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RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESORILOR
ÎN SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Redactarea acestui raport a luat în considerare activitățile efective ale corpului
profesoral din Colegiul Național Ion Neculce pe semestrul I al anului școlar 20192020 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:
1.
2.
3.
4.
5.

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
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 2019-2020

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 AUXILIAR 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
11. APROBAREA UNUI PROIECT
CAEN ȘI ÎN CALENDARUL
INTERNAȚIONAL AL
MINISTERULUI DE RESORT

PUNCTELE SLABE

1. COMUNICAREA INEFICIENTĂ
ADESEORI ÎNTRE UNII PROFESORI ȘI
COMITETUL DE PĂRINȚI AL
CLASELOR DE GIMNAZIU
2. ORGANIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE TIP EXCURSIE
INEFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE
EDUCATIV
3. EVALUAREA ELEVILOR ÎN MOD
NEUNITAR LA NIVEL DE CATEDRE
4. COMUNICAREA INEFICIENTĂ A
UNOR DIRIGINȚI CU FAMILIILE
ELEVILOR
5. CREAREA UNEI ATMOSFERE DE
TENSIUNE PROVOCATĂ DE
ZVONURI, DEZINFORMARE DIN
PARTEA UNOR FACTORI EXTERNI
UNITĂȚII ȘCOLARE
6. PARTICIPAREA INEGALĂ A
PROFESORILOR ȘI ELEVILOR
LICEULUI LA ACTIVITĂȚILE
EXTRAȘCOLARE LA NIVEL LOCAL,
NAȚIONAL, REGIONAL ȘI EUROPEAN
7. LIPSA DE EFICIENȚĂ ÎN
ACTIVITĂȚILE ÎNTREPRINSE CU
ELEVII DE CĂTRE UNII DIRIGINȚI
8. PRETENȚIILE EXAGERATE ALE
UNOR FAMILII ALE ELEVILOR

9. GESTIONAREA INEFICIENTĂ A
TIMPULUI ACORDAT PENTRU
CONSILIEREA TINERILOR
10. CREAREA UNOR CONFLICTE
ÎNTRE CADRELE DIDACTICE,
ÎNTRE CADRE DIDACTICE ȘI
PĂRINȚI DIN CAUZA UNOR
ORGOLII, PROBLEME DE
COMUNICARE,NEÎNȚELEGEREA
ROLULUI FIECĂRUIA ÎN CADRUL
UNITĂȚII.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

OPORTUNITĂȚI
DEZVOLTAREA UNOR NOI
RELAȚII CU PĂRINȚII ELEVILOR
DE GIMNAZIU PRINTR-O
OBSERVARE DIRECTĂ A
DEFICIENȚELOR DE
COMUNICARE ȘI REMEDIEREA
LOR
STOPAREA INEFICIENȚEI ÎN
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE
PROMOVATE DE UNITATEA
ȘCOLARĂ PRIN PROIECTELE
APROBATE ȘI AFLATE ÎN CAEN,
CAER,CAEM
INIȚIEREA UNOR ACTIVITĂȚI DE
EVALUARE UNITARĂ LA NIVEL
DE CATEDRE
EFECTUAREA UNUI PLAN
REMEDIAL DE COMUNICARE CU
PĂRINȚII ELEVILOR
ELIMINAREA ZVONURILOR,
DEZINFORMĂRII PRINTR-O
EFICIENTĂ PUNERE ÎN PRACTICĂ
A SCIM
RESPONSABILIZAREA ELEVILOR
ȘI PROFESORILOR PENTRU O
PARTICIPARE EFICIENTĂ A
ACESTORA LA ACTIVITĂȚILE
EXTRAȘCOLARE
EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR
CU CLASELE DE ELEVI
REALIZAREA UNUI PLAN DE
COMUNICARE CARE SĂ EXPLICE
MAI BINE PĂRINȚILOR
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE
LE REVIN ÎN EGALĂ MĂSURĂ
CONSILIEREA ȘI, DUPĂ CAZ,
SANCȚIONAREA CADRELOR
DIDACTICE CARE CREEAZĂ
CONFLICTE CE AFECTEAZĂ
PROCESUL INSTRUCTIVEDUCATIV AL UNITĂȚII

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
9. INEXISTENȚA MIJLOACELOR
DE STIMULARE FINANCIARĂ
LA DISPOZIȚIA LICEULUI
PENTRU A ÎNCURAJA
PERFORMANȚA
PROFESORILOR
10. TIMPUL ȘI SPAȚIILE SUNT
INSUFICIENTE PENTRU
DERULAREA UNOR
ACTIVITĂȚI ÎN CAEN ȘI CAEI
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Management
Raport activitatea managerială
1. Director Prof. Dr. Olaru Cătălina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitati specifice Proiectului ERASMUS+ SPEED si ERASMUS SOPRA-2 proiecte
în derulare
Organizarea cursuri formare CCD,Formenerg,ASE pe probleme importante ale
procesului educațional (bulling,segregare,incluziune socială)
Participare Concursuri Școlare cu diverse ISJ
Colaborări Academia Română(Mihai Eminescu,Noica,Ana Blandiana)
Participări activități Biblioteca Metropolitană(Iubesc orașul București)
Răspunsuri la diverse petiții ale cadrelor didactice și ale terților
Proiecte colaborare cu Școala de Valori și Colegii Naționale din București și Craiova
Participare activități transdisciplinare(Mica Unire)
Participarea diurnă și nocturnă la Balul Bobocilor
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 licee din tara). In Colegiul National „Ion Neculce” se
desfasoara sesiunea nationala.

2. Director Adj. 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. De asemenea am
redactat documentele manageriale ale directorului adjunct,planificările sedințelor cu părinții
pentru gimnaziu și liceu,graficul asistențelor profesorilor la ore,etc.
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,CAEN,poziția 203 ,Calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare
internationale desfășurate în România și străinătate la care participă elevi români-2020 aprobate
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prin Ordin de ministru nr.5597/2019 și menționat în Anexa nr.1 la OMEc la poziția 28,singurul
aprobat în Calendarul Internațional al Ministerului Educației.De asemenea am derulat activitățile
proiectului Clubul Viitorilor Diplomați,etapa Madrid,sesiunea internațională a MEP din Malta și
de asemenea am organizat A Patra Sesiunea Națională a MEP România.
În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevi ai clasei a XI-a D, la mai
multe activități educative.Am redactat și a fost aprobat un proiect CAEN și unul în Calendarul
Activităților Extrașcolare la nivel internațional,secțiunea B,la nivel european și regional.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
Activitatea
Locul desfăşurării
Cursul de formare continuă, cu tema Educația Incluzivă, Sibiu
organizat de CCD Bucureşti
C.N. „Ion Neculce”

