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RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESORILOR
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Redactarea acestui raport a luat în considerare activitățile efective ale corpului
profesoral din Colegiul Național Ion Neculce pe semestrul I al anului școlar 20182019 ținând cont de trei componente fundamentale după cum urmează:
1. FIȘA POSTULUI
2. PERFECȚIONAREA CORPULUI PROFESORAL
3. ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE,DERULAREA UNOR PROIECTE
CU ELEVII LICEULUI
În același timp se vor urmări câteva elemente de bază ale unui Raport de
evaluare/autoevaluare și anume:
PROIECTAREA EFICIENTĂ A CURRICULUMULUI
REALIZAREA CURRICULUMULUI
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ,ACTIVITATEA METODICOȘTIINȚIFICĂ
6. CONTRIBUȚIA LA ACTIVITATEA GENERALĂ A LICEULUI ȘI
PROMOVAREA IMAGINII ACESTUIA-FIȘA POSTULUI
1.
2.
3.
4.
5.

Este evident că obiectivele menționate mai sus ale Raportului se impun deoarece
structura acestui document are în vedere o analiză obiectivă a actitivităților
corpului profesoral pentru a fi un punct de plecare spre dezvoltarea liceului pe
viitor,pentru a înțelege ce puncte puncte tari dar și ce puncte slabe avem și totodată
trebuie identificate oportunitățile liceului oferite de o analiză serioasă ce are în
vedere cerințele elevilor,ale părinților,comunității locale și nu în ultimul rând ale
profesorilor.
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Pentru a analiza activitățile derulate pe parcursul semestrului I se impune realizarea
unei analize SWOT bazată pe realitățile liceului,pe nevoile identificate în cadrul
comunității în care liceul își derulează activitatea,pe baza legislativă de care
dispune sistemul educațional din România dar și pe factorii dinamici ai pieței forței
de muncă precum și luând în considerare cerințele Comitetului de Părinți al
liceului dar și al Comitetului de Elevi.
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚILOR DERULATE ÎN CADRUL COLEGIULUI
NAȚIONAL ION NECULCE,SEMESTRUL I,ANULȘCOLAR 2018-2019

PUNCTELE TARI
1. EXISTENȚA UNOR
REGULAMENTE ȘCOLARE ȘI A
UNOR PROCEDURI INTERNE
2. BUNA ORGANIZARE A
COMISIILOR ȘI A CATEDRELOR
DIN CADRUL COLEGIULUI
NAȚIONAL ION NECULCE
3. RESPECTAREA LEGILOR ÎN
VIGOARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
ACTUL EDUCAȚIONAL DE
CALITATE
4. COOPERAREA EXCELENTĂ CU
ÎNTREGUL COMITET DE PĂRINȚI
PE LICEU ȘI PE FIECARE CLASĂ
5. COOPERAREA DEOSEBITĂ CU
COMITETUL DE ELEVI AL
LICEULUI
6. PARTICIPAREA CU ELEVII LA O
SERIE DE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE
ȘI EXTRAȘCOLARE CU
REZULTATE BUNE ȘI FOARTE
BUNE
7. PARTICIPAREA PROFESORILOR
LICEULUI ȘI A PERSONALULUI
NEDIDACTIC LA CURSURI DE
PERFECȚIONARE
8. BUNA COOPERARE CU CASA
CORPULUI DIDACTIC
9. EXISTENȚA UNUI CORP
PROFESORAL CU MAREA
MAJORITATE AVÂND GRADUL
DIDACTIC I ȘI EXPERIENȚĂ
PROFESIONALĂ
10. EXISTENȚA UNEI BAZE
MATERIALE ȘI A UNEI LOGISTICI
ADECVATE PENTRU ORE DE
CURS DE CALITATE

PUNCTELE SLABE
1. PREZENTA UNUI DIRECTOR
ADJUNCT NEFAMILIARZAT CU
PROBLEMATICA LICEULUI
2. SITUAȚIA ÎN MOMENTUL DEMISIEI
DIRECTORULUI ADJUNCT ÎN LUNA
NOIEMBRIE
3. COMUNICAREA INEFICIENTĂ
ADESEORI ÎNTRE UNII PROFESORI ȘI
COMITETUL DE PĂRINȚI AL
CLASELOR DE GIMNAZIU
4. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE TIP EXCIRSIE
INEFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE
EDUCATIV
5. EVALUAREA ELEVILOR ÎN MOD
NEUNITAR LA NIVEL DE CATEDRE
6. COMUNICAREA INEFICIENTĂ A
UNOR DIRIGINȚI CU FAMILIILE
ELEVILOR
7. SCHIMBĂRILE PRODUSE DE
INEFICIENȚA COMUNICAȚIONALĂ
ÎNTRE PMB, SISTEMUL DE
ÎNVĂȚĂMÂNT, FAMILIILE ELEVILOR
ÎN PRIVINȚA BURSELOR OFERITE DE
PMB
8. CREAREA UNEI ATMOSFERE DE
TENSIUNE PROVOCATĂ DE
ZVONURI, DEZINFORMARE DIN
PARTEA UNOR FACTORI EXTERNI
UNITĂȚII ȘCOLARE
9. PARTICIPAREA INEGALĂ A
PROFESORILOR ȘI ELEVILOR
LICEULUI LA ACTIVITĂȚILE
EXTRAȘCOLARE LA NIVEL LOCAL,
NAȚIONAL, REGIONAL ȘI EUROPEAN
10. LIPSA DE EFICIENȚĂ ÎN
ACTIVITĂȚILE ÎNTREPINSE CU
ELEVII DE CĂTRE UNII DIRIGINȚI
11. PRETENȚIILE EXAGERATE ALE
UNOR FAMILII ALE ELEVILOR
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OPORTUNITĂȚI
1. NUMIREA UNUI DIRECTOR
ADJUNCT
2. EXISTENȚA UNEI NOI SITUAȚII
OPORTUNĂ DEZVOLTĂRII
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
3. DEZVOLTAREA UNOR NOI
RELAȚII CU PĂRINȚII ELEVILOR
DE GIMNAZIU PRINTR-O
OBSERVARE DIRECTĂ A
DEFICIENȚELOR DE
COMUNICARE ȘI REMEDIEREA
LOR
4. STOPAREA INEFICIENȚEI ÎN
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE
PROMOVATE DE DE UNITATEA
ȘCOLARĂ PRIN PROIECTELE
APROBATE ȘI AFLATE ÎN CAEN,
CAER,CAEM
5. INIȚIEREA UNOR ACTIVITĂȚI DE
EVALUARE UNITARĂ LA NIVEL
DE CATEDRE
6. EFECTUAREA UNUI PLAN
REMEDIAL DE COMUNICARE CU
PĂRINȚII ELEVILOR
7. REALIZAREA UNUI NOU PROIECT
CU PMB ȘI EFICIENȚA ACESTUIA
ÎN SEMESTRUL URMĂTOR
8. ELIMINAREA
ZVONURILOR,DEZINFORMĂRII
PRINTR-O EFICIENTĂ PUNERE ÎN
PRACTICĂ A SCIM
9. RESPONSABILIZAREA ELEVILOR
ȘI PROFESORILOR PENTRU O
PARTICIPARE EFICIENTĂ A
ACESTORA LA ACTIVITĂȚILE
EXTRAȘCOLARE
10. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR
CU CLASELE DE ELEVI
11. REALIZAREA UNUI PLAN DE
COMUNICARE CARE SĂ EXPLICE
MAI BINE PĂRINȚILOR
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE
LE REVIN ÎN EGALĂ MĂSURĂ

CONSTRÂNGERI
1. DISCUȚIILE DESPRE
SCHIMBAREA STRUCTURII
SUBIECTELOR PENTRU
EXAMENELE NAȚIONALE
2. PERTURBAREA ACTIVITĂȚII
CATEDRELOR DE LEGISLAȚIA
AMBIGUĂ
3. EVALUAREA NEUNIFORMĂ
LA NIVEL DE CATEDRE
4. SINCOPELE APĂRUTE ÎN MICĂ
MĂSURĂ ÎN COMUNICAREA
CU UNII PĂRNȚI
5. COMPORTAMENTUL
INADECVAT PENTRU UN ELEV
AL PREȘEDINTELUI
COMITETULUI DE ELEVI
6. INEFICIENȚA UNOR
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
TIP EXCURSIE
7. LIPSA RESURSELOR
FINANCIARE ȘI LOGISTICE
PENTRU DESFĂȘURAREA MAI
MULTOR CURSURI DE
PERFECȚIONARE PENTRU
PERSONALUL DIDACTIC ȘI
NEDIDACTIC
8. OFERTA LIMITATĂ DE
CURSURI A CASEI CORPULUI
DIDACTIC PRECUM ȘI LIPSA
DE TIMP ALOCAT PENTRU
CURSURILE ORGANIZATE
PRIN ACEASTĂ INSTITUȚIE
9. INEXISTENȚA MIJLOACELOR
DE STIMULARE FINANCIARĂ
LA DISPOZIȚIA LICEULUI
PENTRU A ÎNCURAJA
PERFORMANȚA
PROFESORILOR ÎN
ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE CU ELEVII ȘI
FAMILIILE ACESTORA
10. FONDUL DE CARTE AL
BIBLIOTECII LICEULUI NU A
FOST REÎMPROSPĂTAT
SUFICIENT
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Management
Raport activitatea managerială
Director Prof. Dr. Olaru Cătălina
1. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în
cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar
elaborată de Inspectoratul Şcolar al Municipiului București şi au fost întocmite pe
baza următoarelor:
1) Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor
şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar
2018/2019;
b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2018/2019;
c. Documente de raportare financiar-contabilă;
d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii
abilitate.
2) Documente de proiectare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016 – 2021;
b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2019;
2. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul
şcolar 2018/2019 au fost emise decizii interne pentru numirea:
1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
şefii de catedre şi responsabilii de discipline
2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:
a. Comisia pentru curriculum;
b. Comisia pentru elaborarea orarului;
c. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
d. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
e. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
f. Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare
profesională;
g. Comisii pentru activităţi de recepţie, inventariere şi respectiv casare;
h. Comisii pentru coordonarea proiectelor europene de cooperare în
educaţie;
i. Alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de
acte normative în vigoare – burse, angajări, admitere, corigenţe etc.
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3. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele
forme:
1) Pentru activitatea didactică:
a. Asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct şi şefii de
catedre;
b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea
modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi
aplicarea corecţiilor necesare în activitatea acestora;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la evaluări naţionale şi
concursuri şcolare;
f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare
privind disciplina elevilor;
2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat,
administraţie şi financiar contabil;
b. Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiarcontabil;
c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului
documentelor;
d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.
Deficienţa cea mai importantă constatată în activitatea de monitorizare şi control a
fost implicarea relativ redusă a şefilor de catedre şi responsabililor de discipline în
asistenţa la ore şi evaluarea documentelor de proiectare curriculară, respectiv
monitorizarea respectării acestora. Dintre cauzele posibile pentru această
disfuncţionalitate au fost identificate următoarele: lipsa unei motivaţii materiale
pentru activitatea de şef de catedră, lipsa de experienţă managerială.
4. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea
cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul
decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:
a) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul
Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de
învăţământ;
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b) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice
desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului
Local al Primariei Sectorului 1, părinţilor şi Consiliului Consultativ al Elevilor.
c) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Consultativ al Elevilor şi a
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
d) Concursuri şi olimpiade şcolare de nivel local și judeţean (comisii de
organizare şi de elaborare subiecte), precum şi examene specifice, conform
legislaţiei în vigoare.
e) Colaborarea cu CIADO, editarea revistei bilingve a liceului MASCHERA si
lansarea celui de-al treilea numar intr-un cadru festiv la sediul Insitutului
Italian de Cultura, avand ca invitati reprezentanti ai Primariei Sectorului 1,
Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, Ministerului Educatiei Nationale,
Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
f) Colaborare cu psihologi si cabinetele scolare in ceea ce priveste elevii cu
CES.
g) Organizarea cursurilor de formare profesionala in concordanta cu necesitatile
educatiei contemporane.
Desfăşurarea procesului instructiv-educativ
1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub
coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi
programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor
didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele
didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de
evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări, pentru
pregătirea evaluărilor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din
rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi
rezultatele obţinute de elevi la clasă şi la evaluările naţionale rezultă că proiectarea
şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fără probleme
majore. S-a constatat un anumit nivel de formalism în elaborarea documentelor de
proiectare, fără ca acesta să se reflecte însă efectiv în activitatea cu elevii. Se
consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor
calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a
materiei la clasă.
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2. Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător,
fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.
Se constată existenţa unui anumit formalism în procesul de predare-învăţare – cu
posibile efecte asupra nivelului de participare a elevilor. Conform PDI 2016-2021,
se intenţionează adresarea pe larg a acestei probleme – pornind de la analize de
nevoi şi continuând cu activităţi de formare, o mai bună monitorizare şi control,
sprijin din partea cadrelor didactice resursă (formatori naţionali) din unitate etc. În
organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi
cabinete specializate. Colegiul Naţional „Ion Neculce” dispune în prezent de
următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică:
1) Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie şi biologie. Toate
laboratoarele dispun de calculator conectat la internet şi de echipamente şi
materiale didactice la un nivel foarte bun. Laboratoarele dispun de asemenea
de tablă interactivă şi videoproiector. Laboratorul de fizică a fost în
întregime recondiţionat şi mobilat în anii anteriori şi oferă condiţii de lucru
excelente.
2) Cabinete de limbi moderne – engleză, franceză şi italiană. Cabinetele
dispun de echipamente şi materiale didactice de calitate şi oferă condiţii
bune pentru desfăşurarea activităţii pe grupe de studiu. Toate cabinetele
dispun de calculator şi de conexiune la internet. Toate cabinetele sunt
utilizate în permanenţă pe parcursul orarului zilnic şi în afara orarului pentru
activităţi extracurriculare.
3) Laboratoare de informatică – 3. Laboratoarele dispun de tehnică de calcul,
sunt conectate în reţea şi la internet şi permit accesarea platformei de
învăţare GOOGLE. Datorită numărului mare de ore din planurile de
învăţământ, laboratoarele sunt utilizate aproape în exclusivitate pentru
disciplinele informatică şi tehnologia informaţiei. Platforma existentă în
laboratorul 3 este compromisă moral şi fizic şi este propusă în prezent
casarea integrală. Este necesară dotarea integrală a laboratoarelor 1 si 2.
4) Sală de sport. Dotarea cu materiale şi echipamente sportive este
corespunzătoare – fiind realizate achiziţii conform solicitărilor catedrei din
fonduri de la bugetul de stat.
3. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea
metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe
parcursul fiecărui semestru. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt
combinate metode tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode alternative
(proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există
o pondere echilibrată a diferitelor metode de evaluare la majoritatea disciplinelor,
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iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor.
Această constatare se bazează atât pe analizele interne realizate la nivelul
catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi pe comparaţia rezultatelor
curente cu cele obţinute de elevi la evaluările naţionale – diferenţele constatate
fiind în general reduse. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea
raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatânduse o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ
bună a efortului acestora pe parcursul anului şcolar. Există în continuare unele
probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână.
4. În Colegiul Naţional „Ion Neculce” secvenţa de curriculum la decizia şcolii are
o orientare preponderent academică – având în vedere misiunea asumată şi
obiectivele anuale stabilite. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces
de consultare-negociere cu implicarea directă a elevilor, sub coordonarea Comisiei
pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună măsură solicitărilor
elevilor şi specificului unităţii de învăţământ – fiind relativ rare situaţiile în care a
fost necesară intervenţia Comisiei pentru curriculum şi/sau a conducerii asupra
opţiunilor elevilor. Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel:
1) Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor
programelor şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor
personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la evaluările naţionale
şi examenele de admitere.
2) Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe
profesionale specifice domeniului TIC – prin pregătirea şi organizarea
examenelor pentru ECDL (toate specializările), respectiv prin organizarea
Oracle Internet Academy (specializarea matematică informatică intensiv
informatică). Aceste activităţi au fost de asemenea organizate şi în regim
extracurricular – având în vedere limitele impuse de planurile de învăţământ
şi contractele de colaborare încheiate cu reprezentanţii din România.
5. Colegiul Naţional „Ion Neculce” dispune de un personal didactic cu înaltă
calificare – majoritatea cadrelor didactice având gradul didactic I. Rezultatele
cadrelor didactice sunt recunoscute prin gradaţii de merit şi distincţii – ponderea
celor care beneficiază de astfel de recompense fiind foarte ridicată (aproape 40%).
Există un număr important de cadre didactice resursă – mentori, formatori,
metodişti, autori de programe şcolare, manuale şi alte diverse publicaţii de
specialitate etc. Rezultatele obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură
aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. Problemele identificate încă
din anii anteriori privind un anumit formalism/tradiţionalism în metodele şi
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tehnicile utilizate la clasă au fost doar parţial rezolvate. Abordarea formală şi
tradiţionalistă se înregistrează de la nivelul proiectării curriculare (planificări,
documente de catedră etc.) până la nivelul activităţilor concrete în clasă. Astfel,
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. Abordarea
didactică este în relativ multe cazuri mono-disciplinară şi teoretizată. Din această
perspectivă, problema identificată aici este o ameninţare internă pentru misiunea
asumată. Punând accent pe abilitarea elevilor pentru învăţarea permanentă, ţinta
strategică propusă în PDI 2016-2021 pentru abordarea problemei identificate este
formulată astfel: Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne,
interactive, centrate pe elev. Atingerea acestei ţinte strategice în orizontul de timp
2021 este condiţionată de proiectarea şi realizarea unui program concret multianual
privind perfecţionarea şi formarea personalului didactic – program a cărui
realizarea efectivă este foarte afectată de problemele de natură financiară.
6. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:
1) Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi
olimpiade şcolare). Activitatea a fost organizată sub formă de cercuri
săptămânale (matematică, fizică, chimie), în parte încadrate ca activităţi
extracurriculare, precum şi sesiuni speciale de pregătire intensivă înaintea
fazelor judeţene şi naţionale ale olimpiadelor pe discipline – ore de pregătire
în laboratoare şi cabinete, evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost
monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a condus la rezultate bune şi
foarte bune la concursurile şi olimpiadele şcolare.
2) Pregătire specifică pentru evaluările naţionale (Evaluarea naţională la clasa
a VIII-a şi Examen de Bacalaureat). Pregătirea pentru evaluările naţionale sa realizat atât la clasă – prin ore special planificate astfel – cât şi prin
activităţi extracurriculare (matematică la nivelul claselor a VIII-a) şi sesiuni
speciale de pregătire organizate în afara orarului în perioada premergătoare
evaluărilor naţionale (la majoritatea disciplinelor de examen, incluzând
simulări). Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a
condus la rezultate bune şi foarte bune la toate examenele naţionale. În acest
sens s-au organizat simulări în semestrul I și semestrul al II la disciplinele de
bacalaurea și Evaluare natională.
În regim extracurricular au fost organizate şi o parte dintre activităţile vizând
formarea şi exersarea de competenţe profesionale şi lingvistice (v. mai sus punctul
4). De asemenea, în baza solicitărilor elevilor şi cu aprobarea inspectorului de
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specialitate au fost organizate în regim extracurricular activităţi pe ramuri sportive
– cu rezultate bune la concursurile specifice şi efecte apreciate ca benefice asupra
stării de sănătate a elevilor.
7. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către
diriginţi sub îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare şi a psihologului şcolar. Din evaluarea activităţilor realizate
pe parcursul anului şcolar se consideră că este necesar în continuare un nivel de
implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a
activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea
comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi
realizate pe parcursul anului şcolar au fost:
1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi
orientare (dirigenţie), inclusiv cu invitaţi, vizite etc.
2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de
consiliere şi orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de
şcolarizare realizate de invitaţi de la diferite instituţii de învăţământ superior,
activităţi de testare şi consiliere individuală şi de grup realizate de
psihologul şcolar, etc.
3) Proiecte extracuriculare: Despre voluntariat pe intelesul tinerilor. De la
teorie la practică, Dezvoltarea armonioasa a tinerilor, Dezbatere despre
nutritie si dezvoltarea armonioasa a tinerilor
4) Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii
în zilele de weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi
participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare organizarea
activităţilor de acest tip.
5) Activitati specifice Proiectului ERASMUS+ SPEED si ERASMUS
SOPRA
6) Activitati Model European Parliament (MEP) – proiect international,
CAEM poz.119, conform Ordinului ministrului nr.3016
(simularea
sedintelor Parlamentului European, la care participa elevi din 32 liceea din
tara). In Colegiul National „Ion Neculce” se desfasoara sesiunea nationala.
Calitatea muncii personalului didactic auxiliar şi nedidactic
Pe parcursul anului şcolar 2018/2019 au funcţionat în Colegiul Naţional „Ion
Neculce” 9 cadre didactice auxiliare. Activitatea întregului personal didactic
auxiliar şi nedidactic s-a situat la un nivel foarte bun – fapt certificat şi de
evaluarea anuală obiectivă. Trebuie de asemenea remarcat faptul că personalul
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redus a condus la atribuirea de sarcini de serviciu suplimentare, peste prevederile
uzuale ale fişei postului, pentru întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic.
Au fost intocmite documentatiile si depuse dosarele, in urma carora au fost
obtinute Autorizatiile sanitare de functionare pentru scoala si pentru sala de sport,
dupa controalele facute in scoala de inspectorii Directiei de Sanatate Publica a
Municipiului Bucuresti.
Resurse umane
1. Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a
şefilor de catedre conform următorului ciclu procedural: proiectare –
confirmare/negociere ISMB – evaluare – finalizare. Întregul proces s-a bazat pe
planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar
anterior. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat (peste
80% gradul didactic I, aproape 30% cu gradaţie de merit). Numărul mediu de elevi
pe cadru didactic s-a situat la valori comparabile cu valorile naţionale – inclusiv în
condiţiile activităţii pe grupe la clasele cu specializări suplimentare bilingv italiană,
respectiv intensiv informatică, conform prevederilor legale în vigoare.
2. Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au
funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea
planului managerial anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de
catedră/responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi
modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea
realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor
planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute,
documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi
responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la
începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi
îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie
la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.
3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat
participarea în număr mare a cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Ion
Neculce” la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de
instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul
acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare
profesională, fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor didactice
asupra ofertei de formare existente. Rolul Comisiei trebuie însă în continuare
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crescut – în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează
perfecţionarea periodică a cadrelor didactice prevăzută de legislaţia în vigoare.
4. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime, atât pentru anul şcolar
2018/2019, cât şi pentru anul şcolar 2019/2020. Situaţia numărului de clase şi
numărului de elevi se prezintă astfel:
5. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constată a fost
cea a numărului relativ mare de absenţe (în mare majoritate motivate). Pentru
descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în
esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel,
fiecare diriginte utilizează lista medicilor de familie pentru motivarea absenţelor
medicale, cererile pentru motivarea absenţelor din partea părinţilor sunt înregistrate
şi aprobate numai de direcţiune, s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de
chiul dovedite etc. Cu toate acestea, numărul total şi normat de absenţe (pe elev)
înregistrate a fost în continuare ridicat. Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat,
de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat de factori de
natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură internă. Astfel, un
inventar minim al acestor factori ar include:
1) Factori de natură externă:
a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe
perioada în care părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate;
b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii
a căror interes pentru studiile copiilor proprii este descurajat de
situaţia socială şi economică precară;
c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a
căror absenţă de la şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru
încheierea situaţiei lor şcolare.
2) Factori de natură internă:
a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu
selectivitatea studiului spre anii terminali în scopul pregătirii pentru
continuarea studiilor;
b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare
formală, didacticistă a conţinuturilor;
c. Ofertă insuficientă şi/sau formalismul activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare care să orienteze într-o mai mare măsură ocuparea
timpului liber şi atragerea elevilor spre şcoală;
d. Inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către
diriginţi.
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Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de
natură internă aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe
termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod
special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea
ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în
aplicarea regulamentelor şcolare.
6. Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Colegiului Naţional „Ion
Neculce” se situează la nivelul performanţelor medii spre foarte bune în raport cu
standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice
prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând notele obţinute de elevi
ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi
importante a elevilor cu medii generale mari şi foarte mari (peste 50% în intervalul
9-10). Nivelul de pregătire este cuantificat de asemenea şi în rezultatele obţinute la
evaluările naţionale. Modificările intervenite în metodologia şi conţinutul
evaluărilor naţionale, importanţa acestora pentru continuarea studiilor şi
intensificarea pregătirii specifice – inclusiv prin activităţi suplimentare în afara
orelor de curs – au condus la rezultate bune şi foarte bune obţinute de absolvenţii
Colegiului Naţional „Ion Neculce” pe parcursul ultimilor ani. Sub aspect statistic
se constată o pondere foarte ridicată a notelor mari (tranşa de medii 9-10),
promovabilitate anuală de peste 91% la BAC şi Evaluarea naţională la clasele a
VIII-a.
Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul mediilor generale, cât şi la
nivelul mediilor pe discipline, diferenţele între rezultatele obţinute la clasă şi cele
obţinute la evaluările naţionale au fost pentru majoritatea elevilor foarte mici.
S-au desfasurat 2 simulari interne la nivelul semestrului I.
Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna
un obiectiv important în activitatea Colegiului Naţional „Ion Neculce”. Rezultatele
activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi
promovare a elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în participarea şi
succesul obţinut de elevii Colegiului Naţional „Ion Neculce” la diferite concursuri
şcolare pe discipline – la nivel judeţean, interjudeţean şi naţional. Pregătirea
diferenţiată a elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite se realizează atât la
clasă cât şi prin activităţi extracurriculare (cercuri pe discipline, pregătire intensivă
suplimentară a loturilor reprezentative) – numărul efectiv al elevilor implicaţi în
aceste pregătiri fiind mai mare decât numărul de premii şi menţiuni obţinute la
nivel interjudeţean şi naţional. Luând în considerare studiile efectuate la nivelul
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unităţii de învăţământ utilizând instrumente standardizate (teste de inteligenţă, teste
de aptitudini generale şi specifice etc.), coroborate cu rezultatele obţinute la
concursurile şcolare de toate nivelurile, aproximativ 20% dintre elevii Colegiului
Naţional „Ion Neculce” pot fi consideraţi elevi cu un potenţial deosebit.
Având în vedere interesul deosebit prezentat de studiul limbilor moderne, un
număr important de elevi din Colegiul Naţional „Ion Neculce” promovează anual
cu rezultate remarcabile examenele internaţionale de evaluare a competenţelor
lingvistice – ECL, Cambridge. În afara performanţelor academice înalte, elevii
Colegiul Naţional „Ion Neculce” participă în număr mare la pregătirea sportivă
diferenţiată asigurată prin activităţi extracurriculare. Rezultatele meritorii obţinute,
atât în cadrul Olimpiadei Sportului Şcolar cât şi în cadrul altor competiţii sportive
demonstrează interesul elevilor şi cadrelor didactice de specialitate pentru
promovarea sportului în Colegiul Naţional „Ion Neculce”.
Resurse materiale şi financiare
Suplimentar lucrărilor menţionate, au fost realizate achiziţii din venituri de la
bugetul de stat, bugetul local şi proprii pentru îmbunătăţirea dotării cu materiale şi
mijloace didactice. Au fost de asemenea executate lucrări de reparaţii şi igienizări,
în regie proprie şi cu terţi (holuri, săli de clasă, cabinete, laboratoare, holuri,
grupuri sanitare şi alte spaţii).
În anul şcolar 2018/2019, în condiţiile problemelor financiare severe înregistrate la
nivel naţional, au fost totuşi iniţiate trei proiecte importante pentru dezvoltarea
bazei materiale a Colegiului Naţional „Ion Neculce”:
1) Dotarea cu camere video a holurilor, intrărilor, sălilor de clasă,
cabinetelor, laboratoarelor si zidurilor exterioare ale corpurilor de
cladire.
2) Dotarea
cu
senzori
antiefractie,
conform
recomandarilor
reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei.
3) Dotarea cu mobilier scolar nou ( set pupitru scolar si scaun).
4) Dotarea laboratoarelor de informatica I si II cu sisteme noi.
Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de
venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au
existat probleme majore în execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate
cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje
financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. Întreaga activitate financiarcontabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii, a Consiliului
de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Secorului 1.
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Ca şi în anii precedenţi, Colegiul Naţional „Ion Neculce” a realizat venituri
proprii, în condiţiile legii, din următoarele surse de finanţare:
Închirieri de spaţii conform legislatiei in vigoare – 1 spaţiu
comercial ( chioşcul alimentar din incinta unităţii), inchirierea salii de sport
pentru antrenamente la baschet, inchirierea de spatii pentru amplasarea de
automate produse alimentare , bauturi racoritoare neacidulate si apa plata.
Colegiul, desemnat in contractele de inchiriere, beneficiar al chiriei, a incasat
chiria din care a virat 50% venit la bugetul statului, conform reglementarilor
legale.
Activităţi autofinanţate – activitatea Centrelor de Testare
Acreditat ECDL ;

