RAPORT
ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV - EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2015 – 2016
I. GENERALITĂȚI
Procesul instructiv – educativ în toată complexitatea sa a fost realizat în anul şcolar 2015 –
2016, în concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale Şi Cercetării
Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, toate detaliate pragmatic în Planul de
dezvoltare Instituţională al Colegiului nostru (anual şi pe semestre), privind realizarea prevederilor
din planurile de învăţământ.
Având ca instrumente de lucru Legea educatiei nr.1/2011 cu modificările ulterioare, Statutul
personalului didactic, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (ROFUIP) /2015, Regulamentul intern al colegiului, precum şi setul normativ al
legislaţiei în vigoare, conducerea şcolii a desfăşurat activităţi în următoarele direcţii:
- Pregătirea spaţiilor de şcolarizare ale elevilor: săli de clasă, cabinet, laboratoare, sala de sport;
- Întocmirea corectă a situaţiilor şcolare;
- Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii;
- Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;
- Încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform metodologiilor în vigoare;
- Acţiuni curente de întreţinere şi reparaţii;
- Urmărirea procesului de instrucţie şi educaţie prin convorbiri cu profesorii, verificarea
documentelor şcolare, asistenţe la ore etc.;
- Comunicarea noutăţilor în susţinerea examenelor și concursurilor școlare;
- Urmărirea felului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele, registrele
matricole, condicile de prezenţă şi a modului în care sunt raportate rezultatele şi situaţiile elevilor pe
clase;
- Organizarea comisiilor de pentru Simularea Examenului de Bacalaureat și a Evaluării Naționale;
- Organizarea comisiilor de pentru olimpiadele și concursurile școlare;
- Întocmirea şi desfăşurarea programului de perfecţionare/formare continuă în colaborare cu CCD
București și ISMB.
Consiliul profesoral a fost informat, în şedinţe, asupra problemelor curente privind viaţa
internă a şcolii, acţiuni extraşcolare, acte normative, metodologii etc. Elementele de
disfuncţionalitate apărute au fost analizate în şedinţele curente.
Scopul principal urmărit de întregul colectiv didactic a fost instruirea elevilor în conformitate
cu programele şcolare, pregătirea lor în perspectivele examenului de Bacalaureat, a Evaluării
Naţionale şi pentru participarea la concursurile şcolare, la celelalte activităţi culturale – educative,
didactico – metodice şi sportive.
La nivelul fiecărei catedre s-a realizat un program în etape, având în vedere resursele umane
şi materiale existente, potenţialul creator al fiecărui profesor şi colectiv de elevi.
Colectivul de cadre didactice
Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea conform programelor de
specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor.
Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat serviciul pe școală conform cu procedura
internă a serviciului pe școală și a normelor metodologice privind sarcinile profesorului de serviciu.
În cadrul formării continue (comisii metodice, consilii profesorale) s-a urmărit concordanţa
cu tematica de perfecţionare stabilită la începutul anului şcolar, participarea la activităţile metodice
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din şcoală şi din afara şcolii, elaborarea unor lucrări de specialitate, participarea la simpozioane si
conferinte.
Activitatea de la nivelul catedrelor şi comisii metodice s-a desfăşurat după un plan
managerial stabilit de către responsabilii catedrelor/comisiilor şi s-a centrat pe: cunoaşterea
documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de
evaluate, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea.
În anul şcolar 2015-2016 toate cadrele didactice s-au preocupat pentru: alegerea manualelor,
redactarea planificărilor calendaristice, parcurgerea integrală a materiei, ritmicitatea notării,
alcătuirea testelor iniţiale şi organizarea testării iniţiale de la începutul semestrului I, au participat la
consfătuiri, la activităţi metodice la nivel de sector sau municipiu.
O analiză obiectivă a întregii activităţi desfăşurate în decursul anului şcolar 2015– 2016
presupune, în mod obligatoriu, referiri la activitatea depusă la nivelul fiecărei catedre, conform
specificului său. Demersul didactic şi educaţional a urmărit câteva priorităţi didactice: creşterea
calităţii şi menţinerea interesului pentru nou al cadrelor didactice, îmbunătăţirea constantă a
procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii
elevilor către performanţa competenţei, cultivarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
În cadrul şedinţelor cu părinţii au fost dezbătute Metodologiile de desfăşurare a examenului
de bacalaureatului şi a Evaluării Naţionale precum şi prezentarea Regulamentului intern abrobat de
Consiliul profesoral.
Toţi elevii liceului au fost instruiti cu privire la :
-Prevederile Regulamentului Intern
-Sarcina elevului de serviciu
-Norme PSI
-Norme de Protecţie a muncii în laboratoare, cabinete, sala de sport
-Norme de protecţie civila
-Procedura operațională de Intervenţie şi gestionare a evenimentelor și situaţiilor de
violenţă în mediul şcolar
Au fost organizate lunar şedinţe ale consiliului elevilor.
Pe parcursul anului şcolar au fost prezentate diferite instituţii de învăţământ superior elevilor
din clasele a XI-a și a XII-a, asigurându-se astfel orientarea şcolară şi profesională a elevilor din anii
terminali.
Au fost alcătuite comisii pentru acte de indisciplină, urmărindu-se cu rigurozitate bunul mers
al unei unități școlare care a pus pe primul plan educaţia socială şi profesională.
Un accent deosebit s-a pus asupra pregătirii elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de
Bacalaureat şi a celor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţionalặ, efectuându-se ore suplimentare
de consultaţii la toate disciplinele de examen şi prin susţinerera simulării, în luna noiembrie şi
decembrie la limba română, matematică şi istorie de către toţi eleviii claselor a XI-a, XII-a şi a VIIIa şi a simulării naţionale din lunile februarie, martie.
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II. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
Comisia metodică de Limba și literatura română
Componență:
1. Prof. Dr. Olaru Cătălina - Directorul unității școlare
2. Prof. Drujinin Victor
3. Prof. Savin Loredana
5. Prof. Apetrei Angela
6. Prof. Aronescu Daniela
7. Prof. Ionescu Elena
8. Prof. Stoica Felicia
9. Prof. Chirilă Elena (profesor de limba latină semestrul I)
10. Prof. Velicu Valentina(profesor de limba latină semestrul II)
11. Prof. Ghețu Narcisa (profesor documentarist)
Coordonator Prof. Aronescu Daniela
Prof. Dr. Olaru Cătălina
- a întocmit planul managerial și proiectul de activități la nivelul unității școlare
- a coordonat pregatirea unității pentru deschiderea anului școlar
- este Președintele Consiului de Administrație și al Consiliului Profesoral
- a organizat comisiile din unitatea școlară și a numit reprezentanții acestor comisii.
- a participat la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al sectorului 1 şi ISMB cu
directorii din sector;
- a organizat simularea examenelor naționale la limba română, matematică și istorie din
semestrul I şi II.
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a A si G pentru examenul
național de Bacalaureat
- a organizat concursul pentru ocuparea posturilo vacante la disciplina Limba Italiană, TIC și
Limba germană.
- a urmat cursul organizat de ISMB în parteneriat cu PROEDUS prin proiectul CIVITAS
Comunicare și medierea conflictului în mediul şcolar.
- a organizat împreună cu CCD la Putna cursul de formare pentru cadrele didactice din liceu
„Tehnici inovative de publicitate în educaţie”.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD „Scriere şi managementul proiectelor”.
- a participat în calitate de preşedinte la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016.
- a monitorizat, în calitate de membru al Corpului de Control al Ministerului Educaţiei
sesiunea de bacalaureat din august 2016 din judeţul Călăraşi.
- a avut întâlniri pe teme juridice cu sindicatul ca partener social şi cu departamentul juridic de
la ISMB.
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Festival: Generaţia 2-atelier de
studiu socio-cultural adresat adolescenţilor ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag.
12. poz. 4.
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-

-

este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Festival concurs: În Europa suntem
acasă! Săptămâna interculturală Europeană ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag.
12. poz.2.
a coordonat lucrările elevilor pentru Concursul National de artă fotografică, postere,
prelucrare imagine, film și caleidoscop ”Creează cu scop…” aflat în calendarul
concursurilor nationale școlare interdisciplinare CAEN 2016.
 Premiul I Cara Mihai Antonia Karina, clasa a VII-a B,
 Premiul II Boca Elena Iustina, clasa a VII-a B,
Concursul National de TIC Dual PC Sibiu - coordonatori profesori: Boca Alina şi Olaru Cătălina

Premiul al III-lea: Doboş Cristian, clasa a VII-a B, Usturoiu Ştefan clasa a X-a A,
 Menţiuni: Boca Elena, clasa a VII-a B, Ravizcki David clasa a IX-a A, Umbră Mark clasa a X

a A, Roman Bogdan clasa a X-a A.

Prof. Drujinin Victor
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a D.
- a participat la olimpiada de Limba și literatura română ca evaluator
- a pregătit elevii clasei a-XII-a C pentru bacalaureatul din 2016 la limba și literatura română.
- a organizat, în perioada 27 Septembrie - 2 Octombrie 2015, prima sesiune regională a
programului Model European Parliament pentru Europa Centrala şi de Sud-Est la care au
participat 200 tineri din şcoli din Austria, Germania, Serbia, Cehia, Slovenia, Fosta
Republica Iugoslava a Macedoniei, Ungaria, Bulgaria, Slovacia.
- a coordonat echipa de cinci elevi care au participat la etapa internaţională a programului
Model European Parliament care a avut loc în Berlin în perioada 8-15 Noiembrie 2015. Din
grupul de 5 elevi, Tătaru Dan este elev la Colegiul Naţional Ion Neculce.
- a coordonat echipa de elevi care au participat la etapa internaţională a programului Model
European Parliament care a avut loc în Budapesta în luna aprilie 2016, alături de American
International School of Bucharest.
- a participat la activitatea metodică la nivel municipal organizată la Colegiul Național Matei
Basarab: Modernism, modernitate în demersal didactic.
- a iniţiat un proiect care a fost înscris în CAEN privind formarea tinerilor pentru Cetăţenie
Democratică „Proiect național de educație pentru cetățenie democratică Clubul
viitorilor diplomați”, A10. Domeniul Educație Civică, Voluntariat, Proiecte Caritabile
- a organizat şi coordonat activitatea de formare a tinerilor pentru Cetăţenie Democratică
desfăşurată la Sinaia în cadrul „Proiect național de educație pentru cetățenie democratică
Clubul viitorilor diplomați”.
- a participat la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2016 ca evaluator la proba de
Competenţe de comunicare.
Prof. Savin Loredana
- a coordonat la dirigenţie clasa a VI-a B
- este membru al Consiliului de Administrație
- a participat la Consfătuirile municipale organizate la Colegiul National Gheorghe Lazăr.
- a efectuat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a B, F pentru proba scrisă şi
proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
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a inițiat un club de lectură în parteneriat cu editura ART pentru eleviii de la clasele
gimnaziale pentru a-i obișnui pe elevi cu lectura.
- a fost evaluator la olimpiada de limba si literatura romana –faza pe sector
- a organizat, împreună cu profesorii de limba română, olimpiada de limba şi literatura
română, faza pe scoala și a fost profesor evaluator la această etapă.
- a coordonat elevii pentru concursul de eseuri ,,ORASUL IN-VIZIBIL“
- a participat ca profesor evaluator la evaluarea naţională de la clasele a VI-a şi a VIII-a şi la
examenul naţional de bacalaureat.
Rezultatele elevilor
- OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ - faza pe sector
 Duta Eduard ( clasa a VI- a B) - premiul al II-lea
 Banu Daria (clasa a VI- a B) - premiul al III-lea
 Branzescu Ana (clasa aVII-a B) - premiul al II-lea
 Boca Elena ( clasa a VII -a B ) - mentiune
 Cazacu Alexandru (clasa a VIII-a A ) - premiul al III-lea
 Secureanu Andrada (clasa a VIII-a A ) - mentiune
 Costas David (clasa a VIII-a A ) - mentiune
 Bratianu Daria ( clasa a VII -a B ) - mentiune
 Ciocoveanu Andrei (clasa a VIII-a A ) - mentiune
-

-

OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIATA -faza pe municipiu
 Duţă Eduard (clasa a VI- a B) -mentiune
 Brânzescu Ana (clasa aVII-a B) -premiul al III-lea

-

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA -faza pe municipiu
 Ţâru Luca (clasa a VIII-a A ) -mentiune

Prof. Aronescu Daniela
- a coordonat comisia metodică de Limba română.
- a participat cu 6 elevi din clasa a X-a E la Tabara Special Olympics şi Motivation, din jud.
Brasov în perioada 31 august - 6 septembrie 2015.
- a urmat cursul Access to justice for vulnerable people organizat de Universitatea RomanoAmericana (5-7 octombrie 2015 )
- a participat ca membru în toate etapele Olimpiadei Lectura ca abilitate de viata şi la etapa
de contestaţii.
- a participat la lecția deschisă susținută la Colegiul Național Sfântul Sava.
- a participat ca membru în etapele pe şcoală şi sector ale olimpiadei Olimpiada de limba şi
literatura română –şi la etapa de contestaţii.
- a participat la activitatea metodică pe municipiu organizată la C.N.Matei Basarab (29 oct
2015): Modernism, modernitate în domeniul didactic
- a făcut parte din echipa de jurizare a concursului Orasul in-vizibil (19 noiembrie 2015),
organizat la C.N.Tudor Vianu.
- a coordonat lucrarea elevei Stan Simona (clasa a XI-a ) la concursul de creatie Ars Nova,
organizat la Brăila, ediţia a XIII - a
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a coordonat elevii pentru Concurs Naţional de Creatie ”Autoportret“, organizat în judeţul
Prahova, editia a VIII-a.
Premii la concursul Autoportret

Premiul I, Stan Simona (clasa a XI-a )