Data
Dec.2019

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,
- membru al Comisiei metodice de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,
- membru în mai multe comisii la nivelul liceului.
Totodată, am fost numit director adjunct în luna septembrie 2019 în urma interviului în
fața comisiei ISMB.
În consecinţă, în semestrul I al anului şcolar 2019-2020, apreciez că am desfăşurat o
activitate profesională şi didactico-metodică eficiente.
Vom trece în revistă activitățile efective realizate de fiecare catedră/comisie metodică/arie
curriculară din Colegiul Național Ion Neculce.
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Prof. Dr. Olaru Cătălina - Directorul unității școlare
Prof. Drujinin Victor- Directorul adjunct al unitații școlare
Prof. Apetrei Angela
Prof. Aronescu Daniela Maria
Prof. Apostol Cristina
Prof. Bogatu-Ion Nicoleta
Prof. Provian-Alexandru Viorica
Prof. Stoica Felicia-Georgiana
Prof. Radu Anca (profesor de limba latină)
Prof. Iamandei Mihaela (profesor documentarist)
Comisia metodică de Limba străine
CATEDRA DE ENGLEZĂ
~ Prof. Florescu Iulia
~ Prof. Goia Aurora
~ Prof. Ionescu Marieta
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~ Prof. Orzață Oana
~Prof. Rădulescu Alexandra
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ
Prof. Gheorghe Consuela
Prof. Duică Domnica
CATEDRA DE LIMBA GERMANĂ
~ Prof. Ionescu-Sisești Giulia
~ Prof. Panait Radu
CATEDRA DE LIMBA ITALIANĂ
~Prof. Niţu Ioana
~ Prof. Anton Andreea
~ Prof. Staicu Răzvan
~ Prof. Ioana Nicoleta
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Prof. Dr. Olaru Cătălina - Directorul unității școlare
Prof. Drujinin Victor- Directorul adjunct al unitații școlare
Prof. Apetrei Angela
Prof. Aronescu Daniela Maria
Prof. Apostol Cristina
Prof. Bogatu-Ion Nicoleta ( 4 ore)
Prof. Provian-Alexandru Viorica
Prof. Stoica Felicia-Georgiana
Prof. Radu Anca (profesor de limba latină)
Prof. Iamandei Mihaela (profesor documentarist)
Coordonator- prof. Stoica Felicia-Georgiana
În semestrul I al anului școlar 2019-2020, toți membrii catedrei de limba și literatura
română au participat la activitățile desfășurate la nivelul unității: Olimpiade și concursuri școlare,
teze cu subiect unic, simulari ale examenelor naționale.
PROFESOR APETREI ANGELA
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, a valorificat achiziţiile de învăţare dobândite de
elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, a întocmit planificările anuale şi
proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, a selectat metode active de învăţare şi a coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, a respectat metodologiile de specialitate şi a elaborat
probe conform modelelor CNEE. În evaluare a utilizat atât metode tradiţionale , cât şi metode
complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
A realizat subiectele pentru Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală
A realizat subiectele pentru teza cu subiect unic, clasa a XII-a
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A participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic şi la Olimpiada de limba şi
literatura română, faza pe şcoală
4) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, a participat la
următoarele acţiuni:
A participat cu lucrare împreună cu prof. Aronescu Daniela la Concursul - Simpozion cu
participare națională "Asigurarea succesului școlar prin parteneriat şcoală- familie", ediția a IV-a,
CAERI pozitia 638.,Râmnicu Sărat
A participat la activitatea metodică „Întâlnire cu scriitorii români contemporani”, organizată la
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, în data de 10 octombrie 2019
5. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
A promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
PROFESOR APOSTOL CRISTINA MARIA
PROIECTAREA EFICIENTA A CURRICULUMULUI
In perioada stabilita a predat planificarile semestriale, conform programei, atat pentru orele de
limba si literatura română, cât si pentru orele de dirigenție.
REALIZAREA CURRICULUMULUI
In procesul instructiv-educativ am urmărit mai multe aspecte:
Respectarea datelor calendaristice in parcurgerea continuturilor
Adaptarea continuturilor la particularitatile fiecarei clase
Formarea abilitatilor specifice, aplicarea masurilor remediale pentru recuperarea decalajelor
(acolo unde a fost cazul)
Folosirea in actul de predare a mijloacelor moderne ( calculator, materiale auxiliare, audiobookuri)
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
Metodele de evaluare ( initiala, curenta, periodica si finala) au avut ca preocupare permanenta
stabilirea nivelului de pregatire, mentinerea unui ritm de acumulare a informatiilor, formarea
abilitatilor de aplicare practica si ,nu in ultimul rând, capacitatea de autoevaluare.
ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE
In cadrul colaborarii cu Asociatia ,,Nevoia de educatie” a participat in data de 14.10.2019 la
spectacolul ,,Revolta” la Teatrul National , realizat cu prilejul implinirii a 30 de ani de la
Revolutie.
A participat cu un numar de 40 de elevi de la clasele 9B,9D, 9F SI 10E
A participat cu un grup de 30 de elevi de la clasele 9B, 9D si 9F la vizionarea filmului ,,Jurnalul
familiei Escu” (o istorie a familiei romanesti in ultimii 100 de ani) la Institutul Francez
In cadrul activitatilor culturale organizate de Institutul Cultural a participat cu un grup de 40 de
elevi la Seara Caragiale
Participare la Conferinta ,,Tineri in Europa/ Planet Youth – prezentarea modelului islandez de
prevenire a consumului de substante ( cu elevi de la clasa 9B)
A colaborat la realizarea Proiectului Civitas prin stabilirea comunicarii cu Asociatia ,,Salvati
copiii”, Institutul National de cercetare a calitatii vietii.
A participat cu clasa a 10-a E la realizarea unui documentar - ,,Frontieristii”, printr-un acord de
parteneriat cu Casa de productie film ,,Paradox” si cu membri ai Televiziunii Romane.
Activitatea a reprezentat o experienta de cunoastere a unui capitol important al istoriei
comuniste.
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DEZVOLTAREA PROFESIONALA, ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICA
A participat la cursul ,,Managementul educatiei inclusive” (decembrie 2019)
CONTRIBUTII LA ACTIVITATEA GENERALA A LICEULUI SI LA PROMOVAREA
IMAGINII ACESTUIA
In calitate de Coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare a
participat la sedintele de informare organizate la nivelul municipiului.
De asemenea , a transmis informatiile primate la nivelul scolii catre colegi pentru a stimula
desfasurarea de activitati.
A realizat un dosar pentru centralizarea documentelor doveditoare privind desfasurarea si
descrierea acestor activitati.
A participat la toate consiliile profesorale si a toate sedintele organizate pentru rezolvarea
diferitelor situatii.
A participat la desfasurarea Olimpiadei de Limba si literaturasi romana la nivelul scolii si la
corectura tezelor cu subiect unic de clasa a 12-a.
PROFESOR ARONESCU DANIELA MARIA
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, a valorificat achiziţiile de învăţare dobândite de
elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, a întocmit planificările anuale şi
proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, a selectat metode active de învăţare şi a coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, a respectat metodologiile de specialitate şi a elaborat
probe conform modelelor CNEE. În evaluare a utilizat atât metode tradiţionale , cât şi metode
complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
A realizat subiectele pentru Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală
A realizat subiectele pentru teza cu subiect unic, clasa a XII-a
A participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic şi la Olimpiada de limba şi
literatura română, faza pe şcoală
A participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
A asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a F , a XII-a C , a XII-a D
A participat cu eleva Istru Bianca, clasa a XII-a D care a obţinut Menţiune la Festivalul concurs
naţional de eseuri literare, ediția a II-a „Respect faţă de patrie“ ( Râmnicu Vâlcea, Muzeul
Memorial „Nicolae Bălcescu“)
A participat la acțiunea organizată la Liceul „Gh. Lazăr“ prilejuită de lansarea romanului
„Homeric“ scris de Doina Ruşti
În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii la următoarele activităţi:
Participarea la prelegerile din cadrul proiectului educativ "Istoria culturii în Sectorul 1" organizat
de Primăria Sectorului 1, București prin Centrul Cultural al Sectorului 1
Festivitatea de decernare a premiilor concursului de creație literară " Iubesc orașul București!
Premiul Literarium" - proiect cultural inițiat de Biblioteca Metropolitana București și ISMB
Festivitate Cercul Militar
5) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, a participat la
următoarele acţiuni:
A publicat articol în volumul Conferinţei Internaţionale a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse
„NEDES 2019”, organizată de Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării şi Egalităţii
de Şanse NEDES 2014
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A participat cu lucrare împreună cu prof. Apetrei Angela la Concursul - Simpozion cu participare
națională "Asigurarea succesului școlar prin parteneriat şcoală- familie", ediția a IV-a, CAERI
pozitia 638.,Râmnicu Sărat
A participat cu lucrare la Simpozionul internaţional „Universul Ştiinţelor”, Ediţia a X-a, 15
decembrie 2019 de la Iaşi
Participare la cursul „Managementul educaţiei incluzive”, Sibiu
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
A promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare
PROFESOR SAVIN LOREDANA
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, a valorificat achiziţiile de învăţare dobândite de
elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, a întocmit planificările anuale şi
proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, a selectat metode active de învăţare şi a coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, a respectat metodologiile de specialitate şi a
elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode tradiţionale , cât şi
metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise,dar și portofolii.
A participat în calitate de profesor evaluator a Olimpiadei de limba romană-faza pe scoala
A participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic.
A participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic.
A coordonat pregătirea elevilor pentru concursurul şcolar de limba română Comper, etapa I
A contribuit la pregătirea elevilor pentru Olimpiada de limbă și literatură română-faza pe scoala
Următorii elevi s-au calificat la etapa pe municipiu
Stanciu Alexia- clasa a VI-a B
Bostaca Andreea- clasa a VI-a B
Teodor Maya- clasa aVI-a A
Zarcan Alexia- clasa aVI-a A
Toader Ana-Iulia- clasa a VII-a B
Stoica Maria -clasa aVII-a B
Mates Alexandra- clasa aVIII-aA
Mates Irina -clasa a VII-aA
Fasie Iulia- clasa aVIII-aA
4. În domeniul activităţilor extraşcolare, a coordonat elevul Tasici Mihail, clasa aXII-a A,
pentru participarea la concursul IUBESC ORASUL BUCURESTI, proiect initiat de Biblioteca
Metropolitana Bucuresti si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
elevul Tasici Mihail a obtinut MARELE PREMIU
5) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
A urmat Cursul MANAGEMENTUL EDUCATIEI INCLUZIVE, SIBIU, 13-15 decembrie,2019
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
A promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
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PROFESOR STOICA FELICIA-GORGIANA
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, a valorificat achiziţiile de învăţare dobândite
de elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, a întocmit planificările anuale şi
proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, a selectat metode active de învăţare şi am coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, a respectat metodologiile de specialitate şi a elaborat
probe conform modelelor CNEE. În evaluare a utilizat atât metode tradiţionale , cât şi metode
complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
● A organizat, alături de colegii de catedra, faza pe școala a Olimpiadei de limba și literatură
romană ( gimnaziu si liceu), cît și Olimpiada Lectura ca abilitate de viată ( liceu);
●
A realizat subiectele pentru Olimpiada Lectura ca abilitate de viață;
A realizat subiectele pentru Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală
A realizat subiectele pentru teza cu subiect unic, clasa a VIII-a
A participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic şi la Olimpiada de limba şi
literatura română și Lectura ca abilitate de viată- faza pe şcoală.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
A participat la Consfăturile profesorilor de limba și literature română din București.
A participat la activitatea metodică desfășurată la Scoala Gimnazială 178, în luna noiemebrie,
referitoare la organizarea Olimpiadelor.
A participat la cursul de formare Managementul educației inclusive ( decembrie 2019).
În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii la următoarele activităţi:
Vizioanarea unei piese de teatru cu clasele a X-a D si a X-a F -piesa “Toti Fiii Mei” de Arthur
Miller la Teatrul National- activitate ce a urmărit dezvoltarea spiritului critic prinr-o paralelă
între spectacolul scenic și textul literar.
Vizionarea spectacolului de opera Aida la Opera Nationala si a unui film “Maleficent 2”, preferat
de elevi)
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
A promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
PROFESOR ANCA RADU
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, a valorificat achiziţiile de învăţare dobândite de
elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în uz, a întocmit planificările anuale şi
proiectele unităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei planificări.
În domeniul realizării curriculumului, a selectat metode active de învăţare şi a coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, a respectat metodologiile de specialitate şi a elaborat
probe conform modelelor CNEE. În evaluare a utilizat atât metode tradiţionale , cât şi metode
complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
De asemenea, a elaborat subiectele de diferență și a evaluat lucrărilor elevilor și a
organizat Olimpiada de Limba latina - faza pe școală ( realizarea subiectelor, pregătirea elevilor,
evaluarea lucrărilor) și a corectat lucrări de la teza unică la limba și literatura română, la clasele a
XII-a.
În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii la următoarele activităţi:
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moment poetic " Cele mai frumoase poezii de Mihai Eminescu" - clasa a X-a și a XI-a.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, a participat la
următoarele acţiuni:
.
- Participarea la lansarea cărții " Homeric" de Doina Rusti- de la Colegiul National "
Gh.Lazar".
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
A promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare
PROFESOR DOCUMENTARIST - MIHAELA IAMANDEI
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:
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:
Participare la consfătuirea profesorilor documentariști Colegiul Matei Basarab - 10 octombrie
2019
Participare la activitatea metodică în cadrul BCU - 28 noiembrie 2019 - Despre bibliotecă și
CDI.
Participare cerc metodic tema Adolescența în cadrul Colegiului Tudor Vianu 1 noiembrie 2019
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
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domeniul utilizării informațiilor, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziția cunoștințelor
școlare.
Activitățile culturale si artistice au avut ca principal obiectiv marcarea momentelor importante
din istoria și cultura românească. Astfel, s-au desfășurat următoarele activități:
Proiect Memoria Holocaustului desfășurat în cadrul CNIN, în data de 11 octombrie 2019, în
colaborare cu catedra de istorie, cu profesorii Tudorică Aurelian, Tudorica Rodica, Blandu
Daniela, Panaitescu Damian
Deșteaptă te române - 1 Decembrie - zi de sărbătoare pentru românii de pretutindeni - activitate
în colaborare cu profesorii Tudorică Aurelian, Tudorică Rodica, Blându Daniela, Panaitescu
Damian. Realizare de colaje și vizionare documentare
Anul 1918 în istoria românilor - activitate științifică și artistică cu participarea elevilor clasei a 6a A. S-au confecționat cocarde tricolore și colaje.
Târg caritabil de Craciun pentru ajutorarea copiilor săraci - participare cu clasa a 6-a A
Uite vine Moș Crăciun
Tradiții diverse, în lume și la noi, în România. Semnificația religioasă a Crăciunului la români.
Serbare clasa a 6-a A, care a cuprins toate obiceiurile de Crăciun la români: Mos-ajunul, Steaua,
Plugușorul, Sorcova.
Colaborare cu doamna bibliotecar Vochin Elena.
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:
Școala te face mare - activitate clasa a 6 a A - înțelegerea și conștientizarea locului și rolului
educației în atingerea obiectivelor personale.
Istoria cărții
Drumul cărții din antichitate până în zilele noastre activitate cu clasa a 6-a A
Colaborare cu dna prof. Stoica Felicia si dna bibliotecar Vochin Elena
În calitate de profesor diriginte la clasa a 6-a A am ținut legătura cu părinții elevilor prin
organizarea de ședințe la clasa.
Am participat la Consiliile profesorale din cadrul Colegiului Național Ion Neculce
Am efectuat activitatea de profesor de serviciu pe școală
Asistență la tezele unice
Asistență la Olimpiade - faza pe școală
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ
~ Prof. Florescu Iulia
~ Prof. Goia Aurora
~ Prof. Ionescu Marieta
~ Prof. Orzață Oana
~Prof. Rădulescu Alexandra
COORDONATOR: PROF. Florescu Iulia
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PROFESOR- FLORESCU IULIA
-responsabil comisie metodică engleză-germană
-membru în Consiliul de curriculum
-diriginte clasa a IX-a D
1.Proiectarea eficientă a curriculumului
În elaborarea documentelor de proiectare didactică a ținut cont de achizițiile anterioare ale
elevilor și a pus accent pe formarea în egală măsură a competențelor de receptare precum și a
celor de producere de mesaje scrise și orale, respectând totodată particularitățile de vârstă și
urmărind înregistrarea progresului în mod constant.
2.Realizarea curriculumului
Conținuturile au fost predate în funcție de cerințele programei, conform Cadrului European
Comun de Referință, vizându-se preluarea elevilor în clasa a IX-a cu nivelul A2 sau B1 și
orientarea lor către nivelurile B2 sau C1 la terminarea liceului.
3.Evaluarea rezultatelor învățării
Majoritatea elevilor au obținut medii bune și foarte bune, încadrându-se la nivelul prevăzut de
programă.
A organizat faza pe școală a Olimpiadei de limba engleză pentru clasele VII-XII. S-au calificat
pentru etapa pe sector 3 elevi la clasele VII-VIII și nouă elevi la clasele IX-XII, din care, 3 elevi
la secțiunea A(standard) și 6 elevi la secțiunea B(intensiv).
4.Activități extracurriculare
S-au prezentat și discutat propunerile elevilor clasei a IX-a D pentru săptămâna Școala altfel.
5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodico-științifică
A participat la consfătuirile de la inceput de an.
A efectuat asistențe la orele membrilor comisiei, în urma cărora s-au purtat discuții în privința
îmbunătațirii actului instructiv-educativ, în special al modului de evaluarea la clasă.
A participat la seminarul Profesional Development for Teachers of English, unde s-au prezentat
și discutat diverse metode de evaluare.
A participat la cursul de perfecționare Managementul educației incluzive.
6.Contribuții la activitatea generală a liceului
A participat în calitate de profesor asistent la tezele cu subiect unic organizate în cadrul liceului
iar în calitate de profesor examinator am participat la sesiunea ECL din decembbrie
PROFESOR GOIA AURORA
1. Proiectarea activităţii
- a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul catedrei;
- a elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- a 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;
- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word;
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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 a utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze
implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte,
investigația;
- a 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;
- a utilizat strategii didactice de activare şi utilizare a potenţialului creativ al elevilor prin
exerciţii de imaginaţie, empatie şi scriere creativă;
- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet)
pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ;
- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul orelor de limba engleză;
- a instruit elevii participanţi la Olimpiada de limba engleză în mod suplimentar; unii s-au
calificat pentru faza pe sector;
- a participat la Olimpiada de limba engleză(faza pe şcoală) ca profesor asistent şi corector(limba
engleză);
- a realizat activităţi administrative şi de consiliere necesare în cadrul orelor de dirigenţie;
- a participat la tezele cu subiect unic pentru clasele terminale de liceu ca profesor asistent;
Evaluarea rezultatelor învăţării
- a 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 instructiv-educativ;
- a utilizat metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise); de asemenea a
iniţiat şi evaluat crearea de portofolii individuale care conţin temele de scriere creativă realizate
de-a lungul semestrului de catre elevi;
- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate
în vigoare;
- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor.
Managementul clasei de elevi
- a realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi
ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
- a monitorizat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea şi adaptarea
socială;
- a cooperat cu celelalte cadre didactice pentru îmbunătăţirea activităţii didactice la clasa mea;
- a comunicat cu părinţii în măsura posibilităţilor şi interesului acestora pentru activitatea fiilor şi
fiicelor lor.
Activitati extracurriculare
A coordonat impreuna cu Doamnele Profesoare Felicia Stoica si Daniela Blandu o iesire la teatru
cu clasele a X-a D si a X-a F (piesa “Toti Fiii Mei” de Arthur Miller la Teatrul National).
De asemenea, a organizat participari ale elevilor (insotiti de cadrele didactice mai sus
mentionate) la vizionarea unui spectacol de balet(“Lacul Lebedelor” la Opera Nationala), unui
spectacol de opera(“Aida” tot la Opera Nationala) si a unui film(“Maleficent 2”, preferat de
elevi, la Cinema Afi Cotroceni).
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Managementul carierei şi al dezvoltării personale
- a participat la un curs intitulat Managementul Educatiei Incluzive pentru cadrele didactice
impreuna cu colegii la Sibiu.
PROFESOR RĂDULESCU ALEXANDRA
1. Proiectarea activităţii
- a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul catedrei;
- a elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- a 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;
- a 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 a utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze
implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte,
investigația;
- a 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;
- a utilizat strategii didactice de activare şi utilizare a potenţialului creativ al elevilor prin
exerciţii de imaginaţie, empatie şi scriere creativă;
- a utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet)
pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ;
- a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul orelor de limba engleză;
Evaluarea rezultatelor învăţării
- a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate
în vigoare;
- a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor.
Managementul clasei de elevi
- a realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi
ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
PROFESOR OANA ORZATA
1.Proiectarea eficientă a curriculumului
În elaborarea documentelor de proiectare didactică am ținut cont de achizițiile anterioare ale
elevilor și am pus accent pe formarea în egală măsură a competențelor de receptare precum și a
celor de producere de mesaje scrise și orale, respectând totodată particularitățile de vârstă și
urmărind înregistrarea progresului în mod constant.
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2.Realizarea curriculumului
Conținuturile au fost predate în funcție de cerințele programei, conform Cadrului European
Comun de Referință, vizându-se preluarea elevilor în clasa a IX-a cu nivelul A2 sau B1 și
orientarea lor către nivelurile B2 sau C1 la terminarea liceului.
3.Evaluarea rezultatelor învățării
Majoritatea elevilor au obținut medii bune și foarte bune, încadrându-se la nivelul prevăzut de
programă.
3.Evaluarea rezultatelor învățării
Majoritatea elevilor au obținut medii bune și foarte bune, încadrându-se la nivelul prevăzut de
programă.
4.Activități extracurriculare
A insotit elevii interesati ai clasei a XII-a D la Targul de Universitati.
A participat ca profesor supraveghetor si examinator la examenele ECL.
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ
Prof. Gheorghe Consuela
Prof. Duică Domnica
PROFESOR GHEORGHE CONSUELA
A realizat toare documentele specifice catedrei de limbi romanice ( franceza-italiana): planificari,
teste initiale, lucrari scrise, procese verbale ale intalnirilor la nivelul catedrei.
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.
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 luna octombrie a intocmit documentatia necesara reconfirmarii proiectului « Club
european » la nivelul C.N. Ion Neculce.
In luna noiembrie a coordonat realizarea lucrarilor participante ale elevilor la Concursul national
« Protegez la nature » organizat in parteneriat cu ISJ Dolj si Liceul teoretic « Henri Coanda »,
Craiova.
Tot in luna noiembrie a participat cu o lucrare la lucrarile Colocviului National « Nouvelle
approche du francais contemporain » ,organizat de ISJ Valcea si Colegiul National « Mircea cel
Batran » , RM- Valcea.
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 »
« Valori Culturale europene »
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In luna decembrie a organizat faza pe scoala a olimpiadei de limba italiana.
PROFESOR DOMNICA DUICA
I.Forme si actiuni concrete de favorizare a reusitei scolare
Performanta scolara depinde in mare parte si de imbinarea elementelor ce creeaza cadrul
unei lectii motivante si atractive pentru elevi :proiectarea , desfasurarea lectiei prin stimularea
participarii elevilor, evaluarea si comportamentul in timpul lectiei.Pentru a favoriza succesul
scolar am realizat urmatoarele :
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 (culegeri , resurse web)
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
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 cu specificarea obiectivelor de evaluare urmarite
II.Realizarea activitatilor extracurriculare/extrascolare
Parteneriate :
-am participat in calitate de professor organizator la Ziua Europena a limbilor
-am participat cu elevii cls XI E si XI B la proiectul “Istoria culturii in sectorul 1-Monumentele
sectorului 1 –patrimoniu national organizat de Primaria sectorului 1 Bucuresti
-am participat in calitate de professor organizator la proiectul “La fete de Noel à travers les pays
francophones”
III.Activitate metodico-stiintifica/perfectionare
-am participat la Conferinta tematica « Les ressources TV5 Monde pour l’enseignement du FLE
et la malette pédagogique TIVI 5 »
-am participat la webinarul international « De Youtube à la classe , mode d’emploi.Enseigner
aux adolécrans à partir des documents authentiques »
IV.Contributia la activitatea generala a unitatii de invatamant
-am respectat programul de lucru si toate atributiile prevazute in fisa postului
-am intocmit documentele specifice in cadrul Comisiei de monitorizare a frecventei scolare.
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CATEDRA DE LIMBA GERMANĂ
~ Prof. Ionescu-Sisești Giulia
~ Prof. Panait Radu
PROFESOR IONESCU-SISEȘTI GIULIA
Comisii:
-este membru al Asociatiei Profesorilor de Limba Germana din Romania (APLGR)
-este membru in Comisia Metodica de Limbi Moderne
-este membru in Comisia pt organizarea si desfasurarea examenelor de diferenta-a redactat
subiectele pentru clasa a V a B si a XI a A si a evaluat lucrarile elevilor,in datele de 6.01 si 9.01
2020
- in calitate de titular si de profesor gradul 1 a realizat subiectele pentru examenul de calificare a
l colegului suplinitor dl.profesor Panait Radu ,a evaluat lucrarea si a efectuat o inspectie la
clasa pentru proba practica, in octombrie 2019
- a colaborat cu centrul de carte străină Sitka, pentru achiziţionarea de material didactic
suplimentar pentru elevii claselor intensive de liceu - pentru optionalul acestora “Cultura si
Civilizatie a Tarilor vorbitoare de Limba Germana” .
Olimpiada
-a organizat preselectia elevilor care s-au înscris la Olimpiada de Limba Germana
Moderna ( pt.cls. intensive XI A si XII A) si a asigurat
pregătirea acestora conform subiectelor pentru Olimpiada de Limba Germană,deoarece nu este
necesara faza pe scoala.
-a fost numita profesor examinator local pentru proba scrisa la Olimpiada de Limba Germana etapa pe sector si municipiu
-s-a inscris Evaluator Neutru( corector online,in weekend,pt alt judet), participand la
formarea anuala online a acestora,asa numita Calibrare.Se vor primi credite pentru aceasta
activitate.
Atestate
-a asigurat instruirea elevilor de la clasa a XII a A pentru sustinerea Atestatului de competenta
profesionala la limba germana .In calitate de profesor indrumator a explicat modalitatea de
realizare a lucrarii si a corectat partial lucrarile,atat prin faze de prezenta la ora,dupa ore sau in
ferestre, cat si online ( mail ,stick sau grup.) Unele lucrari sunt gata in proportie de 1/3. Anul
trecut au sustinut atestat doar 3 elevi,anul acesta speram ca numarul lor sa atinga 9-12.
Bacalaureat
-a asigurat pregătirea elevilor de clasa a XII-a A in vederea susţinerii Probelor Lingvistice din
cadrul Competentelor de la Examenulde Bacalaureat 2020.Pregatirea are loc online sau in
scoala oricand exista dorinta si disponibilitate.
-a participat la simularea examenului de Bacalaureat, in zilele de 26.11 si 28.11 2019,in calitate
de asistent.
Admitere
- a acordat consultatii si pregatire pentru facultate ( limbi straine )doritorilor de la clasele XII
A,B.D si chiar E( chiar daca acesta clasa nu este in incadrare), prezentandu-le materiile, cerintele
,subiecte de admitere si licenta precum si incadrandu-i pe nivel lingvistic european.
Extracurriculare
-a organizat( impreuna cu colegul de catedra, dl.profesor Panait Radu) o expozitie de Calendare
de Advent ,in spatiul CDI ,cu ocazia Targului de Craciun din cadrul Colegiului din ziua de
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9.12 .Exponatele ( majoritatea realizate de elevi),au fost fotografiate integral.Expozitia, care a
fost accesibila pana la sfarsitul semestrului, a cuprins elemente interactive, vizitatorilor punanduse intrebari atent tintite si organizandu-se cu ei mici jocuri didactice.
-a demarat lucrul la proiectul clasei a XI aA ,numit “ Die Adventzeit der Klasse XI A( Perioada
de asteptare a Craciunului clasei a XI A”, realizand o parte din fotografii si toate filmarile( poezii
cu tematica de iarna, cantece de Craciun-in cor si individual, voce si instrumental( pian si
orga).Filmarile s-au realizat in cadrul uneor repetitii care au avut loc in sala de teatru a
Colegiului ,in perioada 9-20.12.2019, in intervalul orar 14-16,dar si in alte momente ,la clasa, in
pauze. Intentia lor este de a produce un colaj care sa fie prezentat la balul de absolvire si sa
ramana amintire placuta peste ani.
- a vizionat impreuna cu clasa a XI a A si cu diriginta acestora, dna prof. Cheran, in 26 si 27 11
2019 ,pe grupe , filme premiate din cadrul Zilelor Filmului German, la sala de cinema Elvira
Popescu ,a Instititului Cultural Francez din Bulevardul Dacia. Au participat 28 de elevi din
totalul de de 33. Filmele au avut tematica actuala.Documentarul a prezentat situatia politica din
Iran si noua viata in Germania a refugiatilor politici iranieni. Filmul artistic ne-a descris viata
adolescentilor germani, care se confrunta cu femonenul de bullying in scoala , violenta fizica si
verbala,droguri ,tutun si alcool. In urma vizionarii au avut loc discutii si elevii au scris parerea
lor subiectiva precum si recenziile,notate in rubrica de optional “Cultura si Civilizatie Germana”.
S-au realizat si fotografii la fata locului. Dosarul activitatii cuprinde aceste fotografii, brosura
festivalului , un model de recenzie si lucrarile elevilor.
- a vizionat filmul german “Der Systemsprenger” (tradus “Copilul Problema” ),un film
impresionant ,cap de afis la Zilele Filmului German.2019. Acest film reprezinta o formare
profesionala extrem de utila pe componenta de psihologie a copilului ( bullying,violenta fizica si
de limbaj) .Sistemul german pt Protectia Copilului esueaza in film, in ciuda tuturor eforturilor
depuse.
CATEDRA DE LIMBA ITALIANĂ
~Prof. Niţu Ioana
~ Prof. Anton Andreea
~ Prof. Staicu Răzvan
~ Prof. Ioana Nicoleta
PROFESOR NIȚU IOANA
In primul semestru an scolar 2019-2020 a avut urmatoarele activitati:
-a participat la consfatuirile de inceput de an
-a realizat subiectele pentru examenele de diferenta pentru diverse transferari si a facut parte din
comisia de evaluare
-a colaborat cu colegele de la catedra de engleza pentru realizarea activitatilor cu ocazia zilei
limbilor straine
-a colaborat la realizarea numarului 4 al revistei La maschera
-a colaborat cu Institutul italian in vederea lansarii revistei
-a pregatit elevii pentru olimpiada pe sector
-a realizat subiectele pentru olimpiada pe sector si a evaluat lucrarile
-a facut asistenta la ore pentru prof. Razvan Stoica
-a facut serviciile pe scoala aferente primului semestru
-a realizat suportul de curs pentru pregatirea elevilor de la
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clasa a Iv-a
-a facut incepand din luna noiembrie cursul de pregatire pentru elevii clasei a IV-a in vederea
sustinerii testului de limba italiana si a forma clasele aVa
-a facut ore de pregatire suplimentare cu elevii perticipanti la olimpiada de limba italiana
-a avut discutii preliminare cu elevii din clasa aXIIa in vederea alegerii subiectelor pentru
atestarile finale.
-a participat la consfatuirile de inceput de an
-a realizat subiectele pentru examenele de diferenta pentru diverse transferari si a facut parte din
comisia de evaluare
-a colaborat cu colegele de la catedra de engleza pentru realizarea activitatilor cu ocazia zilei
limbilor straine
-a colaborat la realizarea numarului 4 al revistei La maschera
-a colaborat cu Institutul italian in vederea lansarii revistei
-a pregatit elevii pentru olimpiada pe sector
-a realizat subiectele pentru olimpiada pe sector si a evaluat lucrarile
-a facut asistenta la ore pentru prof. Razvan Stoica
-a facut serviciile pe scoala aferente primului semestru
-a realizat suportul de curs pentru pregatirea elevilor de la
clasa a Iv-a
-a facut incepand din luna noiembrie cursul de pregatire pentru elevii clasei a IV-a in vederea
sustinerii testului de limba italiana si a forma clasele aVa
-a facut ore de pregatire suplimentare cu elevii perticipanti la olimpiada de limba italiana
-a avut discutii preliminare cu elevii din clasa aXIIa in vederea alegerii subiectelor pentru
atestarile finale.