Relaţia şcoală-comunitate
1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată
prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi
prin activităţile dedicate organizate de psihologul şcolar. Au fost organizate şedinţe
cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări
naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri speciale pe teme de interes şi de
actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională).
Reprezentanții părinţilor în Consiliul de Administraţie au fost prezenți la toate
întâlnirile şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.
2. Colegiul Naţional „Ion Neculce” are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi
eficiente cu Consiliul Local şi Primăria Sectorului 1. În cooperare cu administraţia
publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de
Administraţie a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate
problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul
nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi importante privind dezvoltarea bazei
materiale a Colegiului Naţional „Ion Neculce”
Având în vedere cele trei obiective propuse în debutul acestui Raport se poate
afirma că întreg corpul profesoral al Colegiului Național Ion Neculce a avut în
vedere îndeplinirea obligațiilor conform Fișei postului în funcție de specialitatea pe
care o are fiecare dar și a responsabilităților adiacente cu cele de la catedră cum ar
fi dirigenția,membri/coordonatori ale diverselor comitete și comisii stabilite la
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începutul anului școlar prin fișa postului conform legislației aflate în vigoare.De
asemenea corpul profesoral a avut în vedere perfecționare prin cursuri coordonate
de CCD sau de alte instituții abilitate în vederea eficientizării activității
profesionale și a îndeplinirii standardelor de calitate precizate în Proiectul
managerial al liceului.Totodată prin intermediul proiectelor și activităților
extrașcolare organizate de profesori s-a luat în considerare componenta europeană
a educației tinerilor în spiritul valorilor Uniunii Europene pentru a deveni cetățeni
activi în comunitățile din care fac parte.
Vom trece în revistă activitățile efective realizate de fiecare catedră din Colegiul
Național Ion Neculce.
Catedra de limba și literatura română
1. Prof.Victor Drujinin
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, apreciez că am desfăşurat o
activitate eficientă, în cadrul Colegiului Naţional «Ion Neculce», din perspectiva
criteriilor de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţii de
învăţare dobândite de elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, am
întocmit planificările anuale şi proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare
fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare
şi am coordonat activități de învăţare corespunzătoare spiritului formativ al
programelor şcolare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de
specialitate şi am elaborat probe conform modelelor CNEE.
Evaluarea continuă a utilizat metode tradiţionale şi metode complementare
(referat, autoevaluare) şi s-a realizat prin probe orale şi scrise.
În acelaşi timp, am coordonat pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare,
sesiuni de comunicări ştiinţifice şi participare la proiecte .
În domeniul activităţilor extracurriculare, am redactat proiecte aprobate ulterior de
ministerul de resort în cadrul CAER,poziția 119,CAEN,poziția 216,Calendarul
concursurilor și olimpiadelor școlare internationale desfășurate în România și
străinătate la care participă elevi români-2019 aprobate prin Ordin de ministru
nr.3016/09.01.2019 și menționat în Anexa nr.1 la OMEN la poziția 27.De
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asemenea am derulat activitățile proiectului Clubul Viitorilor Diplomați,etapa
Madrid,sesiunea internațională a MEP din Toledo și de asemenea am organizat
Sesiunea Națională a MEP România.
În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevi ai clasei a X-a
D, la Balul Bobocilor, în 23 nov. 2018, la Clubul BOA.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am
participat la următoarele acţiuni:
Activitatea

Locul
desfăşurării
Cursul de formare continuă, cu tema Albota (Sibiu)
Managementul
proiectelor
educaţionale, C.N. „Ion
organizat de CCD Bucureşti
Neculce”

Data
Oct.2018

În domeniul contribuţiei la activitatea generală a şcolii şi la promovarea
imaginii acesteia, am avut în vedere respectarea legislaţiei şcolare şi a
regulamentelor de ordine interioară, inclusiv, de asigurare a calităţii în învăţământ.
Am îndeplinit şi următoarele atribuţii, prevăzute în Fişa postului:
- membru al Comisiei de Curriculum,
- şef al Comisiei metodice de LIMBA ȘI LIETRATURA ROMÂNĂ,
- membru în mai multe comisii la nivelul liceului.
Totodată, am fost numit director adjunct în luna decembrie 2018.
În consecinţă, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019, apreciez că am
desfăşurat o activitate profesională şi didactico-metodică eficiente.
2. Prof.Aronescu Daniela
 Am participat la Workshop-ul “Identitate naţională şi multiculturalitate în
spaţiul european”, “Bune practice în şcolile europene” organizat de CCD
Slovenia, Ljubljana (3-8 sept 2018 )
 Am participat la cursul organizat de CCD “Educaţie interculturală pentru o
şcoală nouă”(22 oct-3 nov.2018)
 Am participat cu articol publicat în volumul Conferinţei “Cultura calităţii în
educaţie “ organizată de Şcoala “Herăstrău “ (14 dec. 2018)- împreună cu
prof .Stoica Felicia Georgiana
 Am participat cu articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale a
Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse “NEDES 2019”, organizată de Centrul
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European pentru Promovarea Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse NEDES
2014 ( 31 oct. 2018)- împreună cu prof . Stoica Felicia Georgiana
Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi la vizionarea spectacolului “O
noapte furtunoasă”din cadrul proiectului “Întâlnire cu Caragiale la Dalles”,
Teatrul “Principal “ (8 dec. 2018)- impreuna cu prof.Boatu-Ion Nicoleta şi
prof.Radu Anca
Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi ai clasei a XI-a D la activitatea
“Lecturi basarabene”, Biblioteca Naţională (26 nov. 2018)
Am participat la prezentarea Proiectului Educaţional”Up Generation” organizat
de Trivento SRL ( 22 ian. 2019 )- prof . coordonator Popescu Carmen
Profesor coordonator al elevei Andrei Carmen Iulia, clasa a XI-a F, Concurs
regional “Sus, române, ridică-ţi frunta, căci azi eşti liber în ţara ta !”, ediţia a
IX-a, Târgovişte, jud Dâmboviţa (22 nov. 2018 ) –PREMIUL I
Profesor coordonator al elevei Ion Irina, clasa a XII-a F, Concursul Naţional de
creaţie literară/eseu “Mihai Eminescu”, ediţia a X-a (15 ian. 2019)
Am realizat subiectele şi am corectat lucrările de la Olimpiada de limba şi
literatura româna , secţiunea A, faza pe şcoală ( ianuarie)
Am fost profesor corector la Teza cu subiect unic – clasa a XII-a
Am fost profesor supraveghetor la Teza cu subiect unic , clasa a VIII-a,
matematică
3. Prof. Stoica Felicia-Georgiana

→Olimpiada si concursuri/ Teză cu subiect unic
Participarea la Olimpada de Limba si literatura română in calitate de profesor
evaluator- faza pe scoala ( ianuarie) ;
Redactarea subiectului pentru Olimpiada de limba si literatura romană- faza pe
scoală-clasa a VI-a;
Profesor corector la Teza cu subiect unic – clasa a VIII-a si clasa a XII-a
( decembrie);
Profesor supraveghetor la Teza cu subiect unic , clasa a VIII-a, matematică
decembrie);
→Activitati extracurriculare
Participarea cu articol publicat în volumul Conferinţei Cultura calităţii în educaţie
“organizată de Şcoala Herăstrău (14 dec. 2018)- împreună cu prof .Daniela
Aronescu
Participarea cu articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale a
Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse NEDES 2019, organizată de Centrul
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European pentru Promovarea Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse NEDES 2014
( 31 oct. 2018)- împreună cu prof Daniela Aronescu
Profesor coordonator- activitatea Lecturi basarabene, C.N. Ion Neculce (26 nov.
2018);
Participarea la cursul organizat de CCD Educaţie interculturală pentru o şcoală
nouă (22 oct-3 nov.2018);
Profesor diriginte la clasa a VII-a B;
Activitati organizate în calitate de profesor-diriginte:
Vizionare film-Jumanji ( noiembrie 2018).
4. Prof.Radu Anca
 Alcatuirea Planificarii calendaristice pentru obiectul Limba LATINA –
(septembrie 2018)
 Asigurarea manualelor scolare (clasa a IXa G) - (septembrie 2018)
 Participarea la Exercitiul de prevenire a incendiilor si altor situatii
periculoase (impreuna cu clasa a VIII-a B - (octombrie 2018)
 Diferente la LIMBA LATINA - (noiembrie 2018)
 Participarea ca spectator (cu clasa a IX-a D) la festivitatea dedicate
Centenrului si la serbarea organizata (pentru) de Craciun (impreuna cu clasa
a X-a E) - (decembrie 2018)
 Asistenta la Examenul de matematica – TEZA cu subiect unic - (decembrie
2018) pentru clasa a XII-a
 Moment poetic – “Lectura poeziilor de Mihai Eminescu”(17.I.2019) - la
clasa a XI a D (sala 14)
 Organizarea Olimpiadei de LIMBA LATINA – faza pe scoala – clasa a IX-a
si a XII-a – (28.01.2019)
 Asigurarea serviciului de permanenta conform planificarii
 Participarea la Consiliile profesorale conform graficului afisat.