Premiul I, Ion Irina (clasa a IX-a )
Concursul Orasul in-vizibil, eleva Nemeș Loredana s-a calificat la etapa pe municipiu (clasa
a IX-a).
a urmat Cursul organizat de CCD -Scrierea si managementul proiectelor, 41 ore.
a urmat Cursul organizat de CCD - Abilitarea corpului de profesori metodisti din
invatamantul preuniveritar, 40 ore, 10 credite.
a participat la Forumul Educațional MAGISTER.
a coordonat eleviii pentru concursurile literare :
 Festivalul National de Poezie “Gellu Naum” faza pe municipiu : David Palan -prof Savin Loredana,
 Stan Simona, Ion Irina- prof Daniela Aronescu
 Concursul Regional de literatura “G.Calinescu” Premiul al III-lea-Stan Simona
 Concursul National de Creatie literara si plastic “Universul imaginar” premiul I-Stan Simona
 Concursul National “Colocvii eminesciene” Premiul al II-lea -Stan Simona
 Concursul International “Basmele Reginei Maria” Premiul al II-lea- Stan Simona
 Concursul National de creatie “Drumet printre cuvinte”
 Premiul al III-lea-Moldoveanu Miruna, Stan Simona
 Concursul National de creatie literara “Carmen Sylva”
 Premiul al II-lea: Stan Simona, Moldoveanu Miruna,
 Mentiune: Ion Irina
 Concursul National “Ex-Libris”
 Premiul al III-lea-Stan Simona
 Mentiune- Moldoveanu Miruna
 Concursul National de poezie“George Bacovia”
 Premiul al III-lea- Ion Irina,Stan Simona
 Premiul al II-lea-Moldoveanu Miruna
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Prof. Apetrei Angela
- a coordonat la diriginţie clasa a X-a G
- a susținut Colocviu pentru Gradul I 2016-2018, la Limba și literatura română.
- s-a implicat în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei metodice.
- a participat la toate activităţile comisiei metodice Limbă și comunicare desfăşurate în acest
an şcolar.
- a participat la activitatea de perfecționare la nivel de municipiu: Modernism, modernitate
în domeniul didactic, din data de 29 octombrie 2015 susţinută la Colegiul Național Matei
Basarab.
- a coordonat elevii pentru participarea la Olimpiada de Limba română, etapa pe școală, şi
sector;
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limba și literatura română faza pe școală şi pentru
tezele cu subiect unic (semestrul I și II);
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Limba și literatura română, etapa pe sector
şi pe municipiu;
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada – „Lectura ca abilitate de viață” – etapa pe
sector şi municipiu;
- a pregătit elevii din clasa a XII-a E pentru examenul de bacalaureat
- a participat la examenul de Evaluare Natională la clasa a VI-a şi a VIII-a.
- a valorizat reuşitele elevilor în vederea dezvoltării personalităţii lor, elevii clasei a X-a G, au
participat la activităţi extracurriculare şi activităţi legate de pasiunile lor: artă fotografică,
baschet, polo.
- Activităţi de perfecţionare:
 Consfătuiri - Limba și literatura română, Colegiul Național „Gh. Lazăr”, 10 sept.
2015;
 Activitatea de perfecționare Modernism, modernitate în demersul didactic, Colegiul
Național „Matei Basarab”, 29 oct. 2015;
 Forumul Educațional Magister, București, 12 mai 2016;
 Proiectul Săptămâna Europeană în Colegiul Național „Ion Neculce”;
 Programele de formare: Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte
europene, Voluntariatul – imaginea publică a comunității, CCD Neamț;
 Programul de formare Scrierea și managementul proiectelor, organizate de CCD
Bucureşti, 10 credite, 41 ore.
Premii :
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață - faza pe sector:
 Premiul II : Haiducu Narcisa, clasa a VII-a A
 Premiul III : Anca Delia, clasa a VII-a A, Mineo Dana, clasa a VI-a A
 Mențiune : Moisă Alexandra, clasa a VI-a A
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață - faza pe municipiu
 Mentiune: – Haiducu Narcisa, clasa a VII-a A
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Prof. Ionescu Elena
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a G
- a participat cu elevi de la clasele a IX-a la Târgul de carte Gaudeamus.
- a participat în cadrul proiectului 5 teatre, 5 licee oraganizat de ISMB în parteneriat cu
Primaria Municipiuluiu București și ECDL România.
- a paticipat ca evaluator la olimpiada de limba și literatura română etapa pe sector, organizată
la liceul ”Jean Monnet”.
- a paticipat ca evaluator la Concursul de eseuri „Oraşul invizibil“. Elevul Ionescu Andreas s-a
calificat la etapa pe municipiu al acestui concurs.
- a participat ca profesor asistent la olimipada de matematică, etapa pe sector.
- a participat, împreună cu elevii clasei a XI-a G la activităţile proiectului „Dă start
viitorului tău“.
- a coordonat echipa de eleve din clasa a XII-a care au participat în cadrul proiectului
european ”Violența în familie”.
- a participat la forumul educaţional „Magister“.
- a fost profesor asistent la probele de Competenţă digitală şi Competenţă lingvistică din
cadrul examenului de Bacalaureat 2016.
- a organizat cu eleviii urmatoarele activităţi extraşcolare:
 Vizionarea spectacolelor „A dousprezecea noapte“ şi „Boeing-Boeing“.
 Vizită la casele memoriale ale scriitorilor Tudor Arghezi şi George Bacovia
Prof. Ghețu Narcisa – profesor documentarist
- a coordonat la dirigenţie clasa a V-a A
- a ȋntocmit Regulamentul de Ordine Interioara, Planul de Activitati si Planul Managerial al
C.D.I.
- a organizat ȋn 25.09.2015, în cadrul Clubului European, activitatea Ziua limbilor europene,
împreună cu catedra de limba franceză și limba italiană.
- a realizat un parteneriat cu Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul
Universității Creștine ,,Dimitrie Cantemir’’
- a participat la activitatea Clubului European, organizată la Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”,
cu tema: ,,Călător prin capitalele europene” din 25.11.2015.
- a participat la Proiectul Municipal Civitas ,,Vreau să rămân sănătos”, ȋn perioada 4.11.201526.11.2015.
- a organizat ȋn 9.12.2015, activitatea Crăciunul ȋn Culori Europene, ȋn cadrul Clubului
European.
- a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi de Vedere, cu tema
„De la inimă la inimă”, ediţia a I-a.
- a organizat activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în parteneriat cu asociaţia ,,Mană cerească''
- şi Aşezământul Sfântul Nectarie, în 4.12.2015
- a organizat, împreună cu catedra de istorie, Comemorarea Zilei Naţonale a României.
- a organizat, împreună cu catedra de istorie, Comemorarea Micii Uniri 24 ianuarie.
- a organizat, împreuna cu Activewatch si I.S.M.B, un Club de film în scoală, în care au fost
proiectate filmele: Cea mai fericită fată din lume ( 21.10.2015), Filmul documentar Şcoala
noastră ( 4.11.2015), În căutarea lui superman (19.11.2015).
- am organizat în 19.02.2016,în cadrul Clubului European , activitatea Constantin Bâncuși
sculptorul luminii.
- a participat în data de 23.03.2016 la One World România
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a organizat în 31.03.2016, în cadrul Clubului European, activitatea LA FETE DE LA
FRANCOPHONI, împreună cu catedra de limba franceză.
a participat în data de 22.04.2016 la Sesiunea de științifică a elevilor, studenților și
masteranzilor cu lucrarea: MIGRATIA - RISC SOCIAL APĂRUT ÎN URMA SCHIMBĂRILOR
DEMOGRAFICE, ECONOMICE, SOCIALE RECENTE ȘI TRAFICUL DE MIGRANȚI, din cadrul
Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Relații Economice Internaționale.
a participat la Conferința TINK EDUCATION în data de 9 iunie 2016.
a participar la proiectul Zona liberă de indiferență în perioada 13-16 iunie 2016.

Prof. Stoica Felicia
- a coordonat la dirigenţie clasa a V-a B.
- a participat la Olimpiada de Lectura în calitate de profesor evaluator - etapa pe școala și pe
sector;
- a coordonat pregătirea elevilor Ene Iarina și Vasilescu Cezar pentru olimpiada de Lectura,
etapa pe sector;
- a organizat Olimpiada de Limba și literatura română- etapa pe școala;
- a participat la Olimpiada de Limba și literatura română în calitate de profesor evaluatoretapa pe sector;
- a înscris elevii Drăguși Alina și Ene Iarina, clasa a V-a B, la concursul de creatie literară
,,Pulbere de vis’’
- a participat în cadrul proiectului 5 teatre, 5 licee organizat de ISMB în parteneriat cu
Primaria Municipiuluiu București și ECDL România.
- a participat la seminarul de instruire a profesorilor coordonatori Tinerii dezbat 2016-,
respectiv a fost profesor coordonator/ arbitru la etapa la nivelul municipiului
- a fost profesor asistent la Olimpiada de Limbi şi Literaturi străine, etapa pe sector.
- a participat în calitate de administrator de test şi evaluator la Evaluarea Naţională la clasa a
VI-a,
- a participat în calitate de evaluator la Evaluarea Naţională la clasa a a VIII-a
- a coordonat elevii pentru concursuri literare:
- Tinerii dezbat 2016- seminarul de instruire a profesorilor coordonatori, respectiv
profesor coordonator/ arbitru la etapa la nivelul municipiului.
- Concursul interdisciplinar Istoria ARTfel
- Jocurile Olimpice în imaginația copiilor, organizator COSR
Rezultate la concursuri
Olimpiada: Lectura ca abilitate de viata –etapa pe municipiu.
 Premiul al II-lea: Ene Iarina, clasa a V-a A, Vasilescu Cezar, clasa a V-a B
Olimpiada: Lectura ca abilitate de viata – etapa pe sector:
 Premiul I: Vasilescu Cezar clasa a V-a B,
 Premiul al II-lea: Bălşanu Tamara,clasa a V-a A, Ene Iarina, clasa a V-a B,
 Premiul al III-lea: Versteeg Antonio, clasa a V-a B, Patrau Diana,clasa a V-a A,
 Menţiune: Arcidiaconu Anne-Marie, clasa a IX-a A, Mateescu Alexandru, clasa a V-a A,
Chiriţă Maria, clasa aV-a B,
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Prof. Chirilă Elena
- a participat, în calitate de profesor examinator, în cadrul examenelor de diferență la limba
latină, desfășurate la CN. ”Ion Neculce”.
- a participat la Consfatuirea Cadrelor Didactice organizată în luna septembrie 2015.
- a participat la activitatile metodice planificate pentru limbile clasice desfasurate la nivel de
municipiu.
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limbi Clasice, etapa pe sector
din data de 17.01.2016, desfășurată la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”.
- a elaborat subiecte lau disciplina Greaca Veche pentru Olimpiada de Limbi Clasice, etapa pe
sector, desfășurată la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”.
Prof Velicu Valentina
-

a fost profesor evaluator la etapa pe municipiu a Olimpiadei de limbi clasice
a fost profesor evaluator la examenele de diferenţă la limba latina
a publicat articolul Manifestări ludice în literatura latină și în literatura română
postmodernă în volumul Joc. Joacă. Jucării, Editura Universității din București, 2016
a fost profesor evaluator la etapa pe municipiu a concursului Certamen Ovidianum
Ponticum
a participat la Forumul Educațional MAGISTER
a participat la Colocviul Național Avatarurile Banchetului. Perspective trans- și
interdisciplinare desfășurat la Universitatea din București.
a făcut parte din comisia de evaluare a examenelor de diferență la limba latină ;
a participat în calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2016.
a participat la activitatea practic-educativă Dignity Day 2016.

Comisia metodică de Limba Engleză şi Limba Germană
Componență:
Prof. Florescu Iulia
Prof. Orzată Oana
Prof. Ionescu Marieta
Prof. Goia Aurora
Prof. Cîrnu Mihaela (limba germană)
Prof. Sârbu Maria Cristina (limba germană)
Responsabil Prof. Florescu Iulia
Obiectivul fundamental al disciplinelor de Limbi moderne este achiziţionarea şi dezvoltarea
de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situaţional și
acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în conformitate cu
”Key Competences for Longlife Learning”, la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul
European Comun de Referinţă.
D-na prof. Florescu Iulia:
- a coordonat la diriginţie clasa a IX-a D
- a coordonat comisia metodică de Limba Engleză și Limba Germană
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-

-

este membru în Comisia de Curriculum
a participat la Consfatuirile comisiei de limba engleză, septembrie 2015
a participat ca profesor examinator la sesiunea de examene pentru competențele lingvistice
ECL, sesiunea decembrie 2015 şi februarie 2016.
a organizat etapa pe școală a Olimpiadei de limba engleza
a participat la o evaluare și perfecționare ECL online.
a urmat cursul de perfectionare „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”, organizat de
CCD şi Colegiul Naţional Ion Neculce, noiembrie 2015.
a fost profesor evaluator, la Olimpiada de limba engleza, faza pe sector, 20 februarie
a fost profesor asistent la Olimpiada de limba italiană, faza pe municipiu, 5 martie
a organizat Olimpiada creativitatii, clasele a VII-a si a VIII-a, faza pe şcoală.
a articipat cu elevii clasei a IX-a D la Proiectul Civitas, la o dezbatere cu tema: Demnitate şi
integritate, 1 martie
a participa cu elevii clasei a IX-a D la o întalnire cu comisari ai ANPC cu tema: Comertul
on-line, drepturile consumatorilor la încheierea contractelor la distanta, 15 martie
a participat la activităţile proiectului Dignity Day, din data de 15 aprilie
a participat la Forumul Educational Magister- Oxford Day cu tema: Şcoala şi încredere - o
proiectie comparativa în data de 7 mai.
 premiul II : Ciocarlan Alexandru, clasa a VIII-a A
 premiul III : Ţâru Luca clasa a VIII-a A
Rezultate la Olimpiada creativitatii faza pe municipiu
 premiul III: Ciocarlan Alexandru, clasa a VIII-a A
 Menţiune : Ţâru Luca, clasa a VIII-a A

D-na prof. Orzață Oana:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a B
- a coordonat pregătirea elevilor pentru examenul de competență lingvistică ECL din luna
decembrie.
- a fost examinator la la sesiunile de examinare ECL din lunile decembrie și februarie .
- a făcut parte din comisia de evaluare la examenele, organizate în scoala, la catedra de limba
italiana
- împreună cu clasa a XII- a A și clasa a XII-a B a participat la o activitate extrașcolară la
Liceul de nevazatori "Regina Maria".
- a participat la o evaluare şi perfecţionare ECL online.
- a participat la prezentarea internaţională a examenelor "Anglia", care a avut loc în cadrul
liceului nostru, in colaborare cu profesori din Cipru.
- a pregatit elevii perticipanti la Olimpiada de Limba Engleza faza pe scoala, sector si
municipiu.
- elevul Ştefan Ivan s-a calificat la faza pe municipiu.
- a paricipat, împreună cu elevii şcolii, la o activitate extraşcolară organizată de Ambasada
Americii la Bucureşti, care a constat în întalnirea cu un puscaş marin.
- a pregatit elevii claselor a 12-a pentru Proba C a competenţelor lingvistice la bacalaureat.
- a participat la Targul Educational împreună cu elevii clasei a 11-a A, promovând astfel oferta
liceului nostru.
- a elaborat programa pentru cursul intensiv de limba engleza (CSD) pentru clasela a 9-a
- a fost profesor examinator la Olimpiada de Limba Engleza, faza pe sector.
- a participat, în calitate de profesor, la activităţile desfăşurate la Sinaia cu clasa a 9-a G.
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-

a participat la activitatile desfasurate în cadrul campaniilor: "Ziua Mediului", "Aer curatMiscarea Ta", "Youth in Europe" şi "Calitatea Atmosferei Municipiului Bucuresti"
în calitate de diriginte al clasei a XII-a B, a organizat şedinţe cu părinţii în vederea pregătirii
elevilor pentru examenul de bacalaureat.
împreună cu elevii claselor a XII-a A şi a XII-a B a participat la o activitate extraşcolară la
Liceul de Nevazatori "REGINA MARIA".