CATEDRA DE ISTORIE

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, catedra de istorie de la Colegiul Naţional «Ion
Neculce» a funcţionat având următoarea componenţă: prof. Blându Daniela, prof. Costea
Alexandra, prof.Panaitescu Damian, prof. dr. Aurelian Tudorică, prof. Tudorică Rodica Sofica –
responsabil.
În cadrul catedrei au fost elaborate următoarele documente: planificări calendaristice,
proiecte ale unităţilor de învăţare şi planul de activităţi metodico-ştiintifice.
În cursul semestrului, profesorii de istorie au urmărit structurarea optimă a materiei,
utilizarea armonioasă a metodelor tradiţionale şi a celor moderne, adaptate la specificul, la
profilului şi la nivelul fiecărei clase Totodată, i-au stimulat pe elevii capabili de performanţe
şcolare şi au încercat să-i recupereze pe cei cu randament şcolar scăzut.
În 26 noiembrie 2019, s-a administrat lucrarea scrisă semestrială, având subiect unic, la
clasele a XII-a. Subiectele au avut în vedere competenţele prevăzute în programa de examen ca
şi structura subiectului din examenul de bacalaureat. Ele au fost elaborate de responsabilul
catedrei. S-au înregistrat următoarele rezultate:
Clasa
Clasa a XII-a D
Clasa a XII-a E

Profesor
Blându Daniela
Tudorică Rodica

Specialitatea
Filologie
Ştiinţe sociale

Media notelor obţinute de elevi
6,88
6,89
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Clasa a XII-a G

Blându Daniela

Filologie bilingv

6,60

Procentul de promovare demonstrează că pregătirea elevilor, dar şi responsabilizarea lor
trebuie să intensifice.
În vederea creşterii performanţei şcolare am pregătit elevi pentru participarea la
concursuri şcolare iniţiate de I.S.M.B şi M.E.N, astfel:
Concurs
Olimpiada şcolară - etapa
pe şcoală

Profesor
Costea Alexandra
Panaitescu Damian
Tudorică Aurelian
Tudorică Rodica

Rezultat - calificat la faza de municipiu
Zlotea Mihai (X E)
Bălan Radu (IX C)
Vlad Carmen (XI E)
Buricatu Bogdan (IX G)
Vesler Robert şi Anghel Antonia (XI G)
Iacob Cornel şi Ilie Georgiana (XII G)

O atenţie specială a fost acordată evenimentelor comemorative, cuprinse în Planul
managerial al catedrei, al şcolii şi în calendarul ISMB, după cum evidenţiază graficul de mai jos:
Activitatea
Profesori participanţi
Omagiu Zilei Naţionale a României organizat Blându Daniela
în C.N. „Ion Neculce”. Invitat: Inspector Panaitescu Damian
I.S.M.B. prof. Mihai Manea
Mihaela Iamandei
Aurelian Tudorică
Rodica Tudorică
Evocarea Holocaustului (simpozion)
Blându Daniela
Mihaela Iamandei
Rodica Tudorică

Clasa
XD
XI E
XI G
XD,XG
-

Data
9 dec. 2019

11 oct. 2019

În acelaşi timp, ne-a preocupat consolidarea imaginii Colegiului Naţional Ion Neculce, ca
unitate de învăţământ etalon din municipiul Bucureşti, în cadrul proiectelor şi al parteneriatelor,
la care a participat şi şcoala noastră, după cum evidenţiază graficul de mai jos:
Activitatea
Participare la
Simpozionul
municipal
Monarhie şi
comunism în
România
Participare la
concursul de
fotografie
Patrimoniu 100.
Patrimoniu pentru
următorul secol

Organizator
Profesor coordonator
C.N. “Victor Aurelian Tudorică
Babeş”
Rodica Tudorică
Institutul
Naţional
pentru
formare şi
dezvoltare
culturală

Aurelian Tudorică
Rodica Tudorică

Elev/ Clasa
Data
Biţeanu Bucura (XI E) 4 dec. 2019
Mărgărita Melisa (XI
E)
Drăgoi Sonia (XI G)
Filippelli Swami (XIG)
Turcu Sara (XII C)
17.12.2019
Căpăţână Andra (XII F)
Robert Bălan (XII F)
Botea Coleta (XII F)
Şerban Andreea (XII F)
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Participare la
proiectul Istoria
culturii în Sectorul
1
Participare la
Concursul
internaţional de
Fantezie şi
Îndemânare
Culorile toamnei

Centrul
Cultural al
Sectorului 1

Aurelian Tudorică

XI E

13.11.2019

Rodica Tudorică

XI G, XI F

Clubul
Copiilor
Lipova

Rodica Tudorică

Filippelli Swami (XIG)

31.10.2019

Participare la
Concursul
internaţional 91 zile
de toamnă

Iaşi

Rodica Tudorică

Durnea Teodor (X E)
Aolăriţei Iris (X E)
Niţu David (VI A)
Fedor Maia (VI A)

1.11.2019

Toate activităţile derulate prin intermediul acestor proiecte şi parteneriate, ca şi opiniile
formulate cu aceste ocazii, au permis elevilor noştri să-şi cultive gândirea critică, să-şi
consolideze valori şi să adopte atitudini civice.
În domeniul managementului carierei şi al dezvoltării personale, membrii catedrei au
participat la cursuri de formare acţiuni ştiinţifice şi metodice, exersându-şi competenţele
profesionale şi didactice, astfel:
Activitatea

Cadrul didactic
Panaitescu Damian
Consfătuiri
Tudorică Rodica
Activitate metodică cu tema Noi Blându Daniela
Panaitescu Damian
perspective în predarea istoriei
Iamandei Mihaela
Tudorică Aurelian
Tudorică Rodica
Activitate metodică cu tema Probleme
Blându Daniela
controversate ale istoriei contemporane Panaitescu Damian
Tudorică Aurelian
Tudorică Rodica
Cursul de formare continuă, cu tema
Blându Daniela
Panaitescu Damian
Managementul educaţiei incluzive
Tudorică Aurelian
Tudorică Rodica
Cursul de formare continuă, cu tema Costea Alexandra
Enseigner le Soah

Organizator

Perioada

ISMB

13.09.2019

ISMB

30 oct.2019

ISMB

13 nov.2019

INSHR- Elie
Wiesel

nov. 2019

Participare la Simpozionul Naţional Tudorică Rodica
Restitutio Matei Basarab în ceas
aniversar

C.N. „Matei
Basarab”

16 nov.2019

dec.2019
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Participare
la
Festivalul-concurs Tudorică Aurelian
Naţional de Eseuri Literare Respect faţă Tudorică Rodica
de patrie

I.S.J. Vâlcea

1 dec. 2019

Participare la Conferinţa Creativitate, Tudorică Rodica
profesionalism şi implicare în educaţie
Participare la Simpozionul cu tema Tudorică Rodica
Multiculturalitate etnică în România

L. T. „Elie
Radu”
Şc.Gimnazială
nr.190

5 oct.2019
10dec. 2019

Membrii catedrei au îndeplinit şi alte atribuţii conform Fişei postului.
Activitatea membrilor catedrei s-a desfăşurat pe multiple planuri şi apreciem că
implicarea lor poate şi trebuie să se îmbunătăţească.
1.Prof. dr. Aurelian Tudorică
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, mi-am desfăşurat activitatea conform criteriilor de
performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare, în cadrul Colegiului Naţional „Ion Neculce”.
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţii de învăţare
dobândite de elevi în anii anteriori.
Proiectarea a fost realizată pe baza curriculum-ului aflat în uz, atât la disciplinele din
trunchiul comun cât şi la cursurile opţionale „Istoria Monarhiei în România”, (la clasa a XI-a E).
După întocmirea planificării anuale, am elaborat
proiectele unităţilor de învăţare
corespunzătoare fiecărei planificări.
Am urmărit, cu precădere, formarea şi exersarea deprinderilor şi a abilităţilor de învăţare
conform competenţelor specifice din programele şcolare.
De asemenea, am ţinut seama şi de particularităţile şcolare şi de vârstă ale elevilor, ca şi
ale comunităţii.
În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare,
corespunzătoare spiritului formativ al programelor şcolare. Tot în sens aplicativ, am evidenţiat
modul în care istoria contribuie la înţelegerea prezentului.
Pornind de la achiziţiile anterioare ale elevilor am formulat sarcini de învăţare, într-un
limbaj accesibil, care să valorifice aceste achiziţii.
Am organizat activităţi didactice frontale, individuale sau pe grupe de elevi pentru
sporirea atractivităţii informaţiei istorice, pentru consolidarea abilităţilor de comunicare şi pentru
lucru în echipă.
Am utilizat manuale alternative şi mijloace de învăţământ (hărţi, atlase şi culegeri de
documente istorice) avizate de MEN aflate în dotarea şcolii, precum şi surse de informare din
medii non-formale.
Feedback-ul s-a realizat în cadrul fiecărei ore de curs, notele fiind comunicate elevilor.
Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat conform planificării, în cadrul orelor de curs şi
s-a bazat pe cultivarea respectului reciproc, pe legislaţia referitoare la drepturile copilului. Am
ţinut seama de metodologiile aflate în vigoare şi de particularităţile comunităţii, căreia îi aparţine
Colegiul Naţional „Ion Neculce”.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi
am elaborat probe conform modelelor CNEE.
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Evaluarea continuă a utilizat metode tradiţionale şi metode complementare (referat,
autoevaluare) şi
s-a realizat prin probe orale şi scrise, mai numeroase.
Pentru optimizarea rezultatelor şcolare ale elevilor am aplicat strategii didactice şi probe
de evaluare în funcţie de parcursul individualizat al elevilor.
Am participat la evaluarea lucrărilor scrise - teza cu subiect unic, administrată în 26
nov.2019, la clasele a XII-a.
În acelaşi timp, am coordonat pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare, sesiuni de
comunicări ştinţifice şi participare la proiecte. Eleva Vlad Carmen, din clasa a XI E, s-a calificat
la faza municipală a olimpiadei de istorie.
În domeniul activităţilor extracurriculare, m-am implicat în acţiunile cuprinse în Planul
managerial al şcolii şi al I.S.M.B.
Activitatea