5.Profesor Bogatu Ion Nicoleta
În calitate de profesor și diriginte în cadrul Colegiului Naţional “Ion Neculce”,
aduc la cunoştinţă următoarele activităţi desfăşurate în semestrul I, an şcolar 20182019:
 Am insistat pe activităţile care au avut ca obiectiv dezvoltarea personală, de
exemplu, activitatea propusă de Asociaţia “Junii”, la care au participat elevii
claselor a X-a și a XI- a G.
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 am implicat pe elevii claselor la care predau în activităţi culturale ce au
constat în vizionare de piese de teatru, de exemplu “Moliere” la Teatrul
Nottara, „ Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant”, „ O
noapte furtunoasă.”
 Împreună cu doamna profesor Constantin Nicoleta, am participat la o
activitate desfășurată în Parcul Carol cu ocazia Centenarului României. Au
fost implicați elevi din liceu, respectiv de la alte școli din sectoare diferite.
 Elevul Ilie Radu ( clasa a X-a G) a obținut premiul I la concursul național „
Chip de copil.”
 Am participat la Simpozionul „Jocurile copilăriei” cu lucrarea „Copilăria
dincolo de granițele materiei” .
 Pentru a promova lectura în rândul adolescenților am înființat un club de
lectură, destinat elevilor din ciclul liceal, aceștia având posibilitatea
achiziționării de cărți prin intermediul Editurii Art.
 Am participat în calitate de asistent și evaluator la tezele cu subiect unic.
 pentru o școală nouă” și cursul de Formatori, organizat de CCD Vâlcea.
 În vederea formării profesioanle, am absolvit două cursuri: „ Educație
interculturală
6. Prof.Apostol Cristina Maria
In semestrul I al anului școlar 2018 – 2019, activitatea mea didactică a cuprins
următoarele aspecte.
 Norma didactică are 18 ore pe sătămână. Semestru I a avut 18 săptămâni,
ceea ce inseamnă 324 de ore.
 Numarul total al orelor de muncă pe sem. I a fost de 720 (18 x40 =720)
 Restul de 396 de ore a fost realizat astfel.
 ActivitățiE DE PROIECTARE din primele săptămâni au necesitat 20 de ore
 Ele au implicat analizarea curriculumului, fundamentarea proiectării pe
achizițiile anterioare, elaborarea documentelor de proiectare, actualizarea
documentelor si proiectarea activității extracuriculare (Scoala Altfel)
 Anul acesta am avut în încadrare 2 ore la clasa a XI-a – de Media- o educație
de calitate și de Literatură universală, ceea ce a presupus un timp mai mare
de documentare și de pregătire.
 Activitatea de documentare si de selecție a materialelor, studiul și
conceperea materialelor de evaluare (testele) au pretins 8 ore pe săptămână
(18 x 8=144 ore)
 Corectarea testelor săptămânale, a tezelor cu subiect unic au necesitat 6 ore
pe săptămână (18 x 6 =108 ore)
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 Organizarea și conceperea subiectelor pentru olimpiada Lectura ca abilitate
de viață, la faza pe școală, a presupus 7 ore ( 3 ore asistența și 4 ore
conceperea subiectelor).
 Participarea la consiliile profesorale si la sedintele de catedră au insumat 10
ore.
 Sedintele cu părinții (două ședințe) – 5 ore. Pregătirea materialelor pentru
ședință, organizarea informațiilor,Consultațiilor cu părinții, comunicării cu
părinții plecați in afara țării sau cu cei domiciliați in alte localități li s-a
alocat o oră pe săptămână (1x 18 = 18 ore)
 Serviciul pe școală (4x 6 ore = 24 ore)
 Am participat la Cursul cu titlul ,,Educație interculturală pentru o școală
nouă” , curs de 26 de ore.
 Am făcut ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a. (24 de ore)
 Activități relizate cu elevii de la clasa a XII-a B, la care sunt profesor
diriginte. Dat fiind ca e o clasă terminală, au fost necesare întalniri si discuții
pentru organizare și completare de documente sau întalniri cu consilierul
psihplogic al școlii pentru consiliere vocaționala. De asemenea, am avut
întâlniri speciale cu elevii cu probleme, consilierea celor cu un număr mai
mare de absențe sau cu o situație școlară mai slabă. Am avut întâniri cu
părinții si cu elevii, tocmai pentru a coopera în remedierea problemelor. Am
reușit astfel sa rezolvăm o parte din aceste situații. (10 ore)
 Pentru activități ce țin de completarea diveselor documente cerute de
secretariat (numarul absențelor pe fiecare lună in parte pentru fiecare elev,
listele cu opțiunile elevilor pentru examene etc), lucrul la catalog la sfârșit de
semestru, completarea statisticilor și documentelor finale au fost alocate cel
puțin 10 ore.
7.Prof. Savin Loredana
- profesor diriginte clasa a V-a B
-Membru în Comisia pentru curriculum;
-Șeful Comisiei de arie curriculară- Limbă și comunicare;
-Membru în Comisia de organizare și coordonare a examenelor de diferențe și
corigențe;
-Membru în Comisia pentru combaterea absenteismului;
REZULTATE ELEVI
-Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - etapa I
Clasa a VI-a B
Ignat Alexandru - premiul I
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Lupu Alexandru - premiul I
Lupu Matei - premiul I
Coman Giulia - premiul I
Pavelescu Eva - premiul I
Ţâru Ilinca - premiul I
Teodor Ana - premiul al II-lea
Matei Ana - premiul al II-lea
Osiceanu Crina - premiul al II-lea
Stanciu Irina - premiul al II-lea
Ciuraru Vlad - premiul al II-lea
Preotu Maria - premiul al II-lea
Stoica Maria - premiul al II-lea
Roşu Călin - premiul al II-lea
Vlad Octavian - premiul al II-lea
Teodorescu Şerban - premiul al II-lea
Olteanu Eduard - premiul al III-lea
Bădilă Alexandru - premiul al III-lea
Broncea Andrei - premiul al III-lea
Cojocaru Cezar - premiul al III-lea
Covrig Dragoş - premiul al III-lea
Bădici Radu - mențiune
Bârsan Antonia - mențiune
Clasa a VII-a A
Mates Alexandru - premiul I
Costău Teodor - premiul I
Lupaşcu Ana - premiul al II-lea
Mateş Irina - premiul al III-lea
Teodorescu Maria - premiul al III-lea
Bostan Andra - mențiune
Niţoi Alexa - mențiune
Soare Bianca - mențiun
ACTIVITĂȚI EXTRAŞCOLARE
In data de 5 octombrie 2018 a participat la proiectul “La stâna oiţei Doli”, din
Pietroşani, impreuna cu elevii claselor a V-a A şi a V-a B.
Pe 19 decembrie 2018 a participat la proiectul “O seară de teatru”, vizionare piesă,
teatrul Excelsior, “Onoapte furtunoasă” impreuna cu elevii claselor a V-a A, a V-a
B şi a VI-a B.
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Catedra de istorie
1. Prof.Dr.Tudorică Aurelian
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, apreciez că am desfăşurat o
activitate eficientă, în cadrul Colegiului Naţional «Ion Neculce», din perspectiva
criteriilor de performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţii de
învăţare dobândite de elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, am
întocmit planificările anuale şi proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare
fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare
şi am coordonatactivitîţi de învăţare corespunzătoare spiritului formativ al
programelor şcolare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de
specialitate şi am elaborat probe conform modelelor CNEE.
Evaluarea continuă a utilizat metode tradiţionale şi metode complementare
(referat, autoevaluare) şi
s-a realizat prin probe orale şi scrise, mai numeroase.
O atenţie sporită am acordat elevilor înscrişi la examenul de bacalaureat
prezentându-le modele şi variante de subiecte din examenele anterioare şi
evaluând, prin probe scrise fiecare unitate de învăţare. În 5 decembrie 2018, la
lucrarea scrisă semestrială cu subiect unic, s-a obţinut media 6,61 atât,la clasa a
XII-a D, cât şi la clasa a XII-a E.
În acelaşi timp, am coordonat pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare,
sesiuni de comunicări ştiinţifice şi participare la proiecte.
În domeniul activităţilor extracurriculare, m-am implicat în acţiunile
cuprinse în Planul managerial al catedrei, al şcolii şi al I.S.M.B. Majoritatea au fost
dedicate Centenarului Marii Uniri.
Activitatea

Numele elevului
(clasa)
Simpozionul dedicat Zilei Naţionale a României, Andrei Carmen
organizat în C.N. „Ion Neculce”
(XI F)
Concursul Naţional de eseuri Identitate, Puiu Irina (XI
D)
patrimoniu şi practici culturale

Data
22
nov.
2018
20
nov.
2018
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Concursul Unitate de credinţă şi de neam, în
cadrul proiectului Ctitori de cultură românească
(CAEM, 2018, A3/11)
Simpozionul municipal Monarhie şi comunism în
România

Un grup de elevi 30
sept.
(XI F şi XII C)
2018
Dulgheru Andrei 5 dec. 2018
(XI E)

În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevi ai clasei a XII-a
F, la Balul Bobocilor, în 23 nov. 2018, la Clubul BOA.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am
participat la următoarele acţiuni:
Activitatea
Cursul de formare continuă, cu tema
Managementul
proiectelor
educaţionale,
organizat de CCD Bucureşti
Referatul
Egalitate şi nediscriminare în
documentele Marii Uniri, în cadrul „Conferinţei
internaţionale a nediscriminării şi egalităţii de
şanse”, Nedes 2018
Referatul Curriculum modern şi o temă
transdisciplinară,
în
cadrul
Conferinței
municipale „România_100_între tradiţie şi
modernitate”
Conferinţa municipală cu tema Centenarul Marii
Uniri, cea mai importantă lecţie de istorie
Activitate metodică cu tema Holocaustul în
proiecte europene

Locul
desfăşurării
Albota (Sibiu)
C.N. „Ion
Neculce”
Palatul
Parlamentului

Data
Oct.2018

30 oct.
2018

Liceul
7 dec. 2018
Tehnologic „Elie
Radu”
Institutul
Politehnic
Liceul Teoretic
„M.Cervantes”

14 dec.
2018
10 oct.2018

În domeniul contribuţiei la activitatea generală a şcolii şi la promovarea
imaginii acesteia, am avut în vedere respectarea legislaţiei şcolare şi a
regulamentelor de ordine interioară, inclusiv, de asigurare a calităţii în învăţământ.
Am îndeplinit şi următoarele atribuţii, prevăzute în Fişa postului:
- membru al Consiliului de administraţie,
- membru al Comisiei de Curriculum,
- şef al Ariei curriculare Om şi societate,
- şef al Comisiei metodice de istorie,
- membru în Comisia de verificare a actelor de studii şi a documentelor
şcolare,
- membru în Comisia paritară,
- membru în Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă,
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- membru în Comisia pentru combaterea absenteismului,
- membru în Comisia pentru organizarea şi coordonarea examenelor,
- membru în Comisia pentru distribuirea şi recuperarea manualelor şcolare.
Totodată, am fost numit membru al Comisiei pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor didactice
vacante/ rezevate din Colegiul Naţional «Ion Neculce», respectiv, de preşedinte al
Comisiei de rezolvare a contestaţiilor din cadrul concursului.
În consecinţă, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019, apreciez că am
desfăşurat o activitate profesională şi didactico-metodică eficiente.
2. Prof.Rodica Tudorică
În cadrul Colegiului Naţional «Ion Neculce, apreciez că am acţionat eficient
în cursul semestrul I al anului şcolar 2018-2019, din perspectiva criteriilor
de performanţă prevăzute de legislaţia şcolară în vigoare.
În domeniul proiectării eficiente a curriculumului, am realizat
evaluări iniţiale. La clasa a IX-a E, s-a obţinut media 6,32.
Planificarea anuală s-a realizat pe baza programelor şcolare aflate în
vigoare şi s-a completat cu proiectul unităţilor de învăţare corespunzător
fiecărei planificări.
O atenţie sporită am acordat, în proiectarea didactică, atingerii acelor
competenţe specifice axate, preponderent, pe formarea şi exersarea
deprinderilor şi a abilităţilor de învăţare.
În domeniul realizării curriculumului, am recurs la metode active de
învăţare, care să permită formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice.
Sarcinile de învăţare, individual sau în grup, au fost transmise elevilor întrun limbaj accesibil şi au avut în vedere utilizarea experienţei şi a achiziţiilor
anterioare ale acestora. Ele s-au focalizat şi pe valorificarea cunoştinţelor de
istorie în contextul actual.
Am recurs la manuale alternative şi la mijloace de învăţământ (hărţi, atlase
istorice, culegeri de documente istorice) avizate de MEN.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am urmărit asigurarea unei
concordanţe depline a acestora cu demersul de predare-învăţare.
Am evaluat prin probe orale şi scrise de o mare varietate, pentru a spori
gradul de obiectivitate şi de relevanţă asupra rezultatelor învăţării.
Totodată, am elaborat subiectele pentru lucrarea scrisă semestrială cu subiect
unic, din 5 decembrie 2018, conform modelului CNEE.
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În acelaşi timp, am coordonat pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a
pentru Olimpiada de istorie, etapa pe şcoală şi a elevilor din celelalte clase,
pentru participare la proiecte.
În domeniul activităţilor extracurriculare, am coordonat mai multe activităţi
dedicate Centenarului Marii Uniri şi unirii Principatelor Române.

Activitatea
Simpozionul dedicat Zilei Naţionale a României,
organizat în C.N. „Ion Neculce”
Atelierul de lucru coordonat de Cristina Roiu, pe
tema Primului Război Mondial
Participare la dezbaterea coordonată de Alexandru
Cumpănaşu pe tema identităţii naţionale

Numele elevului

Data
22
nov.
2018
Un grup de elevi 24
oct.
(IX E şi X E)
2018
Un grup de elevi 16
nov.
(XI D, XI E şi 2018
XI G)
Participare la Simpozionul naţional Centenar Bohălţanu
30
nov.
Olivia,
Filip 2018
1918-2018. Transilvania şi unirea ce Mare
Maria (XI E)
Participare la Simpozionul municipal Monarhie şi Salka
Simona 5 dec. 2018
(XI E)
comunism în România
Participarea la expoziţia Mica Unire, organizată Un grup de elevi 21 ian.
în C.N. „Ion Neculce”
(VI A şi VI B)
2019
Totodată, m-am implicat în proiecte şi parteneriate educaţionale, la care
participă şi Colegiul Naţional «Ion Neculce», astfel:
Proiectul/
Parteneriatul
Generaţia Marii Uniri se implică în protejarea
patrimoniului naţional în cadrul Parteneriatului pentru
Educaţie Civitas
Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală în cadrul
parteneriatului cu Federaţia Internaţională a
Comunităților Educative (FICE)

Activitatea

Durata

Elaborarea
proiectului

Oct.
2018

Coordonarea unor
grupe de elevi
(XI F, IX A, IX
E)
Valori comune, culturi diferite în cadrul CAEM, 2019, Elaborarea
A11/15.
proiectului

Nov.
2018

Dec.
2018
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În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am
participat la următoarele acţiuni:
Activitatea
Cursul de formare continuă, cu tema
Managementul
proiectelor
educaţionale,
organizat de CCD Bucureşti
Referatul
Egalitate şi nediscriminare în
documentele Marii Uniri, în cadrul „Conferinţei
internaţionale a nediscriminării şi egalităţii de
şanse”, Nedes 2018
Referatul Suveranitate şi reprezentativitate la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în
cadrul
Conferinței
municipale
„România_100_între tradiţie şi modernitate”
Conferinţa municipală cu tema Centenarul Marii
Uniri, cea mai importantă lecţie de istorie

Locul
desfăşurării
Albota (Sibiu)
C.N. „Ion
Neculce”
Palatul
Parlamentului

Data
Oct.2018

30 oct.
2018

Liceul
7 dec. 2018
Tehnologic „Elie
Radu”
Institutul
Politehnic

14 dec.
2018

În domeniul contribuţiei la activitatea generală a şcolii şi la promovarea imaginii
acesteia, am avut în vedere respectarea legislaţiei şcolare şi a regulamentelor de
ordine interioară, inclusiv, de asigurare a calităţii în învăţământ.
Am îndeplinit şi următoarele atribuţii, prevăzute în Fişa postului:
- membru în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
corupţie, a discriminării şi promovarea interculturalităţiii în mediul şcolar,
- colaborator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
- membru în Comisia pentru mobilitate, în anul şcolar 2018-2019,
- membru în Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoală, responsabil cu
planificarea profesorilor.
În consecinţă, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019, apreciez că am
desfăşurat activităţi corespunzătoare exigenţelor profesionale, metodice şi
didactice.
3. Profesor Blându Daniela
Aspecte privind planificarea activităţii:
Planificările calendaristice au fost realizate având în vedere programa şcolară,
identificarea elementelor obligatorii de care orice profesor trebuie să ţină seama:
- am întocmit planificarile la timp, atât cele anuale cât şi cele calendaristice;
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- am identificat clar obiectivele lecţiei şi conţinuturile acesteia, în funcţie de
nivelul elevilor
- am identificat elevii care au unele dificultăţi în învăţare, aplicând metode
specifice de stimulare a lor;
- am stabilit activităţi, atât individuale cât şi de grup, pentru întreaga clasă;
- am avut grijă ca aceste metode să genereze motivarea elevilor;
- am realizat structura cât mai clară a lecţiei şi succesiunea clară a lecţiilor,
atât pe termen scurt cât şi mediu;
- am identificat elevii cu aptitudini speciale, realizând implicarea lor în
activităţi de învăţare adecvate;
- am utilizat informaţiile obţinute în urma evaluării acestora în activitatea de
predare şi proiectare a lecţiilor.
1. Aspecte privind implementarea şi metodologia de implementare a
activităților propuse prin planificare:
- am monitorizat şi organizat clasa astfel încât procesul de predare – învăţare
să se bucure de o bună desfaşurare;
- am monitorizat activitatea în clasă astfel încât să genereze un climat propice
învăţării;
- am structurat informaţiile cât şi obiectivele urmărite
- am impus standardele comportamentale pentru elevi, prin intermediul unei
relaţionări pozitive şi productive;
- am utilizat eficient timpul de predare – învăţare prin implicarea efectivă în
activităţi didactice a cât mai multor elevi pe parcursul unei ore;
- am prezentat conţinutul într-o formă clară;
- am adecvat metodele şi conţinutul la specificul fiecărei clase de elevi;
- am structurat informaţiile cât şi obiectivele ;
- am asigurat participarea elevilor la lecţie prin sarcini pertinente;
- am urmărit observarea sistematică a elevilor;
- am elaborate instrumente de evaluare.
Metode de învăţare folosite: brainstorming-ul, lectura, exerciţiul, cubul,
ciorchinele, mozaicul, ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, studiul de caz,
problematizarea, jocul de rol, învăţarea dirijată, explicaţia, învăţarea prin
descoperire, conversaţia.
Resurse materiale: manual, planşe, harţi, reviste de specialitate, calculator,
videoproiector.
3. Aspecte privind evaluarea si analiza activitatilor:
- evaluarea elevilor s-a făcut continuu la începutul fiecarei ore de curs, prin:
analiza răspunsurilor și observarea modului de lucru; brainstorming-ul;
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- evaluarea a fost făcută ținându-se cont de noile cerințe pentru creșterea
calității actului educațional;
- la sfârșitul fiecărei unități de învățare am rezolvat, împreună cu elevii, fișe
de lucru, fișe de evaluare;
- activitățile au fost organizate individual, pe perechi sau frontal;
- am alocat 2h/semestru pentru recapitularea materiei.
4. Alte aspecte:
- participare la cercul metodic al profesorilor de istorie desfasurat la liceul
Miguel de Cervantes cu tema „Holocaust” (9 octombrie 2018);
-participarea la aniversarea Centenarului organizat de Colegiul Național Matei
Basarab -14 noiembrie 2018
- Proiect Holocaust in cadrul C.N.I.N., activitate in colaborare cu domnii
profesori Tudorica Aurelian, Tudorica Rodica si Iamandei Mihaela. Au
participat elevii claselor a VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a;
- vizite repetate la Muzeul Cotroceni cu elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a;
- asistenta la tezele unice;
- corectare teze unice;
- participare la Simpozionul „1 Decembrie 1918” organizat de ISMB si CCD in
cadrul Politehnica Bucuresti;
- „1 Decembrie 1918”- Activitate stiintifica si artistica. Realizarea de colaje,
cocarede tricolore impreuna cu elevii claselor VII-X. Pregatirea unui program
artistic cu elevii claselor a VII-a si a VIIII-a;
- pregatirea eleviilor clasei a XI-a și a XII-a pentru participarea la olimpiada de
istorie- faza pe scoala( eleva Neagu Marina din clasa a XI-a G s-a calificat in
etapa urmatoare);
- corectare lucrari Olimpiada de Istorie;
- Proiect Mica Unire impreuna cu elevii claselor a VIII-a A, a IX-a D, a X-a C
- în calitate de profesor diriginte am ţinut legătura cu părinţii elevilor clasei a
VIII A prin organizarea sedinţelor la clasă
-participarea cu elevii clasei a XI-a D la festivalul de teatru Nottara -octombrie
- participarea la consiile profesorale in cadrul C.N.I.N.;
-am efectuat activitatea de profesor de serviciu pe scoală;
4. Prof. Mihaela Nicoleta Iamandei
Aspecte privind planificarea activităţii:
Planificările calendaristice au fost realizate având în vedere programa şcolară,
identificarea elementelor obligatorii de care orice profesor trebuie să ţină seama:
- am întocmit planificarile la timp, atât cele anuale cât şi cele calendaristice;
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- am identificat clar obiectivele lecţiei şi conţinuturile acesteia, în funcţie de
nivelul elevilor
- am identificat elevii care au unele dificultăţi în învăţare, aplicând metode
specifice de stimulare a lor;
- am stabilit activităţi, atât individuale cât şi de grup, pentru întreaga clasă;
- am avut grijă ca aceste metode să genereze motivarea elevilor;
- am realizat structura cât mai clară a lecţiei şi succesiunea clară a lecţiilor,
atât pe termen scurt cât şi mediu;
- am identificat elevii cu aptitudini speciale, realizând implicarea lor în
activităţi de învăţare adecvate;
- am utilizat informaţiile obţinute în urma evaluării acestora în activitatea de
predare şi proiectare a lecţiilor.
Aspecte privind implementarea şi metodologia de implementare a activităților
propuse prin planificare:
- am monitorizat şi organizat clasa astfel încât procesul de predare – învăţare
să se bucure de o bună desfaşurare;
- am monitorizat activitatea în clasă astfel încât să genereze un climat propice
învăţării;
- am structurat informaţiile cât şi obiectivele urmărite
- am impus standardele comportamentale pentru elevi, prin intermediul unei
relaţionări pozitive şi productive;
- am utilizat eficient timpul de predare – învăţare prin implicarea efectivă în
activităţi didactice a cât mai multor elevi pe parcursul unei ore;
- am prezentat conţinutul într-o formă clară;
- am adecvat metodele şi conţinutul la specificul fiecărei clase de elevi;
- am structurat informaţiile cât şi obiectivele ;
- am asigurat participarea elevilor la lecţie prin sarcini pertinente;
- am urmărit observarea sistematică a elevilor;
- am elaborate instrumente de evaluare.
Metode de învăţare folosite: brainstorming-ul, lectura, exerciţiul, cubul,
ciorchinele, mozaicul, ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, studiul de caz,
problematizarea, jocul de rol, învăţarea dirijată, explicaţia, învăţarea prin
descoperire, conversaţia.
Resurse materiale: manual, planşe, harţi, reviste de specialitate, calculator,
videoproiector.
Aspecte privind evaluarea si analiza activitatilor:
- evaluarea elevilor s-a făcut continuu la începutul fiecarei ore de curs, prin:
analiza răspunsurilor și observarea modului de lucru; brainstorming-ul;
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- evaluarea a fost făcută ținându-se cont de noile cerințe pentru creșterea
calității actului educațional;
- la sfârșitul fiecărei unități de învățare am rezolvat, împreună cu elevii, fișe
de lucru, fișe de evaluare;
- activitățile au fost organizate individual, pe perechi sau frontal;
- am alocat 2h/semestru pentru recapitularea materiei.
Alte aspecte:
- participarea cu clasele a X-a si a XI-a la proiectul „Focus on 3D Printing” (811 octombrie 2018);
- participare la cercul metodic al profesorilor de istorie desfasurat la liceul
Miguel de Cervantes cu tema „Holocaust” (9 octombrie 2018);
- Proiect Holocaust in cadrul C.N.I.N., activitate in colaborare cu domnii
profesori Tudorica Aurelian, Tudorica Rodica si Blandu Daniela. Au participat
elevii claselor a VIII-a, a X-a, a XI-a, a XII-a;
- vizite repetate la Muzeul Cotroceni cu elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a;
- asistenta la tezele unice;
- corectare teze unice;
- participare la Simpozionul „1 Decembrie 1918” organizat de ISMB si CCD in
cadrul Politehnica Bucuresti;
- „1 Decembrie 1918”- Activitate stiintifica si artistica. Realizarea de colaje,
cocarede tricolore impreuna cu elevii claselor VII-X. Pregatirea unui program
artistic cu elevii claselor a VII-a si a VIIII-a;
- pregatirea serbarii de Craciun cu elevii claselor a VII-a si a VIIII-a(sceneta si
colinde)
- participarea la targul caritabil de Craciun impreuna cu clasa a VIII-a;
- pregatirea eleviilor clasei a X-a pentru participarea la olimpiada de istoriefaza pe scoala( elevul Ghila Mihnea din clasa a X-a D s-a calificat in etapa
urmatoare);
- corectare lucrari Olimpiada de Istorie;
- participare impreuna cu clasa a VIII-a A la spectacolul „Imparatul Mustelor”teatrul Excelsior;
- Proiect Mica Unire impreuna cu elevii claselor a VIII-a A, a X-a D, a X-a C
- în calitate de profesor diriginte am ţinut legătura cu părinţii elevilor clasei a
VIII A prin organizarea sedinţelor la clasă;
- participarea la consiile profesorale in cadrul C.N.I.N.;
-am efectuat activitatea de profesor de serviciu pe scoala;
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Catedrele de limbi străine
A.Limba engleză
1. Prof.Iulia Florescu
 Responsabil comisie metodica engleza-germana
 Membru in consiliul de curriculum
 Diriginte clasa a XII-a D
 a participat la consfatuirile de inceput de an scolar
 a urmat cursul de perfectionare “Educatie interculturala pentru o scoala
noua”
 a efectuat asistente la orele membrilor comisiei, in urma carora s-au discutat
diverse aspecte ale imbunatatirii procesului instructiv-educativ
 a participat in calitate de professor asistent la tezele cu subiect unic
organizate in cadrul colegiului
 a participat in calitate de examinator la sesiunea ECL din decembrie
2. Prof.Alexandra Elena Rădulescu
1.Proiectarea activității
Pe parcursul primului semestru al anului școlar 2018-2019 am desfășurat
următoarele activități ale procesului instructiv – educativ:
- Întocmirea planificarilor calendaristice și elaborarea planurilor unităților de
învățare conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
- Elaborarea unor fișe de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului
didactic;
- Proiectarea anumitor activități didactice în format electronic, utilizând
elementele Microsoft Office, precum Power Point și Word;
- Elaborarea materialelor necesare pentru evaluare: teste inițiale, evaluări
secvențiale, evaluări prin portofolii, evaluări orale, evaluări practice.
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2.Realizarea activității didactice
Pe tot parcursul semestrului, materia predată a fost integral în conformitate
cu programele scolare.Metodele de predare-învățare au fost orientate pe elev,
acestea fiind diverse, atât tradiționale, cât și moderne, și au fost concepute conform
planificărilor anuale.
Activități desfășurate cu elevii pe parcursul semestrului I:
-