D-na prof. Ionescu Marieta
- a coordonat la diriginţie la clasa a VIII-a B
- a coordonat pregătirea elevilor pentru susţinerea testului la limba engleză în vederea
admiterii la clasa a IX-a.
- a fost profesor evaluator în cadrul examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2016 şi august
2016 la proba de competenţe lingvistice - limba engleză.
- a participat la proiectul Film - Comunicare în limba engleza organizat de Colegiul Naţional
Ion Neculce la data de 4 iunie 2016 unde a participat la acordarea a trei premii unor
personalităţi de marca ale sportului romanesc printre care Helmund Dukadam şi Răzvan
Lucescu.
- a participat cu elevii la intalnirea organizata de reprezentanti ai ambasadei SUA la American
Corner din cadrul Bibliotecii Nationale Bucureşti.
- a participat cu elevii clasei a XII-a F la Târgul Educațional.
- a participat cu elevii clasei a VIII-a B la Târgul de carte ”Gaudeamus”.
- a organizat o vizită la Biblioteca Centrală Universitară cu eleviii clasei a VII-a B.
- s-a ocupat de pregătirea elevilor de clasele a XI-a și a XII-a pentru susținerea examenului
- a îndrumat eleviii clasei a XI-a pentru participarea la concursul de eseuri organizat de
Shakespeare School
- a evaluat lucrările la etapa pe școala a Olimpiadei de engleza.
- a pregătit un program pentru serbarea de Crăciun cu elevii clasei a 5-a B a
- a asigurat pregatirea pentru competențele lingvistice la Limba Engleza pentru elevii claselor
a XII-a F și a XII-a C.
Prof. Goia Aurora
-

a coordonat la dirigenţie clasa a X-a E.
a coordonat elevii participanţi la Olimpiada de limba engleză în mod suplimentar; ca rezultat
6 dintre ei s-au calificat pentru faza pe sector;
a participat la Olimpiadele de limba română (faza pe sector), engleză (faza pe şcoală) şi
franceză (faza pe sector) ca profesor asistent şi evaluator la limba engleză;
a susţinut trei rapoarte de cercetare ştiinţifică în cadrul programului doctoral la care sunt
înscrisă;
a promovat examenul de definitivat în anul şcolar 2015-2016;
a însoţit elevii la o activitate din cadrul American Corner la Biblioteca Naţională;
a participat la examenele de evaluare nationala si de bacalaureat, atat ca profesor asistent(la
alte probe), cat si ca evaluator la disciplina limba engleza.
a însoţit elevii premiaţi la diverse concursuri, ca voluntar, în tabara din Grecia din luna iulie.
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Prof. Cîrnu Mihaela:
- a organizat olimpiada de Limba Germană, etapa pe școală, doi elevi s-au calificat pentru faza
pe sector;
- a participat la seminarul cu tematică de Crăciun - das Weihnachtseminar – 5.12.2015 - Sibiu,
organizat de Institutul Goethe București;
- a participat împreună cu elevii la un seminar de educaţie media şi ecologică susţinut de
cineasta germană Annette Wagner, organizat de Ambasada Germaniei la Bucureşti.
- a participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat 2016.
- a participat la workshopul « Învăţatul inovativ cu indicaţii Web 2.0 » organizat de
Institutul Goethe Bucureşti şi MENCŞ.
- a participat la workshopul « BYOD- Bring Your Own Device » organizat de Institutul
Goethe Bucureşti şi MENCŞ.
- a coordonat o grupă de elevi în cadrul concursului “Istoria ocupaţiilor- Meşteşugul
Olăritului”, unde a obţinut locul I.
- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea la clasa a V-a
- a fost evaluator la limba germană la Evaluarea Naţională la clasa a VI-a
Prof. Sârbu Maria Cristina
- a organizat olimpiada de Limba Germană, etapa pe școală, doi elevi s-au calificat pentru faza
pe sector;
- a participat la seminarul cu tematică de Crăciun - das Weihnachtseminar – 5.12.2015 - Sibiu,
organizat de Institutul Goethe București;
- a participat, în calitate de asistent, la etapa pe sector a Olimpiadei de Limba și Literatura
română, organizată la Liceul Teoretic “Jean Monnet”.
- a participat în calitate examinator la Proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului
de bacalaureat 2016.
- a finalizat cursurile Modulului II psiho-pedagogic, a susținut orele de practică pedagogică și
a promovat examenul final, obținând astfel diploma de absolvire a modulului.
- a participat la Conferința Internațională în limba engleză ”Gender Construct of Society”
(Structurarea problemelor de gen a societății) organizată de Universitatea Creștină Dimitrie
Cantemir, unde a susținut lucrarea ”O privire socială și literară de ansamblu a condiției
femeii victoriene”.
- a participat la Workshopul în limba engleză cu titlul ”Construire de competențe pentru
cercetători”, organizat în cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir.
- a participat la Sesiunea Științifică de Comunicări a Masteranzilor organizată de Facultatea de
Limbi și Literaturi Străine U.C.D.C., unde am susținut lucrarea ”Gender Issues in Beat
Generation Literature” (Probleme de gen în literatura Beat americană).
- a asistat ca supraveghetor în cadrul Colegiului la proba de evaluare a competențelor digitale
din cadrul Examenului de Bacalaureat 2016.
- a facut parte din Comisia de examinare și evaluare a competențelor lingvistice pentru limba
engleză în perioada 27.06-01.07.
- a participat la ambele sesiuni ale examenului de Bacalaureat 2016, la toate probele scrise, în
calitate de asistent/supraveghetor, sesiunea iunie-iulie 2016 la Liceul Teoretic Jean Monnet
iar în sesiunea august-septembrie 2016 la Liceul Tehnic Media.
- a realizat cursurile opţional pentru CDŞ-urile propuse la limba germană.

13

Comisia metodică de Limba Italiană și Limba Franceză
Componență:
Prof. Gheorghe Consuela (limba franceză)
Prof. Duică Domnica (limba franceză)
Prof. Niţu Ioana (limba italiană)
Prof. Dumitrescu Florentina (limba italiană)
Prof. Anton Marilena (limba italiană)
Prof. Abdula Mechifire (limba italiană)
Prof. Federico Collesei (limba italiană)
Responsabil prof Gheorghe Consuela

Prof. Gheorghe Consuela
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a D
- a coordonat catedra de limba italiană şi limba franceză.
- a organizat activitatea extraşcolară “Ziua europeana a limbilor straine”
- a organizat etapa pe şcoală a olimpiadei de limba franceză şi a coordonat elevi pentru
participarea la olimpiadă. Şase elevi s-au calificat la etapa pe sector a olimpiadei de limba
franceză.
- a desfăşurat activităţi de pregătire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a încheiat un parteneriat cu Colegiul National “Aurel Vlaicu“.
- a participat ca profesor evaluator la proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului
de bacalaureat sesiunea iunie 2016.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Călător prin capitale europene”,
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “La fete de la francophonie”
- a coordonator lucrările elevilor participanţi la Festivalul Municipal ”” în cadrul proiectului
”Istoria ocupaţiilor –Mestesugul olăritului”.
- a participat la activitatea ”Dignity Day 2016”.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Breathing togheter”
- a participat in calitate de organizator / coordonator la urmatoarele activităţi:”Je sais tout”concurs de cultura generală, Le cinéma francais –actori de comedie celebri, Bucarest –
guide touristique, Patrimoine francais –l’art de la céramique et de la porcelaine, plats
traditionnels pour les fetes, Istoria burselor
- a participat la Târgul educaţional
- a organizat etapa pe şcoală şi a pregătit elevii pentru olimpiada de limba franceză.
- a participat ca profesor asistent la olimpiada de limba engleză etapa pe sector.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
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Prof. Duică Domnica
- a organizat activitatea extraşcolară “Ziua europeana a limbilor straine”
- a participat cu elevii în cadrul proiectului “Capitale europene”
- a organizat etapa pe şcoală a olimpiadei de limba franceză şi a coordonat elevi pentru
participarea la olimpiadă.
- a desfăşurat activităţi de pregătire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- a participat ca profesor evaluator la proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului
de bacalaureat sesiunea iunie 2016.
- a participat la consfătuirea profesorilor de limba franceză din luna septembrie.
- a încheiat un parteneriat cu “Asociatia Română a Bolnavilor de Tuberculoză“
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Călător prin capitale europene”,
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “La fete de la francophonie”
- a coordonator lucrările elevilor participanţi la Festivalul Municipal ”Povesti de lut” în cadrul
proiectului ”Istoria ocupaţiilor –Mestesugul olăritului”.
- a participat la activitatea ”Dignity Day 2016”.
- a coordonator activităţile din cadrul proiectului “Breathing togheter”
- a participat in calitate de organizator / coordonator la urmatoarele activităţi:”Je sais tout”concurs de cultura generală, Le cinéma francais –actori de comedie celebri, Bucarest –
guide touristique, Patrimoine francais –l’art de la céramique et de la porcelaine, plats
traditionnels pour les fetes, Istoria burselor
- a participat la Târgul educaţional
- a organizat etapa pe şcoală şi a pregătit elevii pentru olimpiada de limba franceză.
- a participat ca profesor asistent la olimpiada de limba engleză etapa pe sector.
- a desfăşurat activităţi de pregatire cu elevii din clasele terminale pentru susţinerea
competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
Prof. Niţu Ioana:
- a participat la cursurile de informare si formare organizate la Institutul Italian –“Come usare
le cosmicomiche nell’apprendimento dell’italiano?”
- a participat împreună cu elevii la activităţile institutului Italian de cultură: ”Omaggio a
Fabrizio de Andre”.
- a instruit elevii cu privire la competentele la limba italiană şi în vederea pregătirii atestatului
la limba italliană.
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limbă italiană pentru etapa pe şcoală şi etapa pe
municipiu.
- a pregătit elevii pentru proba competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat
şi a atestatului la limba italiană.
- a făcut parte din comisia de evaluare a lucrărilor de atestat la clasele a XII-a
- a participat la cursurile de informare si formare de la institutul Italian –“Come usare le
cosmicomiche nell’apprendimento dell’italiano?”
- a participat împreuna cu elevii la activitatile institutului Italian de cultura :”Omaggio a
Fabrizio de Andre”.
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Prof. Dumitrescu Florentina:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VI-a A
- a participat în cursul lunii septembrie 2015 la consfătuirile comisiei metodice de limbă
italiana organizate la Liceul Cervantes
- a organizat, în colaborare cu catedrele de limbi străine Ziua Limbilor Moderne.
- a participat la activitățile desfășurate în cadrul Institutului de Cultură Italian și la cursul de
perfecționare organizat pentru profesorii de limbă italiană („Folosirea benzilor desenate în
predarea limbii italiene”)
- a organizat si susține cursul de pregătire cu elvii clasei a IV-a în vederea susținerii testării de
limbă italiană pentru admiterea în clasa a V-a, începând cu luna octombrie 2015.
- a fost profesor evaluator în comisia de ocupare a unui post de profesor de limbă italiană.
- a participat la Serile italiene, desfășurate la Librăria Humanitas.
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limbă italiană și a organizat etapa pe școală a
olimpiadei.
- a elaborat subiecte și bareme de evaluare pentru etapa pe municipiu a olimpiadei de limbă
italiană.
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Limbă italiană – faza pe municipiu
organizată la Școala Uruguay.
- a participat la Târgul Oferta Educațională.
- a elaborat cursurile opționale pentru clasele a V-a și a VI-a, an școlar 2016-2017 și
subiectele pentru testarea cunoștințelor de limbă italiană clasa a V-a intensiv italiană,
aprobate și avizate de inspectorul de specialitate.
Prof. Abdula Mechifire
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a G
- este cadru didactic în comisia de atestare a traducătorilor.
- ca urmare relaţiilor stabilite dintre Colegiul Naţional Ion Neculce cu ITI G. MARCONI,
PADOVA, ITALIA, a continuat promovarea programului COMENIUS “BE AWARE” în
parteneriat cu şcoli din Italia, Germania, Franţa, Belgia şi a iniţiat cu profesorii europeni din
aceste şcoli redactarea noului proiect ERASMUS PLUS(2016-2018).
- începând cu anul 2016 a realizat, împreuna cu conducerea Colegiului Naţional Ion Neculce,
un nou proiect dedicat Săptămânii Europene-Insieme, în colaborare cu Istitittuto Tecnico
Marconi, Padova şi Istituto Tecnico De Nicola.
- a participat la concursul „Festlettura” organizat de Institutul Italian de cultura „Vito
Grasso”.
- a organizat Săptămâna Europeană în Colegiul National “Ion Neculce” în perioada 9-13 Mai
2016.
- a fost profesor examinator în Comisia de Competente Lingvistice la Limba Italiana (sesiunea
mai-iunie şi august).
- a fost profesor supraveghetor în sesiunea de bacalaureat iunie-iulie şi august.
- a fost profesor examinator in comisia de examene de diferenţă şi testare iniţială pentru
clasele a V-a A şi a IX-a G la disciplina limba italiană.
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Prof. Anton Marilena
- a participat ca profesor examinator în Comisiile de examen pentru testarea cunoştinţelor de
limba italiană pentru admiterea in clasa a IX-a, septembrie 2015;
- a elaborarea subiectele pentru testul de limba italiană pentru înscrierea în clasa a IX-a;
- a făcut parte din Comisia de elaborare a subiectelor în cadrul Olimpiadei de limba italiană,
etapa pe municipiu 2016;
- a făcut parte din comisiile pentru examenele de diferenţe la limba italiană;
- a participat la manifestările culturale, cursurile de formare şi conferinţe organizate în cadrul
Institutului Italian de Cultură Vito Grasso;
- a participat ca profesor supraveghetor la Olimpiada de limba şi literatura romana, Liceul
Teoretic Jean Monnet, organizată în luna ianuarie 2016;
Prof. Federico Collesei
- este lector Italian și susține ore la clasele bilingve.
- a coordonat eleviii care au fost invitați să participe la concursul de analiză a literaturii
italiene Festlettura 2016.
- a participat la programul seminarului de planificare Erasmus Plus în Bergues în Franța,
reprezentând CN Ion Neculce pentru pregătirea proiectului în colaborare cu un liceu german,
unul francez și două institute Bergue italiene în luna ianuarie.
- a lucrat la organizarea schimbului cultural care va avea loc în luna mai, între 9 și 13 mai, cu
două școli italiene: Institutul Tehnic G. Marconi din Padova și Institutul Superior de E. De
Nicola di Sacco Piove la Colegiul Naţional Ion Neculce.
La subcomisia de limbă italiană s-au obţinut următoarele premii
Etapa naţională :
Premiul I Rolea Bianca, clasa a XI-a G
Premiul II Panico Eliza, clasa a XII-a G
Mentiune Foltuţ Anca, clasa a XI-a G
Etapa pe municipiu :
Premiul I Rolea Bianca, clasa a XI-a G
Premiul II - Foltuţ Anca, clasa a XI-a G
Panico Eliza, clasa a XII-a G
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Comisia metodică de Istorie și Geografie
Componență:
Prof. Dr. Tudorică Aurelian (istorie)
Prof. Tudorică Rodica (istorie)
Prof. Gheţu Narcisa (istorie)
Prof. Federico Collesei (lector italian)
Prof. Mincan Vlăsceanu Florea (geografie)
Prof. Duță Natalia (geografie)
Responsabil Prof. Dr. Tudorică Aurelian
În cadrul subcomisiei de istorie:
În anul şcolar 2015-2016, catedra de istorie de la Colegiul Naţional ”Ion Neculce” a avut
următoarea componenţă: prof.dr. Aurelian Tudorică - şeful catedrei de istorie, prof. Rodica Sofica
Tudorică, prof. Gheţu Narcisa şi prof. Federico Collesei (lector din Italia) - membri.
Prof. Dr. Tudorică Aurelian:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este membru în Consiliul de Curriculum
- a coordonat catedra de Istorie şi aria curriculară Om şi societate
- a coordonat la diriginţie clasa a IX-a F.
- a participat în calitate de membru în cadrul comisiei de organizare a Evaluării Naţionale la
clasa a VIII-a.
- a făcut parte din Comisia de organizare a examenului de bacalaureat de la Colegiul Tehnic
„Dinicu Golescu”.
- a pregătit suplimentar eleviii clasei a XII-a D pentru examenul de bacalaureat.
- În domeniul activităţilor extracurriculare, a participat la:
 acţiunile comemorative cuprinse în Planul managerial al catedrei şi ISMB, dedicate
atât Zilei Naţionale a României, din 2 decembrie 2015 cât şi Holocaustului, 7
octombrie 2015;
 acţiunile derulate prin parteneriatele educaţionale la care şi Colegiului Naţional «Ion
Neculce» este parte.
Parteneriatul
Parteneriatul cu
Institutul
Naţional pentru
Studierea
Totalitarismului