Numele
elevului/
clasa
Omagiu Zilei Naţionale a României, organizat în C.N. XI E
„Ion Neculce”. Invitat: Inspector I.S.M.B. prof. Mihai
Manea
Participare la Simpozionul municipal Monarhie şi Biţeanu Bucura (XI
E)
comunism în România
Mărgărita
Melisa
(XI E)
Participare la concursul de fotografie Patrimoniu 100. Turcu Sara (XII C)
Căpăţână
Andra
Patrimoniu pentru următorul secol
(XII F)
Robert Bălan (XII
F)
Participare la proiectul Istoria culturii în Sectorul 1
XI E

Data
9 dec. 2019
4 dec. 2019

17.12.2019

13.11.2019

În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
Activitatea
Cursul de formare continuă, cu tema Managementul
educaţiei incluzive
Participare la Festivalul-concurs Naţional de Eseuri
Literare Respect faţă de patrie
Activitate metodică cu tema Noi perspective în predarea
istoriei
Activitate metodică cu tema Probleme controversate ale
istoriei contemporane

Locul desfăşurării
Sibiu

Data
dec.2019

I.S.J. Vâlcea

1 dec. 2019

C.N. „Matei
Basarab”
Facultatea de
Istorie

30 oct.2019
13 nov.2019
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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.
Totodată, am fost numit, în noiembrie 2019, membru al Comisiei pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor didactice vacante/
rezervate 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 2019-2020, 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 2019-2020, din perspectiva criteriilor de performanţă
prevăzute de legislaţia şcolară în vigoare.
În domeniul proiectării eficiente a curriculumului, am avut în vedere, achiziţiile
de învăţare dobândite anterior de elevi.
Planificarea anuală s-a realizat pe baza programelor şcolare aflate în vigoare şi s-a
completat cu proiectul unităţilor de învăţare corespunzător fiecărei planificări atât la orele din TC
şi CD cât şi la cursurile opţionale „Istoria Monarhiei în România”, (la clasele XI D, XI G), cât şi
„Istoria comunismului în România” (la clasa XII E)
O atenţie sporită am acordat, în proiectarea didactică, atingerii acelor competenţe
specifice axate, preponderent, pe formarea şi exersarea deprinderilor şi a abilităţilor de învăţare.
De asemenea, am avut în vedere şi particularităţile şcolare şi a celor de vârstă ale elevilor,
precum şi caracteristicile comunităţii în care este amplasat Colegiul Naţional „Ion Neculce”.
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 într-un limbaj
accesibil şi au avut în vedere utilizarea experienţei şi a achiziţiilor anterioare ale acestora. Ele sau 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.
Modul de învăţare şi gradul de receptivitate au fost discutate, permanent, cu elevii şi,
ocazional, cu părinţii acestora.
Procesul instructiv-educativ s-a derulat conform planificării, în cadrul orelor de curs, cu
respectarea indicaţiilor metodice prevăzute în documentele curriculare aflate în vigoare, a
particularităţilor comunităţii în care se află Colegiul Naţional „Ion Neculce”.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am urmărit asigurarea unei concordanţe
depline a acestora cu demersul de predare-învăţare. Evaluarea s-a bazat pe metodologiile şi
modelele produse de CNEE.
Au fost evaluate unităţile de învăţare atât prin metode tradiţionale şi complementare
(proiect, investigaţie, autoevaluare) cât şi prin probe orale şi scrise de o mare varietate, pentru a
spori gradul de obiectivitate şi de relevanţă asupra rezultatelor învăţării.
Pentru participarea responsabilă la activitatea de învăţare şi de evaluare, au fost aduse la
cunoştinţa elevilor criteriile de evaluare la fiecare probă, iar notele obţinute au fost justificate
printr-un barem detaliat, care a respectat aceste criterii.
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Totodată, am elaborat subiectele pentru lucrarea scrisă semestrială cu subiect unic, din 26
noiembrie 2019.
În acelaşi timp, am coordonat pregătirea elevilor pentru Olimpiada de istorie, etapa pe
şcoală şi a elevilor din celelalte clase, pentru participare la proiecte. S-au calificat pentru faza
municipală a olimpiadei următorii elevi: Buricatu Bogdan (IXG), Anghel Antonia, Vesler
Robert, (XI G), Iacob Cornel şi Ilie Georgiana (XIIE).
În domeniul activităţilor extracurriculare, m-am implicat în coordonarea următoarelor
activităţi:
Omagiu Zilei Naţionale a României, organizat în C.N. „Ion Neculce”. Invitat: Inspector
I.S.M.B. prof. Mihai Manea XI G 9 dec. 2019
Participare la Simpozionul municipal Monarhie şi comunism în România Drăgoi Sonia
(XI G)
Filippelli Swami (XI G)
4 dec. 2019
Participare la concursul de fotografie Patrimoniu 100. Patrimoniu pentru următorul secol
Botea Coleta (XII F)
Şerban Andreea (XII F)
17 dec.2019
Participare la proiectul Istoria culturii în Sectorul 1 XI G, XI F
13 nov.2019
Participare la Concursul Internaţional de Fantezie şi Îndemânare Culorile toamnei
Filippelli Swami (XI G)
31 oct. 2019
Participare la Concursul Internaţional 91 zile de toamnă
Durnea Teodor (X E)
Aolăriţei Iris (X E)
Niţu David (VI A)
Fedor Maia (VI A) 1 nov. 2019
Totodată, am participat la reînscrierea Colegiului Naţional „Ion Neculce” în proiectul
Valori comune, culturi diferite în Calendarul Activităţilor Educative Municipale, în anul 2020.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
Cursul de formare continuă, cu tema Managementul educaţiei incluzive Sibiu
dec.2019
Participare la Conferința Creativitate, profesionalism şi implicare în educaţie
L. T.
„Elie Radu” 5 oct.2019
Activitate metodică cu tema Noi perspective în predarea istoriei C.N. „Matei Basarab”
30 oct.2019
Activitate metodică cu tema Probleme controversate ale istoriei contemporane
Facultatea de Istorie 13 nov.2019
Participare la Simpozionul Naţional Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar
C.N.
„Matei Basarab”
16 nov.2019
Participare la Festivalul-concurs Naţional de Eseuri Literare Respect faţă de patrie
I.S.J. Vâlcea 1 dec. 2019
Participare la Simpozionul cu tema Multiculturalitate etnică în România Şc.Gimnazială
nr.190 10 dec. 2019
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:
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- colaborator al coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare;
- membru în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie, a
discriminării şi promovarea interculturalităţiii în mediul şcolar;
- membru în Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoală, responsabil cu planificarea
profesorilor;
- membru al Comisiei de Curriculum;
- membru în Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă;
- responsabil al Comisiei de istorie, geografie şi religie;
- membru în Comisia de verificare a actelor de studii şi a documentelor şcolare;
- membru în Comisia diriginţilor pentru clasa XI F;
- membru în Comisia pentru combaterea absenteismului;
- membru în Comisia pentru distribuirea şi recuperarea manualelor şcolare;
- membru în Comisia de mobilitate;
- secretar al Consiliului de Administraţie.
În consecinţă, în semestrul I al anului şcolar 2019-2020, apreciez că am desfăşurat
activităţi corespunzătoare exigenţelor profesionale, metodice şi didactice.
3.Prof.Costea Alexandra Elena
În cursul anului şcolar 2019-2020, semestrul I, subsemnata Costea Alexandra, suplinitor al
Colegiului Național „Ion Neculce”, București, pe catedra/postul de profesor de Istorie, am
derulat activități didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului
individual de muncă și ale fișei postului dupa cum urmează:
I.
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
A.
Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei
1. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic
Programa școlară a fost mereu prezenta în portofoliul meu didactic.
2.
Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul
stabilit
Întocmirea planificărilor calendaristice anuale, semestriale şi pe unităţile de învăţare s-au
realizat conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit. Proietarea activităţii, s-a bazat pe
respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi
adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.
3.
Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la
termenul stabilit
După întocmirea planificării calendaristice, mi-am întocmit, până la termenul stabilit,
planificarea materiei pe unităţi de învăţare, conform legislaţiei în vigoare. Am realizat
proiectarea unitatilor de invatare avand in vedere interesele elevilor, resursele de care dispun si
nivelul general al clasei. Am stabilit competentele pentru fiecare unitate de invatare in asa fel
incat sa raspund nevoilor elevilor si sa-i ajut sa inteleaga situatiile, fenomelele si relatiile intre
evenimente.
II.
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
A.
Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice
29

1.
Existența concordanţei între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturiactivităţi de învăţare-metode didactice –mijloace didactice
În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între idealul educational,
competentele generale, competenţele specifice ce trebuiau formate-obiectivele operaţionaleconţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
2.
Aplicarea metodelor contemporane activ-participative
Pe tot parcursul orelor am căutat să introduc şi să folosesc metode activ-participative
pentru a stimula interesul şi plăcerea elevilor de a invata. In semestrul I am folosit la clase
metode active de predare – invatare pentru a le dezvolta elevilor anumite competente, stabilite
pentru fiecare lectie. Dintre acestea pot aminti: dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,
invatarea prin descoperire etc.
Am lucrat cu elevii frontal, individual, pe perechi si pe grupe in functie de competenta pe care
urmaream sa le-o dezvolt, de continut, de particlaritatile clasei, de materialele didactice pe care
le-am avut la dispozitie (manualele aprobate de MECTS, caiet de lucru, culegere de texte, planse,
harti, fise de lucru, internet, etc.).
3.
Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară
Adesea am încercat să realizez activităţi din perspectiva transdisciplinară pentru a facilita
interrelationarea cunostiintelor si a conduce la unificarea viziunii elevilor asupra existentei.
III.
A.
1.

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
Asigurarea transpareţei criteriilor, a procedurilor de evaluare
Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor
De fiecare data mi-am propus obiective operationale în conformitate cu programa
şcolară în vigoare şi cu nivelul de dezvoltare intelectuală al elevilor. Criteriile de evaluare au
fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu obiectivele urmărite prin tipul de
evaluare aplicat. Evaluarea initiala s-a realizat prin teste care au dovedit nivelul de pregatire al
elevilor. Evaluarea formativa am realizat-o prin observarea curenta a elevilor pe parcursul
tuturor orelor si prin fise de lucru si examinari orale la sfarsitul unei unitati de invatare.
Evaluarea sumativa am realizat-o atat frontal cat si prin lucrari si teste scrise individual. Elevii
detin portofolii personale in mare parte.
2.Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare
Elevii au fost instiintati de data evaluarilor din timp, de competentele evaluate, de tipul itemilor
de evaluare.
3.Asigurarea permanentă a feed-back-ului
Am urmărit permanent feed-back-ul elevilor pentru a putea interveni adecvat acolo
unde se semnaleaza dificultati. Autoevaluarea s-a realizat prin chestionare si discutii.
4.Anunţarea procedurii şi metodogiei de evaluare
Elevii au fost anunţaţi din timp de procedeul prin care vor fi evaluaţi şi de metodele
folosite (evaluare scrisă, orală, prin proiect, prin evaluarea portofoliului personal, autoevaluare
etc.), astfel ca acest lucru să nu constituie o surpriză sau un factor de stres pentru ei.
5.Notarea ritmică
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor
naţionale în vigoare. Evaluarea formativa am realizat-o prin observarea curentă a elevilor pe
parcurs.
6.Activiţăţi şcolare şi extraşcolare, cursuri de formare:
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În semestrul I al anului școlar 2019-2020 am participat la următoarele activităţi şcolare,
extraşcolare și cursuri de formare:
-11 decembrie defășurarea olimpiadei de istorie, etapa pe școală, elevi participanți:
Clasa a VIII-a A: Cazacu Ana, Petru Văduva
Clasa a VIII-a B: Alistar Ilinca, Bojenca Amalia
Clasa a X-a E: Zlotea Mihai (calificat la etapa pe Municipiu)
Cursuri de fomare:
5-7 noiembrie 2019, la Cursul de formare continuă pe tema „ENSEIGNER DE L’HISTOIRE
(20 ore), orgamizat de CCD București în parteneriat cu „MEMORIAL DE LA SHOAH„ Paris
(Franța), cu acordul Ministerului Educației Naționale.
4. Profesor Mihaela Nicoleta Iamandei
1.
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;
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.
2.
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.
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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;
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:
Proiect Memoria Holocaustului, în cadrul C.N.I.N. - activitate în colaborare cu domnii
profesori: Tudorică Aurelian, Tudorică Rodica, Blându Daniela si Panaitescu Damian.
Au participat elevii claselor 9, 11 si 12 - 11 octombrie 2019;
Asistență teză unică clasa a 12 a;
Corectare teze unice istorie clasa a 12 a;
1 Decembrie 1918 - activitate științifică și artistică - realizarea de colaje, cocarde
tricolore, împreună cu elevii clasei a 6 a - pregătirea unui program de cântece cu elevii;
Asistență Olimpiada de Istorie.
5. Prof. Blându Daniela
În cursul primului semestru al anului şcolar 2019-2020, subsemnata Blându Daniela, grad
didactic I, titular la Colegiul National „Ion Neculce” din București, pe postul de profesor istorie,
am derulat 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 studiu - învăţarea prin proiecte,
investigația;
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- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie 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 inestigatie istorică
- 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 istorie;
- am participat la Olimpiada de istorie(faza pe şcoală) ca profesor asistent şi corector;
- am realizat activităţi administrative şi de consiliere necesare în cadrul orelor de dirigenţie;
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 instructiv-educativ;
- am utilizat metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise); de asemenea
am iniţiat şi evaluat crearea de portofolii individuale realizate pe parcursul 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.
-am realizat doua asistențe la orele de istorie ale colegilor mei Panaite Damian (clasa a Xa) și
Iamandei Mihaela (clasa a VIa)
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 școlare și extracurriculare
-Proiectul Memoria Holocaustului in cadrul C.N.I.N.activitate in cadrul catedrei de istorie la
care au participat colegii de catedra si elevii claselor a XaD,G,
Am coordonat impreuna cu Doamnele Profesoare Felicia Stoica si Aurora Goia o iesire la teatru
cu clasele a X-a D si a X-a F (piesa “Toti Fiii Mei” de Arthur Miller la Teatrul National).
De asemenea, am organizat participari ale elevilor (insotiti de cadrele didactice mai sus
mentionate) la vizionarea unui spectacol de balet(“Lacul Lebedelor” la Opera Nationala), unui
spectacol de opera(“Aida” tot la Opera Nationala) si a unui film(“Maleficent 2”, preferat de
elevi, la Cinema Afi Cotroceni).
Managementul carierei şi al dezvoltării personale
- am participat la un curs intitulat Managementul Educatiei Incluzive pentru cadrele didactice
impreuna cu colegii la Sibiu.
6.Prof. Panaitescu Damian