Vizită la Atelierul de Pictură pe Ceramică Just Paint It pentru elevii clasei a

VI-a A- 31 ianuarie 2019. Cu această ocazie, am elaborat un video de prezentare a
activității desfășurate, accesibil pentru vizionare pe site-ul școlii.
-

Activitate specific, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, unde elevii claselor a

VI-a au beneficiat de o lecție de istorie, alături de un invitat special, domnul Adam
Valentin, angajat al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc.
-

Am preluat coordonarea a două proiecte Erasmus+ (SPEED și SO-PR-A),

aflate în derulare. Acestea presupun schimburi de experiență cu elevi din clasele a
IX-a, a X-a, a XI-a.
3.Evaluarea rezultatelor învăţării
-

am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în
vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv
stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor,
valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate
competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea
calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;

-

am interpretat evaluarea inițială pe clase și nivele;

-

am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (orale și scrise), cât şi
metode metode moderne: evaluarea prin referate şi portofolii;
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4.Managementul clasei de elevi
Predarea orelor de limba engleză:
- am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca
individualităţi, dar şi ca pe un colectiv, în funcție de obiectivele urmărite.
- am avut o bună relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte
cadre didactice, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;
5.Managementul carierei și al dezvoltării profesionale:
- Am participat la consiliile profesorale ale Colegiului National “Ion
Neculce”.
3. Prof.Goia Aurora
În cursul primului semestru al anului şcolar 2018-2019, subsemnata Goia Aurora,
profesor de limba engleza titular la Colegiul National „Ion Neculce” din București,
grad definitiv, am realizat activităţi didactice în conformitate cu prevederile
contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
Proiectarea activităţii
- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de
învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice
furnizate de către responsabilul catedrei;
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare continuă și sumativă, precum și baremele de
corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de
rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând
elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format
Microsoft Word;
Realizarea activităţilor didactice
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studio învăţarea prin proiecte, investigația;
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- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limba
engleză atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor
intelectuale, cât și a celor practice;
- am utilizat strategii didactice de activare şi utilizare a potenţialului creativ al
elevilor prin exerciţii de imaginaţie, empatie şi scriere creativă;
- am utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector
multimedia, internet) pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ;
- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul orelor de limba
engleză;
- am realizat activităţi administrative şi de consiliere necesare în cadrul orelor de
dirigenţie;
- am participat la tezele cu subiect unic pentru clasele terminale de liceu ca
profesor asistent;
- am efectuat in mod corect serviciul pe scoala (4 zile/semestru).
Evaluarea rezultatelor învăţării
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea
realizării evaluărilor continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor
elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice,
precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiveducativ;
- am utilizat metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise);
de asemenea am iniţiat şi evaluat crearea de portofolii individuale care conţin
temele de scriere creativă realizate de-a lungul semestrului de catre elevi;
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile
documentelor școlare aflate în vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor mei.
Managementul clasei de elevi
- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca
individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
- am monitorizat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea
şi adaptarea socială;
- am cooperat cu celelalte cadre didactice pentru îmbunătăţirea activităţii didactice
la clasa mea;
- am comunicat cu părinţii în măsura posibilităţilor şi interesului acestora pentru
activitatea fiilor şi fiicelor lor.
Activitati extracurriculare
-am organizat impreuna cu Doamna Profesoara Mihailescu Mihaela o excursie la
Orastie cu clasele a IX-a E(al carei profesor diriginte am fost) si a IX-a F.
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Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- am lucrat la redactarea tezei de doctorat în cadrul programului doctoral la care
sunt înscrisă;
- am participat la un curs de formare(“Educatie interculturala pentru o scoala
noua”) impreuna cu cadrele didactice ale colegiului.
4. Prof.Irina Monica Brândușoiu
Subsemnata, Brandusoiu Irina Monica, profesor suplinitor de limba engleza la
Colegiul National “Ion Neculce” din Bucuresti, raportez ca in semestrul I al anului
scolar 2018-2019 am indeplinit urmatoarele activitati: Intrucat am fost angajata in
luna ianuarie a anului curent, am efectuat evaluarea finala a elevilor, le-am adus la
cunostinta noile reglementari privitoare la olimpiada de limba engleza, etapa pe
scoala si am incheiat mediile semestriale.
5. Prof.Ionescu Marieta
Activitatea desfasurata in semestrul 1 al anului scolar 2018 -2019 a debutat cu
preluarea la dirigentie a clasei a 11-G si familiarizarea cu problemele si tipologia
elevilor.Am organizat in acest sens sedinte cu parintii si consulatii cu acestia si cu
elevii clasei.In perioada 28 -31 octombrie am participat in calitate de profesor
coordonator al programului Erasmus + la Brugge ,Belgia la o intilnire a membrilor
tarilor participante :Belgia ,Italia ,Ungaria , Suedia ,Germania si Romania .
Am fost profesor supraveghetor in zilele in care au avut loc tezele cu subiect unic
organizate de C.N.ION NECULCE pentru clasele a 12 a .M -am ocupat de
pregatirea elevilor pentru olimpiada de engleza.Am paricipat la activitatile
culturale si evenimentele un care au fost implicati elevii din clasa a 11aG . M am
ocupat de vizita delegatiei C.N .Ion Neculce in Ungarie unde elevii au fost insotiti
de prof Andreea Ionescu.Am tinut legatura cu tarile implicate in proiectul Erasmus
+ in vedere vizita țarilor participante in tara noastra care se va desfasura intre 2-6
aprilie 2019 in tara noastra .Am fost prezenta la toate consiliile profesorale si la
activitati organizate de scoala .
Prof. Oana Orzata
 Mi-am indeplinit sarcinile din fisa postului;
 Am coordonat elevii participanti care au realizat colaje si materiale power
point dedicate evenimentului:” Ziua Europeana A Limbilor”
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 Am participat la cursul: “ Educatie Interculturala Pentru O Scoala Noua”
 Am fost profesor evaluator pentru examenele ECL organizate in cadrul
liceului.
B.Limba germană
1. Prof. Ionescu-Sisesti Giulia
este membru in Comisia Metodica de Limbi Moderne
-este membru al Asociatiei Profesorilor de Limba Germana din Romania
-a redactat subiectele pentru Examenele de Diferenţă pentru clasele X si XI si a
evaluat lucrarile elevilor
-a făcut demersurile necesare pentru modernizarea spatiului alocat din cadrul CDI
cu o tastatura functionala si boxe noi cât şi cu alte dotări necesare bunei funcţionări
a orelor în acest spatiu, in lipsa unui cabinet de limba germana.
- a colaborat cu centrul de carte străină Sitka, pentru achiziţionarea de material
didactic suplimentar pentru elevii claselor intensive de liceu si pentru optionalul
acestora “Cultura si Civilizatie a Tarilor vorbitoare de Limba Germana
-a participat in Ziua Educatiei( 5.10.2018) la seminarul Hueber privitor la
manualele acestei edituri ,folosite la noi la clasele de intensiv-gimnaziu, primind o
adeverinta de participare
-a participat la seminarul metodic de la Colegiul National Tudor Vianu ,organizat
de Ministerul Educatiei( dl profesor de limba germana Sorin Giurumescu) ,cu
sprijinul Institutului Goethe din Bucuresti in zilele de 10.11 si 11.11 2018 ,referitor
la Noul Curriculum ,Plan Cadru ,Programa si Planificare Calendaristica precum si
Incadrarea (conform Nivelului Lingvistic European) si Evaluarea (prin
recunoasterea structurilor gramaticale specifice nivelului )elevilor participanti la
Olimpiada Germana de Limba Moderna- Concurs de Creatie ,primind un numar de
credite si o diploma.
-a organizat preselectia elevilor care s-au înscris la Olimpiada de Limba Germana
Moderna
-a asigurat pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limba Germana
Moderna
-a elaborat subiectele pentru Olimpiada de Limba Germană -etapa pe școală pentru liceu
-a fost numita profesor examinator ( Evaluator Neutru) la Olimpiada de Limba
Germana - etapa pe sector si municipiu
- in calitate de titular si de profesor gradul 1 a efectuat o inspectie-intersasistenta
la mai tanara colega de catedra, profesor cu gradul definitiv Irimia Isabela
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-a asigurat instruirea elevilor de clasa a XII a pentru pregătirea atestatelor la limba
germana
-a asigurat pregătirea elevilor de clasa a XII-a in vederea susţinerii Probelor
Lingvistice din cadrul Examenului de Bacalaureat 2019
2. Prof Irimia Isabela
 A elaborat planificările semestriale;
 A elaborat, aplicat și prelucrat rezultatele testelor predictive pentru fiecare
clasă în parte;
 A propus și ajutat la procurarea materialelor auxiliare și a manualelor pentru
toate clasele;
 A efectuat serviciul pe școală conform procedurii în vigoare;
 A participat în calitate de supraveghetor la simulările/tezele cu subiect unic
pentru Evaluarea nationala, respectiv bacalaureat;
 A organizat selecția pe unitate școlară a elevilor care s-au înscris la
olimpiada de limbă germană, îndeplinind toate procedurile de înscriere
ulterioare;
 A fost evaluator neutru in cadrul olimpiadei de lb. germana moderna, etapa
pe municipiu;
 A participat la prezentrea proiectului educational “Up Generation”, din data
de 22.01.2019;
 A participat la cursul de formare “Fundamentele conceperii si dezvoltarii
unui proiect”;
C.Limba italiană
1. Prof.Flavia Elena Silvana Vendetti
1.Proiectarea activității
Vendetti Flavia Elena Silvana, profesor de Limba Italiană, în cadrul Colegiului
Național “Ion Neculce”, pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 am
desfășurat urmatoarele activități ale procesului instructiv – educativ:
- Întocmirea planificarilor calendaristice și elaborarea planurilor unităților de
învățare conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
- Elaborarea unor fișe de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului didactic;
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- Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice și prin metode diferite: teste inițiale, evaluări
secvențiale, evaluări prin portofolii, evaluări orale, evaluări practice.
2.Realizarea activității didactice
- Pe tot parcursul semestrului, materia predată a fost integral în conformitate cu
programele scolare.
- Metodele de predare-învățare au fost orientate pe elev, acestea fiind diverse, atât
tradiționale, cât și moderne, și au fost concepute conform planificărilor anuale.
Activități desfășurate cu elevii pe semestrul I:
- organizarea Olimpiadei de Limbă Italiană, faza pe școală, în data de 16 ianuarie
2019, la care au participat elevii clasei a IX-a G şi respectiva a XI-a G.
- organizarea şi îndrumarea elevilor participanţi la proiectul ERASMUS S.P.E.E.D
desfăşurat în perioada 6-10.02.2019 la Padova, în vederea compunerii planului de
prezentare a echipei participante
- participarea la proiectul ERASMUS S.P.E.E.D desfăşurat în perioada 6-10.02.2019
la Padova
3.Evaluarea rezultatelor învăţării
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea
realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea
nivelului

dezvoltării

cunoştinţelor,

aptitudinilor,

atitudinilor,

valorilor

şi

competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale
și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a
procesului instructiv-educativ;
- am interpretat evaluarea inițială pe clase și nivele;
- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (orale și scrise), cât şi
metode metode moderne: evaluarea prin referate şi portofolii;
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4.Managementul clasei de elevi
Predarea orelor de limbă italiană s-a realizat într-un cadru adecvat.
- am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca
individualităţi, dar şi ca pe un colectiv, în funcție de situație.
- am avut o bună relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre
didactice, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;
- am realizat şedinţe cu părinţii în care am i-am informat cu privire la situaţia şcolară
a elevilor clasei a IX-a G (clasă la care sunt dirigintă)
5.Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
- Am participat la consiliile Colegiului National “Ion Neculce”;
- Am participat la cursurile din cadrul Programului Masteral “Traductologie
Latino-Romanică, Specializarea Italiană” din cadrul Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti.
2.Prof.Ioana Nicoleta Silvia
Subsemnata IOANA Nicoleta Silvia, profesor titular de limba italiană,
încadrată în anul școlar 2018-2019 cu un număr de 6 ore, la clasa a X a G, menționez
faptul că în semestrul I mi-am îndeplinit în totalitate obligațiile și responsabilitățile din
fișa postului.
De asemenea, pe parcursul acestui semestru, am desfășurat și alte activități ale
procesului instructiv – educativ, curriculare sau extracurriculare după cum urmează:
 Informarea elevilor în legătură cu săptămâna europeană a limbilor sărbătorită în
perioada 21-29.09.2018 prin prezentarea unor articole și studii europene pe
această temă;
 Marcarea Zilei Europene a Limbilor, zi sărbătorită în întreaga Europă, în data de
26 septembrie, în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural- prin
exersarea

salutului

în

toate

limbile

europene

cu

ajutorul

unor
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afișe/manifeste/poster realizate cu ocazia acestui eveniment, materiale care au
rămas catedrei de limbă italiaă ;
 Pregătirea elevilor pentru olimpiada de limbă italiană;
 Participarea în calitate de membru în comisia de organizare și desfășurare a
olimpiadei de limbi romanice, limba italiană, faza pe școală – 16.01.2019,
precum și în calitate de evaluator conform Deciziei nr.5/15.01.2019;
 Coordonarea elevilor în alegerea temei pentru numărul 3 al revistei bilingve
Masca/LaMaschera, corectarea articolelor și contribuție la redactarea revistei;
 Sprijin la organizarea și desfășurarea evenimentului de lansare a numărului 3 al
revistei, eveniment desfășurat în date de 26.02.2019, orele 17.00 în cadrul
Institutului italian de cultură;
 Pregătirea elevilor pentru participarea la lansarea revistei în atmosferă de
carnaval – contribuție în pregătirea prezentării, în alegerea costumelor, crearea
costumelor și a măștilor, sprijin pentru programul cultural prezentat de elevi, etc