Activitatea
Clasa
Prezentarea paginii web relizate a XI-a
în cadrul proiectului Noile
Media: instrumente digitale
pentru
studierea
totalitarismului.

Parteneriatul cu
Universitatea
Creştină
Dimitrie
Cantemir

Dezbatere pe teme de orientare a XII-a D
şcolară şi profesională, cu a XII-a E
participarea
conf.univ.dr.
Cornel
Beldiman
şi
conf.univ.dr.Liliana Trofin.
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Organizator
Institutul
Naţional
pentru
Studierea
Totalitarismul
ui
Colegiul
Naţional Ion
Neculce

Data
11.11
2015

9.12
2015

Coordonarea participării la a XI-a F
Universitatea
21.01.
seminarul dedicat reconstituirii
Creştină
2016
artefactelor daco-romane, în
Dimitrie
cadrul Zilelor Porţilor Deschise
Cantemir
Universitatea
Parteneriatul cu Vizitarea expoziţiei Centrul a IX-a F
21.04.
Creştină
Universitatea
Vechi al Bucureştiului
a XI-a C
2016
Dimitrie
Creştină Dimitrie
Cantemir
Cantemir
Global Dignity
Coordonarea
activităţilor a IX-a B
Global Dignity 8.04.2
organizate de echipele Dignity a IX-a F
016
Day
a IX-a A
a IX-a E
- În domeniul activităţilor extraşcolare, a participat cu elevii clasei a IX-a F, la următoarele
activităţi:
Activitatea

Locul desfăşurării

Data

Balul bobocilor

Clubul One

30 noiembrie 2015

Vizitarea muzeului
Muzeului Militar Central
20 ianuarie 2016
Gala culturală internaţională Culorile Sala Palatului
1 martie 2016
luminii
Dezbatere asupra Holocaustului
Institutul Naţional de 19 aprilie 2016
Studiere a Holocaustului
în România
-

a urmat cursul de formare organizat la Putna de conducerea liceului şi CCD pentru cadrele
didactice din liceu „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”.
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti Scrierea şi managementul proiectelor
a participat la acţiunea Simpozionul Naţional”Adobe Youth Voices§iEARN Creativitate,
Colaborare, Implicare-Ingrediente ale succesului în educaţia tinerilor

Prof. Tudorica Rodica:
o coordonat la diriginţie clasa a XI-a C
a desfășurat următoarele activități extrașcolare, contribuind astfel la pomovarea imaginii
școlii noastre
- a organizat următoarele evenimentele comemorative conform graficului de mai jos:
Activitatea
Clasa
Profesor
Data
colaborator
Omagierea Zilei Naţionale a României
a V-a A,
Narcisa
2.12.2015
a VI-a A,
Gheţu Iulia
a VIII-a B
Olteanu
Omagiu Micii Uniri – minisesiune de a VIII-a A
Narcisa
22.01.2016
referate
Gheţu
Dezbatere cu tema Să reflectăm asupra a XI-a D,
9.10.2015
-
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Holocaustului
-

a IX-a A.

a organizat următoarele activităţi extracurriculare, din cadrul proiectelor/ parteneriatelor
educaţionale la care participă şi Colegiul Naţional « Ion Neculce»:
Proiectul/
Activitatea
Parteneriatul
Vreau
să
rămân 1. Elaborarea
sănătos în cadrul
proiectului
Parteneriatul pentru
Educaţie Civitas
2. Work-shop cu tema
Sănătatea
şi
factorii cu acţiune
benefică asupra ei

Clasa

Organizator

a XI-a C

Colegiul
Naţional
Neculce

-

PMB şi ISMB

3. Gala Civitas
Proiectul
a XI-a C
- Vizionarea
5 licee –
spectacolului
5 teatre
intitulat
Stele
(coordonat
de
Echipa de
rătăcitoare
Andreea Drăguleţ)
teatru
- Spectacolul de gală.
Prezentarea
scenetei
De-a
Baba-oarba
Parteneriatul cu
1. Participare
la a XI-a D
Institutul Naţional
prezentarea lucrării
pentru Studierea
cu tema Lupta
Totalitarismului
pentru putere la
Kremlin. Învinşi şi a XI-a A
învingători, 1917- a XI-a B
1940 de dr.Ludmila a XI-a C
Rotari
2. Participare
la
prezentarea paginii
web relizate în
cadrul proiectului
Noile
Media:
instrumente digitale
pentru
studierea
totalitarismului de
conf.dr.
Cornel
Beldiman
Parteneriatul cu
Participare
la a XI-a F
Universitatea Creştină seminarul
dedicat
Dimitrie Cantemir
reconstituirii
artefactelor
daco20

Durata
1-20.09.
Ion 2015
4.11.2015

27.01.2016

Teatrul
14.11.2015
Evreiesc
de
Stat
Teatrul
9.12.2015
Naţional
I.L.Caragiale

Institutul
Naţional
pentru
Studierea
Totalitarismul
ui

4.11.2015

Universitatea
Creştină
Dimitrie
Cantemir

21.01.2016

11.11.2015

Parteneriatul
cu
Universitatea Creştină
Dimitrie Cantemir
Integritate
şi
demnitate umană. De
la valori la atitudini
civice
în
cadrul
Parteneriatului pentru
Educaţie Civitas

Parteneriatul
Global Dignity

cu

Parteneriatul cu ANACentrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog

Parteneriatul cu
Poliţia Română Direcţia
Circulaţie
Rutieră

romane, în cadrul
Zilelor
Porţilor
Deschise.
Vizitarea expoziţiei
Centrul Vechi al
Bucureştiului
1. Elaborarea
proiectului
2. Coordonarea
activităţii la sediul
Transparency
International
România
3. Coordonarea
activităţii la Teatrul
Tineretului
Metropolis
1. Întâlnirea
preliminară pentru
realizarea
parteneriatului
2. Coordonarea
activităţilor
organizate de
echipele Dignity
Day
3. Coordonarea
activităţilor
organizate de
echipele Dignity
Day
Coordonarea
elaborării
proiectelor
(desene/ afişe /
picturi/ eseuri,) în
vederea participării
elevilor la proiectul
Mesajul meu
antidrog
1. Întâlnire cu
reprezentanţii IGP
pentru prezentarea
Campaniei de
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a IX-a F
a XI-a C

Faculta-tea de 21.04.2016
Istorie

-

PROEDUS-PMB 4-10.01.

a IX-a A
8.03.2016

a IX-a A
a IX-a F

-

11.03.2016

Global Dignity

28.03.2016

a IX-a B a
IX-a F
a IX-a A
a IX-a E

8.04.2016

a IX-a C
a IX-a D
a IX-a G

15.04.2016

a VI-a B
aVII-a B
a IX-a A
a X-a F

Centrul
Prevenire
Evaluare
Consiliere
Antidrog

de 1.03-30.04.
2016
şi

a XI-a A
a XI-a B
a XI-a C

Direcţia
Circulaţie
Rutieră

11.05.2016

educaţie rutieră
2. Coordonarea
elaborării
proiectelor din
cadrul campaniei,
în vederea postării
lor pe site-ul
Poliţiei Române
-

a XI-a B
a XI-a C

10.06.2016

a urmat cursul de formare organizat la Putna de conducerea liceului şi CCD pentru cadrele
didactice din liceu „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”.
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti Scrierea şi managementul proiectelor
a participat la acţiunea Simpozionul Naţional”Adobe Youth Voices§iEARN Creativitate,
Colaborare, Implicare-Ingrediente ale succesului în educaţia tinerilor
a participat la Târgul de oferte educaţionale organizat de ISMB.

Premii la concursuri şcolare:
- Concursul Naţional "ARTfel de Istorie", Secţiunea Istorie Modernă şi Contemporană
 Premiul al II-lea, echipajul compus din elevii clasei a VII-a B: Moisii Denisa,
Doboş Cristian, Boca Elena, Vasile Victor Andrei, Brânzescu Ana Maria, Reti Matei,
Pârvucică Madalina profesor coordonator Tudorică Rodica
- Concursul Municipal "Istorie și Societate în dimensiunea virtuală” 2016
 Premiul I Pop Marian, clasa a XI-a A, prof. coordonatori Tudorică Rodica, Boca
Alina
- Concursul Municipal Clubul micilor istorici
 Premiul II: Căuia Anda-Elis, Drăgan Diana Hanelore, clasa a VII-a B, prof.
Tudorică Rodica

În cadrul subcomisiei de geografie:
Prof. Mincan Florea:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a E
- a participat la activităţile metodice la nivel de sector şi municipiu: consfatuiri, lectii dechise.
- a efectuat consultații privind pregătirea pentru examenul de bacalaureat 2016.
- a organizat o aplicație practică la Sighișoara în luna octombrie 2015.
- a participat ca profesor asistent la examenul de competenţe digitale şi competenţe lingvistice
din cadrul examenului de bacalaureat 2016.
Prof. Duță Natalia:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a F
- a avut funcţia de secretar al Consiliului Profesoral întocmid Procesele Verbale ale şedinţei;
- a organizat olimpiada de geografie faza pe școala:
 nr participanti: 23 elevi
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-

-

 calificati la etapa pe sector: 14 elevi
a organizat concursul ”Terra”
 nr participanti: 30 elevi
 calificați la etapa pe sector: 19 elevi
a participat la activităţile metodice la nivel de sector şi municipiu: consfatuiri, lectii
a efectuat ore de pregatire cu elevii pentru bacalaureat.
a participat ca evaluator la Concursul Terra – etapa pe sector şi etapa pe municipiu;
a participat ca evaluator la Olimpiada de geografie – etapa pe sector şi etapa pe municipiu;
a participat ca profesor evaluator la examenul de bacalaureat;
a participat ca profesor supraveghetor la examenul de evaluare naţională;
a întocmit lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I.