Funcții și responsabilități:
- membru în Comisia de Perfecționare;
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- membru în Comisia pentru Rechizite;
- diriginte la clasa a V-a B;
- membru-supraveghetor în Comisia de organizare a tezelor cu subiect unic, 26 și 28 noiembrie 2019;
- membru în Comisia de organizare a Olimpiadei Școlare de Istorie, faza pe școală, 11 decembrie 2019;
- am asigurat pregătirea elevului Bălan Radu de la clasa a IX-a C pentru olimpiada de istorie. Acesta s-a calificat la
etapa pe municipiu a acestei olimpiade;
- am participat la acțiunea comemorativă dedicată Zilei Naționale a României din 27 noiembrie 2019;
- am coordonat participarea elevilor colegiului la proiectul „Patrimoniu pentru următorul secol”, desfășurat în
perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2019, proiect realizat în cadrul programului de finanțare a manifestărilor și
acțiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918;
- am participat la consfătuirile organizate de către I.S.M.B. la nivel de catedră la Colegiul Național „Matei Basarab”
în datele de 18 septembrie 2019 și 30 octombrie 2019 și la Facultatea de Istorie a Universității din București în data
de 13 noiembrie 2019;
- am organizat împreună cu elevii clasei a V-a B o excursie la muzeul George Severeanu, în București, în data de 10
noiembrie 2019;
- am participat împreună cu elevii clasei a V-a B la Târgul de Crăciun, desfășurat în incinta Colegiului Național „Ion
Neculce” în data de 9 decembrie 2019. Fondurile strânse în urma acestui eveniment au fost folosite în scopuri
caritabile, pentru ajutorarea familiilor nevoiașe;
- am participat la programul de formare acreditat de MEN „Managementul educației incluzive”. Prima parte a
cursului s-a desfășurat la Sibiu, în perioada 13-15 decembrie 2019

CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
1.Prof.Popescu Maria Mihaela – responsabil arie curriculară
Conform īncadrӑrii am desfӑşurat īn C.N.,,Ion Neculce un numӑr de 16 ore sӑptamȃnal de
economie si educaţie antreprenorialӑ , Etica in Afaceri (Minicompania) la cls.aXIIaE –
optional ,precum şi o orӑ de dirigenţie la cls.a XII E ,clasa de ştiinţe socio-umane.Raportul de
activitate cuprinde sintetic urmӑtoarele aspecte :
-Proiectarea eficienta a curriculumului:
Am elaborat planificarea anualӑ a activitӑţii pe fiecare disciplina ,proiect de unitate de invӑţare
si model de plan de lecţie,am elaborate planificarea activitӑţii la dirigenţie .
-Realizarea curriculumului:
Am predat si evaluat materia la cele 2 discipline conform programei şcolare la cls.a Xa şi a XI
a.am pregatit elevi pentru concursul Olimpiada de ştiinţe socio –umane ,disciplina
Economie :Neagu Marina 12 G ,Linc Maria XI A ,Drӑgoi Sonia XI G fiind elevele care s-au
calificat dint-un lot de 7 elevi pregӑtiţi din cls a XI a si aXIIa.
Am propus un proiect de tip CAEM in cadrul activitӑtilor municipale ,prpoiectul ,,APA –
Izvoarele Termale ‘’ ce a fost aprobat la Domeniul A10 ,poziţia 10 cu activitate principal
Simpozion desfasuratӑ in luna aprilie2020 in C.N.I.N.Pentru acest proiect şi desfasurarea lui in
condiţii de eficienţӑ am īncheiat parteneriate şcolare cu C.N.B.G.Coşbuc,C.N.Matei
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Basarab ,C.N.Elena Cuza ,si C.N.Carol I Craiova.Au fost fӑcute vizite īn şcoli pentru
promovarea proiectului.
Am identificat echipe de elevi cu care am lucrat planul de afaceri la disciplina ED.Antrep. īn
vederea concursului cu fazӑ internationalӑ (Business Plan Chellange) ce se va desfӑşura in sem
II:4 echipe din cls aXaA ,echipe de cȃte 4 si 5 elevi.
Am lucrat cu eleva Desculţescu Ioana ,din cls aXIaA la proiectul COMPANIA ANULUI
2020 ,sustinut ca si precedentul de Junior Achievement.
-Evaluarea rezultatelor īnvӑţӑrii:
Am desfӑsurat activitate de notare ritmicӑ a elevilor cls.a Xa ,aXI asi aXIIaE(disciplina
Minicompania),am sustinut evaluare orala ,sub forma de referat si raspunsuri la table la
rezolvarea unor itemi precum si lucrari de control si lucrari scrise anuntate (teze) la cl.de stiinte
socio-umane XIaE.Elevii au dovedit o buna cunoastere a materiei ,nu au existat corigenţi ,doar
elevi cu situatia neincheiata din cause medicale.
-Activitӑţi extracurriculare:
Am participat cu un numӑr de elevi din cls.aXIIaE la conferintele BOOKLAND īn octombrie
2019 la sala Dalles,am participat la deschiderea anului universitar la ASE Bucureşti unde am fost
nominalizatӑ pentru eficienţӑ ca si cadru didactic din preuniversitar ,eleva ARGHIR Alexandra a
obţinut prima medie la Facultatea de Management şi relaţii Publice ,liceul Neculce fiind
nominalizat ca unul din liceele capitalei cu cel mai mare aport annual de studenţi in cadrul
academiei.
-Activitatea metodico-ştiinţificӑ:
Am desfӑşurat inspecţie la clasa ,īn calitate de responsabil de catedrӑ şi am realizat fişa de
inspecţie la clasӑ pentru ora de Sociologie a d-nei prof.Ceoroianu Raluca,care a obţinut
calificativul f.bine.
Am organizat şedinţe de catedrӑ unde am dezbӑtut diverse probleme din īnvӑţӑmȃnt dar şi situaţii
din şcoalӑ ,am īntocmit procese verbale īn acest sens.
Am organizat olimpiada de socio si am propus subiecte si bareme la disciplina Economie.Am
transmis in conformitate rezultatele la ISMB.
-Dezvoltare profesionalӑ:
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Am participat la cursul postuniversitar la ASE ,,Managementul siExcelenţa Calitӑţii ‘’,am
participat la cursul ISMB si CCD ,,Managementul Educaţiei Incluzive’’-cu activitate de proiect
la Orlat ,jud.Sibiu.
Am participat la excursia de la Sighisoara ,jud.Mureş ,in cadrul careia s au desfasurat lucrarile
proiectului ISMB “Tehnici de realizare a proiectelor ‘’ 8 noiembrie 2019.
-Contribuţie la activitatea generala a liceului ,promovarea imaginii scolii:
Am fost membru C.A. ,membra a comisiei de evaluare si asigurare a calitӑţii in
educaţie ,membrӑ a comisiei de orientare scolara si profesionala ,a comisiei de prevenire a
violenţei .
Am realizat serviciul pe şcoalӑ şi am rӑspuns favorabil ori de cȃte ori a fost nevoie pentru liceu.
2.Prof. Anghel Ramona – consilier școlar
În semestrul I al anului școlar 2019-2020 am desfășurat activitatea specifică de consiliere
școlară în Cabinetul de asistență psihopedagogică din cadrul Colegiului Național “Ion Neculce”,
aceasta incluzând și 2 ore de predare a disciplinei Psihologie la clasa a X-a. Raportul de
activitate în format standard a fost comunicat CMBRAE, în continuare expunând o raportare
sintetică:
•

Proiectarea activității de asistență psihopedagogică:

-

am elaborat Planificarea activității de consiliere psihopedagogică pentru semestrul I;

-

am elaborat planificarea pentru disciplina Psihologie, clasa a X-a;

•

Realizarea activităților de asistență psihopedagogică:

-

am asigurat consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite problematici:
autocunoaștere și intercunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, dezvoltarea
abilităților emoționale și de comunicare, managementul învățării, diminuarea factorilor
care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

-

am desfășurat activități de orientare școlară și profesională cu elevii din clasa a VIII-a și a
XII-a;

-

am facilitat participarea elevilor de clasa a VIII-a la „Studiul privind opțiunile școlare și
profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a” organizat de Centrul Municipiului București
de Resurse și Asistență Educațională;

-

am colaborat cu profesorul itinerant și de sprijin și am realizat consilierea copiilor cu
cerințe educaționale speciale și a părinților acestora;
36

-

Evaluarea rezultatelor activității de asistență psihopedagogică:

-

evaluarea continuă a activității de consiliere școlară a stat la baza adaptării acesteia la
nevoile în schimbare ale beneficiarilor;

-

am realizat interviuri de evaluare a satisfacției beneficiarilor activității de consiliere
școlară individuală și am administrat chestionare de satisfacție;

-

Activități extracurriculare :

-

am coordonat participarea elevilor la proiectul regional „Să-ți vorbesc despre mine!” și
am desfășurat activitățile realizate în cadrul școlii;

-

Dezvoltare profesională și activitate metodico-ştiinţifică:

-

am participat la cursul „Școala incluzivă, școala pentru toți”, 15 cpt, organizat de CCD
București, în noiembrie 2019;

-

am fost coautor al lucrării „Noi perspective în abordarea fenomenului de bullying”,
publicată în „Prevenirea și combaterea fenomenului Bullying, Editura Prouniversitaria,
2019;

-

am participat la 5 activități organizate de comisia metodică a consilierilor școlari din
sectorul 1 și la 2 ședințe ale profesorilor consilieri din Municipiul București;

-

Contribuția la activitatea generală a școlii și la promovarea imaginii acesteia;

-

am fost membru al Comisiei de evaluare și asigurare a calității educației, al Comisiei
pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție, a discriminării și
promovarea interculturalități în mediul școlar, al Comisiei de orientare școlară și
profesională.

3.Profesor de Psihologie-Bădoiu Petre Teodor
-Am realizat eficient planificarea lecțiilor.
-Am respectat curriculumul proiectat.
-Am organizat Olimpiada de Psihologie ( faza pe școală)
-Am elaborat subiectele și am corectat lucrările de la Olimpiada de Psihologie( faza pe școală).
-Am participat , din partea ,,C.N. Ion Neculce”, la Cercul Pedagogic organizat de ,,C.N. Gh.
Lazăr” cu
tema Comportamente privind Consumul Rațional v.s. Consumul Irațional.
4.Prof.Tomescu Mădălina -Cultură civică, educație social, studii sociale, drepturile omului
1) Proiectarea eficientă a curriculumului
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a. Documente de proiectare

DA/NU

Am elaborat planificări anuale/ semestriale
Am proiectat unităti de învătare

DA
DA

Am elaborat programă pentru CDS si am obtinut avizul inspectorului DA
de specialitate (dacă este cazul)
Am întocmit planificare pentru CDS (dacă este cazul)

DA

Planificările mele au fost vizate de seful comisiei metodice

DA

Planificările mele au fost vizate de director/director adjunct

DA

Am predat la termenul prevăzut planificările la Comisia de DA
curriculum/director adjunct
2) Realizarea curriculumului
În desfăsurarea lecțiilor:
a) 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

b) Am utilizat mijloacele de învățământ:
-

Laptop

-

Videoproiector

-

Fișe de lucru individual

-

Texte suport

c) Am folosit metodele activ-participative:
-

Conversația euristică

-

Algoritmizarea
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-

Problematizarea

-

Brainstorming-ul

-

Metoda portofoliului

-

Metoda proiectului

d) Am folosit metodele de evaluare:
-

Evaluarea formativă orală și scrisă

-

Munca independentă

-

Conversația de verificare

-

Proiectul

-

Autoevaluarea

3) Evaluarea rezultatelor învătării
a) Am respectat ritmicitatea notării : DA
b) Am înregistrat activitătile de evaluare (urmărind progresul realizat de elevi) în : Fișa de
înregistrare a rezultatelor elevilor
c) Testele de evaluare elaborate contin: (DA/NU):
 Obiective - DA
 Itemi de evaluare - DA
 Barem de evaluare - DA
d) Am comunicat (DA/NU)__DA___ si motivat (DA/NU)___DA___ notele acordate, în
termeni accesibili, elevilor.
e) Am consemnat notele în carnete de elevi; DA
f) Am comunicat cu părintii în perioada consultatiei planificate în ziua de MARȚI între
orele 9,15 – 10,00 (Colegiul Național ”Ion Neculce”) și JOI între orele 14-15 (Școala
Gimnazială ”Herăstrău”)
g) Am lucrat diferențiat cu elevii: NU
Performantă (numele elevilor):
Recuperare (numele elevilor)
4) Realizarea activităţilor extra-curriculare
a) Am organizat activitatea/activităţile extracurriculare:
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Calitatea
Organizator

Activitatea organizată
CONFERINȚA

Locul de desfăsurare

Data

UNIVERSITATEA

31.03.2020

TINERILOR – EDIȚIA CREȘTINĂ ”D. CANTEMIR”
A IX-A
Organizator

CONFERINȚA

ȘCOALA

01.11.2019

INTERNAȚIONALĂ A GIMNAZIALĂ ”HERĂSTRĂU”
NEDISCRIMINĂRII ȘI
EGALITĂȚII

DE

ȘANSE – NEDES 2019
Cu tema ”Prevenirea și
combaterea
fenomenului ”Bullying”
b) Am participat la activitatea/activitățile extracurriculare:
”Cea mai mare lecție din lume” – activitate organizată de UNICEF cu ocazia zilei de 20
Noiembrie, Ziua Drepturilor Copilului
c) M-am implicat în olimpiade școlare și concursuri în calitate de:
Calitatea

Concursul

Organizator

CONFERINȚA

Locul de desfăsurare
UNIVERSITATEA

TINERILOR – EDIȚIA A CREȘTINĂ
IX-A

Data
31.03.2020

”D.

CANTEMIR”

Participare
Organizator
Participare
Elaborare

de

-

subiecte
Evaluator

-
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d) Rezultate obţinute de elevii pregătiti de mine:
Nume elev

Clasa

Rezultatul

Concursul

e) 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 activitățile extrașcolare:
-

În cadrul proiectului ”F(L)IGHT AGAINST BULLYING a fost organizată expoziția
cu tema ”TOLERANȚA VINE DIN INTELIGENȚĂ!” atât la Colegiul Național ”Ion
Neculce”,

cât

și

la

Școala

Gimnazială

”Herăstrău”

și

la

Universitatea

Creștină ”Dimitrie Cantemir”. Expoziția a fost organizată cu ocazia Zilei
Internaționale a Toleranței, 16 Noiembrie 2019.
5) Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică
a) Am participat la următoarele cursuri/programe de perfecţionare (în specialitate):
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Organizator/furnizor
----------------------------------

Tema/titlul

Nr.credite/nr.ore

--------------------------------------------- ---------------------------

b) Am participat la următoarele cursuri/programe de formare (în afara domeniului de
specialitate):
c) Am conceput/publicat: manuale, auxiliare, mijloace, articole, etc.
Articole publicate:

-

o Hărțuirea virtuală – cyber bullying-ul – între mit și realitate. Lipsa
șanselor în viața reală, comunicare susținută la cea de a XIII-a ediție a
Conferinței Internaționale a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES
2019, Școala Gimnazială ”Herăstrău”, București, 31 Octombrie-02 Noiembrie
2019 și publicată în volumul conferinței : ” Prevenirea și combaterea
fenomenului ”Bullying””. Volum NEDES 2019, ISBN : 978-606-26-1114-9,
pp. 341-347
6) 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

DA

atributiile
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:
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1. 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 XIII-a, 2019
a. Protocol nr. 16147/14.10.2019;
b. Parteneri:
a. C.N.C.D.
b.Școala Gimnazială ”Herăstrău”
c.