2. Prof.Ioana Cotabita
In primul semestru al anului scolar 2018-2019 am avut urmatoarele activitati:
-Am radactat subiecte si evaluat la olimpiada pe scoala/sector.
-Am participat la ziua limbilor straine in luna septembrie.
Am elaborat subiectele si am evaluat examenul pentru suplinire
-Am organizat cursul de limba italiana pentru elevii de clasa a IV, iar in acest sens
am creat suportul de curs.
-Am pregatit elevii pentru olimpiada
-Am colaborat cu Dnul profesor Collesei pentru redactarea revistei LA
MASCHERA
-Am colaborat cu Institutul italian de cultura in vederea promovarii dotarilor si a
bibliotecii pentru elevii liceului
-Am stabilit cu elevii clasei a XII,modalitatea de sustinere a atestatelor in limba
italiana si am stabilit care sunt tematicile ,urmand sa -i coordonez.
.
3.Prof.Anton Marilena Andreea
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Subsemnata Anton Marilena Andreea, profesor de limba italiana in cadrul
Colegiului National Ion Neculce, in anul scolar 2018-2019, semestrul I, am
desfasurat urmatoarele activitati ale procesului intructiv – educativ :
 Am făcut parte din Comisia de elaborare a subiectelor in cadrul Olimpiadei
de limba italiana, etapa pe scoala;
 Profesor corector in cadrul Olimpiadei de limba italiana, etapa pe scoala;
 Elaborarea subiectelor si profesor evaluator pentru examenele de diferente;
 Participarea la manifestările culturale, cursuri de formare si conferinte
organizate in cadrul Institutului Italian de Cultură Vito Grasso;
 Realizarea planificarii calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate
cu programa scolara;
 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de
lucru diferentiate, fise de lucru);
 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor
cat si in fixarea si dezvoltarea acestora;
 Evaluarea activitatilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp
s-a realizat prin mijloace precum: teste initiale, portofolii individuale,
evaluari individuale, autoevaluare, teste sumative, orale si scrise;
4.Prof. Collesei Federico
o Nel corso del primo semestre di quest’anno, oltre allo svolgimento
della programmazione regolare nelle materie sucitate, il sottoscritto ha
svolto altre attivita’ per potenziare la motivazione allo studio degli
studenti e per arricchire l’offerta formativa dl Liceo.
o In particolare per tutto il periodo del semestre ho coordinato la
ralizzazionee del giornalino MASCA/LA MASCHERA, giunto
quest’anno al terzo numero, lavorando a proporre articoli agli studenti,
coordinare la redazione, revisionare I testi e tenere I rapporti con gli
esterni per la realizzazione grafica e la stampa. Il lavoro e’ culminato
nella presentazione del giornalino all’Istituto di Cultura italiano a
Bucarest alla presenza dell’Ambasciatore italiano.
o Ho lavorato inoltre con la collega Nicoleta Ioana a preparare la
partecipazione degli alunni alla festa di Carnevale sempre all’Istituto
di Cultura italiano.
o Ho aiutato alcuni studenti nella loro preparazione per la
partecipazione a Progetti Erasmus.
o Ho infine sostenuto e collaborato con alunni dell’ultimo anno per
attivita’ di orientamento verso gli studi universitari.
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o In conclusione ricordo il lavoro di coordinamento della partecipazione
di alcuni studenti al Festival di Lettura che da anni vede I nostri
studenti come protagonisti.
4. Limba franceza
1. DUICA Domnica

 am participat in calitate de profesor coordonator cu elevii clasei XI F la
« Ziua Europeana a limbilor « proiect organizat de European Center for
Modern Languages of the Council of Europe
 am participat la Conferinta de lansare a proiectului pilot “Educatia fiscala
tinerilor prin mijloace digitale –TAXEDU
 am participat in calitate de profesor organizator in cadrul proiectului “Ile des
gourmandises-les crepes à la francaise”
 am participat la cursul de formare « Le francais sans frontières », cursuri
acreditate de FIPE
 am promovat Colocviul de admitere la gradul I
 am intocmit documentele specifice in cadrul Comisiei de monitorizare a
frecventei scolare
 am facut pregatire suplimentara cu elevii cls a XII in vederea sustinerii
competentelor lingvistice la limba frnaceza din cadrul examenului de
bacalaureat precum si cu elevii care vor participa la Festivalul International
al Francofoniei « Chants et sons sur scènes »
 am participat in calitate de profesor asistent la simularile de la cls a –XII- a
 am participat la Consfatuirea profesorilor de limba franceza
 am repectat programul de lucru si toate atributiile prevazute in fisa postului
2. Prof. Gheorghe Consuela

 A realizat toare documentele specifice catedrei de limbi romanice ( francezaitaliana): planificari, teste initiale, lucrari scrise, procese verbale ale
intalnirilor
 Ca sef de catedra limbi romanice a efectuat asistente la ore la profesorii
debutanti, a tinut sedinte de catedra
 Este membru CEAC si in comisia de monitorizare a absentelor pentru clasa
a XI-a
 A participat alaturi de colegi la consfatuirile ce au avut loc la liceul
Cervantes
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 In luna septembrie a organizat si coordonat activitatea desfasurata in cadrul
"Zilei Limbilor Straine", activitate ce a avut loc in cadrul Colegiului Ion
Neculce in parteneriat cu colegiul Aurel Vlaicu.
 In luna decembrie a participat ca supraveghetor in cadrul Colegiului Ion
Neculce la simularea examenelor nationale, sustinandu-se teze cu subiect
unic la materiile de examen pentru clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a
 Permanent s-a ocupat de pregatirea elevilor in vederea participarii la
olimpiada de limba franceza si la alte concursuri ce urmeaza a se desfasura
ulterior
 Concurs national de eseu si creatie plastica ’’Lumea din cuvinte si culoare ’’
 Prezenti in comunitate si in Europa
 LiRegal
 In luna noiembrie a participat la cursul de formare propus de CCD
« Educatie interculturala pentru o scoala noua »
 In luna ianuarie a organizat faza pe scoala a olimpiadei de limba franceza si
limba italiana
 A acordat o atentie deosebita pregatirii elevilor de clasa a XII-a in vederea
sustinerii probelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat
 A elaborat raportul de activitate pentru proiectul Club European si a
monitorizat activitatile propuse care s-au desfasurat in cadrul colegiului
 A coordonat activitatea proiectului Club European la nivelul C.N. Ion
Neculce
 In calitate de profesor diriginte al clasei a XI-a C s-a ocupat de buna
integrare a elevilor noi, de realizarea tuturor documentelor specifice orei de
dirigentie, de participarea la toate activitatile scolare din cadrul Colegiului
Ion Neculce si la inchegarea colectivului clasei.
Catedra de geografie
1. Andreea Ionescu
1.Proiectarea activității
Ionescu Andreea, profesor de Geografie, în cadrul Colegiului Național “Ion
Neculce”, pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 am desfășurat
urmatoarele activități ale procesului instructiv – educativ:
Întocmirea planificarilor calendaristice și elaborarea planurilor unităților de
învățare conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
Elaborarea unor fișe de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului didactic;
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Proiectarea anumitor activități didactice în format electronic, utilizând elementele
tehnologiei informației a pachetului Microsoft Office, precum Power Point și
Word;
Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice și prin metode diferite: teste inițiale, evaluări
secvențiale, evaluări prin portofolii, evaluări orale, evaluări practice.
Participarea la consfătuirile, cercurile și activitățile metodice pe municipiu și pe
sector.
2.Realizarea activității didactice
Pe tot parcursul semestrului, materia predată a fost în conformitate cu programele
scolare.
Metodele de predare-învățare au fost orientate pe elev, acestea fiind diverse, atât
tradiționale, cât și moderne, și au fost concepute conform planificărilor anuale.
Activități desfășurate cu elevii pe semestrul I:
participarea la Proiectul Erasmus+ (S.P.E.E.D), cu două eleve de la clasa a
XII-a G, în Budapesta, Ungaria, în perioada 8-12 octombrie 2018;
organizarea excursiei cu traseul: București-Râșnov-Moeciu de SusBucurești, cu elevii clasei a VI-a B, în data de 14.10.2018;
participarea ca profesor însoțitor în excursia cu traseul: București-OrăștieBucurești, cu elevii claselor a IX-a F și a IX-a E, din perioada 24-25 noiembrie
2018;
activitate specifică cu ocazia zilei de 1 Decembrie, unde elevii claselor VI
A și VI B au participat la o lecție de istorie despre Centenar, susținută de un
invitat special, domnul Adam Valentin, angajat la Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; data 03.12.2018;
participarea la Tărgul de Crăciun al Colegiului Național “Ion Neculce”, cu
elevii clasei a VI-a B; data: 17.12.2018;
organizarea Olimpiadei de Geografie, faza pe școală, în data de 28
ianuarie 2019 la care au participat elevii claselor a-VIII-a, a-X-a G, a XII-a G;
organizarea Concursului Național de Geografie “Terra”, etapa pe școală,
în data de 28 ianuarie 2019, la care au participat elevii claselor a V-a, a V-a si a
VII-a;
participarea ca profesor însoțitor la Atelierul de pictură pe ceramica, Just
paint it, cu elevii clasei a VI-a A, pe 31.01.2019.
3.Evaluarea rezultatelor învăţării
am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea
realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea
nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi
competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale
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și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a
procesului instructiv-educativ;
am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (orale și scrise), cât şi
metode metode moderne: evaluarea prin referate şi portofolii;
4.Managementul clasei de elevi
Predarea orelor de geografie s-a realizat într-un cadru adecvat.
am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca
individualităţi, dar şi ca pe un colectiv, în funcție de situație.
am avut o bună relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre
didactice, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora.
5.Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
Prof. Ionescu Andreea
Am participat la consiliile Colegiului National “Ion Neculce”;
Am participat la Consfătuirile organizate de către ISMB cu inspectorii de
specialitate;
Am participat la activitățile metodice organizate de către ISMB;
Am participat la cursul acreditat Educație interculturală pentru o școală nouă,
organizat de CCD București, în perioada 26.10.2018 - 03.11.2018
Am participat la Conferința Internațională Europeana Network Association,
organizată la Viena, în perioada 2-4 decembrie 2018.
2. Prof. Duță Natalia
- Este șef de catedră la disciplina geografie;
- A participat ca profesor evaluator la examenul de Bacalaureat
sesiunile:iunie-iulie-2018 si august-septembrie-2018;
- A realizat raportul de activitate si fisa de evaluare pentru functia de director
adjunct, pe baza carora a obtinut calificativul “FOARTE BINE”;
- A organizat sedinte in cadrul catedrei de geografie;
- A realizat asistentele la ore pentru profesorii de geografie din catedra si a
intocmit fisele de observatii;
- A participat la sedintele de curriculum;
- A realizat planul de incadrare la disciplina geografie;
- A organizat materialele didactice necesare catedrei de geografie;
- A participat ca profesor supraveghetor la ambele probe ale tezei unice pe
semestrulI;
- A organizat olimpiada de geografie, faza pe școală;
- A participat la activităţile metodice la nivel de sector şi municipiu;
- A organizat examenul pentru situatii neincheiate si corigente.
3. Prof. Doinita Stefan
În cursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, subsemnata Stefan
Doinita, profesor de Geografie la Colegiul National” Ion Neculce din București,
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am derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum
urmează:
Proiectarea activităţii
- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de
învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice
furnizate de către responsabilul catedrei/comisiei
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă,
precum și baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiveducativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul
didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând
elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format
Microsoft Word;
Realizarea activităţilor didactice
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile
să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de
studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât
pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a
celor practice.
- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector
multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări
Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât
şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii mei;
- am participat la consiile profesorale,activitati metodice ședințe de catedră, arie
curriculară;
-am participat in calitate de asistent la simularile realizate la nivel de scoala.
Evaluarea rezultatelor învăţării
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea
realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea
nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi
competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale
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și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a
procesului instructiv-educativ;
- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe
scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne:
evaluarea prin referate, investigații, proiecte şi portofolii.
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile
documentelor școlare aflate în vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și
părinților acestora;
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la
elevi a competenţelor evaluative.
Managementul clasei de elevi
- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca
individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
- am organizat programe de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau
dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar;
- am realizat activități didactice în care au fost implicați toți elevii clasei, adaptând
în permanență metodele de învățare la particularitățile clasei;
- în cadrul orelor de curs am identificat și evidențiat exemple de bună practică ale
elevilor mei.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- am participat la cursuri de formare profesională:
” Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copii CES” -11 CP
- am participat la consiliile profesorale şi la consfatuirile metodice;
- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre
didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii
acestora;
- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul
modificări şi noi achiziţii profesionale;
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii
şcolare
- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei
culturi a calităţii la nivelul şcolii noastre.
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Conduita profesională
- am manifestat un comportament bazat pe respect, bună – credință, corectitudine,
amabilitate, un limbaj adecvat statutului de cadru didactic;
- ținuta vestimentară a fost în concordanță cu standardele de etică profesională.

Catedra de matematică
1. Carmen Taflaru
 Responsabil al Comisiei de perfectionare si membru in Comisia de
echivalare a creditelor transferabile
 Membru in CA
 Sef al Catedrei de matematica
 Responsabil Centru de testare ECL
 Realizarea planificarilor calendaristice, a planurilor unitatilor de invatare. In
proiectarea didactica am tinut cont de rezultatele obtinute de elevi la testarea
initiala. Am adaptat activitatile de invatare la nivelul si particularitatile
fiecarei clase, la capacitatea de intelegere si ritmul de lucru propriu fiecarui
grup de elevi.
 Am participat, impreuna cu toti membrii catedrei de matematica la:
 Organizarea tezei cu subiect unic la clasele aXII-a, si a VIII-a
 Organizarea Olimpiadei de matematica-faza pe scoala in vederea
selectionarii participantilor la faza pe sector
 In calitate de profesor diriginte al clasei a XI-aA am urmarit parcursul
educativ al elevilor comunicand in permanenta cu colectivul de cadre
didactice al clasei si cu parintii.
 Am organizat sesiunea de examen ECL din luna decembrie
 Am participat la cursurile de perfectionare “Manager de proiect” si
‘Educatie interculturala pentru o scoala noua’
 Am participat cu clasa la proiectul UPB ‘O mie pentru inginerie’
 Am organizat impreuna cu d-na Popescu Carmen si Olteanu Iulia concertul
cvartetului de coarde Arcadia.
2. Prof.Eugenia Zaman
-efectuarea normei didactice - 17ore/ saptamana
*activitatea de diriginte la clasa a XII- a C
*întocmirea planificarilor calendaristice
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*efectuarea a 5 servicii pe scoala
*colaborarea cu părinții elevilor clasei
*corectarea tezelor cu subiect unic la clasele a XII - a la matematica
*pregatirea suplimentara pentru examenul de bacalaureat
*participarea la cursul de perfecționare ,,Educatie interculturală pentru o scoala
mai buna" - Altora județul Sibiu
*participarea la cursul de perfecționare ,,Manager de proiect" - organizat de Forme
merg la Sinaia
*perfectionare de specialitate la nivelul catedrei de matematica din scoala
3. Prof.Marius Ionescu
In sem I , an scolar 2018-2019 mi-am indeplinit atributiile de serviciu ca profesor
de matematica si diriginte al cls a XI –a B.
- Am participat la toate activitatile catedrei de matematica in calitate de
profesor evaluator(alcatuirea de subiecte pentru tezele unice , evaluare ,etc)
- Am oferit ore de consultatii elevilor in vederea pregatirii examenului de
bacalaureat.
- Impreuna cu elevii cls a XI –a B am participat la proiectul UPB, “1000
pentru inginerie’’
- Am participat si absolvit cursul de formare ‘’Educatie interculturala pentru
o scoala noua’’,curs acreditat (15 credite)
- Am participat la elaborarea ‘’Codului Etic’’ a C. N. Ion Neculce.
- Am sustinut olimpiada pe scoala la matematica.
- Am sustinut concursul national de matematica COMPER, etapa I.
Urmatorii elevi au obtinut rezultate deosebite la acest concurs :
-

Bucur Bianca- Premiul II
Mates Irina - Premiul II
Bostan Andra- Premiul III
Cazacu Adelina –Premiul III
Mates Maria-Premiul III
Lupascu Ana- Premiul III
4.Profesor Georgescu Daniel
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 In cursul semestrului I am parcurs integral programa in vigoare atat la
profilul real -stiintele naturii cat si la profilul uman-stiinte sociale.In
procesul de predare -evaluare am consolidat noile notiuni si am reactualizat
pe cele din clasele anterioare.Am utilizat frecvent evaluari sub forma de
teste,lucrari de control,aplicate periodic,la sfarsitul fiecarei unitati de
invatare.Fiecare test a fost rediscutat ulterior,pentru ca elevii sa
constientizeze eventuale confuzii,abordari superficiale,automatisme
nepotrivite cu situatiile impuse de cerintele problemelor.
 In luna noiembrie am fost desemnat ,din partea de catedrei,ca evaluator in
cadrul concursului de matematica Laurentiu Panaitopol,concurs organizat de
Colegiul National Spiru Haret.In perioada tezelor cu subiect unic,am fost
evaluator pentru proba de matematica,clasa a 12a,profilul matematica
informatica.
5. Prof.Jianu Daniela
 participare cu colectivul clasei 9B la concertul Cvartetului Arcadia , sala de
festivități ( 6.11.2018)
 participare proiect UPB-“100 ani de politehnica” (20.11.2018)
 participare curs “ Educație interculturala pt o școala noua”
 profesor corector Teza unica clasa 12-M2 (5.12.2028)
 profesor supraveghetor Teza unica limba și literatura romana clasa 8 (7.12.2018)
 membru comisie olimpiada de fizica-etapa pe școala(8.12.2018)
 participare la Târgul de Crăciun, organizat de Școala de nevăzători, cu
colectivul clasei 9B(18.12.2018)
 profesor organizator Olimpiada de matematica-faza pe școala -clasa a 8 a29.01.2019
 profesor organizator și evaluator -Concursul Comper-etapa I-28.01.2019
6.Prof.Radulescu Cristina-Magdalena
Subsemnata Rădulescu Cristina-Magdalena, în calitate de profesor de matematică
la clasele a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B si a IX-a D,va aduc la cunostinta
urmatoarele activitati desfasurate cu elevii pe semestrul I:
1.sustinerea testelor predictive la fiecare clasa la care predau pentru a
determina nivelul initial al pregatirii elevilor la matematica, corectarea si
discutarea acestora impreuna cu elevii si parintii;
2.parcurgerea materiei conform planificarii propuse;
3.notarea ritmica a elevilor prin evaluare scrisa, evaluare orala, portofoliu si
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lucru pe echipe;
4.pregatirea suplimentara pentru participarea la concursuri;
5.organizarea Olimpiadei scolare, etapa pe clasa;
6.organizarea, impreuna cu colegii de catedra, a Olimpiadei scolare, faza pe
scoala;
7.rezolvarea si discutarea subiectelor propuse la Olimpiada si discutarea
acestora;
8.sustinerea lectiei “Suma masurilor unghiurilor unui triunghi”in cadrul
inspectiei realizate de catre d-na profesoara Taflaru Carmen;
9. organizarea, impreuna cu colegii de catedra, a Concursului Comper, etapa
I, cu participarea elevilor de la gimnaziu;
10.participarea la sedintele de catedra desfasurate pe parcursul semestrului I;
11.discutii stiintifice cu colegii de catedra;
12.realizarea de schite pentru lectiile predate, ca suport in activitatea la
clasa;
13.alegerea materialelor auxiliare-Culegerea Matematică consolidare,
pentru clasele a V-a si a VI-a;
14.achizitionarea de instrumente necesare pentru predarea geometriei;
15.participarea la cursul de formare “Educatie interculturala” desfasurat in
cadrul Colegiului National “Ion Neculce”;
16.insrierea in cadrul Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti
la cursul de formare “Tehnici alternative in predarea matematicii”, desfasurat in
prima etapa in perioada 2-8 februarie 2019;
Mentionez ca am avut o colaborare foarte buna cu colegii de catedra, precum
si cu cei de alta specialitate.
7 Prof.Paun Cristina
 A indeplinit cerintele fisei postului
 A participat la cursurile de formare de la Albota si Sinaia
Catedra de fizică
1. Carmen Popescu
Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2018-2019 am desfasurat urmatoarele
activitati:
- am alcatuit toate documentele necesare, atat ca profesor de fizica , cat si in
calitate de sef al comisiei metodice de fizica;
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- am pregatit si organizat alaturi de ceilalti profesori din comisia metodica de
fizica testele predictive la clasele 7-12;
- am organizat pregatirea suplimentara pentru bacalaureat si olimpiada de fizica
pe care am desfasurat-o pe tot parcursul semestrului;
- am asigurat parcurgerea materiei la toate clasele, conform programei de fizica;
- am participat la conferinta internationala NEDES 2018;
- am organizat prezentarea proiectului “Up generation” in scoala noastra;
- am organizat alaturi de ceilalti profesori din comisia metodica de fizica
olimpiada de fizica faza pe scoala;
- am absolvit cursul “Manager de proiect”;
- am participat alaturi de elevii claselor a XI a real la prezentarea facultatilor din
Politehnica Bucuresti.
2. Prof.Carmen Neculae
Pe parcursul semestrului I am desfăşurat următoarele activităţi:
- am participat la proiectul U.P.B. „ 1000 pentru inginerie”;
- am urmat cursul de perfecţionare „ Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă”;
- am organizat, împreună cu colegii de catedră, olimpiada de fizică faza pe şcoală,
având calitatea de preşedinte de comisie;
- am realizat pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII- a care susţin examen
de bacalaureat la fizică;
-am îndrumat elevii în realizarea proiectului „ Fizica româneasca în contextul
actual european” .
3.






Prof.Ionescu Alexandra
Pe parcursul semestrului I a desfășurat urmatoarele activități
A realizat cerințele fișei postului
A elaborat subiecte pentru tezele cu subiect unic
A participat la organizarea Olimpiadei de Fizică,etapa locală
A urmat cursul de perfecționare Educația interculturală

4.