Comisia metodică de Matematică
Prof. Paterău Vasile
Prof. Zaman Eugenia
Prof. Falevici Aurelia
Prof. Păun Cristina
Prof. Taflaru Carmen
Prof. Ionescu Marius
Prof. Jianu Daniela
Responsabil Prof. Taflaru Carmen
Prof. Paterău Vasile:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este responsabil pe aria curriculară matematică și științe
- este membru în Comisia de curriculum și Comisia de disciplină
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a A
- a alcătuit subiecte și a evaluat lucrările la matematică la simularea pentru bacalaureat, care sa desfășurat în unitate în semestrul I;
- este coautor la culegerea „BACALAUREAT-2016”- editura Gill ISBN 978-606-500-070-4
- a organizat o Sesiune de comunicări ştiinţifice la matematică
- membru în comisia de evaluare la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a
- profesor asistent la Proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.
- a organizat Olimpiada de matematica şi Concursului Adolf Haimovici pentru clasele de
ştiinte, etapa pe şcoală.

Prof. Zaman Eugenia:
- a coorodonat la dirigenţie clasa a IX-a C;
- a pregatit elevi în vedera participării la olimpiada de matematica
- a participat la olimpiada de matematică faza pe scoala ca evaluator și supravaghetor
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-

a participat la consfătuirile cadrelor didactice;
a participat la sesiunea de comunicari stiintifice ale elevilor la matematica;
a participat la activităţile de perfecţionare metodice şi ştiiţifice la nivelul catedrei de
matematică din şcoală;
a participat la festivalul internaţional ,,Culorile luminii”, organizat la Sala Palatului
a organizat vizite cu elevii clasei a IX-a C la: Biblioteca Nationala, Muzeul Ţăranului
Român, Muzeul de istorie a României.

Prof. Falevici Aurelia:
- a efectuat pregatirea elevilor de clasa a 9-a F pentru Concursul de matematica aplicata “A.
Haimovici”. Calificati la faza pe sector: Mirica Iulia, Dobroiu Giulia, Şeremet Radu.
- a participat la activităţile de perfecţionare metodice şi ştiiţifice la nivelul catedrei de
matematică din şcoală;
- a participat la olimpiada de matematică faza pe scoala ca evaluator și supravaghetor
- a participat la concursu de matematică aplicată « A. Haimovici », etapa pe sector, ca
evaluator.
- a participat la consfătuirile cadrelor didactice;
- a participat în la activităţile din cadrul proiectului Dignity Day 2016, organizat de Young
Global Leaders.
Prof. Păun Cristina
- este diriginte la clasa a X-a C
- a organizat Sesiunea de comunicari ştiinţifice la matematică.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD pentru cadrele didactice din liceu „Tehnici
inovative de publicitate în educaţie”.
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a A şi a XII-a F pentru
examenul de bacalaureat.
- A participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat 2016 la sesiunile iunie-iulie şi
august-septembrie.
Prof. Taflaru Carmen
- este coordonatorul comisiei de matematică
- este membru în comisia CEAC
- este responsabil cu activitatea de perfecționare a cadrelor didactice
- este responsabil al Centrului de examen ECL, a organizat sesiunile de examen din decembrie
2015 şi februarie 2016 şi aprilie 2016
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a C
- membru în Comisia pentru orar;
- a asigurat informarea și consilierea colegilor care s-au înscris sau au efectuat preinspecții
pentru obținerea definitivatului sau a gradelor didactice
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-

-

a realizat baza de date privind situația perfecționării și a creditelor transferabile obținute de
cadrele didactice din CN “ION NECULCE”
a facut parte din Comisia de acordare a creditelor profesionale transferabile
a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii clasei a XII-a C pentru examenul de
bacalaureat.
a organizat Olimpiada de matematica şi Concursului Adolf Haimovici pentru clasele de
ştiinte, etapa pe şcoală.
a pregatit elevii calificaţi pentru participarea la etapa pe sector.
a organizat o Sesiune de comunicări ştiinţifice la matematică.
este coautor al unei culegeri de probleme de matematica pentru Bacalaureat, a unei Culegeri
de probleme de matematica pentru clasa a XI-a si a unei Culegeri de probleme de
matematica pentru clasa a XII-a –reeditate de Editura Niculescu.
a urmat cursul de formare organizat de CCD pentru cadrele didactice din liceu „Tehnici
inovative de publicitate în educaţie”.
a organizat doua sesiuni de examen ECL
a participat la Forumul educational “Magister”.
Rezultate: Nedelea Silvia din clasa a X-a F s-a calificat la faza pe municipiu a concursului
Adolf Haimovici.

Prof. Ionescu Marius:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VIII-a A
- a organizat și a fost profesor evaluator la olimpiada de matematică, etapa pe scoala.
- Elevii Boca Elena şi Doboş Camil Cristian s-au calificat la etapa pe municipiu a olimpiadei
de matematică.
- a susţinut lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I: “Grupuri finite.
Enumerarea grupurilor finite cu n≤11 elemente”, obţinând, în urma inspecţiei finale nota
10.
- a fost profesor evaluator la Teza cu subiect unic, sustinuta de elevii claselor a VIII-a si a XIIa.
- a coordonat activitatea elevilor pentru concursurile de matematica Luminamath şi Profu’
de mate ( eleva Boca Elena a obtinut 96 puncte la acest concurs).
- a participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor cu lucrarea “Aplicatii privind
mediile” susţinut de eleva Boca Elena.
- a organizat concursul naţional de matematica Comper etapa I şi II.
- Rezultate la Concursul naţional de matematică Comper
Premiul I
 Boca Elena 100p, (ETAPA I si II), clasa a VII-a B
Premiul II,
 Mitrofan Andreea, clasa a VII-a B
 Georgescu Maria, clasa a VII-a B
 Drăgan Diana, clasa a VII-a B
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-

Premiul III
 Doboş Camil Cristian, clasa a VII-a B
 Moisii Denisa, clasa a VII-a B
Menţiune
 Toader Irina, clasa a VII-a B
 Radu Andrei, clasa a VII-a A
 Petre Maria, clasa a VII-a A
 Constantinescu Matei, clasa a VII-a B
Eleva Boca Elena s-a calificat la etapa naţională a concursului Comper – Matematica,
obţinând premiul I.
a oferit consultaţii elevilor din clasele a VIII-a, pentru examenul de evaluare naţională, şi
elevilor clasei a XII-a E pentru examenul de bacalaureat.
a participat la forumul educaţional Magister.

Prof. Jianu Daniela
- a coordonat la dirigenţie clasa a X-a B
- a absolvit cursul avizat MECS 53808/05.11.2015 ‘Tehnici inovative de publicitate in
educatie”
- a elaborat subiectele pentru teza unica la matematica pentru clasa a 8 a
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la teza cu subiect unic – clasa a 8 a -A, B
- a participat impreuna cu colectivul clasei 10 B la activitatea “Lumina faptelor bune”
organizat în data de 4.12.2016
- a elaborat subiectele pentru olimpiada la matematica - faza pe scoala- pentru clasa a 7- a şi
a 8-a şi a participat în calitate de profesor evaluator la olimpiada de matematica- faza pe
şcoala
- a coordonat elevii pentru participarea la olimpiada de matematică - etapa pe şcoală
- a organizat Concursul de matematica Comper la clasele 5-7
- a participat la Cercul pedagogic de matematica de la Colegiul National “Matei Basarab” în
data de 1.02.2016
- a absolvit cursul avizat MECS 53808/05.11.2015 “Tehnici inovative de publicitate în
educaţie”.
- a coordonat elevii pentru participarea la olimpiada de matematica-faza pe sector
- a participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de matematica, etapa pe sector, din
data de 21.02.2016
- a participat la FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER cu tema “Şcoala şi încredere”, din
data de 16-17.03.2015
- a organizat o vizită la Palatul Parlamentului împreuna cu colectivul casei 10 B din data de
17.03.2016,unde au participat la “Lecţia de democratie”, urmată de un tur de vizita
- a participat la activităţile Cercului Pedagogic din cadrul CN “Matei Basarab” cu tema
”Proiectarea didactica-suport al lectiei” din data de 1.02.2016
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-

a participat la Cercul Pedagogic cu tema ”Analiza propunerilor de plan cadru pentru clasele
5-8” în data 3.02.2016
a participat, în calitate de profesor evaluator la Evaluarea Naţională clasa 6 organizată din
data de 24.05.2016.
a participat, în calitate de profesor evaluator la Concursul Gazeta Matematica şi Viitori
Olimpici.ro-editia a VII a.
a participat in calitate de professor organizator si evaluator la Concursul National de
matematica Comper-etapa II
a participat in calitate de profesor evaluator la Evaluare Nationala clasa a VIII-a din data
28.06.2016
Premii obţinute
Concursul Comper:
 premiul II- Vasilescu Cezar - clasa 5B
 premiul III- Balsanu Teodora - clasa 5A; Cerbu Anisia- clasa 5B;Versteeg
Antonio - clasa 5B
 Menţiune - Mateescu Alexandru- clasa 5A; Ene Mara - clasa 5B; Lunganu Stefanclasa 5B; Tinca Alexandru - clasa 5B; Bodea Dena-clasa 6A; Bucur Robin-clasa 6B

Comisia metodică de Fizică
Componență:
Prof. Sala Carmen
Prof. Popescu Carmen
Prof. Neculae Carmen
Prof. Pețanca Ioan
Prof. Ionescu Alexandra
Responsabil prof. Popescu Carmen
În ceea ce activitatea extrașcolară, menţionăm următoarele activităţi:
Prof. Sala Carmen
- a coordonat la dirigenţie clasa a X-a F
- este membru în Consiliul de Administraţie desfăşurând activităţi specifice membrilor acestei
comisii.
- este membru în Comisia de cercetare disciplinară
- a participat la întâlnirile comisiei metodice la nivel de municipiu.
- a participat la schimbul educaţional organizat de CCD Bucureşti şi IS1 la Porto în Portugalia
- a făcut parte din comisia de organizare a examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie, şi
august
- a făcut parte din comisia de organizare a Evaluării Naţionale la clasele a VI-a şi a VIII-a.
Prof. Popescu Carmen:
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-

Prof.
-

este responsabilul catedrei de fizică;
a coordonat la diriginţie clasa a IX-a B
este membru în Comisia de Curriculum ;
este Preşedintele Comisiei pentru cercetare disciplinară;
a conceput Regulamentul Intern al Colegiului adaptat dupa ROFUIP
a participat la activitățile comisiei metodice la nivel de sector și capitală;
a efectuat ore suplimentare de pregatire pentru Bacalaureat la clasele a XII-a A, B,C
a participat impreuna cu elevii claselor a XI a B, C şi a IX a B la activitatile planificate în
săptămâna “Scoala altfel”;
a urmat cursul ”Scrierea si managementul proiectelor” organizat de CCD;
a participat cu elevii clasei a IX a B la activitatea practica – educativa “Dignity Day”;
a participat în comisiile de organizare a examenului de bacalaureat sesiunea iunie –iulie 2016.

Neculae Carmen:
a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a A
a realizat planificarea serviciului pe școală a elevilor;
a fost membru în comisia de acordare a burselor;
a participat la olimpiada de fizică, faza pe sector, în calitate de profesor evaluator;
a realizat planificarea serviciului pe şcoală de către elevi ;
a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claseia a XII-a F pentru examenul de
bacalaureat la fizică;
a participat la examenul de bacalaureat (prof. supraveghetor, prof. evaluator);
a participat la examenul de Evaluare Natională (profesor asistent la clasa a VIII-a şi profesor
evaluator la clasa a VI-a);
a urmat cursul “Tehnici innovative de publicitate in educatie”;
a participat cu eleviii la activităţi extraşcolare având ca scop orientarea profesională (vizită la
UNIV. POLITEHNICĂ BUC., Academia de Poliţie );
aparticipat la activităţile din cadrul proiectului DIGNITY DAY .

Comisia metodică de Chimie și Biologie
Componență:
Prof. Mihăilescu Mihaela
Prof. Alan Ionela
Prof. Drăguleț Andreea
Prof. Lazăr Irina
Prof. Cheran Ionica
Prof. Delcea Constantin
Responsabil prof. Drăguleț Andreea
Prof. Mihăilescu Mihaela:
- este reprezentatul sindicatului din învățământ Spiru Haret în Colegiul Național Ion Neculce
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este membru în Consiliul de Administraţie din partea sindicatului ca observator;
a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a B
a participat ca membru în comisia de organizare a olimpiadei de chimie etapa pe sector și a
fost profesor evaluator la această olimpiadă.
a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru
Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a ;
a participat la ședințele comisiei metodice la nivel de municipiu.
a organizat ședințe de sindicat la nivelul unității, aducând la cunoștința profesorilor și
celorlați angajați tot ceea ce era legat de activitatea sindicală.
a realizat ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat cu elevii de la clasa a XII-a A.
a organizat, împreună cu membrii catedrei de chimie concursul demonstrativ de evaluare a
abilităţilor practice pe grupe de elevi « Micul chimist ».
a efectuat ore de pregatire suplimentară a lotului de elevi pentru olimpiada de chimie.
a participat în calitate de profesor evaluator şi membru în comisia de organizare a Olimpiadei
de chimie etapa pe sector şi municipiu.
a participat la examenul de bacalaureat ca profesor asistent la probele de competenţe digitale
şi competenţe lingvistice.
a organizat o sesiune de comunicare şi informare la clasele aVII si a VI privind creşterea
animalelor şi îngrijirea lor.
a participat la Concursul Lazăr Edeleanu pe sector, în calitate de asistent, evaluator şi
membru în comisia de organizare.
A iniţiat şi încheiat un acord de parteneriat cu SNSPA Bucuresti pentru implementarea unui
programului de cercetare « Adolescenţii şi cultura digitală ».