U.C.D.C.

d.Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de
Șanse – NEDES 2014+
Alte informatii relevante pentru acordarea calificativului anual:
1. În anul școlar 2019-2020, îmi desfășor activitatea ca profesor de Cultură Civică –
Educație Socială în următoarele 2 unități școlare: Colegiul Național ”Ion Neculce” (la
clasele a V-a,

a VI-a,

a VII-a și a VIII-a, dar și la clasa a XI-a, la disciplina

opțională ”Drepturile omului”) și Școala Gimnazială ”Herăstrău”, la clasele a V-a, a VIa și a VII-a, disciplina Educație Socială. 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.
2. Am fost moderator și keynote speaker în cadrul Conferinței Internaționale a
Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2019, 31 Octombrie-02 Noiembrie 2019.
3. Am coordonat în calitate de editor coordonator următorul volum:
•

Prevenirea și combaterea fenomenului ”Bullying”, Volumul Conferinței
Internaționale a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2019, Ed. a
XIII-a, Ed. Prouniversitaria, 2019, ISBN : 978-606-26-1114-9;

5.Profesor Ceoroianu Raluca Ana Maria
- realizarea planificarilor calendaristice anuale si semestriale la disciplina Sociologie
- realizarea planificarilor pe unitati de invatare
-realizarea fișelor de lucru
-realizarea testelor predictive, formative si summative
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-notarea ritmica
-completarea la timp a documentelor școlare conform fișei postului
-Participarea la Conferința Internațională organizată de Institutul de Științe ale Educației,
Chișinău, Republica Moldova -11 octombrie 2019 –„Cadrul didactic-promotor al
politicilor educaționale”
6.Prof. Buruciuc Lucia:
- a realizat planificările calendaristice și documentele necesare realizării unei bune activități la
clasă
- a parcurs materia la disciplinele Logică, argumentare şi comunicare, Filosofie și Studii sociale
conform programelor şcolare corespunzătoare
- a întocmit și aplicat la clase teste de evaluare scrisă, a utilizat evaluarea orală precum și metode
alternative de evaluare
- cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Filosofiei, a organizat pe 19 noiembrie o vizită a elevilor
de cl. a XII-a de la C.N. Ion Neculce la Casa Lovinescu, unde au discutat cu dl. prof. Cătălin
Cioabă, de la Facultatea de Filosofie, Universitatea București
- pe 10 dec. 2019, împreună cu colegii de catedră, a organizat Olimpiada la disciplinele socioumane - faza pe şcoală. A elaborat subiectele şi a evaluat lucrările elevilor la disciplina Logică,
argumentare şi comunicare.
- a selectat şi pregătit elevi care să participe la Olimpiada de Logică, argumentare şi comunicare
- a identificat elevii de cl. a XII-a interesaţi de examenul de bacalaureat la disciplinele socioumane şi a derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii pentru acest examen
- a participat ca profesor supraveghetor la aplicarea tezelor cu subiect unic, organizată la nivel de
şcoală
- a participat la activităţile metodice organizate la nivel de municipiu şi de sector
CATEDRA DE GEOGRAFIE
1.Prof. Duță Natalia
-

profesor titular, grad I, responsabil catedra de geografie, diriginte clasa a IX-a E
1.Proiectarea activității
Duță Natalia, profesor de Geografie, în cadrul Colegiului Național “Ion Neculce”, pe
parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020 am desfășurat urmatoarele activități
ale procesului instructiv – educativ:

-

Întocmirea planificarilor calendaristice și ale unităților de învățare in 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
tehnologiei informației a pachetului Microsoft Office, precum Power Point și Word;
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-

Evaluarea activităților proiectate 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.

-

Ca șef de catedra, am suținut sedințe si inspecții tematice in cadrul catedrei, de
asemenea, am elaborat planul de incadrare pentru anul școlar 2020-2021.

-

Am organizat Olimpiada de Geografie, faza pe școală, în decembrie 2019

-

Am participat ca profesor asistent la tezele cu subiect unic, organizate in luna
noiembrie
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, gradul în care au fost realizate competențele generale 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
moderne: evaluarea prin referate şi portofolii.
4.Managementul clasei de elevi

-

Sustinerea orelor de geografie si de dirigentie 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 şi părinţii acestora;

-

Am organizat sedințe cu parinții elevilor clasei a IX-a E.
5.Managementul carierei și al dezvoltării profesionale

-

Am participat la consiliile Colegiului National “Ion Neculce”;
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-

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 incluziva, organizat de CCD București, în
perioada decembrie 2019;

-

Am participat la cursul de evaluare, organizat de CCD si ISMB.
2.Prof. Doinita Stefan

-

În

cursul anului şcolar 2010-2020, semestrul I, subsemnata Stefan Doinita,

profesor de Geografie la Colegiul National” Ion Neculce din București, 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 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 și metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiuînvăţarea 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.
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-

- 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 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.
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Activitati extrascolare:
-

In luna Noiembrie am vizionat impreuna cu clasa a XI a G la cinematograful Afi
Cotroceni filmul istoric: Maria , Regina Romaniei.
Managementul carierei şi al dezvoltării personale:

-

am participat la cursuri de formare profesională:

-

2019- Evaluarea elevilor in invatamantul preuniversitar-15 Credite

-

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.
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.
3.Prof.Ionescu Andreea
1.Proiectarea activității
Ionescu Andreea, profesor de Geografie, în cadrul Colegiului Național “Ion Neculce”, pe
parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020 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;
Proiectarea anumitor activități didactice în format electronic, utilizând elementele
tehnologiei informației a pachetului Microsoft Office, precum Power Point și Word;
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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.
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 ca profesor însoțitor în excursia tematica – curs de dezvoltare

profesionala pentru elevi - cu traseul: București-Sighisoara-București, cu elevii claselor a
IX-a F, a X-a G, a XI-a G și a XII-a E, din perioada 8-10 noiembrie 2019;
-

participarea la concursul Educatie pentru un mediu curat, organizat de CCD si

Universitatea Politehnica Bucuresti, cu elevii clasei a VI-a B, pe 23.11.2019;
-

participarea cu elevii clasei a IX-a B la cursul Schimbari globale si regionale,

sustinut pentru elevii de liceu, de catre de Facultatea de Geografie, Universitatea
Bucuuresti, pe 6.12.2019;
-

organizarea excursiei cu traseul: București-Brasov-București, cu elevii clasei a VII-

a B, în data de 07.12.2019;
-

participarea la Tărgul de Crăciun al Colegiului Național “Ion Neculce”, cu elevii

clasei a VII-a B; data: 16.12.2019;
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 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.
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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.
4. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
CATEDRA DE RELIGIE
1.Prof. Mihaela Ghiţiu
1)

Proiectarea eficientă a curriculumului: Planificările anuale şi proiectele unităţilor de
învăţare au fost realizate în conformitate cu programele școlare în uz, ținând cont de
achizițiile anterioare și de perioadele încărcare ale elevilor, în relație cu marile sărbători ale
anului bisericesc.

2)

Realizarea curriculumului: Activitatea şcolară s-a desfăşurat în condiţii bune, fiind
parcursă programa în întregime. Strategiile aplicate au condus la atingerea competențelor
planificate. Am participat la toate activităţile specificate în fişa postului.

3)

Evaluarea rezultatelor învăţării: Activitatea elevilor a fost evaluată prin metode clasice și
moderne, formativ și sumativ, evidențiind atingerea competențelor propuse prin programă.
De asemenea am fost membru în următoarele Comisii de evaluare a programului de formare
Pregătiți pentru viață/Adolescență și autocunoaștere, grupa Slatina.

4)

Activități extracurriculare:
-

Voluntariat în calitate de partener în cadrul proiectului intejudețean Copii pentru copii,
inițiat de Colegiul M. Eminescu Buzău

-

Cercul de icoană Sfântul Apostol Luca – expoziția de Crăciun

-

Aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a XIIa, în parteneriat cu C.N G. Cosbuc, ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi alte unităţi de
învăţământ și Teofanie și icoană – ediția I, în parteneriat cu ISMB si Arhiepiscopia
Bucureștilor.

-

Parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei „Vreau să aflu”.

-

Parteneriat cu Asociația România pentru Viață pentru combaterea unor fenomene
nocive din viața tinerilor, precum bullying-ul, traficul de persoane, comportamentele de
risc asociate dependențelor și relațiilor dintre tineri.
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-

Activități în colaborare cu Biserica Sf. Vineri Nouă


participare cu elevii la Sfintele Taine



pelerinaje la Sf. Parascheva și Sf Nicolae pentru cinstirea sfintelor
moaște



Conferința „Cine suntem, ce vrem?”, invitată Joanna Groza, membră
marcantă a diasporei din SUA.



Conferința „Tinerii în fața provocărilor lumii contemporane”, invitate
Alexandra Nadane, președinte Asociația România pentru Viață și Ioana
Picoș, actor.

5)

Dezvoltarea profesională:
Am parcurs următoarele cursuri:
-

Programul de instruire a formatorilor pentru programul Alege binele tău, organizat de
Asociația România pentru Viață pentru prevenirea riscurilor în adolescență, Mănăstirea
Caraiman, 22-24 noimbrie 2019

-

Managementul clasei în educația incluzivă, derulat de Asociaţia Momentul critic, Sibiu,
decembrie 2019 – București, ianuarie 2020

Sunt formator acreditat pentru următoarele cursuri:
-

Seminarul Vindecarea Traumei, în colaboare cu Societatea Biblică Interconfesională din
România. Ultima grupă formată: comuna Pârău, jud Brașov.

-

Pregătiți pentru viață/ Adolescență și autocunoaștere – curs acreditat național –
Ministerul Educației.

6)

Activitatea metodico-științifică:
-

Sunt metodist ISMB, sector 1

-

Am organizat activitați metodice de sector în cadrul liceului nostru, având ca invitate
Alexandra Nadane, președinte Asociația România pentru Viață și Ioana Picoș, actor.

7)

-

Coautor Manual religie clasa a VIII-a

-

Articole ziarul Lumina educației

Contibuția la activitatea generală liceului și promovarea imaginii acestuia-fișa postului
Am răspuns solicitărilor menționate în fișa postului.
Am promovat imaginea școlii la nivelul comunității locale prin Parteneriatul BisericaŞcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă, cu Arhiepiscopia Bucureștilor, parteneriatele
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educaționale din cadrul proiectelor, participarea şi rezultatele elevilor la proiecte, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
2.PROF. CONSTANTIN NICOLETA-raport de activitate
8)

În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.

9)

În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare şi am
coordonat activități de învăţare corespunzătoare.

10) În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi
am elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode
tradiţionale , cât şi metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
.Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic şi la simularea
examenelor naţionale
•

Am participat în calitate de profesor colaborator cu Profesorul Consilier Scolar cu ocazia
desfasurarii activitatii de consiliere la clasa a-V-a A cu tema “Eu și ceilalți”în data de 18
septembrie 2019

•

Am participat în calitate de profesor colaborator cu Profesorul Consilier Școlar cu ocazia
desfășurarii activității de consiliere la clasa a-V-a A cu tema “ Stop Bullying.”(ce este
Bullyingul? Participanții la bullying.Cum oprim Bullyingul?) în data de 16 octombrie 2019.

•

Parteneriat de colaborare cu Biserica Sf.Vineri-București, sector 1.

•

SNAC-Acord de parteneriat pentru Educatie cu Scoala Gimnaziala Speciala ,nr.10,sector 1

•

SNAC-Acord de colaborare pentru educatie cu Scoala de Surzi, nr.1,Sector 1

•

Acord de parteneriat cu Școala Specială pentru Deficienți de vedere , București, sector 2

•

Proiect de acțiune comunitara “Copil ca tine sunt si eu”-cu Școala Specială pentru
Surzi,nr.1,sector.1.

•

Organizator al activitatii filantropice “Masa Bucuriei” cu elevii claselor aV-a,a-VI-a, a-VII-a
si a-VIII-a desfășurată în incinta C.N.”Ion Neculce”.

•

Am participat la activitatea metodică la nivel de sector desfășurată la Școala Gimnazială
“Nicolae Titulescu”în data de 30 octombrie 2019
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•

Am participat la activitatea metodică la nivel de sector ,organizat la C.N. „Ion Neculce” cu
tema “Actualitatea valorilor satului românesc” în data de 27 noiembrie 2019

11) În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
•

Am fost profesor organizator al activității “Ghetuța Sfantului Nicolae” cu clasa a-V-a A la
Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, nr.1 în data de 2 decembrie 2019.

•

Am fost profesor voluntar la “Târgul de Crăciun” organizat la Școala Specială pentru
deficienți de vedere impreună cu clasa a-V-a A în data de 17 decembrie 2019.

•

Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi ai clasei a-10-a B, la Târgul de
Crăciun,organizat de Școala Specială pentru deficienți de vedere în data de 17.12.2019.

•

Am participat cu elevii clasei a-5-a A la Concursul organizat în cadrul parteneriatului “Start
la joacă” care a avut loc la Școala Specială pentru surzi,nr.1,sector 1

•

Am participat la activitatea “Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă”cu elevii clasei a XI-a E
organizate la Școala Specială pentru surzi nr.1,sector 1.

•

Am participat cu elevii clasei a-5-a A la Proiectul Educațional “Bucuriile Copilăriei”domeniul cultural artistic-arte vizuale organizat de Școala Specială pentru surzi,nr.1,sector 1.

•

Am participat la Conferința cu titlul “Tinerii în fața provocărilor contemporane” desfășurată
la C.N. „Ion Neculce” cu clasele a-X-a B,a-XI-a A și a XI-a E susținută de actrița Ioana Picoș
și Alexandra Nadane- președinta Asociației România pentru viață.

•

Am participat în calitate de professor însoțitor al clasei a 11-a D la “ Târgul Educațional
Study in by Premium Edu” desfășurat la ARCUB în data de 4 octombrie 2019.

•

Am participat cu copii clasei a-V-a A la activitatea “Jocuri interactive” la Laser Megazone in
data de 10 decembrie 2019

•

Am participat cu copiii claselor a-X-a B,D,F si a-XII_a C si a-XII-a E la orele desfășurate la
Biserica Sf,Vineri

5) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarea acţiune:
•

Am participat la cursul organizat de CCD ” Managementul Educației Incluzive”
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi

extracurriculare şi extraşcolare.
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CATEDRA DE BIOLOGIE
1. PROFESOR LAZĂR IRINA
Pe parcursul Semestrului I al anului școlar 2019-2020, am desfașurat urmatoarele activități
1. Membru in Comisia diriginților (diriginte cls. a-VIII-a A) , in Comisia de
monitorizare a ritmicității notării elevilor pentru clasa aXI-a , responsabil pentru Centrul
Antidrog din cadrul școlii ;
2. Participarea la consfătuirile metodice, la ședințele cercului pedagogic si ale catedrei de
biologie ;
3. Pregatirea elevilor pentru Olimpiada de Biologie , Examenul de Bacalaureat ,
Concursul Național de Biologie „G. E. Palade „ și Concursul Național de sanatate si
prim-ajutor „Sanitarii pricepuți”;
4. Profesor asistent la Tezele unice ( cls. a VIII-a si a XII-a);
5. Participare la Proiectul „ Crăciunul din Cutie”- organizat de Crucea Roșie;
6. Participarea cu elevii clasei a VII-a A la „ Târgul de Crăciun” din cadrul Proiectului
Club European din C. N. Ion Neculce” ;
7. Participare la Cursul de formare „ Managementul educației incluzive” organizat de
Asociația „ Momentul Critic” , ce avut loc in luna decembrie la Sibiu ;
8 . Vizionarea cu elevii a pieselor de teatru „ Revizorul” și „Slugă la doi stăpâni”
acțiune organizată de Centrul Antidrog;
9. Participare cu elevii la Evenimentul „ Cafeneaua liderilor din invățământul
preuniversitar” cu Tema : „ Integrarea valorilor morale in fluxul practicilor didactice” ,
organizat de către Școala postliceală sanitară „ Carol Davila”, ocazie cu care eleva Budău
Claudia din clasa a XII-a F a obținut LOCUL I la un concurs pe teme de anatomie și
fiziologie umana ;
10. Participare cu elevii clasei a X-a F la celebrarea „ Zilei Mondiale a Păsărilor
Migratoare” și la Concursul cu Tema : „ Ocrotiți păsările migratoare !”, evenimente
organizate de Ministerul Mediului in luna decembrie, ocazie cu care elevii au obținut
Locurile I, II si III ( Sandu Adina, Dobrescu Mihaela si Simion Karina) ;
11. Participare cu elevii la evenimentul „ Zilele Antarcticii”, organizat de catre
Ministerul Mediului in Colegiul National „Ion Neculce”.
2.PROFESOR CHERAN IONICA
Pe parcursul anului școlar 2019- 2020, semestrul I, apreciez ca am desfasurat o activitate
eficienta în cadrul Colegiului Naţional «Ion Neculce», din perspectiva criteriilor de
performanţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
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În domeniul proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile de
învăţare dobandite de elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului aflat în vigoare, am
întocmit planificarile la timp, atât pe cele anuale cat şi pe cele calendaristice, am identificat
clar obiectivele lecţiilor şi conţinuturile acestora în funcţie de nivelul elevilor , am identificat
elevii cu aptitudini speciale, realizând implicarea lor în activităţi de învăţare adecvate .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 activitatilor didactice curriculare si extracurriculare, am
organizat si dirijat activitatile de predare- invatare asigurand caracterul aplicativ si formarea
competentelor specifice biologie. Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului
didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare.
In procesul instructiv-educativ am utilizat metode și strategii didactice activparticipative, capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze
deprinderi de invatare, am utilizat mijloace didactice variate, integrand si utilizand TIC şi am
coordonat activitaţi de învăţare corespunzătoare spiritului formativ al programelor şcolare.
Am organizat selectia si pregatirea elevilor in vederea participarii la Olimpiada de
Biologie.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am elaborat testele de evaluare continuă și
sumativă, precum și baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiveducativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic.
Am utilizat metode de evaluare tradiţionale si alternative si am elaborat itemi conform
modelelor CNEE, am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile
documentelor școlare aflate în vigoare si am comunicat cu promptitudine rezultatele
evaluărilor elevilor mei. 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.
In domeniul managementului clasei de elevi, in calitate de diriginte, am organizat,
coordonat si monitorizat colectivul clasei a XI-a A. Alaturi de elevii clasei a XI-a A, am
organizat o excursie la Busteni, am vizionat un film, in cadrul festivalului „ Zilele filmului
german”, am participat la evenimentul „Cu mic, cu mare, prin Univers”, desfasurat la
Universitatea Bucuresti, la activitatea” Tineri in fata provocarilor contemporane”, precum si
la activitatea „Ziua Antarcticii” , desfasurata la C.N. Ion Neculce ,in colaborare cu Ministerul
Mediului.
Am participat, in calitate de voluntar, alaturi de elevii clasei a V-a A, la Targul de
Craciun, organizat la Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de vedere, precum si la
activitatea Ghetuta SF. Nicolae, desfasurata la Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi.
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In domeniul managementului carierei si al dezvoltarii profesionale, in calitate de
Profesor metodist, Presedinte de Cerc Pedagogic si Membru in Consiliu Consultativ al
Profesorilor de Biologie ISMB am organizat si am participat la intalnirile metodice si de
specialitate desfasurate la nivel de sector si ISMB.
Am participat la cursul de formare, organizat de CCD, cu tema Managementul educatiei
incluzive.
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 CEAC
Membru in Comisia pentru verificarea actelor de studiu si a documentelor scolare
Membru in Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor
Membru in Comisia privind ritmicitatea notarii
In consecinţă, apreciez ca pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020- 2020, miam indeplinit toate sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului si a celor delegate de
conducerea scolii si am desfăşurat activităţi eficiente, corespunzătoare exigenţelor
profesionale.