Prof.Pețanca Ioan
Pe parcursul semestrului I a desfășurat urmatoarele activități
A realizat cerințele fișei postului
A contribuit semnificativ la promovarea imaginii liceului
A desfășurat pregătiri cu elevii pentru olimpiadă
A colaborat cu întrega catedră pentru organizarea tezelor cu subiect unic
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Catedra de chimie
1. Simion Elena-Livia
În decursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, subsemnata, Simion ElenaLivia, profesor suplinitor de Chimie al Colegiului Naţional ,,Ion Neculce”, din
București am derulat activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum
urmează:
1. Proiectarea activității
Am desfășurat următoarele activități ale procesului instructiv-educativ:
− Întocmirea planificărilor calendaristice și elaborarea planurilor unităților de
învățare în conformitate cu prevederile programelor școlare și ale metodologiilor
aflate în vigoare;
− Elaborarea unor fișe de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului
didactic;
− Elaborarea unor fișe de activitate experimentală necesare unei bune desfășurări
a experimentelor de laborator;
− Proiectarea anumitor activități didactice în format electronic, utilizând
elementele tehnologiei informației a pachetului Microsoft Office, precum Power
Point și Word;
− Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice și prin metode diferite: teste inițiale, evaluări
secvențiale, evaluări prin portofolii, evaluări orale și practice.
2. Realizarea activității didactice
Pe tot parcursul semestrului, materia predată a fost în conformitate cu
programele școlare. Metodele de predare-învățare au fost orientate către elev,
acestea fiind diverse, atât tradiționale cât și moderne, fiind concepute conform
planificărilor anuale.
Am desfășurat activități experimentale în laboratorul de chimie menite să
dezvolte abilitățile practice și cognitive ale elevilor, și să le stimuleze curiozitatea
și orientarea către știință.
Activități desfășurate cu elevii pe semestrul I:
− Am participat alături de elevii clasei a X-a C la Conferința Națională „200 de
ani de inginerie – trecut, prezent și viitor” organizată de Universitatea Politehnică
din București în data de 8 decembrie 2018
3. Evaluarea rezultatelor învățării
− Am elaborat și aplicat teste și bareme de corectare și notare, în vederea
realizării evaluărilor inițială, continuă și sumativă, având ca obiectiv stabilirea
nivelului dezvoltării cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor și
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competențelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale
și specifice, precum ameliorarea și dezvoltarea calitativă permanentă a procesului
instructiv-educativ;
− Am interpretat evaluarea inițială pe clase și nivele;
− Am utilizat atât metode de evaluare tradiționale, clasice (orale și scrise), cât și
metode moderne: evaluarea prin referate și portofolii.
4. Managementul clasei de elevi
Predarea orelor de chimie s-a realizat într-un cadru adecvat.
− Am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferențiat, ca
individualități, dar și ca pe un colectiv, în funcție de situație;
− Am o bună relație de colaborare și comunicare permanentă cu celelalte cadre
didactice, dar și cu elevii mei și părinții acestora;
− De asemenea, în calitate de profesor diriginte al clasei a XII-a A am consiliat
colectivul de elevi, am monitorizat în permanență situația lor școlară și am
menținut o stransă legătură cu părinții elevilor.
5. Managementul carierei și al dezvoltării personale
− Am participat la consiliile Colegiului Național „Ion Neculce”;
− Am participat la toate consfătuirile organizate de către ISMB cu inspectorii de
specialitate;
− Am participat la toate activitățile metodice organizate de către ISMB;
− Am participat alături de elevii clasei a X-a C la Conferința Națională la
Conferința Națională „200 de ani de inginerie – trecut, prezent și viitor”.
2.Prof. Andreea Drăguleț
1. CURRICULUM
Proiectarea activității la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de
competențe,prin insușirea de cunostințe pe baza abordării transdisciplinare si
transcurriculare a conținuturilor programei școlare, ținând cont de noile
reglementări MECTS,precum si de recomandările primite din partea
inspectorului de specialitate.
Am parcurs materia conform planificărilor calendaristice proiectate pe
unități de invățare astfel incât activitățile de invățare s-au imbinat cu cele
practice,iar la sfârșit de capitole cu sistematizarea si evaluarea. Rezultatele
elevilor la sfârșitul semestrului I au fost inregistrate si discutate cu părinții in
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special in cazul elevilor care nu au reușit să promoveze ,ele constituind un
punct de plecare in organizarea activității de predare-invatare –evaluare a
semestrului al doilea.
Am întreprins activități de observare a elevilor in timpul invățării,am
derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii pentru examenul de
bacalaureat și discuții cu parintii.Elevii au fost implicați in situații evaluative
centrate pe obiectivele curriculare,analizandu-se ulterior nivelul de
performanță realizat,dar si natura dificultăților de invățare si adaptare.
2. ACTIVITĂȚI CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE
In cadrul activităților curriculare si extracurriculare ,demersul pedagogic
s-a centrat in egală măsură pe formarea competențelor, atitudinilor si
comportamentelor desirabile la elevi ,calitatea acestor performanțe
asigurandu-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,activparticipative precum si prin raportarea problematicii la experientele elevilor.
Activitatea de predare-invățare in primul semestru a pornit de la
prelucrarea rezultatelor la testele inițiale pe care le-am conceput pentru a
diagnostica nivelul competențelor dobândite de elevi in anul școlar
precedent.
Am efectuat ore de pregătire suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a
C si F pentru examenul de bacalaureat si a lotului de elevi pentru olimpiada
de chimie.
La nivel de sector si municipiu am participat

in calitate de profesor

evaluator si membru in comisia de examen la Olimpiada de chimie si
concursul „Lazar Edeleanu”
In calitate de profesor coordonator de proiecte si programe am coordonat
desfășurarea de activități si programe care s-au desfasurat in liceu.
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 Am organizat si coordonat in colaborare cu Primaria Bucuresti
Proiectul Civitas- Generația Centenarului Marii Uniri se implică în
protejarea patrimoniului național .La acest proiect au participat ca
parteneri externi Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul
Municipiului București și criticul de film Nicolae Ulieriu alături de
încă șase licee de prestigiu din București.Proiectul a avut ca scop
conștientizarea de către elevii de liceu a importanței asumării

unei

atitudini proactive faţă de moştenirea valorilor materiale şi spirituale
create de înaintași. La acest proiect au participat colegii Rodica
Tudorica,Ioana Florea, Sebastian Oprița și Petre Bădoiu.
 Am organizat mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera? “ la
care au participat elevii claselor a XII-a si reprezentanți ai centrelor
universitare.
In calitate de șef de catedră mi-am îndeplinit atribuțiile si responsabilitățile
ce mi-au revenit.
3. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Ca și in anii școlari precedenți m-a preocupat dezvoltarea mea
profesională. Astfel în primul semestru am participat la sesiunea de formare
„Educație interculturală pentru o școală nouă”organizată de CCD .
4. PROMOVAREA

DEONTOLOGIEI

PROFESIONALE

SI

A

RESPECTULUI FAȚĂ DE CEILALȚI
Atitudinea morală pe care o am in calitate de cadru didactic,consider că
este una bazată pe respect față de colegi ,elevi ,părinți ,dar și față de
personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar.
5. REALIZAREA

INTEGRALĂ

A

ATRIBUȚIILOR

DIN

FIȘA

POSTULUI
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Responsabilitățile mi le-am indeplinit in termenele si in condițiile cerute.
Am respectat intocmai regulamentul intern, normele de organizare si
funcționare a unității școlare. Am colaborat si participat cu plăcere la toate
activitățile si acțiunile desfășurate in unitatea noastră precum si la activitățile
metodice la care am fost solicitată.

Catedra de religie
1.Prof.Mihaela Ghițiu
Activitatea şcolară s-a desfăşurat în condiţii bune, fiind parcursă programa în
întregime.
Am participat la toate activităţile specificate în fişa postului.
Perfecţionare:
Cursuri
" Pregătiţi pentru viaţă, Adolescenţă şi autocunoaştere", prin Proedus, noiembrie
2018
Programul de instruire a formatorilor pentru Invățarea itegrată- Pregătiţi pentru
viaţă, Adolescenţă şi autocunoaştere, Bușteni 7-10 feb. 2019,
Lucrări
Coautor Manual religie clasa a VI-a
Articole ziarul Lumina educației
Rezultate la concursuri, distincţii obţinute de elevi:
Diploma participare proiectul Unitatea de credinț- și de neam, (CAEM) elevi din
clasele a XI-a F și G
Activităţi, proiecte
 metodist ISMB, Sect.1
 Formator Seminarul Vindecarea Traumei, în colaboare cu Societatea
Biblică Interconfesională din România
 Organizare seminar Vindecare a Traumei, modulele I şi II Buzău
 Cercul de icoană Sfântul Apostol Luca
 Aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” –
ediţia a XI-a, în parteneriat cu C.N G. Cosbuc, ISMB, Muzeul Naţional de
Artă şi alte unităţi de învăţământ.
 Parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei
„Vreau să aflu
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 Parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă (festivităţi,
participare cu elevii la Sfintele Taine, pelerinaje la sf. moaște, etc)
 Conferința „Tinerii mai aproape de Biserică”, invitat părintele Ciprian
Mateș
 Pentru semestrul al doilea am ca activitati
 participarea elevilor la olimpiada,
 expozite de icoane la biserica Sf Vineri-nouă
 activitate de formator pe două cursuri: Învățarea integrată (este acum în
desfășurare) și Vindecarea traumei,
 organizarea unei conferințe pe problemele tinerilor, invitați Joanna Groza,
Ovidiu și Andreea Hurduzeu,
 atelier de creatie vestimentară,
 participarea la festivalul Veșmânt și podoabă,
 redactarea unui proiect Erasmus in colaborare cu d-na prof. Nicoleta Ioana

2.Prof.Nicoleta Constantin
- coorganizator al evenimentului “ Lecturi basarabene pentru copii” dedicată
Centenarului Marii Uniri iniţiat de scriitorul Petre Crăciun in colaborare cu
elevii claselor a VIII-a A şi a VIII-a B.
- colaborare cu Profesorul Consilier Şcolar cu ocazia desfăşurării activităţii de
consiliere la clasa a-VIII-a B –cu tema : “Orientare Şcolară”.
- Participare cu elevii claselor a X-a G şi a X-a E la activitatea destinată
sărbătoririi Centenarului României Mari desfăşurată în Parcul Carol alături
de Şcoala de Surzi,nr.1 şi Şcoala Specială nr.10.
- SNAC- Acord de parteneriat pentru Educaţie cu Şcoala Gimnazială Specială
Nr.10
- SNAC- Acord de colaborare pentru Educaţie cu Şcoala Gimnazială pentru
Surzi,nr.1.
- Acord de parteneriat pentru educaţie cu Şcoala Gimnzială “Vasile
Alecsandri” având ca obiectiv colaborarea şi organizarea Proiectului Civitas
“Mărţişorul.Ieri.Azi.”
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-

Organizator al activităţii filantropice “Masa Bucuriei” cu elevii claselor a-Va, a-VI-a, a-VII-a, a-VIII-a desfăşurată în incinta C.N.”Ion Neculce”.
Coorganizator al olimpiadei de religie-faza pe şcoală
Corector –olimpiada de religie- faza pe şcoală.
Participare cu elevii clasei a-IX-a B la Targul de Craciun de la Şcoala
Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere
Supraveghetor la teza unică la clasa a-XII-a organizată în C.N.”Ion Neculce”

Catedra de socio-umane
1. Prof.Mihaela Popescu
Profesor Popescu Maria Mihaela ,sef catedra discipline socio-umane în Colegiul
Național ,,Ion Neculce ‘’ –Bucuresti raportez cu privire la activitatea
didactica (scolara si extrascolara ) din sem.I al an .sc. 2018 -2019 urmatoarele :
-am parcurs materia la disciplinele economie si ed.antreprenoriala conform
programei claselor aXI a si a X a,urmarind atingerea obiectivelor stabilite.Nu am
avut corigenti iar elevi cu situatia neincheiata au fost doar pe motiv medical.
-am pregatit pentru bacalaureat doi elevi din cls.a XIIa D :Glisca Luiza si
Dobrogeanu Alexandru iar pentru Olimpiada de stiinte socio-umane patru
elevi :Dulgheru Andrei ,Stefan Andrei (cls .XI E)Neagu Marina
( cls.XIG) ,Manolescu Cristian (cls.XI A) , la disciplina economie.Au fost calificati
doi elevi la faza pe scoala a concursuluiscolar Olimpiada de Stiinte socio-umane la
disciplina Economie :Neagu Marina Andreea (cls.socio-umane XI G ) media 9,50
si elevul de la cls.de mate-info Manolescu Cristian (cls.XI A) –media 8,50.
-am organizat si coordonat etapa pe scoala a olimpiadei de stiinte socio-umane in
colaborare cu membrii catedrei.
-am participat la cursul de formare organizat de C.N.,,Ion Neculce ‘’ în parteneriat
cu CCD Bucuresti :,,Educație interculturală pentru o școală nouă ‘’ desfășurat la
Albota ,jud.Brașov în perioada 22 octombrie -3 noiembrie 2018 .
-am propus doua proiecte școlare ,unul de tip CAEM :,,Apa –resursa
naturală ,susținătoarea mediului economic ‘’ și altul regional ,de tip
CAER :,,Istoria ocupațiilor -meșteșugul olăritului ‘’ ,ambele au fost aprobate de
ISMB.
-Īn cadrul celui de-al doilea proiect am organizat o activitate extrașcolară ,de tip
excursie în localitatea Moieciu ,jud.Prahova.Au participat elevi implicați în proiect
din clasele aXI aE ,aXaE și aXa A .
-am participat la Conferinta Națională a UPB ,în 8 decembrie 2018 cu ocazia
împlinirii a 200 ani de la înfiintare.
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-am participat cu lucrare la Conferința Internațională NEDES ,la cea de-a XIIa
ediție ,desfă șurată pe 31 oct.2018 în Sala Drepturilor Omului ,în incinta
Parlamentului României.
-am participat la programul de educație fiscală TAXEDU ,organizat la sediul
B.C.R. în 12 decembrie 2018.
-am coordonat înscrierea în mediul online a peste 210 elevi din C.N.I.Neculce la
concursul programului proiect international S.I.R.(Social Innovation Realy)
organizat deorganizatia Junior Achievement,concurs la care elevii ,împărțiți în
echipe aveau de trecut un test eliminatoriu cu 15 întrebări de tip grilă.
Echipa M.I.D.O. din C.N.Ion Neculce s-a aflat printre cele 20 echipe selectate pe
țară pentru etapa de mentorat alaturi de inca trei scoli din
Bucuresti ,Șincai ,Caragiale ,Vianu.
-în calitate de profesor diriginte am organizat ședințe cu părinții ,am prelucrat
documentele școlii conform procedurilor (R.O.I.),am centralizat absente si am
trimis parintilor înștiinări sub formă de avertisment acolo unde elevii ,din diferite
cauze mai mult sau mai putin obiective au intarziat cu aducerea motivărilor
absentelor lor.
-am participat la ședințele Consiliului de Administrație al C.N.Ion Neculce în
calitate de secretar.
-am participat la toate consiliile profesorale si am raspuns in funcție de nevoi la
toate cerințele școlii având o relație bună cu toți colegii și cu managementul
instituției.
2.Prof.Mădălina Tomescu
Proiectarea eficientă a curriculumului
Documente de proiectare
Am elaborat planificări anuale/ semestriale

DA/NU
DA

Am proiectat unităti de învătare

DA

Am elaborat programă pentru CDS si am obtinut avizul
inspectorului de specialitate (dacă este cazul)
Am întocmit planificare pentru CDS (dacă este cazul)
Planificările mele au fost vizate de seful comisiei metodice
Planificările mele au fost vizate de director/director adjunct
Am predat la termenul prevăzut planificările la Comisia de
curriculum/director adjunct

DA
DA
DA
DA
DA

Realizarea curriculumului
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În desfăsurarea lecțiilor:
Am utilizat auxiliarele:
Tomescu, Mădălina- Drepturile omului. Tendințe și orientări contemporane- Ed.
Prouniversitaria, București, 2016
Stan, Magda; Vornicu, Cristian- Cultură civică de nota 10. Caiet de lucru- Ed. CD
Press, București, 2013
Tomescu Mădălina – Știința administrației- Ed. Prouniversitaria, București, 2017
Tomescu Mădălina, Daniela Aronescu (editori coordonatori) -Culorile prieteniei –
Ed. Prouniversitaria, București, 2018
Am utilizat mijloacele de învățământ:
 Laptop
 Videoproiector
 Fișe de lucru individual
 Texte suport
 Am folosit metodele activ-participative:
 Conversația euristică
 Algoritmizarea
 Problematizarea
 Brainstorming-ul
 Metoda portofoliului
 Metoda proiectului
 Am folosit metodele de evaluare:
 Evaluarea formativă orală și scrisă
 Munca independentă
 Conversația de verificare
 Proiectul
 Autoevaluarea
Evaluarea rezultatelor învătării
Am respectat ritmicitatea notării : DA
Am înregistrat activitătile de evaluare (urmărind progresul realizat de elevi) în :
Fișa de înregistrare a rezultatelor elevilor
Testele de evaluare elaborate contin: (DA/NU):
Obiective - DA
Itemi de evaluare - DA
Barem de evaluare - DA
Am comunicat (DA/NU)__DA___ si motivat (DA/NU)___DA___ notele acordate,
în termeni accesibili, elevilor.
Am consemnat notele în carnete de elevi; DA
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Am comunicat cu părintii în perioada consultatiei planificate în ziua de __LUNI și
MARȚI____ la orele ___11,10_____
Am lucrat diferențiat cu elevii: NU
Performantă (numele elevilor):
Recuperare (numele elevilor)
Participare la examene nationale:
Examenul national
Calitatea în care am participat
(evaluator, asistent, membru comisie,
etc)

Realizarea activităţilor extra-curriculare
Am organizat activitatea/activităţile extracurriculare:
Calitatea
Activitatea organizată
Locul de desfăsurare
Organizator
CONFERINȚA
UNIVERSITATEA
TINERILOR – EDIȚIA CREȘTINĂ ”D.
A VIII-A
CANTEMIR”
Organizator
CONFERINȚA
PALATUL
INTERNAȚIONALĂ A PARLAMENTULUI,
NEDISCRIMINĂRII ȘI SALA
EGALITĂȚII DE
DREPTURILOR
ȘANSE – NEDES 2018 OMULUI
ORGANIZATOR CONFERINȚA
ȘCOALA
”CULTURA
GIMNAZIALĂ
CALITĂȚII ÎN
”HERĂSTRĂU”
EDUCAȚIE”

Data
09.04.2019

31.10.2018

14.12.2018

Am participat la activitatea/activitățile extracurriculare:
M-am implicat în olimpiade școlare și concursuri în calitate de:
Calitatea
Organizator

Concursul

Locul de
Data
desfăsurare
CONFERINȚA
UNIVERSITATEA 09.04.2019
TINERILOR – EDIȚIA A CREȘTINĂ ”D.
VIII-A
CANTEMIR”

Participare
Organizator
Participare
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Elaborare de
subiecte
Evaluator