Prof. Alan Ionela:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a F
- membru în Consiliul Consultativ pentru disciplina Chimie.
- a participat la a treia Conferință Internațională despere Calorimetrie și Analiză Termica din
Liubliana, Slovenia, cu două lucrari știintifice, în septembrie 2015.
- a participat la Olimpiada de chimie pe sector, în calitate de organizator și evaluator
- a participat la Olimpiada de chimie pe municipiu, în calitate de organizator și evaluator, dar și
membru în Comisia Municipală.
- a participat la Concursul Lazăr Edeleanu pe sector, în calitate de asistent, evaluator şi
membru în comisia de organizare.
- Membru în comisia de elaborare de subiecte pentru Concursul municipal de chimie « Lazăr
Edeleanu »
- este colaborator al Revistei de Fizică și Chimie și membru în echipa de redactare a acesteia.
- a organizat următoarele activități extrașcolare cu clasa a XII a F
 Vizită Muzeul de Istorie Națională, 05. 10. 2015
 Vizionarea unui spectacol de opera ” Nunta lui Figaro” 09.12.2015
 Vizionarea unui spectacol de teatru 25.11. 2015.
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 Vizita Facultatea de Chimie şi la facultatea de farmacie din Bucuresti,
-

Premiul al II-lea la Olimpiada de chimie pe sector- elevul Florea Ciprian, clasa a XII-a F

Prof. Drăguleț Andreea:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a E
- este coordonatorul Comisiei de proiecte și programe educaționale extracurriculare
desfășurând activități specifice.
- este membru în comisia de Curriculum
- a realizat ore de pregătire suplimentară la clasa a XII-a B și E
- a organizat si coordonat în colaborare cu Primaria Bucuresti Proiectul Civitas - Vreau să
rămân sănătos. Proiect pentru prevenirea abuzului de substanţe psihoactive în rândul
elevilor şi pentru promovarea abilităţii de adaptare la mediu. La acest proiect au participat
următorii parteneri externi: Asociatia Nationala Antidrog (ANA) și asociatia IMPACT alături
de alte șapte licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca scop conștientizarea de către
eleviii de liceu a importanței asumarii unui stil de viata sănatos. La acest proiect au mai
participat profesorii Rodica Tudorica și Narcisa Ghetu și domnul Călin Cătălin din partea
comitetului de părinți.
- a coordonat trupa de teatru a liceului care a participat la proiectul derulat de ECDL Romania
în colaborare cu Primaria Bucuresti și ISMB “5 teatre 5 licee” unde eleva Mara Tudor din
Colegiul Național Ion Neculce a câștigat premiul pentru cea mai buna actriță și premiul
pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. La acest proiect au participat și doamnele
profesor Tudorica Rodica, Stoica Felicia și Ionescu Elena.
- a organizat mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera?“ la care au participat elevii
claselor a XII-a și reprezentanți ai centrelor universitare.
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de chimie concursul demonstrativ de evaluare a
abilităţilor practice pe grupe de elevi « Micul chimist ».
- a efectuat ore de pregatire suplimentară a lotului de elevi pentru olimpiada de chimie.
- a participat în calitate de profesor evaluator şi membru în comisia de organizare a Olimpiadei
de chimie etapa pe sector şi municipiu.
- a organizat şi coordonat în colaborare cu Primaria Bucuresti Proiectul Civitas - Integritate si
demnitate umana. De la valori morale la atitudini civice. La acest proiect au participat ca si
parteneri externi Asociatia Transparency International România, Teatrul Tineretului
Metropolis, Liga pentru identitate naţională, SC Creativ IP Advertising SRL alături de
înca opt licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca scop asumarea de catre elevii de
liceu a unui stil de viaţă integru şi demn în beneficiul propriu, al familiei şi al comunităţii.
Obiectivul major al proiectului este promovarea coerenţei şi a convergenţei dintre integritate
şi demnitate, ca valori morale, având ca rezultat un comportament prosocial. La acest proiect
au participat colegii Rodica Tudorica, Calin Catalin, Mihaela Ghiţiu şi psihologul liceului
Ramona Anghel.
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a coordonat şi participat cu trupa de teatru a liceului la Festivalul de Teatru pentru copii și
adolescenți ”Mark Twain” şi la festivalul interjudeţean de teatru“Jean Monnet”. Trupa
de teatru a liceului a fost instruita de actorul Radu Stoian, fost elev al liceului.
a participat la activităţile proiectului Dignity day.
a organizat, alături de profesorii Iulia Olteanu, Elena Buşe şi Roxana Nazare festivalul
liceului Ziua liceului Ion Neculce.
a participat, în calitate de profesor evaluator şi în calitate de membru în comisia de organizare
a Olimpiadei de chimie etapa locală şi municipală şi la Concursurile de chimie Raluca
Ripan şi Lazăr Edeleanu.
a participat la sesiunea de formare “Oportunităţi de studiu în străinatate” organizată de
asociaţia Educativa şi la sesiunea de formare ”Proiecte Erasmus” organizată de ISMB.

Prof. Lazăr Irina:
- a coordonat la diriginţie clasa a X-a D.
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe școală și pe sector unde a fost profesor evaluator;
- a participat la consfătuirile metodice ale disciplinei
- a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru
Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a E;
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Biologie – etapa pe sector;
- a participat ca profesor organizator şi evaluator la Concursul national de Biologie „G. E.
Palade”, etapa locală şi etapa pe municipiu;
- a participat la Consfătuirile metodice și Cercurile pedagogice ;
- este inscrisă în Proiectul educațional „ABC-ul îngrijirii animalelor de companie”;
- a efectuat pregătirea elevilor pentru Olimpiada de biologie, pentru Concursul ”Sanitarii
pricepuți”, pentru Concursul National de Biologie „George Emil Palade” și pentru
Examenul de Bacalaureat.
- a participat în cadrul proiectului „Zona libera de indiferenţă” organizat de Iniţiativa
Ecologista Europeana;
- a fost membru evaluator al Comisiei Municipiului Bucuresti de organizare şi desfăşurare a
probelor practice din cadrul inspecţiilor la clasă din cadrul Concursului pentru ocuparea
posturilor didactice, sesiunea 2016;
- a absolvit Cursul de pregatire în acordarea primului ajutor organizat de Crucea Roşie
Română.
- Rezultate la Olimpiada de Biologie – etapa pe sector:
 Premiul II: Mirescu Andreea Ana-Maria –cls. a X-a F
 Mențiune: Bîscu Andreea Claudia – cls a X-a D
 Mențiune: Ciută Elisa Nicole – cls. a VII-a A
- Rezultate la Olimpiada de biologie –etapa pe municipiu:
 Mentiune: Mirescu Andreea Ana-Maria –cls a Xa-F
- Rezultate obtinute la Concursul National de Biologie „George Emil Palade” - etapa locala
 Premiul al -III-lea: Guranda Myriam cls. a VI-a A
 Premiul al III-lea: Banu Daria Catalina –cls. aVI-a B
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 Mentiune: Dumitru Katerina –cls. a VI-a A
Rezultate obtinute la Concursul National de Biologie „George Emil Palade” etapa pe
municipiu:
 Mentiune: Banu Daria - cls a VI-a B
 Mentiune: Guranda Myriam – cls. a VI-a A
Concursul „Sanitarii pricepuţi” - locul al IV-lea cu elevii claselor a VI-a;
Proiectul „Green Attitude”, în cadrul Proiectului „EcoAct – Actioneaza pentru
comunitatea ta” – locul al II-lea cu eleviii clasei a X-a F.
În Saptămâna „Şcoala Altfel” a desfăşurat următoarele activităţi:
 a colaborat cu Şcoala postliceală „Carol Davila” în susţinerea unor demonstraţii de primajutor cu eleviii claselor a X-a ;
 a organizat o excursie tematica în Rezervaţia Naturală Comana, Mănăstirea Comana şi
Aventura Parc cu elevii clasei a X-a D;
 A organizat o vizită tematică la Facultatea de Horticultura cu elevii claselor a-IX-a A si a
X-a D.
 a participarea la un proces experimental organizat la Universitatea Crestina „Dimitrie
Cantemir” cu elevii clasei a X-a D.

Prof. Cheran Ionica:
- este profesor metodist ISMB și Președinte al Cercului Pedagogic sector 1 unde a organizat
activitățile metodice și de specialitate desfășurate la nivel de sector.
- este membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de biologie ISMB;
- a coordonat activităţilor metodice şi de specialitate desfăşurate la nivelul sectorului 1;
- a efectuat inspecţii pentru obţinerea definitivatului în învăţământ.
- a contribuit la realizarea bazei de date a profesorilor de biologie și a participat la toate
întâlnirile metodice desfăşurate la nivelul ISMB.
- a organizat olimpiada de biologie, etapa pe liceu, a coordonat pregătirea participanților la
olimpiadă,
- a organizat pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru Examenul de Bacalaureat
- a activat ca Vicepresedinte în Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei de Biologie
etapa pe sector organizată la Colegiul Tehnic Media.
- membru în comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de organizare a Olimpiadei de
Biologie la clasa a X-a, etapa pe sector.
- membru în comisia de elaborare a subiectelor a Concursului Naţional « George Emil Palade »
etapa locală şi etapa pe municipiu.
- membru în comisia de evaluare la olimpiada de biologie etapa pe sector şi la olimpiada
Ştiinţele pământului etapa pe municipiu.
- membru în comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei de biologie, etapa pe municipiu.
- membru în comisia de organizare şi evaluare a Concursului Naţional « George Emil Palade »
etapa locală şi etapa pe municipiu.
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profesor evaluator în cadrul comisiei de contestaţii din cadrul examenului de bacalaureat
sesiunea septembrie 2015.
profesor evaluator în cadrul în cadrul examenului de Bacalaureat 2016.
profesor evaluator în cadrul în cadrul Evaluării Naţionale la clasa a VI-a.
membru în comisia de evaluarea a dosarelor pentru gradaţia de merit, sesiunea 2016.
membru în comisia municipiului Bucureşti din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor
didactice din învăţământul preuniversitar 2016.
coordonator al activităţilor din cadrul proiectului „Educaţia pentru cetăţenie democratică”.
a participat la activtăţile proiectului „AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare, Implicare –
ingrediente ale succesului în educația tinerilor”.
a participat la activităţile proiectului Dignity Day organizate în CN Ion Neculce.
a urmat cursurile de perfecţionare organizate de CCD Bucureşti: „Evaluator de competenţe
pentru definitivat şi titularizare”, „Instrumente utile pentru metodiştii ISMB în
proiectarea inspecţiei şcolare”, „Formarea de evaluatori pentru inspecţiile de
titularizare”.
a urmat cursul de prim ajutor.
Rezultate Olimpiada de Biologie
 Etapa pe sector
 Premiul II – Boca Elena, clasa a 7-a B
 Premiul III - Mirica Iulia, clasa a 9 - a F
 Premiul III - Seremet Radu, clasa a 9 - a F
 Mentiune - Moisii Denisa, clasa a 7 - a B
 Mentiune - Ionescu Andreas, clasa a 9 - a B
 Mentiune - But Alexandra , clasa a 9 - a F
 Etapa pe municipiu
 Premiul III – Mirică Iulia, clasa a 9-a F
 Menţiune – Boca Elena, clasa a 7-a B

Comisia metodică de Informatică și TIC
Componență:
Prof. Boca Alina, director adjunct
Prof. Bușe Elena
Prof. Carder Olga
Prof. Nazare Roxana
Prof. Abel Maria (Educație tehnologică)
Prof. Boca Alina:
- deține funcția de director adjunct al CN Ion Neculce
- a întocmit procedurile de funcționare a activitățiilor din unitate
- a întocmit programarea ședințelor cu părinții
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este coordonatorul programului ECDL în Colegiul Național Ion Neculce și a organizat lunar
sesiuni de testare pentru eleviii din unitatea școlară, pentru obţinerea Certificatului ECDL în
vederea echivalării probei de Competenţe Digitale din cadrul examenului de bacalaureat
2016.
a fost Președinte la concursul pentru ocuparea unui post de suplinitor la Limba Italiană, TIC
şi la Limba germană .
a făcut parte din grupurile de lucru de la CNEE pentru elaborarea și verificarea itemilor la
Proba D- competențe digitale a examenului de bacalaureatul.
a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii clasei a-XII-a C, E pentru examenul de
Bacalaureat la informatică şi pentru Atestatul profesional la Informatică.
a făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei Nationale de Tehnologia Informaţiei,
desfăşurată la Bacău.
este coautor la culegerea de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor pentru clasa a VIIIa şi la manualul de TIC pentru clasa a VIII-a.
a urmat cursul organizat de CCD „Tehnici inovative de publicitate în educaţie” organizat la
Putna
a avut întâlniri pe teme juridice cu sindicatul ca partener social.
a participat la schimbul educaţional organizat de CCD Bucureşti şi IS1 la Porto în Portugalia
a urmat cursul organizat de ISMB în parteneriat cu PROEDUS prin proiectul CIVITAS
Comunicare si medierea conflictului în mediul şcolar.
a urmat cursul de formare organizat de CCD „Scriere şi managementul proiectelor”.
a participat la întâlnirile cu directorii și directorii adjuncți organizate de IS1
a coordonator proiectul municipal „ AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare, Implicare –
ingrediente ale succesului în educația tinerilor” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag.
8. poz.4., în parteneriat cu iEARN România.
a candidat pentru includerea în grupul de lucru pentru realizarea programei şcolare pentru
disciplina Informatică şi TIC pentru clasele V-VIII şi a fost acceptată.
a candidat şi este membru în Comisia Naţională de Informatică şi TIC.
a participat ca preşedinte la examenul de bacalaureat 2016 sesiunile iulie şi august.
a coordonat lucrările elevilor pentru Concursul Naţional de artă fotografică, postere,
prelucrare imagine, film și caleidoscop ”Creează cu scop…” aflat în calendarul concursurilor
nationale școlare interdisciplinare CAEN 2016.
 Premiul I Cara Mihai Antonia Karina, clasa a VII-a B,
 Premiul II Boca Elena Iustina, clasa a VII-a B,
Olimpiada de Tehnologia Informaţiei (TIC), secţiunea C#, etapa pe municipiu coordonator prof. Boca Alina:

-

 Menţiune: Tănase Lorenzo clasa a X-a A
Concursul National de TIC Dual PC Sibiu - coordonatori profesori: Boca Alina şi Olaru Cătălina

Premiul al III-lea: Doboş Cristian, clasa a VII-a B, Usturoiu Ştefan clasa a X-a A,
 Menţiuni: Boca Elena, clasa a VII-a B, Ravizcki David clasa a IX-a A, Umbră Mark clasa a


X-a A, Roman Bogdan clasa a X-a A
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Prof. Bușe Elena:
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a A.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe școală,
sector şi municipiu.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală, sector şi municipiu.
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii cls. a-XII-a A și B pentru examenul de
Bacalaureat la informatică, pentru proba de competenţe digitale şi pentru obţinerea atestatului
la informatică.
- a elaborat orarul școlar unității școlare, respectând criteriile de elaborare a unui orar.
- a sustinut inspectia finala grad I in luna noiembrie 2015.
- a paricipat la cursul de Scrierea si Managementul proiectelor, organizat de CCD Bucureşti
în luna aprilie 2016 ;
- a realizat orarul si raportul pentru Saptamana Altfel
- a fost membru în comisia de bacalaureat la competenţele lingvistice şi digitale
- a pregătit eleviii pentru susținerea testelor ECDL în vederea echivalării probei de Competențe
Digitale de la examenul de bacalaureat și pentru olimpiada de informatică.
- a participat la evenimentul educational #MAKEWHATSNEXT
- a pregatit elevii pentru sustinere atestatului la informatica.
- a participat la evenimentul educaţional de formare a abilităţilor de comunicare şi
anteprenoriat cu titlul Dignity Day 2016, organizată în Romania sub egida Global Dignity si
sprijinita la nivel international de Young Global Leaders si World Economic Forum
Prof. Tămaş Melania
- a participat la consfătuirile metodice organizate de inspectorul de specialitate.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe școală.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală.
- a efectuat ore de pregătire cu elevii cls. a-XII-a D pentru proba de competenţe digitale din
cadrul examenului de bacalaureat.
- a participat la activitatea practic-educativa a abilităţilor de comunicare şi antreprenoriat cu
titlul “DIGNITY DAY 2016”.
- a desfăşurat activitatea de dezvoltare profesionala conform “Raportului individual de
dezvoltare profesionala POSDRU/ 174/ 1.3/ S/ 149155”.
- a făcut parte din Comisia pentru obţinere a Atestatului profesional la informatică, Comisia
pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de informatica, faza pe şcoala şi pe sector.
- a participat la proiectul „APLICATIA PREZI-MODELE DE PROIECTARE”, la simpozionul
„AYV&ERN CREATIVITATE, COLABORARE, IMPLICARE-INGREDIENTE ALE
SUCCESULUI IN EDUCATIA TINERILOR”
- a participat la evenimentul educational „#MAKEWHATSNEXT”, organizat de Microsoft
România şi Junior Achievenement.
- a absolvit cursurile facultăţii IMST şi a obţinut titlul ştiinţific de “DOCTOR IN
INGINERIE INDUSTRIALĂ”.
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Prof. Nazare Roxana
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a G
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe școală
şi etapa pe sector.
- a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală şi etapa pe sector.
- a organizat pregătirea cu eleviii clasei a XII-a G pentru proba de Competenţe Digitale din
cadrul examenului de bacalaureat 2016.
- a pregatit elevii claselor gimnaziale, V – VIII, în vederea familiarizarii cu TIC, ca sursa de
cunoastere a lumii înconjurătoare şi a societăţii.
- a organizat vizite cu elevii la Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului Român.
- a organizat o excursie tematică la castelul Bran şi castelul Peleş.
- a participat la activităţile proiectului « Să ştii mai multe, să fii mai bun ».
- a organizat derularea unor activităţi în cadrul proiectului : « Neculce are talent »
- a organizat derularea activităţilor în cadrul proiectului “Calitatea atmosferei municipiului
Bucureşti” organizat de direcţie de mediu.
- a organizat activtăţi de voluntariat prin colectarea unor produse destinate copiilor nevăzători
din Centrul de nevăzători “Neghiniţă” din Bucureşti.
- a participat la Seminarul national “Parteneriat pentru calitate în educaţie” organizat de CCD
Bucureşti.
- a participat la workshopul IT « #MAKEWHATSNEXT » organizat de JuniorAchieveniement
si Microsoft România.

Prof. Carder Olga
-

-

a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de informatică, etapa pe școală.
a participat ca membru în comisia de organizare la olimpiada de Tehnologia Informației,
etapa pe școală.
a organizat pregătirea cu eleviii clasei a XII-a E pentru examenul de bacalaureat și elevii de la
clasa a XII-a F pentru proba de Competenţe Digitale din cadrul examenului de bacalaureat
2016.
urmează un Master în Consultanță și proiectarea sistemelor mecanice.
a urmat modulul psihopedagogic din cadrul Departamanetului pentru pregatirea personalului
didactic în domeniul psihopedagogic– Nivel I – oct - martie 2015 – 2016 – 30 CPT.
a participat cu elevii la concursul national “Ecologie si voluntariat” în cadrul proiectului
national “Un mediu curat, esenţa supravieţuirii şi progresului” – martie 2016
a participat la activităţile “Saptamana europeana insieme” – în cadrul proiectului Clubul
European – mai 2016.
a urmat cursul “Tehnici inovative de publicitatein educatie” , organizat de CCD Bucureşti,
24 ore.
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Prof. Abel Maria
- a coordonat la dirigenţie clasa a VII-a A.
Are următoarele activităţi extraşcolare:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

5.

Proiectul

Organizator

Simpozionul National – Dimensiunea europeana e
educatiei prin abordari moderne ale formarii
profesionale- editia a II-a
Lucrare: Managementul educational, concepte
teoretice
Concursul national ”Traditii populare româneşti”,
secţiunea: Felicitări:
Elevi: CAUIA ANDA, cls.aVII-a B
NEAGOE IRINA, cls. a V-a A
Concursul naţional interdisciplinar „Naşterea
Domnului – prilej de bucurie pentru creştini”secţiunea Prezentări:
Elevi: Tîru Ioan Luca, cls.a VIII-a A
Ciocârlan Alexandru, cls.a VIII-a A
Cazacu Alexandru, cls.a VIII-a A
Participare la actiunea de voluntariat „Lumina
faptelor bune”, de la asejamantul Sf. Nicolae,
parohia Lada, jud. Teleorman, cu clasa aVII-a A

Nivel (școală,
municipiu,
național,
internațional)

Scoala gimnaziala National
Nr. 5, Piatra
Neamt

Palatul Copiilor
Alexandria
Jud.Teleorman

National

Colegiul Tehnic
Naţional
,,Gh. Asachi’’ Iaşi interdisciplinar

Asociatia Mana
cereasca

Scoala

Comisia metodică pentru disciplinele socio-umane
Prof. Buruciuc Lucica
Prof. Simion Maria
Prof. Mihaiţă Cătălin (4 ore)
Prof. Prof. Anghel Ramona, consilier şcolar
Responsabil prof. Buruciuc Lucica
Prof. Buruciuc Lucia:
- este coordonatorul comisie de științe socio-umane
- a participat la activităţile metodice organizate la nivel de municipiu şi de sector.
- a organizat olimpiada la disciplinele socio-umane etapa pe școală și ca evaluator la etapa pe
sector a acestei olimpiade.
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-

este profesor mentor și coordonează practica pedagogică a studenților din cadrul Facultății de
filosofie, Universitatea București.
a însoțit, în luna noiembrie, un grup de elevi târgul de carte “Gaudeamus”.
a coordonat grupul de elevi din clasa a IX-a care au particiat la Concursul de dezbateri
desfăşurat la C.N. Tudor Vianu.
În perioada 22 februarie-20 mai, alături de dna prof. Stoica Felicia, a pregătit echipa liceului
pentru participarea la competiţia Tinerii dezbat (aceasta a avut loc pe 20 şi 21 mai 2016).
A organizat următoarele activităţi extraşcolare:
 Logica prin glume - concurs
 Cetăţenie şi dezbatere - dezbatere
 Filosofia prin joc - joc de rol, discuţii
 La ce bun filosofia? – dezbatere
 Probleme ale societăţii noastre - dezbatere

Prof. Simion Maria:
- este diriginte la clasa a X-a A
- a organizat o vizita la magazinul de desfacere al fabricii italiene de mobilier de bucătărie
FRANKE, cu elevi din clasele a X-a B, C, D. În cadrul activității managerul de magazin a
explicat modalitățile concrete de conducere a unei afaceri. Elevii au putu vedea produsele și
documentele firmei (note de intrare, recepție, bilanț, facturi etc.) și au putu pune întrebări
direct oamenilor implicați în afacere.
- a participat, împreuna cu un grup de elevi (4 elevi din clasa a XI-a B) la o lansarea de carte –
răspuns la invitația Departamentului pentru Relatii cu Publicul al Casei Regale a Romaniei,
lansare cu titlul :”Savârșin, Detaliul”- în luna decembrie 2015.
- în luna decembrie a organizat o excursie cu temă culturală, ”Crăciunul la Sibiu” împreună
cu eleviii din clasa a X-a A.
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Istoria ocupațiilor –meșteșugul
olăritului ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 10. poz. 12.
- a urmat cursul organizat de CCD „Tehnici inovative de publicitate în educaţie” organizat la
Putna
- a organizat activitatea Festival în cadrul proiectului aflat în CAEM ,,Istoria ocupațiilor meșteșugul olǎritului” care s-a desfăşurat în sǎptǎmâna 2-10 aprilie 2016.
- a participat la activităţile din cadrul proiectului Civitas din perioada mai – iunie.
- a participat în calitate de vicepreședintǎ la Comisia de examen de Bacalaureat 2016
organizată la Colegiul Naţional Iulia Hașdeu.
Prof. Ramona Anghel, consilier şcolar
-

-

este profesor metodist I.S.M.B;
a realizat inspecţii curente şi speciale;
a fost profesor examinator la examenul de titularizare 2016;
a fost membru în echipa proiectului CIVITAS ”Vreau să rămân sănătos – proiect pentru
prevenirea abuzului de substanţe psiho-active în rândul elevilor si pentru promovarea
abilităţii de adaptare la mediu”, desfăşurat în noiembrie 2015
a facilitat desfăşurarea în şcoală a proiectului „Dezvoltarea societăţii democratice începe la
şcoala”, desfăşurat de Liga Română pentru Sănătate Mintală şi Salvaţi copiii, 2015 - 2016
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-