3.PROFESOR BADEA VALENTINA
I.Forme si actiuni concrete de favorizare a reusitei scolare
În anul școlar 2019-2020,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 XI a B
II.Realizarea activitatilor extracurriculare/extrașcolare
Am participat impreuna cu elevii la :
- prelegerile din cadrul proiectului educativ,,Istoria culturii in sectorul 1 ,, organizat de Primăria
sectorului 1 București,prin Centrul Cultural al Sectorului 1,in perioada 11-29.11.2019
- activitatea,, Cafeneaua liderilor din invatamantul preuniversitar,, cu tema :Integrarea valorilor
morale in fluxul practicilor didactice,organizată de Școala Postliceală,, Carol Davila,,
- activitatea,, Ziua Internațională a Antarcticii, desfăsurată de Ministerului Mediului.
III.Activitate metodico-stiintifica/perfectionare
-am participat la consfatuirea profesorilor de biologie si la intalnirile metodice
- am participat la cursul ,,Managementul educatiei incluzive ,,

.
IV.Contributia la activitatea generala a unitatii de invatamant
am respectat programul de lucru si toate atributiile prevazute in fisa postului
CATEDRA DE CHIMIE

1.Prof. Andreea Drăguleț
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 au fost inregistrate si
discutate cu părinții in special in cazul elevilor care nu au reușit să promoveze ,ele constituind un
punct de plecare in organizarea activității de predare-invatare –evaluare în al doilea semestru.
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.
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.
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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 A si C 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 de chimie la toate
activitățile organizate (cosfătuiri, cercuri pedagogice, ore deschise).
De asemenea, am participat la activități si programe care s-au desfasurat in liceu
Pregătirea proiectului Civitas cu tema Bullingul-factor negativ în dezvoltare alături de colegele
Rodica Tudorică ,Stamate Ramona si Ioana Florea
Am organizat mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera? “ la care au participat elevii
claselor a XI-a si reprezentanți ai centrelor universitare.
Am participat la Simpozionul Național RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS
ANIVERSAR-Patroni ai învățământului românesc, creatori de școală modernă
Am organizat o vizită la Muzeul Național de Artă al României cu elevii clasei 11C.
In calitate de șef de catedră mi-am îndeplinit atribuțiile si responsabilitățile ce mi-au revenit.
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.
REALIZAREA INTEGRALĂ A ATRIBUȚIILOR DIN FIȘA POSTULUI
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.
2. Prof.Petrescu Mihai

Subsemnatul Petrescu Mihai, profesor de chimie la Colegiul Național Ion Neculce (19
ore pe săptămână) am desfășurat următoarea activitate:
• Am elaborat documentele necesare activității didactice (Planificare calendaristică anuală
și semestrială)
• Am parcurs materia pentru clasele VII-A, VIII-A și B, IX-B, D, E, F, G, și X-C, D, F în
conformitate cu programa școlară aprobată.
• Am aplicat teste de evaluare inițială la toate clasele (exceptând clasa a VII-a)
• Am realizat evaluarea elevilor folosind diverse instrumente de evaluare
• Am încheiat situația școlară a elevilor la termenul stabilit
• Am realizat ore de pregătire suplimentară pentru elevii care doresc să învețe mai bine la
chimie (8 elevi de clasa IX-a și 20 elevi de clasa a X-a), rezolvând cu ei probleme pentru
concursuri.
• Am selectat elevi pentru concursul de chimie Lazăr Edeleanu.
• Am instruit elevii cu privire la riscurile pe care le presupune prezența lor în laborator.
• Am efectuat serviciul pe școală în conformitate cu graficul stabilit.
• Am căutat manuale de chimie în limba italiană (cu elemente în concordanță cu programa
școlară din România). Negăsind aceste materiale, am solicitat Institutului Italian de
Cultură aducerea acestora din Italia. Am ridicat cele 2 manuale în decembrie 2019. In
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•
•
•
•
•

•
•

felul acesta dispunem de materiale (pentru chimie) pe care le utilizăm la orele cu predare
în limba italiană.
Am completat catalogul clasei IX-F cu toate elementele necesare.
Am organizat 3 ședințe cu părinții elevilor clasei IX-F și am rezolvat toate problemele
ridicate de părinți, și care au fost de competența mea.
Am întocmit și predat la secretariat toate documentele solicitate, inclusiv pentru burse.
Am întocmit diverse documente necesare (ex: părinți care lucrează în străinătate etc),
aflate în portofoliul dirigintelui.
Am participat la încă 3 ședințe cu părinții claselor VIII-A și B precum și X-F, și am avut
discuții cu o parte din părinții elevilor din clasa VII-A, pentru rezolvarea unor probleme
organizatorice și dezamorsarea unor posibile conflicte. În urma acestor discuții punctul
meu de vedere a fost unanim acceptat și înțeles de părinți, îmbunătățind astfel activitatea
din clasă.
Am îndrumat elevii clasei IX-F pentru a participa la diverse activități extrașcolare.
Am ridicat moralul elevilor din clasa IX-F ori de câte ori s-au aflat în situații mai dificile
(note mici, decese).

3.Prof.Mihăilescu Mihaela
Prof. gr. I, activitățile de pe semn I sunt: participarea la toate consiliile profesoral, pregătirea
elevilor de la 9si 9C pentru concursul Lazăr Edeleanu si olimpiada din luna ianuarie, pregătirea
elevilor de la clasa a XII B care dau bacalaureatul la chimie. Cu clasa XG am fost la vizionarea
unui spectacol de teatru la Teatrul Național. Din cauza evenimentelor care au avut loc la XG nu
am mai putut organiza si alte activitati.
CATEDRA DE FIZICA
1.Profesor POPESCU CARMEN
Proiectarea eficientă a curriculumului
Analizând curriculumul școlar și ținând cont de achizițiile de învățare dobândite de elevi în anii
anteriori, am întocmit planificările calendaristice anuale şi proiectele unităţilor de învăţare
corespunzătoare fiecărei planificări.
Realizarea activităților didactice curriculare
Am organizat și dirijat activitățiile de predare-învățare, utilizând materiale didactice adecvate,
integrand TIC și asigurând formarea competemțelor specifice disciplinei.
Am participat în calitate de membru în Comisia de organizare a tezei cu subiect unic la romana
si matematica pe semestrul I.
Am organizat si desfasurat pregatirea elevilor in vederea sustinerii bacalaureatului la fizica.
Realizarea activităților didactice extracurriculare
Am organizat, coordonat și implementat activități extracurriculare.
Am organizat selecția elevilor în vederea participării acestora la olimpiade și concursuri școlare.
Am participat la editia a XIV a a evenimentului Noaptea Cercetatorilor Europeni.
Am participat impreuna cu un grup de elevi ai clasei a XII a F la concursul de fotografie
“Patrimoniu 100. Patrimoniu pentru urmatorul secol”.
Evaluarea rezultatelor învățării
Am elaborat instrumente de evaluare conform metodologiilor de specialitate, utilizând în
evaluare atât metode tradiționale cât si metode complementare.Rezultatele evaluării au fost
communicate elevilor și discutate cu aceștia.
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Am coordonat un grup de elevi ai clasei a XII a F în vederea participării la Concursul de
fotografie ” Patrimoniu 100. Patrimoniu pentru urmatorul secol”, eleva Cismaroiu Mara fiind
finalista.
Managementul clasei de elevi
În calitate de diriginte, am organizat, coordonat si monitorizat colectivul clasei a XII-a F,
acordand atentie problemelor specifice unei clase aflate la final de liceu.
Managementul carierei și al dezvoltării personale
Am participat la cursul ”Metode de predare centrate pe elev”
Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare
Am avut permanent în vedere asigurarea unui invățământ de calitate, respectarea legislaţiei
şcolare şi a regulamentelor de ordine interioară.
Prin derularea proiectelor si activitatilor am urmarit promovarea imaginii unității noastre școlare.
2.Profesor NECULAE CARMEN
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am ţinut cont şi de achiziţiile de învăţare
dobândite de elevi în anii anteriori. Pe baza curriculum-ului actual, am întocmit planificările
calendaristice 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.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi am
elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode tradiţionale , cât şi
metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise, respective proiecte..
Am coordonat pregătirea elevilor pentru olimpiada de fizică şi examenul de bacalaureat .
Am făcut parte, în calitate de membru, din comisia de organizare a tezelor cu subiect unic.
În domeniul activităţilor extraşcolare, am avut următoarele activităţi:
Am participat la evenimentul “Cu mic, cu mare, prin Univers ” organizat de Universitatea
Bucuresti- Facultatea de Fizică (7.XII.2019).
Am participat la evenimentul “Noaptea Cercetătorilor Europeni” (27.IX.2019).
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am realizat următoarele
acţiuni:
Am participat la întrunirile metodice organizate la nivel de sector/ municipiu.
Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea elevilor la activităţi extracurriculare şi
extraşcolare, prin rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat şi de admitere la
facultate.
Am făcut parte din următoarele comisii:
- comisia pentru monitorizarea frecvenţei, în calitate de membru;
- comisia pentru cercetatea internă prealabilă, în calitate de membru.
Am coordonat efectuarea serviciului pe şcoală de către elevi.
2.Profesor IONESCU ALEXANDRA
Am întocmit planificările calendaristice anuale şi am coordonat activitățile de învăţare
corespunzătoare;
Am participat în calitate de professor supraveghetor la tezele cu subiect unic .
3.Profesor suplinitor FLOREA IOANA
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În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi am
elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode tradiţionale , cât şi
metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
Am coordonat pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
participare la proiecte după cum urmează:
Concurs Național Patrimoniu 100, premiul III;
Concurs Național Monarhie și communism;
Concurs Internațional Culorile toamnei;
Concurs Internațional Călătorie prin toamnă în 91de zile, premiul I, premiul II și premiul III;
Coordonarea activității desfășurate de Europeana – creerea de Gif-uri;
În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi la proiectul desfășurat în sectorul 1, Istoria
culturii în sectorul 1, Povești la granițacu ficțiunea-un exercițiu de geografie literară.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
Am participat la Workshop-ul The Cyber Effect;
Am participat la Conferința Națională Teatrul în Educație- mijloace creative de predare;
Am participat la Simpozionul Național Restitutio, Matei Basarab
Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
CATEDRA DE MATEMATICĂ
1. PROF. TAFLARU CARMEN
1) În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.
2) În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare şi am coordonat
activități de învăţare corespunzătoare.
3) În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi am
elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode tradiţionale , cât
şi metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
Am oferit ore de consultatii elevilor in vederea pregatirii examenului de bacalaureat(clasa a 12A)
• Am fost membru in Comisia de organizare a tezei cu subiect unic la clasele a VII-a si a XIIpe semestrul I, am elaborat unul din subiectele tezei si am fost profesoe evaluator.
4.În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
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• Am organizat Olimpiada de matematica-faza pe scoala
4) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni.
• Am participat la activitatea metodico-stiintifica desfasurata in cadrul catedrei de matematica
cu titlul ‘Integrale Euleriene’
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
• Responsabil al Comisiei de perfectionare si membru in Comisia de echivalare a creditelor
transferabile
• Reînoirea parteneriatul cu Casa Corpului Didactic privind funcționarea ca filiala a acesteia.
• Membru in CA
• Sef al Catedrei de matematica
• Responsabil Centru de testare ECL
2.PROF. JIANU DANIELA
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.
1)

În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare şi am
coordonat activități de învăţare corespunzătoare.
2) În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi
am elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode
tradiţionale , cât şi metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise
• Am elaborat subiectele pentru teza cu subiect unic la matematica clasa 12 profil M1
• Am participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic la clasa 8
• Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
• Am participat în calitate de profesor evaluator a Olimpiadei de matematica-faza pe scoalaclasa a 5 a (12.12.19)
• Am coordonat pregătirea elevilor pentru concursurul şcolar de matematica LuminaMath,
unde elevul Zanescu Stefan-clasa 5B a obtinut premiul 2
3) În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
• Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi ai clasei a V-a A la activitatea '' Ghetuta Sf
Nicolae'', desfasurata la Scoala Gimnaziala Speciala pentru Surzi nr 1 (3 dec 2019)
• Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi ai claselor a V a A, a X a B la ''Targul de
Craciun'' organizat la Scoala Gimnaziala speciala pentru Deficienti de Vedere(17 dec 2019)
• Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi ai claselor a XI a la conferinta '' Tinerii in
fata provocarilor lumii contemporane'' desfasurata in Colegiul National ''Ion Neculce''
(4 dec 2019)
5) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
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Am participat la activitatile Cercului Pedagogic din cadrul Colegiului National '' Matei
Basarab'' ,filiala a CCD. Tematica Cercului Pedagogic: Abordari ale programei de
matematica in vederea unei invatari de durata (18 nov 2019)
• Am participat la activitatea metodico-stiintifica desfasurata in cadrul catedrei de matematica
cu titlul ‘Integrale Euleriene’
• Am urmat programul de formare Managementul educatiei incluzive, derulat de Asociaţia
Momentul critic ( dec 2019) si Colegiul Naţional “Ion Neculce"
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
•

3.PROF. IONESCU MARIUS
1) În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.
2) În domeniul realizării curriculumului, am selectat metode active de învăţare şi am
coordonat activități de învăţare corespunzătoare.
3) În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi
am elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode
tradiţionale , cât şi metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
Am oferit ore de consultatii elevilor in vederea pregatirii examenului de bacalaureat(clasa a
12B)
• Am participat în calitate de profesor evaluator a Olimpiadei de matematica-faza pe scoala
• Am participat în calitate de profesor evaluator la tezele cu subiect unic si am intocmit teza
unica la clasa a VIII-a pe semestrul I.
• Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
4.În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
4) În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni.
• Am participat la activitatea metodico-stiintifica desfasurata in cadrul catedrei de
matematica unde am prezentat tema ‘Integrale Euleriene’
6. Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
• Am participat la elaborarea ‘’Codului Etic’’ si a Regulamentului de ordine interioara a
C.N. Ion Neculce.
4.PROF ZAMAN EUGENIA
Proiectarea curricumului a constat in întocmirea planificarilor calendaristice si respectarea stricta a
acestora.Materia a fost parcursă in integralitate la toate clasele avute in încadrare.