-

Rezultate obţinute de elevii pregătiti de mine:
Nume elev
Clasa
Rezultatul

Concursul

Am fost profesor diriginte la clasa ___-____
(va fi completat doar de profesorii diriginti)
Am realizat planificarea anuală/semestrială la dirigenţie
Am elaborat planificarea activităţilor extraşcolare
Planificările mele au fost vizate de responsabilul
Comisiei Diriginţilor
Planificările mele au fost vizate de director/director
adjunct
Am întocmit şi reactualizat periodic Portofoliul
Profesorului Diriginte
Am completat corect şi la timp:
Catalogul
Carnetele de elevi
Am comunicat periodic cu părinţii
Am organizat un număr de ___ şedinţe cu părinţii
Am înştiinţat un nr.de _____ părinţi ai elevilor
corigenţi, amânaţi sau cu nota scăzută la purtare.
Am colaborat cu profesorul consilier
Am organizat activităţile extraşcolare:
Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică
Am participat la următoarele cursuri/programe de perfecţionare (în specialitate):
Organizator/furnizor
Tema/titlul
Nr.credite/nr.ore
CASA CORPULUI
MANAGEMENT ȘI
30 CREDITE/120
DIDACTIC
LEADERSHIP
ORE
BUCUREȘTI
EDUCAȚIONAL
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Am participat la următoarele cursuri/programe de formare (în afara domeniului de
specialitate):
Organizator /furnizor
Tema/titlul
Nr. credite/nr. ore
Am conceput/publicat: manuale, auxiliare, mijloace, articole, etc.
Articole publicate:
Scurte considerații privind dreptul de a se căsători și a întemeia o familie,
comunicare susținută la cea de a XII-a ediție a Conferinței Internaționale a
Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2018, Palatul Parlamentului,
București, 30 Octombrie-01 Noiembrie 2018 și publicată în volumul conferinței : ”
Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea
contemporană”. Volum NEDES 2018, ISSN : 2344-6722, pp. 418-428
Educația pentru democrație în contextul societății românești, comunicare
susținută la conferința ” Cultura calității în educație”, Școala Gimnazială
”Herăstrău”, București, 14 Decembrie 2018; lucrarea a fost publicată în Volumul
”Cultura calității în educație” ed. DIO, București, 2018, pp. 9-13, ISBN:978-6068869-18-6;
Utilizarea metodei problematizării la disciplina Educație civică din perspectiva
asigurării calității actului educațional, comunicare susținută la conferința ”
Cultura calității în educație”, Școala Gimnazială ”Herăstrău”, București, 14
Decembrie 2018; lucrarea a fost publicată în Volumul ”Cultura calității în
educație” ed. DIO, București, 2018, pp. 14-24, ISBN:978-606-8869-18-6;
Am desfăşurat activităţi în calitate de:
Profesor
metodist
Mentor
Formator
Contribuţii la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea
imaginii acesteia
M-am implicat în activitatea următoarelor comisii:
Calitatea
Comisia
Activităţi desfăşurate
(responsabil/membru)
DA/NU
Am efectuat serviciul pe scoală conform planificării si
respectând atributiile

DA
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Am fost zilnic punctual la activitătile desfăsurate
DA
Am realizat/întocmit portofoliul cadrului didactic
DA
Am completat zilnic condica de prezentă cu subiectul lectiei
DA
Am participat la cel putin 90% din sedintele CP
DA
M-am implicat/am coordonat proiectele/ programele/parteneriatele:
Am coordonat în calitate de manager proiectul Promovarea nediscriminării și
egalității de șanse în societatea contemporană. Conferința Internațională a
Nediscriminării și Egalității de Șanse. Ed. a XII-a, 2018
Protocol nr. 15314/15.03.2018;
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+
Am coordonat în calitate de manager proiectul Cultura calității în educație,
Protocol nr. 1264/04.12.2018
Parteneri:
Casa Corpului Didactic București
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
U.C.D.C.
Școala Gimnazială Comuna Hîrtop
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”
Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse
Am organizat, în calitate de coordonator, și am desfășurat prima ediție a
conferinței ”Cultura calității în educație” în data de 14 Decembrie 2018 la Școala
Gimnazială ”Herăstrău”, împreună cu unii membri ai CCJA din cadrul Facultății
de Științe Juridice și Administrative, dar și cu colegii profesori din școala amintită.
Alte informatii relevante pentru acordarea calificativului anual:
În anul școlar 2018-2019, îmi desfășor activitatea ca profesor de Cultură Civică în
următoarele 2 unități școlare: Colegiul Național ”Ion Neculce” și Școala
Gimnazială ”Herăstrău”, la clasele a V-a, a VII-a și a VIII-a, dar și la clasa a XI-a,
la disciplina opțională ”Drepturile omului”
Pe parcursul întregului semestru am încurajat, îndrumat și acceptat autonomia și
inițiativa elevilor, am colaborat într-un mod eficient cu aceștia în definirea
domenilor de interes. I-am încurajat pe elevi să pună întrebări, să participe la
discuții, să-și formuleze răspunsurile, să colaboreze eficient, să se respecte unii pe
alții.
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Am coordonat pe parcursul semestrului I proiectul educațional, ale cărui produse
au fost expuse pe holul școlii sau în clase:
Noi suntem România!
Am fost moderator și keynote speaker în cadrul Conferinței Internaționale a
Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES, 30 Octombrie-01 Noiembrie
2018.
Am coordonat în calitate de editor coordonator următoarele volume:
Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse în societatea
contemporană, Volumul Conferinței Internaționale a Nediscriminării și Egalității
de Șanse – NEDES 2018, Ed. a XII-a, Ed. Prouniversitaria, 2018, ISSN :23446722 ;
The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the
contemporary society, Proceedings of the International Conference on
Nondiscrimination and equal opportunities- 12th Edition, Ed. Prouniversitaria,
2018, ISSN :2344-6722 ;
Cultura Calității în Educație, ed. DIO, București, 2018, ISBN:978-606-8869-18-6;
Am participat la Concursul naţional de creativitate didactică în domeniul
materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi
o cultură a păcii 2018 și am câștigat Premiul al III-lea cu 90 de puncte. A se vedea
anexele, precum și site-ul: http://www.irdo.ro/CNCD.php
3.Prof. Buruciuc Lucia
Subsemnata Buruciuc Lucia, activând ca profesor titular pt disciplinele Logică,
argumentare şi comunicare, respectiv Filosofie în cadrul Catedrei de discipline
socio-umane , menţionez următoarele legate de activitatea mea din sem. I:
Mi-am îndeplinit integral atribuţiile din fişa postului, am respectat ROI
precum şi normele de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare. Am manifestat
interes faţă de formarea profesională, participând la activităţile metodice organizate
la nivel de municipiu şi de sector. Am revizuit si adaptat materia, metodele de
predare si de evaluare la cerintele specifice ale elevilor din acest an scolar. Am
cercetat si am adunat materiale didactice noi.
Am identificat elevii de cl. a XII-a interesaţi de examenul de bacalaureat la
disciplinele socio-umane şi am derulat programe de pregătire suplimentară cu
elevii pentru acest examen. La fel, am identificat elevi interesaţi de Olimpiada la
disciplinele socio-umane si am derulat programe de pregătire speciala. Impreună
cu colegii de catedră, am organizat Olimpiada la disciplinele socio-umane - faza pe
şcoală, în luna ianuarie, prilej cu care am elaborat subiectele pt. Logică,
argumentare şi comunicare şi am evaluat lucrările la aceasta disciplina, precum si
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la Filosofie. Am obtinut trei elevi calificati la faza urmatoare a Olimpiadei la
disciplina Logică, argumentare şi comunicare.
Ca profesor al liceului, am răspuns la solicitările ce mi-au fost adresate, am
participat ca profesor supraveghetor la administrarea tezelor cu subiect unic,
organizată la nivel de şcoală.
Am participat la Conferinta Nationala a Profesorilor de Filosofie,
organizata de Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti, in zilele de 26 si 27
octombrie 2018. Am organizat o activitate de prezentare a Facultatii de Filosofie
in cadrul liceului, cu participarea unui cadru didactic de la facultatea respectiva.
Am initiat demersurile pt incheierea unor protocoale de colaborare intre C.N. Ion
Neculce si Facultatea de Sociologie, Universitatea Bucuresti, respectiv SNSPA, in
vederea derularii unor activitati comune.
Consider că am o atitudine morală bazată pe respect faţă de toate persoanele
prezente în şcoală, faţă de superiori, colegi, elevi, părinţi, personal auxiliar ori de
îngrijire. De asemenea, manifest o atitudine raţională, tolerantă, non-conflictuală în
relaţiile cu aceştia.

Catedra de biologie
1.Profesor Badea Valentina
I.Forme si actiuni concrete de favorizare a reusitei scolare
În anul școlar semestrul I în calitate de profesor de biologie la Colegiul National
,,Ion Neculce ,, din București, am încercat să transmit elevilor un bogat conținut
informațional ..Pentru a favoriza succesul scolar am realizat urmatoarele activitati :
1.am aplicat principiile taxonomiei lui Bloom si am realizat sarcinile de la clasa
pornind de la simplu (cunostere , aplicare) la complex(sinteza , analiza ,
argumentare) tinand cont de potentialul elevilor dar si de nevoile lor
2.am utilizat metode active in procesul de invatare, adaptand limbajul la nivelul
achizitiilor anterioare ale educabililor
3.am utilizat o gama diversificata de materiale autorizate pentru desfasurarea
eficienta a procesului de invatare
4.am urmarit cu atentie gradul de structurare si organizare a materialului prezentat
la clasa, pentru a se plia pe nevoile elevului
5.am urmarit eficienta raportului dintre durata afectata solicitarii elevilor si cea
afectata explicatiilor in functie de specificul continutului , de tipul si varianta
lectiei , de particularitatile dezvoltarii psihointelectuale
6.am controlat raportul dintre activitatea personala a elevilor si activitatea frontala,
in contextul dat
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7.am promovat in randul elevilor sistemul de autoevaluare si evaluare intre colegi ,
incurajand folosirea unui astfel de sistem
8.am conceput si aplicat teste predictive si finale cu specificarea obiectivelor de
evaluare urmarite
-profesor diriginte la clasa a X a B
II.Realizarea activitatilor extracurriculare/extrașcolare
-am participat in calitate de organizator si am pregatit elevi pentru olimpiada de
biologie, faza pe școală
-am participat la simularile examenului de bacalaureat in calitate de asistent
III.Activitate metodico-stiintifica/perfectionare
-am participat la consfatuirea profesorilor de biologie si la intalnirile
metodice
- am participat la cursul ,,Promovarea educației de gen in scoli,, sustinut in
cadrul proiectului ,,Career ROCKET
Respect,Opportunities,Choice,Knowledge,Equality and Training,,
IV.Contributia la activitatea generala a unitatii de invatamant
*
am respectat programul de lucru si toate atributiile prevazute in fisa postului
2. Prof.Lazar Irina
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019, am desfașurat
urmatoarele activități :
1. Membru in Comisia diriginților (diriginte cls. a-VII-a A) , in Comisia de
monitorizare a ritmicității notării elevilor pentru clasa aXI-a , in Comisia pentru
rechizite scolare , secretar al Consiliului profesoral si Sef al Catedrei de Biologie ;
2. Organizarea etapei pe scoala a Olimpiadei de biologie, elaborarea subiectelor si
evaluarea lucrarilor ;
3. Pregatirea suplimentara a elevilor pentru olimpiada de biologie si pentru
examenul de bacalaureat ;
4. Pregatirea echipajelor de gimnaziu si liceu pentru Concursul National de
sanatate si de acordare a primului-ajutor „ Sanitarii priceputi „ ;
5. Participare cu elevii clasei a X-a E la Conferinta „ Digital Tax Education for
Young European „ ce a avut loc la Banca Nationala a Romaniei ;
6. Participarea cu elevii clasei a VII-a A la „ Targul de Craciun” din cadrul
Proiectului Club European din C. N. Ion Neculce” ;
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7. Participare la serbarea colegiului dedicata Centenarului ;
8 . Vizionarea cu elevii a spectacolului de teatru „ Hagi Tudose” la Teatrul
Metropolis”,
actiune organizata de Centrul Antidrog;
9. Absolvirea Cursului „ Manager de proiect”, sustinut de Formenerg S.A. ;
10. Absolvirea Cursului „ Managementul proiectelor educationale „din cadrul
programului de formare continua, acreditat MEN, cu 20 CPT ;
11. Participare la Sedintele comisiilor metodice ale profesorilor de biologie.
3. Prof.Cheran Ionica
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019, am derulat o serie de
activități după cum urmează:
 Profesor metodist ISMB
 Președinte al Cercului Pedagogic, sector 1
 Membru in Consiliul Consultativ al Profesorilor de Biologie ISMB
 Membru CEAC
 Realizarea bazei de date a profesorilor de biologie, sectorul 1
 Participarea la întâlnirile metodice desfășurate la nivelul ISMB
 Coordonarea activităților metodice si de specialitate desfășurate la nivelul
sectorului 1
 Organizarea si desfășurarea olimpiadei de biologie, etapa pe scoală,
pregătirea elevilor in vederea susținerii examenului de bacalaureat
 Am coordonat in calitate de diriginte activitatile clasei aX a A
 Membru al Comisiei de organizare si desfasurare a Olimpiadei
Interdisciplinara Stiintele Pamantului , etapa judeteana, desfasurata la Liceul
Hristo Botev
 Profesor evaluator -Olimpiada Stiintele Pamantului, etapa judeteana
 Membru al Comisiei Centrale, elaborarea subiectelor, a baremelor de
evaluare si notare precum si evaluarea lucrarilor la Olimpiada Nationala
Interdisciplinara Stiintele Pamantului, desfasurata la Suceava, 31ianuarie-4
februarie, 2019
 Perfectionare – Curs Managementul de proiect, Sinaia, Decembrie 2018
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Catedra de informatică
1.Profesor Buse Elena
Activitati realizate pe parcursul semestrului I din anul școlar 2018-2019:
- Este profesor metodist ISMB;
- A participat la întâlnirile metodice desfășurate la nivelul ISMB
- A ajutat la realizarea bazei de date a profesorilor de informatica, sectorul 1
- Este membru CEAC in cadrul Colegiul Național “Ion Neculce”;
- Este coordonatorul comisiei de Informatică şi TIC;
- Este coordonatorul comisiei diriginţilor şi a întocmit actele manageriale pentru
această comisie ;
- Este membru în mai multe Comisii ale Colegiului Național Ion Neculce;
- A participat ca membru în comisia de organizare a olimpiadele de informatică si
TIC, etapa pe școală ;
- A participat ca evaluator în cadrul Centrului de Excelenta organizat pe
municipiu ;
- A participat la conferinta internationala Exercitarea dreptului la nediscriminare
si egalitate la sanse in societatea contemporana- NEDES 2018 organizat in
cadrul Colegiului National ”Ion Neculce” , cu lucrarea Egalitatea de sanse in
sistemul de invatamant romanesc
- A realizat inspecțiile periodice la clasa, in calitate de sef de catedra, în cadrul
Catedrei de Informatica si TIC
- A elaborat orarul școlar al unității școlare, respectând criteriile de elaborare a
unui orar şi de asemenea operează modificări în acest orar atunci când este
necesar.
- A participat la cursul de perfectionare pentru clasa a V - Minecrafe
- Indruma elevii claselor a XII-a A, B, C pentru examenul de Bacalaureat la
informatică, pentru proba de competenţe digitale şi pentru obţinerea atestatului
la informatică.
- Este diriginte la clasa a XII-a G
2.Prof.Dochitoiu Stefan
Activitate de elaborare materiale didactice
Peste 100 de itemi obiectivi publicati pe platforma pbinfo.ro pentru
pregatirea si evaluarea cunostintelor si deprinderilor elevilor la material
Tehnologia Informatiei si comunicatiilor
Elaborarea de material demonstrative sub forma de videoclipuri pentru
dezvoltarea de competente digitale
Activitate de sustinere a examenelor de simulare pentru bacalaureat: participare la
2 sesiuni de simulare
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Activitate de sprijinire a elevilor pentru concursuri scolare: indrumare si pregatire
pentru elvii cu aptitudini deosebite pentru olimpiada de Tehnologia Informatiilor si
comunicatiilor
Activitate de indrumare a elevilor pentru sustinerea probei de competente digitale
si ECDL
3.Profesor Aron Marius
Introducere concept Cloud learning si familiarizare cu platformele de tip Cloud
Prezentare limbaje de programare folosite in cadrul companiilor (Alexa, Java, SQL,
Python, C++), prin aplicatii de tip „Self Service Apps” – Teoretie / Practica
Consiliere si pregatire elevi pentru viitoarele joburi prin prisma activitatii de
predare
Crestere prestigiu liceu prin cursuri gratuite pentru elevii din Bucuresti, in vederea
formarii aptitudinilor la nivel avansat, pe diverse aplicatii
Raport de activitate
1 . Proiectarea activităţii
Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la
termenul stabilit
Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la
termenul stabilit
Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor
Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins,
termeni-cheie etc.).
Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.- programă şcolară, planificare
calendaristică)
Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la
nivelul unităţii.
Realizarea proiectării activităţii în format electronic
Introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea
proiectării activităţii.
Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii
(plan managerial, strategii, proceduri etc.).
Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii
Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate
cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.)
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2 . Realizarea activităţilor didactice
Folosirea activităților de grup și a metodelor activ-participative în realizarea
activităților de predare –învățare-evaluare
Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată
pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor
Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar si materialelor
auxiliare existente în dotarea scolii.
Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.
Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs.
Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei
metodice
Realizarea şi utilizarea mijloacelor didactice, originale, specifice disciplinei
Accentuarea legăturilor dintre teorie şi contexte de viaţă reală în predarea/învăţarea
cunoştinţelor;
3.Evaluarearea rezultatelor învăţării
Prezentarea planului evaluării elevilor şi a planificării activităţilor de evaluare
Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi
comunicarea acestuia elevilor;
Analizarea rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute;
Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale conform graficului stabilit la nivelul
şcolii
Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării
şi standardele de performanţă (itemii obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi);
Analiza administrarii testului şi întocmirea matricei de specificaţie;
Utilizarea unelor instrumente diverse de evaluare (portofolii/proiecte);
Autoevaluarea în demersul didactic;
Prezentarea conţinutul portofoliului educaţional;

4. Managementul clasei de elevi
Crearea unui ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea
corespunzătoare a clasei;
Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs.
Consilierea permanentă a elevilor
Implicarea elevilor în activităţi de bunăpractică.
Responsabilizarea elevilor.
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5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii
şcolare
Participarea la proiecte educaţionale;
Indrumarea elevilor în vederea derulării unor activități extracurriculare din cadrul
unor proiecte educaționale;
Popularizarae activităţilor extracurriculare la nivelul unității școlare
Promovarea în cadrul organizației școlare a unui proces instructiv-educativ de
calitate.
Intocmirea mapei profesorului care cuprinde: planificarea materiei, proiectarea pe
unități de învățare, planificarea activităților extracuriculare, teste de evaluare, fişe
de lucru, catalogul profesorului
6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale
Participarea la programe de formare;
Aplicarae în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare achiziţiile dobândite în
cadrul cursurilor de formare;
Utilizarea unui stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii,
părinții, colegii și conducerea școlii;
Respectarae regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a
instituţiei şcolare;
Disponibilitate la cerinţele şcolii;
PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECŢIONARE
Cadrul
didactic
participant

Data

Unitatea
Locul
acreditata/Furnizor desfăşurării

Denumirea
cursului

Aron
Marius

Noiembrie
2018

ORACLE
Corporation

USA

Cloud
infrastructure in
learning
processes

Aron
Marius

Ianuarie
2019

LinkedIn

Bucuresti

Remote learning
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ELEVI PARTICIPANŢI LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE
Locul
Numele,
Concursul/
Profesor
Data
desfăşurări
prenumele, clasa
olimpiada
coordonator
i

