAER pozitia 1073)
Proiectul educaţional Valori comune, culturi diferite înscris în CAEM
Omagierea Zilei Naţionale a României, 27.11.2016
Dezbatere cu tema Să reflectăm asupra Holocaustului, 9.10.2016
Activitatea desfăşurată la Braşov: “Tradiţii Ardelene în olărit” din proiectul
educaţional ,,Istoria Ocupaţiilor - meşteşugul olăritului” înscris în CAEM;
8. Activitatea din data de 13 Decembrie 2016 cu elevii claselor a XI-a D şi a XII-a F cu
tema ”Apa, resursă a hidrosferei”, în parteneriat cu Factultatea de Hidrotehnică,
9. Concursul naţional de matematica COMPER, etapa I
10. Activitatea ”Ziua europeană a limbilor” oganizată de Colegiul Naţional ”Ion Neculce”
11. Activitatea de voluntariat : Creativitate în folosul comunităţii, organizată de Casa
Corpului Didactic şi Asociaţia Speranţă pentru tine, Bucureşti
12. Conferinței ”Noi perspective în dezvoltarea școlii românești”, împreunnă cu profesori
din cadrul Colegiului Național ”Ion Neculce”, şi membrii ai CCJA din cadrul Facultății
de Științe Juridice și Administrative
13. Lansarea de carte „Va lua ţara foc de la Prislop”, împreunnă cu Fundaţia Arsenie Boca
14. Parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă pentru organizarea de festivităţi,
participare cu elevii la Sfintele Taine, pelerinaje la sf. moaște, etc.
15. Acţiunea de binefacere “Bucuria din cutia de papuci” organizată la Vălenii de Munte,
jud. Prahova, împreună cu Asociaţia “Prietenul sărmanilor – Sf.Ioan Maximovici“
16. Parteneriat cu Şcoala pentru deficienţi de auz Nr. 1 şi Scoala Speciala Nr.10 în cadrul
SNAC
17. Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere cu tema “De la
inima la inimă”
18. Excursie cu elevi din clasa a VIII-a B la Salina Praid
19. Excursie cu clasa a- VI-a B la Sinaia, Buşteni şi Braşov
20. Concurs şi expoziţie de planşe “Sfintele sărbători şi importanţa lor”- cu elevi din
claselor a V-a A şi a V-a B
21. Concurs prin prezentare de portofolii “Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de
lume”- concurs prin prezentare de portofolii cu elevi din clasa a-VII-a B.
4.
5.
6.
7.
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22. Concurs prin prezentare de portofolii “Pregatirea credinciosilor pentru participarea la
Sfintele Slujbe” - concurs de eseuri cu clasele a-IX a C şi E
23. Concurs de eseuri “Legea cea Noua- Legea Iubirii”- cu elevii clasei a X-a D
24. Concurs de portofolii şi eseuri “Familia Creştină”- cu elevi din clasele a-XI-a B şi E
25. Concursul de chimie « Lazăr Edeleanu »
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ANALIZA SWOT
a activităţilor desfăşurate în Colegiul Naţional Ion Neculce în semestrul I
anul școlar 2014-2015
PUNCTE TARI
- Existenţa unui corp de profesori, majoritatea
titulari şi având gradul didactic I, cu experienţă
în procesul instructiv cu rezultate în activitatea
didactică.
- Preocuparea majorităţii cadrelor didactice
pentru dezvoltarea profesională şi formarea
continuă.
- Existenţa în cadrul corpului profesoral a
profesorilor metodisti ISMB.
- Existenţa în cadrul corpului profesoral a
profesorilor membri ai Comisiilor Naţionale pe
specialitate.
- Aplicarea unor metode moderne de predare
învăţare în procesul didactic la unele discipline
şi de către unii profesori.
- Comunicare şi deschidere pentru elevi,
ceea ce sporeşte dorinţa lor de cunoaştere.
- Existenţa unor profesori editori sau
colaboratori care au realizat materiale didactice
şi didactice auxiliare.
- Existenţa cabinetelor şi a laboaratoarelor şi a
bazei didactice moderne (table interactive);
- Monitorizarea elevilor în timpul orelor şi mai
ales în timpul pauzelor prin sistemul de
monitorizare video existent în liceu.
- Realizarea Asociației sportive a Colegiului în
vederea participării elevilor la diverse
competiții sportive.
- Parteneriatele cu diverse Asociații și
Fundații în vederea colaborării pentru
activitățile extrașcolare.
- Parteneriatele cu unităţi din cadru
învăţământului superior pentru organizarea de
activităţi extraşcolare şi pentru orientarea
profesională a elevilor din anii terminali de
liceu.
- Activităţi educaţionale extracurriculare în
cadrul parteneriatului cu Primăria Municipiului
Bucureşti – CIVITAS.