63

Evaluarea elevilor a fost efectuată ritmic atât prin lucrări scrise, teste, cat si prin ascultare orală.

Am participat ca profesor supraveghetor la tezele
cu subiect unic la clasele a XII-a
In calitate de diriginte am organizat sedinte cu părinții si am colaborat cu acestia si la ore de
consultații
Activitatea metodico-stiintifică a fost îmbogățită in cadrul comisiei metodice din scoala prin
dezbaterea unor subiecte de specialitate.
Am participat la toate consiliile profesorale.
5.PROF CRISTINA RĂDULESCU
1. În vederea proiectarii eficiente a curriculumului am verificat achizitiile de invatare
dobandite de elevi in anii anteriori. Pe baza curiculumului aflat in uz, am intocmit planificarile
anuale si proiectele unitatilor de invatare corespunzatoare fiecarei planificari.
2. In domeniul realizarii curriculumului am selectat metode active de invatare si am
coordonat activitati de invatare corespunzatoare. Mentionez utilizarea calculatorului pentru
prezentarea unor lectii in power-point, realizarea portofoliului personal de catre fiecare elev in
parte, proiecte pe grupe de copii.
3. In domeniul evaluarii rezultatelor invatarii am respectat metodologiile de
specialitate si am elaborat probe coform modelelor CNEE.
4.In evaluare am utilizat atat metode traditionale, cat si metode complementare
( evaluarea portofoliului individual, a proiectelor si a lucrului in echipa ). Evaluarea s-a realizat
prin probe orale si scrise.
5. In domeniul dezvoltarii profesionale, al activitatii metodico-stiintifice am participat
la urmatoarele actiuni:
– finalizarea cursului de formare ,, Tehnici alternative in predarea matematicii'', ( Facultatea
de Matematica, Universitatea din Bucuresti );
– consultarea cartilor de specialitate la Biblioteca facultatii de matematica a Universitatii
din Bucuresti;
– depunerea cererii necesara inscrierii lagradul didactic I.
6. Contributia la activitatea generala a liceului si promovarea imaginii acestuia.
Am efectuat pregatire cu elevii in vederea participarii la Olimpiada si la Concursul Comper.
Elevii calificati pe olimpiada de matematica etapa pe scoala:
Lupu Matei a 7-a B;
Banu Andrei a 7-a A
Plesi David a 7-a A
Dumitrescu David a 7-a A.
6.PROF. GEORGESCU DANIEL
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.

64

În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi am
elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode tradiţionale , cât şi
metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni. organizate in cadrul catedrei:sustinerea de catre prof Ionescu Marius aI
referatului intitulat: Integrale Euleriene.
Aria curriculara TEHNOLOGII
Profesorii ce fac parte din aceasta arie curriculara:
• Prof. Buse Elena
• Prof. Dr. Tamas Melania
• Prof. Nicolau Florin
• Prof. Aron Marius
• Prof. Dicu Alexandra
1.Prof. Buse Elena
- A fost 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;
- A fost membru CEAC in cadrul Colegiul Național “Ion Neculce”;
- A fost coordonatorul comisiei de Informatică şi TIC;
- A fost coordonatorul comisiei diriginţilor şi a întocmit actele manageriale pentru această
comisie ;
- A fost membru în mai multe Comisii ale Colegiului Național ”Ion Neculce”;
- A realizat inspecții 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 indrumat 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 ;
- A fost diriginte la clasa a IX-a G.
2.Prof. Dr. Tamas Melania
- A participat ca membru în Comisia de organizare a olimpiadelor de Informatică si TIC, etapa
pe școală ;
- Este membru in Comisia de monitorizare absente cls. a XII-a ;
- A participat ca evaluator în Comisia de organizare a olimpiadelor de Informatică si TIC, etapa
pe școală ;
- Este prof. diriginte la clasa a IX-a C ;
- A participat la Simpozionul National Anual Educatie pentru un mediu curat editia a XV-a ca
profesor coordonator ;
- A participat ca membru in Comisia de organizare a selectiei elevilor pentru Centrul de
pregatire pentru performanta in Informatica .
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3.Prof. Nicolau Florin
În vederea proiectării eficiente a curriculumului, am valorificat achiziţiile 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.
În domeniul evaluării rezultatelor învăţării, am respectat metodologiile de specialitate şi
am elaborat probe conform modelelor CNEE. În evaluare am utilizat atât metode
tradiţionale , cât şi metode complementare. Evaluarea s-a realizat prin probe orale şi scrise.
• Am participat în calitate de profesor supraveghetor la tezele cu subiect unic
• Am coordonat pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice
şi participare la proiecte după cum urmează:
o Concurs Național Patrimoniu 100, premiul III;
o Concurs Internațional Culorile toamnei;
o Concurs Internațional Călătorie prin toamnă în 91de zile, premiul I, premiul II și
premiul III;
În domeniul activităţilor extraşcolare, am participat cu elevii la următoarele activităţi:
• Am fost profesor însoţitor al unui grup de elevi la proiectul desfășurat în sectorul 1, Istoria
culturii în sectorul 1, Povești la granițacu ficțiunea-un exercițiu de geografie literară.
În domeniul dezvoltării profesionale, al activităţii metodico-ştiinţifice, am participat la
următoarele acţiuni:
• Am participat la Workshop-ul The Cyber Effect;
• Am participat la Conferința Națională Teatrul în Educație- mijloace creative de predare;
• Am participat la Simpozionul Național Restitutio, Matei Basarab
Contribuţia la activitatea generală a liceului şi promovarea imaginii acestuia.
Am promovat imaginea liceului prin participarea şi rezultatele elevilor la concursuri, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
4.Prof. Aron Marius
- 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” – Teorie / Practica
- Consiliere si pregatire elevi pentru viitoarele joburi prin prisma activitatii de predare
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
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•

Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termenicheie 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.)

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
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•

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.

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;
•

Aplicarea în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare a achiziţiilor dobândite în
cadrul cursurilor de formare;
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•

Utilizarea unui stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii, părinții,
colegii și conducerea școlii;

•

Respectarea regulamentului intern şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiei
şcolare;

•

Disponibilitate la cerinţele şcolii;

PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECŢIONARE
Cadrul
didactic
participant

Data

Unitatea
acreditata/Furnizor

Locul
desfăşurării

Denumirea
cursului

Aron Marius

09.2019 –
09.2020

IBMI

Berlin

Mini-MBA

Aron Marius

Noiembrie
2019

Oracle University

Bucuresti

Cloud Marketing
Apps (Eloqua,
Responsys, Infinity)

5.Prof. Dicu Alexandra – Educatie Tehnologica
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 Tehnologica” 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.
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- 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:
1.Simpozionul national anual „Educatie pentru un mediu curat” Editia XV- 23 noiembrie 2019
(Diploma participare- Aboud Mohammed,Anca Delia)
2. Concursul National de Caligrafie Editia a IIIa ( Premiul Special: Radu Alexa, Moldoveanu
Ana).
3. Coordonator Concursul National de Arta Fotografica, Prelucrare Imagine, Caleidoscop,
Postere si Film in Limba Engleza „Creeaza cu scop”.
4. Am organizat fracvent expozitii in cadrul scolii cu lucrarile realizate de elevi.
5. Am participat la organizarea Targului de Craciun cu elevii claselor V – VIII.
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
- 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 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 participat la Conferinta Internationala a Nediscriminarii si Egalitatii de Sanse
NEDES 2019 cu lucrarea “Incotro se indreapta copilul meu”.
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- 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;
Educatie Vizuala
Profesor Sebastian Oprita
1. In calitate de profesor de arta vizuala am elaborat documentele specifice proiectarii
curriculum-ului (planificari, proiectul unitatii de invatare, proiecte de lectii/activitati).
Proiectarea documentelor a fost focalizata, prin centrarea demersurilor instructiv-educative pe
obiective formative, pe achizitiile finale ale invatarii.
2. Proiectarea curriculara a fost implementata, urmarindu-se organizarea unui proces
instructiv-educativ cu o baza referentiala precisa prin:
- obiective cadru si de referinta, competente generale si competente specifice;
- realizarea unei instruiri diferentiate, prin selectarea elementelor de continut, a
activitatilor de invatare,
precum si a parcursurilor individuale de instruire;
- deplasarea din zona continuturilor in directia construirii competentelor asumate;
- manifestarea creativitatii didactice a profesorului si adecvarea demersurilor didactice la
particularitatile
elevilor.
3. Evaluarea rezultatelor invatarii s-a reflectat si in evaluarea si ameliorarea curriculumului, devenind o etapa esentiala a demersului curricular, asigurandu-i acestuia procesualitate
ciclica.
4. Activitati extracurriculare:
- Design-ul grafic al modelelor de diploma pentru diverse activitati desfasurate in cadrul
Colegiului National „Ion Neculce” -Bucuresti;
- Design-ul grafic al revistei catedrei de limba italiana (editia nr. 4) „Giornalino Masca/La Maschera” si al materialelor promotionale (afis, invitatie);

5. Dezvoltare profesionala:
- Ilustrarea urmatoarelor carti: „Beethoven si furtuna de sunete”, „Mozart si curcubeul
muzical”, din proiectul „Padurea muzicala” si „Scoala banilor bine crescuti” volumul II -prima
carte romaneasca de educatie financiara pentru copii;
Organizarea si sustinerea unor workshopuri si seminare dedicate ilustratiei de carte impreuna cu
„Clubul Ilustratorilor din Romania”.
Educatie Muzicala
Profesor Iulia Olteanu
-Am respectat programa scolara, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum si adaptarea acestora la particularitatile clasei;
-Am realizat proiectarea documentelor curriculare;
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-Am intocmit planificarile calendaristice;
-Am realizat proiectarea curriculara pe intregul an, dar si pe unitati de invatare;
- Folosirea TIC in activitatea de proiectare;
-Proiectarea unor activitati extrascolarea corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si
interesele educabililor;
-Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea
competentelor specifice;
-Utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de invatamant in vederea
optimizarii activitatilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
-Diseminarea evaluarea si valorizarea activitatilor;
-Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii
competentelor;
- Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor
activitatilor de evaluare;
-Utilizarea diverselor instrumente de evaluare;
- Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale;
- Motivarea elevilor prin exemple de buna practica.
In semestrul I al anului scolar 2019-2020, la Educatie Muzicala am sustinut
urmatoarele activitati:
Am pregatit momentul muzical din cadrul evenimetului de lansare a revistei colegiului, la
Institutul Italian
- Am organizat 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”;
-Colaborarea cu Opera Nationala in spectacole educative;
-Activitati la centrul de arta “Tinerimea Romana”.

ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
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
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:
 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:
Participare la consfătuirea profesorilor documentariști Colegiul Matei Basarab - 10 octombrie
2019
Participare la activitatea metodică în cadrul BCU - 28 noiembrie 2019 - Despre bibliotecă și
CDI.
Participare cerc metodic tema Adolescența în cadrul Colegiului Tudor Vianu 1 noiembrie
2019
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.
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Activitățile culturale si artistice au avut ca principal obiectiv marcarea
momentelor importante din istoria și cultura românească. Astfel, s-au desfășurat
următoarele activități:
Proiect Memoria Holocaustului desfășurat în cadrul CNIN, în data de 11 octombrie 2019, în
colaborare cu catedra de istorie, cu profesorii Tudorică Aurelian, Tudorica Rodica, Blandu
Daniela.
Deșteaptă te române - 1 Decembrie - zi de sărbătoare pentru românii de pretutindeni activitate în colaborare cu profesorii Tudorică Aurelian, Tudorică Rodica, Blându Daniela.
Realizare de colaje și vizionare documentare
1. Anul 1918 în istoria românilor - activitate științifică și artistică cu participarea
elevilor clasei a 6-a A. S-au confecționat cocarde tricolore și colaje.
2. Târg caritabil de Craciun pentru ajutorarea copiilor săraci - participare cu clasa a 6-a
A
3. Uite vine Moș Crăciun
4. Tradiții diverse, în lume și la noi, în România. Semnificația religioasă a Crăciunului
la români. Serbare clasa a 6-a A, care a cuprins toate obiceiurile de Crăciun la
români: Mos-ajunul, Steaua, Plugușorul, Sorcova.
5. Colaborare cu doamna bibliotecar Vochin Elena.
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:
 Școala te face mare - activitate clasa a 6 a A - înțelegerea și conștientizarea locului și
rolului educației în atingerea obiectivelor personale.
 Istoria cărții
 Drumul cărții din antichitate până în zilele noastre activitate cu clasa a 6-a A
Colaborare cu dna prof. Stoica Felicia si dna bibliotecar Vochin Elena
 În calitate de profesor diriginte la clasa a 6-a A am ținut legătura cu părinții elevilor
prin organizarea de ședințe la clasa.
 Am participat la Consiliile profesorale din cadrul Colegiului Național Ion Neculce
 Am efectuat activitatea de profesor de serviciu pe școală
 Asistență la tezele unice
 Asistență la Olimpiade - faza pe școală
RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII DIN
COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 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
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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 ;
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 La Valetta,Malta , 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;
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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 comunitatea,Cetăţenia activă şi media,Noi oportunităţi pe
piaţa forţei de muncă-Interpretarea 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;
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;
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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 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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ANALIZE ȘI STATISTICI
1. PROIECTAREA EFICIENTĂ A CURRICULUMULUI
ARII CURRICULARE
A. ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE
-ROMÂNĂ,FRANCEZĂ,ENGLEZĂ,GERMANĂ,ITALIANĂ,LATINĂ
B. ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE
-ISTORIE,GEOGRAFIE,SOCIO-UMANE
C. ARIA CURRICULARĂ ȘTIINȚE
-MATEMATICĂ,FIZICĂ,CHIMIE,BIOLOGIE
D. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
-INFORMATICĂ,EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
E.ARIA CURRICULARĂ ARTE
-EDUCAȚIE MUZICALĂ,EDUCAȚIE PLASTICĂ
F.ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PROIECTAREA EFICIENTĂ CURRICULUM

14

LIMBĂ ȘI
COMUNICARE
OM ȘI SOCIETATE

12
10

MATEMATICĂ ȘI
ȘTIINȚE
INFORMATICĂ ȘI
ED.TEHNLOGICĂ
ARTE

8
6
4
2
0

PROIECTARE EFICIENTĂ
CURRICULUM

ED.FIZICĂ ȘI
SPORT
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REALIZAREA CURRICULUMULUI

16
14
LIMBĂ ȘI
COMUNICARE
OM ȘI SOCIETATE

12
10

MATEMATICĂ ȘI
ȘTIINȚE
INFORMATICĂ ȘI
ED.TEHNOLOGICĂ
ARTE

8
6

ED.FIZICĂ ȘI
SPORT

4
2
0

REALIZARE CURRICULUM
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

120

ED.FIZICĂ ȘI SPORT

100

ARTE

80

INFORMATICĂ ȘI
ED.TEHNOLOGICĂ
MATEMATICA ȘI
ȘTIINȚE
OM ȘI SOCIETATE

60
40
20
0

EVALUAREA
REZULTATELOR
ÎNVĂȚĂRII

LIMBA ȘI
COMUNICARE

80

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE

100%

80%

ED.FIZICĂ ȘI SPORT
ARTE

60%

INFORMATICĂ ȘI
ED.TEHNOLOGICĂ
MATEMATICA ȘI
ȘTIINȚE
OM ȘI SOCIETATE

40%
20%

LIMBA ȘI
COMUNICARE

0%
ACTIVITĂȚILE
EXTRACURRICULARE
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ,ACTIVITATEA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ,ACTIVITATEA METODICOȘTIINȚIFICĂ

LIMBĂ ȘI COMUNICARE
OM ȘI SOCIETATE
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
INFORMATICĂ ȘI ED.TEHNOLOGICĂ
ARTE
ED.FIZICĂ ȘI SPORT
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CONTRIBUȚIA LA ACTIVITATEA GENERALĂ A LICEULUI ȘI
PROMOVAREA IMAGINII ACESTUIA-FIȘA POSTULUI

25
20
15
10
5

PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI

0

DIRECTOR,
PROF.DR.OLARU CĂTĂLINA
ÎNTOCMIT,
DIRECTOR ADJUNCT,
PROF.DRUJININ VICTOR
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