Dascalescu
Ioana

2018 BEBRAS

Bucuresti

Aron Marius

Premiul

Faza
national
a

4.Profesor Tamas Melania
 Activitati realizate pe parcursul semestrului I din anul școlar 2018-2019:
 A participat ca membru în Comisia de organizare a olimpiadelor de
informatică si TIC, etapa pe școală ;
 A participat la Cursul de perfectionare pentru clasa a VI-a - Minecrafte ;
 Este diriginte la clasa a XII-a E ;
 A participat la Simpozionul National Anual Educatie pentru un mediu curat
editia a XIV-a ca profesor coordonator.
 A participat ca membru in Comisia de organizare a selectiei elevilor pentru
Centrul de pregatire pentru performanta in informatica.
Catedra de educație fizică
Prof.Gândac Carol
 Și-a îndeplinit atribuțiile din fișa postului
 A participat la activitățile extrașcolare organizate de Colegiul Național
Ion Neculce
 A organizat competiții sportive școlare
 A obținut rezultate cu echipele de elevi cu care a participat la diverse
concursuri
Prof.Leonte Valea
 Și-a îndeplinit atribuțiile din fișa postului
 A participat la activitățile extrașcolare organizate de Colegiul Național
Ion Neculce
 A organizat competiții sportive școlare
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 A obținut rezultate cu echipele de elevi cu care a participat la diverse
concursuri
Catedrele de educatie plastica si educatie muzicala
1. Educatie Vizuala/ profesor Sebastian Oprita
In semestrul I al anul scolar 2018-2019, activitatea la clasa s-a desfasurat in
conditii optime, folosind intens baza materiala a cabinetului de Arte Vizuale in
vederea parcurgerii programei scolare si a stimularii creativitatii elevilor. Pe langa
activitatile descrise in fisa postului am colaborat cu alti colegi, din catedre diferite,
implicandu-ma in activitatile scolare si extrascolare la care profesorii si elevii
Colegiului National „Ion Neculce” au participat (organizarea concertului educativ
sustinut de Cvartetul Arcadia, festivitatea de sarbatorire a Centenarului Marii
Uniri, etc)
In cadrul proiectului Civitas am creat materialele grafice: ilustratia
vectoriala, afisul, pliantul informativ, diplomele si logo-ul de pe memory-stick.
In 2018 am fost reales in functia de presedinte a Asociatiei Clubul Ilustratorilor,
continuand activitatea de promovare si sustinere a ilustratiei de carte si a
ilustratorilor romani. Pe langa parteneriatele si activitatile specifice (workshopuri,
seminare, etc) am organizat si participat la numeroase expozitii sustinute in cadrul
Muzeului National de Arta Contemporana.
Am continuat activitatea de ilustrator, publicand in anul 2018 patru carti alaturi de
scriitoarea Cristina Andone la editura Nemira.
2. Educatie Muzicala/ profesor Iulia Olteanu
 Activitati muzicale pentru momentele importante din cadrul colegiului .
 Am participat la organizarea concertului educativ, sustinut de Cvartetul
Arcadia
 Organizarea si pregatirea muzicala a elevilor pentru Serbarea de Craciun
 Participarea in cadrul proiectului “Cantus Mundi”
 Activitati muzicale desfasurate prin colaborarea cu institutiile de cultura din
Bucuresti:
 Concerte educative la Ateneul Roman in cadrul proiectului “ Clasic e
fantastic”
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 Colaborarea cu Opera Nationala in spectacole educative
 Activitati in colaborare centrul de arta “Tinerimea Romana”
Educația tehnologică
Prof.Dicu Alexandra
Subsemnata DICU ALEXANDRA, profesor de Educatie Tehnologica la Colegiul
National Ion Neculce, vă supun atenţiei raportul de autoevaluare pentru activitatea
desfăşurată în anul şcolar 2018-2019, corespunzător domeniilor şi criteriilor
prevăzute în fişa de evaluare.
1) DOMENIUL PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
- în elaborarea planificărilor calendaristice şi a proiectelor unităţilor de învăţare am
respectat întocmai programa şcolară, utilizînd modelele puse la dispoziţie pe site-ul
www.edu.ro şi recomandările cu privire la adaptarea acestora la particularităţile
grupei/clasei;
- în elaborarea planificărilor calendaristice, a proiectelor unităţilor de învăţare, şi a
documentelor din cadrul comisiei metodice „Educatie Thenologica” am utilizat
constant Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor – TIC, atât pentru selectarea
informaţiilor cât şi pentru tehnoredactarea acestora.
2) DOMENIUL REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
- pentru formarea competenţelor specifice corespunzătoare disciplinei de
specialitate din norma didactică, am utilizat strategii didactice care asigură
caracterul aplicativ al învăţării: lucrul pe grupe, simularea, prezentările video,
prezentările multimedia şi electronice, studiul de caz, temele şi proiectele integrate
care contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare,
prezenţă de spirit, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, spiritul de echipă,
viteză de reacţie.
- în activitatea de predare, am utilizat, resursele puse la dispoziţie de unitatea
şcolară: material didactic, fişe de lucru şi teste multiplicate în şcoală pentru fiecare
elev, cărţi de specialitate din biblioteca şcolii, manualele şi auxiliarele curriculare
existente.
- diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor s-a realizat prin analize şi
dezbateri în cadrul colectivelor de elevi, rapoarte prezentate în comisia metodică şi
în Consiliul profesoral la finalul fiecărui semestru.
- am participat în calitate de membru si coordonator in desfăşurarea activităţilor
extracurriculare:
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1.Simpozionul national anual „Educatie pentru un mediu curat” Editia XIV
(Locul I- Vasilescu Cezar, Diploma participare- Susan Mara, Braharu Ioana, Popa
Alexandru, Iordan Valentin Gabriel, Taru Ilinca si Badila Alexandru
2. Organizarea Targului de Craciun cu obiecte lucrate manual de elevi.
3. Am organizat fracvent expozitii in cadrul scolii cu lucrarile realizate de elevi
3) DOMENIUL EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
- în evaluarea elevilor am ţinut seama de procedurile de evaluare, am comunicat şi
argumentat nota obţinută de elevi pe loc, am înştiinţat elevii asupra rezultatelor
evaluării şi a mediei ponderate la finalizarea activităţilor de evaluare.
- am elaborat şi aplicat teste predictive
- am utilizat diferite instrumente de evaluare: teste, fişe de evaluare, chestionare de
autoevaluare, portofolii elevi;
4) DOMENIUL MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
- la începutul anului şcolar am organizat colectivul clasei de elevi astfel încât
activitatea curentă să se desfăşoare adecvat, respectând regulile de conduită impuse
de regulamente;
- am monitorizat comportamentul elevilor, intervenind ori de câte ori a fost necesar
pentru gestionarea situaţiilor conflictuale
- pentru motivarea elevilor, am scos în evidenţă de fiecare dată pe elevii care s-au
remarcat în mod deosebit în activitatea la clasă, prin prisma rezultatelor obţinute şi
a frecvenţei la ore, i-am încurajat să se implice în acordarea de ajutor elevilor slabi
şi să participe efectiv la îndreptarea unor comportamente inadecvate din punct de
vedere disciplinar ale colegilor lor.
5) DOMENIUL MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII
PERSONALE
- în anul trecut şcolar, am participat la următoarele programe de formare continua:
,, Competente – cheie prin activitatile nonformale si extracurriculare ‘’
‘’ Integritate si etica in scoala romaneasca ‘’ ( 27 + 24= 51 credite transf. )
Voluntariat judetean, national si international (120 ore )
- am actualizat portofoliul personal cu noi materiale de învăţare şi instrumente de
evaluare, am adăugat la dosarul personal şi la CV certificatele obţinute în urma
parcurgerii programelor de perfecţionare;
- am o bună colaborare cu colegii, personalul şcolii, elevii şi părinţii, echipa
managerială şi reprezentanţii comunităţii; am avut întotdeauna o comunicare
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eficientă, constructivă în cadrul catedrei, şi CP şi în toate comisiile de lucru din
care am făcut parte.
- am respectat şi promovat permanent normele deontologiei profesionale,
atitudinea morală şi civică pe care trebuie să o aibă un cadru didactic.
6) DOMENIUL CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI
PROMOVAREA UNITĂŢII ŞCOLARE
- am contribuit la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare prin
participarea la Simpozionul national anual „Educatie pentru un mediu curat”.
- am participat la programele iniţiate de şcoală şi la dezbaterile din consiliul
profesoral pentru combaterea violenţei şi a comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar;
- m-am implicat în respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a
muncii şi de PSI şi ISU atât în cadrul activităţilor didactice cât şi în calitate de
profesor de serviciu;
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
Profesor documentarist Iamandei Mihaela Nicoleta
În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor
școlare și a centrelor de documentare și informare/2011, CDI este parte integrantă
a procesului de educare, formare și instruire. În primul semestru al anului școlar
2018-2019 , pentru buna desfășurare a activităților în CDI, am ținut cont de
necesitatea recunoașterii rolului Centrului de Documentare și Informare ca
instrument pedagogic și cultural.
Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Național “Ion Neculce” a avut
ca principal obiectiv informarea și documentarea elevilor și a cadrelor didactice.
Acest CDI funcționează după schema clasică a oricărui CDI, prin structurarea în
spații specifice (de primire, activități de grup, individuale, multi-media, pentru
informare, lectura de plăcere, afișaj, profesor documentarist, consiliere și orientare
școlară).
Existența bazei logistice și conexiunea Internet a calculatoarelor a încurajat cadrele
didactice să susțină procesul educativ în sistem e-learning, ceea ce a avut un
rezultat pozitiv pentru toți factorii implicați în procesul de învățământ.
Pe parcursul semestrului I, conform specificului activității profesorului
documentarist (activități de gestionare; activități pedagogice; activități cultural și
activități de comunicare), am coordonat:
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 elaborarea și realizarea Planului Managerial al CDI
;
 realizarea Programului de activități pentru fiecare arie curriculară, în acord
cu fiecare comisie metodică;
 actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a CDI;
 delimitarea spațiilor specific CDI (ex: spațiul de afișaj; spațiul de primire,
informare și împrumut);
 am gestionat spațiul CDI pentru buna desfășurare a activităților;
 am gestionat funcționarea CDI (orar de funcționare: 9,00 – 14,00);
 am gestionat bunurile materiale (mobilier; echipamente; fondul documentar
pluridisciplinar și multimedia);
 am gestionat formarea profesională participând la:
 Sesiunea de Consfătuiri din 27.09.2019– secțiunea profesori documentariști;
 Cercul Metodic al profesorilor documentariști din data de 7.11.2018, care a
avut loc la Școala Gimnazială “ Alexandru Costescu”
 Activitățile de comunicare au avut în vedere ca Centrul de Documentare și
Informare să vină în sprijinul procesului de învățare. În acest sens, elevii
selectați pentru concursuri și olimpiade școlare au fost pregătiți de
profesorul de disciplină, beneficiind și de baza logistic a CDI. Din acest
punct de vedere, CDI și-a îndeplinit rolul de spațiu de formare permanent a
elevilor în domeniul utilizării informațiilor, îndeosebi a celei pe care se
bazează achiziția cunoștințelor școlare.
 Impreuna cu clasele a X-a si a XI-a am participat la Proiectul FOCUS ON
PRINTING, organizat de catre Asociatia Nationala a Bibliotecarilor din
Romania ,in data de 9 oct. 2018;
 Activitățile culturale si artistice au avut ca principal obiectiv marcarea
momentelor importante din istoria și cultura românească. Astfel, s-au
desfășurat următoarele activități:
 Proiect Holocaust – activitate desfasurata in data de 10 oct. 2018 in
colaborare cu profesorii: Tudorica Aurelian, Tudorica Rodica si Blandu
Daniela.
 Deșteaptă- te române!
 1 Decembrie – zi de sărbătoare pentru românii de pretutindeni
 activitate în colaborare cu prof. Tudorică Rodica, prof. Tudorică Aurelian, și
prof. Blandu Daniela;
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 realizare de colaje si vizionare documentare.
Anul 2018 – Anul Centenarului
 activitate în colaborare cu prof. Tudorică Rodica, prof. Tudorică Aurelian,
prof. Olteanu Iulia și prof. Blandu Daniela;
 activitate stiintifica si artistica pentru sarbatorirea Centenarului cu
participarea unor elevi din clasele V-XII;
 Impreuna cu unii elevi din clasele VII-X am confectionat cocarde tricolore si
colaje;
 Impreuna cu elevii claselor X-XI am mers in vizite repetate la Muzeul
National Cotroceni.
Traditii de Craciun
 Activitate cultural artistica cu elevii claselor VII-VIII.
Proiect Mica Unire

Proiect desfasurat in colaborare cu profesorii: Tudorica Aurelian, Tudorica
Rodica si Blandu Daniela.
Activitățile pedagogice desfășurate pe parcursul semestrului I s-au axat pe
abordarea experențială a învățării, care are în centru elevul și permite
participanților să-și conducă și să-și asume responsabilitatea învățării în mod
individual.
Având în vedere că lectura este un mijloc efectiv privind accesul la informații, am
organizat următoarele activități:
 Povestea vulturului de James Aggrey
 A avut ca scop cunoașterea de sine prin studiul literaturii moralizatoare
 Este o activitate pedagogică ce se înscrie în rândul activităților de educare
civică și comunitară
 Au participat elevii clasei a VIII-a A
În organizarea și desfășurarea activităților, s-a avut în vedere respectarea tuturor
funcțiilor CDI.
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RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
DIN COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019 CEAC din cadrul Colegiului Naţional Ion
Neculce s-a constituit conform normelor în vigoare prin decizia directorului
Colegiului Naţional Ion Neculce şi cu acordul Consiliului de Administraţie al
instituţiei amintite. La începutul anului şcolar s-au distribuit atribuţiile fiecărui
membru al Comisiei în funcţie de competenţele şi aptitudinile de care au dat
dovadă de-a lungul timpului ca profesori ai Colegiului Naţional Ion Neculce.Este
de menţionat faptul că toţi membri Comisiei au participat la cursurile organizate de
ARACIP în vederea familiarizării cu atribuţiile unei Comisii de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii in anii scolari trecuti .Pe parcursul semestrului s-au realizat
următoarele activităţi susţinute de toţi membrii comisiei şi cu acordul şi sprijinul
deosebit al conducerii Colegiului Naţional Ion Neculce:
1.conceperea şi aplicarea unui Chestionar care să evalueze gradul de implementare
a Calităţii în educaţie în anii şcolari precedenţi.Chestionarul a fost evaluat şi
rezultatele analizate şi prezentate în Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional Ion
Neculce iar materialele anexate la acest Raport;
2.conceperea şi implementarea unui Plan Operaţional al CEAC Ion Neculce ;
3.conceperea şi implementarea unei Strategii a CEAC Ion Neculce;
4.conceperea şi implementarea unui Plan de îmbunătăţire CEAC Ion Neculce prin
care s-au urmărit remedierea şi îmbunătăţirea unor aspecte din actul educaţional ;
5.conceperea şi implementarea unui Regulament al CEAC Ion Neculce aprobat de
Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Ion Neculce;
6.diseminarea proiectului cu contractul POSDRU/85/1.1/S/55330 cu titlul
Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de
învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de
referinţă;
7.participarea Colegiului Naţional Ion Neculce la diverse activități care au vizat
calitatea actului didactic conform standardelor de calitate stabilite de portofoliul
CEAC Ion Neculce ;
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8.diseminarea rezultatelor CEAC Ion Neculce a fost asigurată prin website-ul
liceului și avizierul CEAC din Cancelaria Profesorilor liceului precum şi prin
informările din cadrul şedinţelor cu părinţii pe liceu şi a Consiliilor Profesorale;
9.participarea tinerilor din cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce la programul
UE intitulat Model European Parliament,la Toledo,Regatul Spaniei , unde una din
cele mai importante Comisii este cea de asigurare a calităţii în educaţie .La aceste
sesiuni internaţionale au participat 30 de state europene,27 de state membre şi 3
care urmează să adere la UE;
10.participarea tinerilor din cadrul Colegiului Naţional Ion Neculce la derularea
programului Clubul Viitorilor Diplomaţi,care s-a derulat la Madrid,Spania, unde au
avut o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai Parlamentului statelor amintite pentru a
se informa şi disemina informaţiile legate de calitatea în educaţie din aceste state
precum şi de formele şi modalităţile prin care o serie de măsuri luate în liceul
nostru pot fi adaptate şi în alte şcoli din UE dar totodată s-a realizat un schimb de
experienţă pentru a căuta împreună noi forme de cooperare în domeniul calităţii în
educaţie;
11.CEAC Ion Neculce prin doamna profesoară Consuela Gheorghe a fost
implicată în diverse activități ce au vizat francofonia,promovarea învățării limbilor
străine,olimpiadele școlare de specialitate.
12.Domna profesoară Consuela Gheorghe s-a implicat în realizarea și coordonarea
Clubului European din liceul nostru;
13.CEAC Ion Neculce s-a ocupat de realizarea layout-ului revistei Colegiului
Naţional Ion Neculce,încercând şi anul acesta să creeze o revistă dinamică,la nivel
vizual,care să reflecte atât interesele elevilor cât şi pe cele ale profesorilor
14.De asemenea CEAC Ion Neculce prin prof.Mihaela Ghițiu a organizat diverse
activități în spațiul spiritual al religiei ortodoxe atât în liceu cât și în afara liceului
în activități cu un caracter local și regional;
15.CEAC Ion Neculce s-a implicat în coordonarea activităţilor din cadrul
Săptămânii dedicate activităților extrașcolare . Astfel CEAC Ion Neculce a propus
la nivel de liceu trei proiecte pentru o unitate de vedere asupra tuturor activităţilor
din cadrul unităţii de învăţământ după cum urmează:Democraţia participativă şi
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comunitatea,Cetăţenia activă şi media,Noi oportunităţi pe piaţa forţei de muncăInterpretarea Valorilor Patrimoniului Naţional.Aceste proiecte la nivel de unitate
de învăţământ au avut o serie de activităţi specifice fiecărei clase de elevi,care
îndrumaţi de profesorii diriginţi au realizat o serie de produse finale pentru fiecare
zi din săptămâna dedicată prin programul MECTS.De asemenea CEAC Ion
Neculce a propus tuturor claselor din liceu un program de training susţinut de
elevii liceului pe diverse teme precum:Interpretarea valorilor Patrimoniului
Naţional,Negociere,Managementul Proiectului educaţional,realizarea proiectelor
cu fonduri structurale şi de coeziune.Participarea la aceste activităţi a fost
monitorizată în mod direct de CEAC Ion Neculce
CEAC Ion Neculce s-a asigurat de fiecare dată că activităţile desfăşurate pe
parcursul acestui an şcolar au fost în conformitate cu Valorile democraţiei şi cu
normele în vigoare şi a căutat ca acestea să contribuie semnificativ la calitatea
procesului educativ prin cultivarea competenţelor tinerilor şi perfecţionării
continue a profesorilor liceului .Totodată s-a căutat ca toate aceste activităţi să
cultive spiritul civic şi să consolideze relaţiile între şcoală şi autorităţile
locale,naţionale,europene şi internaţionale precum şi între şcoală şi Comitetul de
Părinţi pe liceu.
Prin activităţile menţionate mai sus s-au atins indicatorii Planului de îmbunătăţire
CEAC adoptat la începutul anului şcolar trecut precum şi Strategia CEAC pe care
de asemenea am aprobat-o în cadrul Comisiei.Aşadar s-au atins următoarele
obiective ale Planului de îmbunătăţire:
1. Optimizarea activităţii comisiilor de lucru din cadrul liceului cu un procent de
50%;
2. Utilizarea în procent de 80% a mijloacelor moderne de învăţământ din dotare;
3. Eficientizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare cu 75% prin includerea unor
tineri în programe axate pe principiile inteligenţelor multiple;
4. Creşterea cu 10% a contractelor de colaborare cu alte organizaţii din UE faţă de
anul precedent;
5. Ridicarea gradului de implicare al Comitetului de Părinţi cu 25%faţă de anul
precedent;
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6. Consilierea a 130 de elevi în privinţa inserţiei pe piaţa forţei de muncă;
7. Creşterea cu 10% a numărului de elevi motivaţi pentru performanţă şcolară.
De asemenea s-au avut în vedere obiectivele specifice ale Planului Operaţional al
CEAC în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Instituţională al Colegiului Naţional
Ion Neculce.Prin activităţile menţionate mai sus s-au atins următoarele obiective
specifice:
1.Realizarea cadrului general adecvat pentru o educaţie de calitate;
2. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor
didactice centrate pe elev;
3. Extinderea colaborării cu partenerii din comunitatea locală, cu parteneri la nivel
naţional şi parteneri din UE;
4. Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile comunităţii şi integrării comunitare;
5.Reconsiderarea filosofiei instituţionale şi a strategiilor de management;
6.Asigurarea echităţii şi egalităţii de şansă în educaţie;
7.Formarea continuă a personalului didactic şi asigurarea calităţii în educaţie;
8.Inserţia şcolară şi profesională a elevilor;
9.Optimizarea programului activităţilor instructiv-educative prin introducerea de
instrumente şi tehnologii de ultimă oră, compatibile cu nivelul actual al sistemelor
europene;
10.Dezvoltarea curriculară;
11.Dezvoltarea resurselor umane;
12.Democratizarea şi autonomia sistemului educaţional instituţional;
13.Administrarea, protejarea şi dezvoltarea Patrimoniului.
Îndeplinirea acestor obiective specifice s-a materializat în mod concret prin
activităţile menţionate la începutul acestui Raport de activitate al CEAC Ion
Neculce şi de asemenea se poate menţiona faptul că pentru următorul semestru
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vom planifica o serie de activităţi pentru Planul de îmbunătăţire al activităţii ce va
contribui pozitiv la creşterea calităţii actului educaţional în cadrul Colegiului
Naţional Ion Neculce.
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