PUNCTE SLABE
- Lipsa motivării cadrelor didactice.
- Pregătirea elevilor pentru evaluările naționale
este voluntară, ea nefiind consemnată nicăieri și
nu aduce plus valoare nici portofoliului personal al
cadrului didactic care a efectuat-o și nici nu poate
fi valorizată financiar.
- Prezența unor cadre didactice care nu au
competențele necesare activării într-un Colegiul
Național cu elevi și profesori având standarde de
pregătire. Acești profesori nu au reușit să se
adapteze la cultura organizațională și la mediul
intelectual dintr-o astfel de unitate școlară creând
tensiuni la nivelul claselor de elevi unde predau și
la nivelul comisiei metodice din care fac parte.
- Lipsa unor standarde comune în evaluare;
- Discipline în care evaluarea se face doar
tradițional, neimplicând elevii în metode
alternative de evaluare cum ar fi proiectul sau
protofoliul. Aceste metode alternative de evaluare
sunt importante în motivarea elevilor pentru
disciplina respectivă
- Accentul în procesul educaţional este pus în
relativ multe cazuri (înţelegând cadre didactice
şi/sau activităţi didactice) pe predare şi nu pe
învăţare activă, pe transmitere de informaţii şi nu
pe formare şi exersare de competenţe.
- Lipsa de implicare a părinţilor în activităţile
şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de şcoala,
anturajul şi preocupările copiilor lor;
- Program de funcţionare al liceului în două
schimburi, ceea ce duce la scăderea nivelului de
pregătire a elevilor care învaţă în tura a doua.
Lipsa de timp a elevilor pentru pregătirea lecţiilor
şi a temelor.
- Abordarea sporadică a influenţei pozitive a
activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra
dezvoltării personalităţii elevului de liceu
- Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia
elevul se dedică exclusiv laturii educaţionale
formale;
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Existenţa parteneriatului cu Departamentul
de proiecte şi programe pentru tineret din
cadrul Primăriei Municipiului și oportunitatea
realizării de cursuri de limba italiană pentru
elevi din afara unității școlare și a cursului de
”Artă fotografică”.
- Existenţa Clubului european în colegiul
nostru ceea ce asigură accesul elevilor la
activităţile desfăşurate la nivel municipal.
- Existenţa parteneriatelor cu organizaţii
educaţionale implicate în formarea elevilor şi a
tinerilor.
- Cursurile de formare şi perfecţionare
organizate de CCD şi ISMB.

-scăderea numărului de elevi la nivelul
municipiului Bucureşti;
- existenţa unui număr de 58 de elevi la clasele a
VIII-a și amenințarea ca o parte din elevi să se
înscrie la alte licee. Pentru anul școlar 2017-2018
s-a propus și s-a votat în Consiliul Profesoral a
unei clase de bilingv italiană, cu test la limba
italiană pentru 14 locuri la clasa a IX-a.
- existența mai multor unități școlare gimanziale în
zonă cu diverse oferte educaționale.
- existența liceele în zonă la care media de
admitere la clasa a IX-a este peste media de la
unitatea nostră.

Întocmit,
Dir. adj. Boca Alina Gabriela
Confirmat,
Director,
Olaru Catalina
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