-

-

-

a facilitat desfăşurarea în şcoală a studiului “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa,
personalitate si probleme legate de sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”, realizat
de Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi Tratamentul
Traumei, 2015 - 2016
a facilitat desfăşurarea în şcoală a „Studiului asupra opţiunilor şcolare şi profesionale ale
elevilor de clasa a VIII-a pentru anul şcolar 2016 – 2017”, realizat de C.M.B.R.A.E.
a participat la organizarea olimpiadei de ştiinţe socio-umane, etapa pe şcoală şi a pregătit
elevii participanţi la etapa pe sector a olimpiadei de psihologie
a participat la Conferinţa Naţională de Analiza Tranzacţională, 31 octombrie 2015
a participat la Conferinţa Psi4 Sense, 13 noiembrie 2015, Bucureşti
a participat la Conferinţa Internaţională "Cultura Europeană a Drepturilor omului. Dreptul la
Fericire", ediţia a III-a, 18 decembrie 2015
a participat la programul de formare continuă „Instrumente utile pentru metodiştii ISMB în
proiectarea inspecţiei şcolare”, organizat de CCD Bucureşti, noiembrie 2015
a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector sau municipiu.
membru în echipa proiectului CIVITAS „Integritate şi demnitate umană. De la valori
morale la atitudini civice” desfăşurat în martie 2016;
a participat la cursul „Scrierea şi managementul proiectelor”, organizat de CCD în
perioada 15-23 aprilie 2016, 10 CPT;
a participat la cursul „Managementul activităţilor extraşcolare şi nonformale”, organizat
de PROEDUS în perioada 27 mai – 11 iunie 2016, 15 CPT;
a participat la Conferinţa Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală
Unificatoare, ediţia a VII-a, Bucureşti, 2-3 aprilie 2016, Bucureşti;
a participat la conferinţa internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National
Identity, ediţia a III-a, Târgu Mureş, 19-20 mai 2016, cu lucrarea “Educational resilience in
at-risk students”;
a participat la conferinţa Think Education, organizată de Point Connections, în data de 9
iunie 2016
a publicat articolul „Rolul consilierii şcolare în dezvoltarea rezilienţei educaţionale a
elevilor” în Revista de pedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 1/2016;
a facilitat desfăşurarea în şcoală a studiului “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa,
personalitate si probleme legate de sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”, realizat
de Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi Tratamentul
traumei, 2015 – 2016;
a fost membru în echipa de evaluare psihosomatică a preşcolarilor 2016;
a participat la şedinţele metodice organizate la nivel de sector şi municipiu;
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Subcomisia metodică de Religie
Componență:
Prof. Ghițiu Mihaela
Prof. Constantin Nicoleta
Activităţi, proiecte, rezultate la concursuri:
Prof Mihaela Ghiţiu
- este profesor metodist ISMB, Sect.1,
- a efectuat preinspecţii şi inspecţii curente pentru definitivat şi gradul II
- membru în Comisia pentru organizarea Olimpiadei de Religie, etapa pe sector şi municipiu
- membru în Comisia pentru inspecţiile speciale pentru examenul de titularizare
- membru în Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradaţia de merit
- mentor practică pedagogică – o grupa de douazeci de studenţi de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă
- coordonator workshop „Perspective multiple asupra integrităţii şi demnităţii umane”
susținut în data de 01.03.2016, în cadrul Proiectului Civitas „Integritate şi demnitate
umană. De la valori morale la atitudini civice.!”
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a 8-a,
înscris în CAE- 2015 , pag. 9. poz.2., în parteneriat cu ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi
alte unităţi de învăţământ.
- a coordonat workshop-ul din proiectul proiectul Civitas, „Necesitatea acţiunilor caritabile”
- a realizat un parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Speciala Pentru Surzi Nr. 1
- a realizat un parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei “Vreau să
aflu”
- a realizat un parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă (festivităţi, participare
cu elevii la Sfintele Taine, pregătirea expoziţiei de icoane pentru Duminica Ortodoxiei,
pelerinaje la sf. moaște, etc)
- donaţie de carte şi lecţie deschisă “Unde-i lege nu-i tocmeală”, cu invitaţi de la Societatea
Biblică Interconfesională din România.
- coordonează Cercul de pictură de icoane şi expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală şi la
biserica Biserica Sf. Vineri Nouă.
Rezultate la concursuri, distincţii obţinute de elevi:
- Olimpiada de Religie Sector:
Premiul II– Gavrilă Victor, IXC
Premiul III Radu Mirela, IXB
Premiul III Gheorghiţă Bogdan, IXB
Premiul III – Văduva Anda, XIIA
- ,,Sărbătoarea Învierii - Spiritualitate şi tradiţii prin ochi de copil” Concurs interjudețean
CAER 2016, Poz.1492, Pg.54.
Premiul I Ostroşină Ioana, VIIA
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Premiul I Filippelli Swami, VIIA
Premiul I Rus Antonia Irene, VIIA
- Veşmânt şi podabă, CAEM 2016, domeniul A2, pag.9 poziţia 2
Menţiune -tematica Filippelli Soraya, Filippelli Swami, Ostroșină Ioana,
Moșineguțu Mara
- ,,Rezistenţa anticomunistă” Concurs naţional CAEN 2016, Poz.4, Pg.5.
Premiul I, creaţii literare – Văduva Anda, XIIA
Premiul I, ppt – Dumitru Alexandru Claudiu, XIIB
Premiul I, icoană – Ostroşină Ioana, VIIA
Premiul I, icoană – Filippelli Swami, VIIA
Premiul I, icoană – Rus Antonia Irene, VIIA
Prof. Nicoleta Constantin:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VII-a B
- a organizat pelerinaje cu elevii la moaştele Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Nicolae (Biserica Sf.
Vineri), Sf. Nectarie (mănăstitea Radu Vodă) şi Sf. Dimitrie (Catedrala Patriarhală).
- a organizat acţiunea de binefacere cu ocazia sărbătorii “Nasterea Mântuitorului Hristos” la
Asociatia“ Sf.Ioan Maximovici - prietenul saracilor” la Valenii de Munte, Jud.Prahova.
- a organizat acţiunea de binefacere “Ghetuta Sfântului Nicolae” cu elevii clasei a VII-a B la
Şcoala de Surzi nr1, Bucuresti, sectorul 1.
- a participat împreună cu elevii clasei a XI-a G la serbarea de Crăciun “Dăruind vei dobândi”
organizată la Scoala de Surzi nr.1, Bucuresti, sectorul 1.
- a participat la proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu
Şcoala de Surzi Nr.1
- a participat la activitatea din cadrul Clubului European “Crăciunul în culori Europene” cu
elevii clasei a VII-a B.
- a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Speciala cu Deficienţe de Vedere - având ca
tema - “De la inimă la inimă”.
- a participat la activitatea “Lumina faptelor bune” în parteneriat cu Asociatia “Mana Cereasca”
şi “Aşezământul Sf. Nectarie”.
- a organizat activitatea culturală-“Activităţi dedicate Marii Uniri” cu clasa a-VII-a B.
- a elaborarat de subiecte la olimpiada de religie la clasele: a-VII-a, a-VIII-a şi a-X-a.
- a participat ca supraveghetor la Olimpiada de biologie - faza pe sector.
- a fost evaluator la Olimpiada de religie - etapa pe sector.
- a organizat o vizita cu elevii clasei a-VII-a B la gradina Botanică, Breakout, Târgul
Educaţional şi la “Bucureştiul dezbate”.
- a organizat vizionarea piesei de teatru “Anul pierdut- 1989” de către elevii clasei a VII-a B.
- a organizat o excursie la Broaşov cu elevii claselor a-VII-a B si a-VIII-a A şi la Parc
Aventura din Braşov.
- a colaborat cu Editura Sf.Mina în cadrul proiectul “Tinere, părerea ta contează”
- a participat ca asistent la examenul National pentru clasa a-VIII-a
- a participat ca asistent la examenul de limba germana pentru clasa a-V-a
- a participat ca asistent la examenul de bacalaureat – iulie 2016
- a participat cu elevii clasei a- X-a F la Concursul de marionete “Educaţia te ţine la
adapost” organizat de Şcoala Gimnaziale de Surzi Nr.1
41

Rezultate la concursuri:
Olimpiada de religie - faza pe sector
 Branzescu Ana-Maria ( VII B) - Premiul al-II-lea
 Caramihai Karina ( VII B) –Premiul al-III-lea
 Cotoara George Cristian (VIII A) - Premiul I
 Ciocarlan Alexandru (VIII A) – Premiul al-II-lea
 Colceru Rares( X F ) - Premiul al-II-lea
Olimpiada de religie - faza pe municipiu:
 Colceru Rares (a-X- F) –Premiul al-II-lea
 Caramihai Karina (a-VII-a B) – Mentiune

Comisia metodică de Educaţie fizică şi Sport
Componență:
Prof. Igorov Andrei
Prof. Leonte Valea
Prof. Gândac Carol
Prof. Igorov Andrei
- a organizat competiţii interclase la disciplinele:
 baschet;
 volei;
 tennis de masă;
 fotbal;
- a participat cu echipa de baschet băieţi la O.N.S.S. faza pe sector obţinând locul II,
- a participat la Crosul Loteriei Romane,
- a participat cu echipa de tenis de masa la O.N.S.S. faza pe sector obţinând locul I.
- urmează cursurile Şcolii Doctorale din cadrul Universitaţii Nationale de Educaţie Fizică şi
Sport Bucureşti în domeniul Ştiinţei Educaţiei Fizice şi Sportului.
- a participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat si evaluare naţională la clasa a
VIII-a
- a fost profesor supraveghetor la olimpiadele școlare etapele pe sector și municipiu
Prof. Gândac Carol:
- a organizat un campionat de minifotbal pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea școlară
- a organizat un campionat de tenis de masa al pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea
școlară
- a organizat un campionat de baschet pentru elevii de gimnaziu și liceu din unitatea școlară
- a fost profesor supraveghetor la olimpiadele școlare etapele pe sector și municipiu.
- a participat la competițiile organizate de PROEDUS Kid’s Sport Ferstival cu echipe de
baschet băieți la gimnaziu și fotbal băieți la gimnaziu.
- a participat cu elevi la crosul ”Loteriei Naționale Române”.
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-

-

-

a participat la Cercul pedagogic cu tema ”Structuri Operaționale din jocurile sportive”
pentru eficientizarea lecției de educație fizică și sport, organizată la Școala gimnazială ”Titu
Maiorescu”.
a participat la Cercul pedagogic, organizat la Colegiul Național ”Tudor Vianu”.
Premii obținute:
 Locul I pe municipiu – echipa de baschet băieți, si o tabară gratuită în Grecia pentru
eleviii din echipă și la Comorova, Neptun
 Locul II pe sector în cadrul Olimpiadelor Sportului Școlar
 Locul I pe sector la tenis de masă, obținut de elevul Vișan Tudor, clasa a IX-a
a participat în tabara de la Neptun şi din Grecia cu eleviii care au obţinut premii la
competiţiile sportive.
a participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat si evaluare naţională la clasa a
VIII-a
a fost profesor supraveghetor la olimpiadele școlare etapele pe sector și municipiu

Prof. Leonte Valea:
-

a participat cu elevi la crosul ”Loteriei Naționale Române”.
a participat cu elevi la crosul internațional organizat de Raifaisen bank.
a participat cu elevi la etapa pe sector la tenis de masa,
a participat cu elevi la etapa pe sector la șah.
a fost profesor supraveghetor la olimpiadele școlare etapele pe sector și municipiu.
a participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat si evaluare naţională la clasa a
VIII-a

-

Subcomisia metodică de Arte plastice şi muzicale
Componență:
Prof. Oprița Sebastian
Prof. Olteanu Iulia
Prof. Oprita Sebastian
- coordonează activitatea de la Clubul de fotografie din liceu ;
- a organizat o expoziție de fotografie în Gara de Nord și Universitate în parteneriat cu
Ministerul Transporturilor;
- a organizat o practică fotografica în cadrul evenimentelor organizate de catre Ministerul
Transporturilor;
- a organizat o expoziție de fotografie și pictura în colaborare cu Kaufland Romania,
organizate în cadrul liceului.
- a inițiat și organizat cursul de ”Artă fotografică”, proiect derulat împreună cu Centrul de
proiecte și programe din cadrul Primariei Municipiului București, la care au participat elevi
din toate liceele bucureștene.
- a amenajat standul liceului la Târgul Educaţional din Bucureşti şi a organizat prezentarea la
târg.
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-

-

a iniţiat un proiect, “Gradina fraţilor Călin” privind colaborarea Colegiului Naţional “Ion
Neculce” cu Facultatea de Horticultura şi Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”.
In cadrul evenimentului “Ziua portilor deschise la Facultatea de Horticultura” a facilitat în
colaborare cu decanul Dorel Hoza accesul elevilor colegiului şi profesorilor de biologie în
campusul şi la baza logistica a Facultăţii de Horticultura.
a continuat pregatirea artistica a elevilor in cadrul Centrului de Cercetare in Domeniul
Vizualului “Ion Neculce” şi a desfăşurat şi alte activităţi specifice (expoziţii fotografice,
producerea de materiale grafice - diplome, afişe etc de care Colegiul National “Ion Neculce”
a avut nevoie);

Prof. Olteanu Iulia
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a E
- în 15 octombrie 2015 a susţinut un Ccncert educativ la Ateneul Român;
- în 12 noiembrie 2015 a susţinut un Concert educativ la Școala Specială “Alexandru
Paulescu“
- a participat împreuna cu elevii clasei a IX-a E la activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în
parteneriat cu asosiaţia “Mană cerească“ şi Aşezământul Sfântul Nectarie, în data de
4.12.2015.
- în data de 9 decembrie 2015 a organizat o serbare în care elevi din Colegiul Naţional Ion
Neculce au prezentat audiții la pian;
- în 3 februarie 2016 a susţinut un Concert educativ la Școala Specială din Iași.
- în 16 martie 2016 a susţinut un Concert educativ “Clasic e fantastic“
- a participat la acţiunea organizată de Cantus Mundi cu ocazia evenimentului “Ora
pamantului“ ;
- în data de 8 aprilie a participat cu elevii clasei a IXa E la activităţile susţinute de Asociaţia
Global Digniy “Ora demnităţii“ ;
- a susţinut un Concert educativ la Şcoala de educaţie incluziva din Braşov ;
- a participat la activităţile proiectului “Săptămâna Europeană“ în Colegiul Naţional “Ion
Neculce“ ;
- a organizat un concert în cadrul activităţilor organizate de ziua liceului ;
- a organizat o serbare la final de an şcolar.
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Activități extrașcolare derulate în Colegiul Național Ion Neculce
în anul şcolar 2015-2016
 Presedinte: director prof. dr. Catalina Olaru
 Coordonator: prof. Drăguleț Andreea
 Parteneri: Asociția ”Prietenii lui Neculce”, Asociația Sportivă a liceului
În semestrul I 2015-2016 s-au desfășurat urmatoarele activități extrașcolare:
1. Proiectul Civitas - Vreau să rămân sănătos. Proiect pentru prevenirea abuzului de substanţe
psihoactive în rândul elevilor şi pentru promovarea abilităţii de adaptare la mediu. La acest
proiect au participat următorii parteneri externi: Asociatia Nationala Antidrog (ANA) și
asociatia IMPACT alături de alte șapte licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca scop
conștientizarea de către eleviii de liceu a importanței asumarii unui stil de viata sănatos. La acest
proiect au mai participat profesorii Rodica Tudorica și Narcisa Ghetu și domnul Călin Cătălin
din partea comitetului de părinți.
2. Proiectul Civitas - Integritate si demnitate umana. De la valori morale la atitudini civice. La
acest proiect au participat ca si parteneri externi Asociatia Transparency International
România, Teatrul Tineretului Metropolis, Liga pentru identitate naţională, SC Creativ IP
Advertising SRL alături de înca opt licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca scop
asumarea de catre elevii de liceu a unui stil de viaţă integru şi demn în beneficiul propriu, al
familiei şi al comunităţii. Obiectivul major al proiectului este promovarea coerenţei şi a
convergenţei dintre integritate şi demnitate, ca valori morale, având ca rezultat un comportament
prosocial. La acest proiect au participat colegii Rodica Tudorica,Calin Catalin , Mihaela Ghitiu
si psihologul liceului Ramona Anghel.
3. Proiectul derulat de ECDL Romania în colaborare cu Primaria Bucuresti și ISMB “5 teatre 5
licee”.
4. Proiectul municipal „Festival: Generaţia 2-atelier de studiu socio-cultural adresat
adolescenţilor ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 12. poz. 4.
5. Proiectul municipal „Festival concurs: În Europa suntem acasă! Săptămâna interculturală
Europeană ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 12. poz.2.
6. Proiectul municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a 8-a, înscris în CAE- 2015 , pag. 9. poz.2.,
în parteneriat cu ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi alte unităţi de învăţământ.
7. Proiectul municipal „Istoria ocupațiilor –meșteșugul olăritului ” – ediţia a 1-a, înscris în
CAEM- 2015 , pag. 10. poz. 12.
8. Proiectul municipal AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare, Implicare – ingrediente ale
succesului în educația tinerilor” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 8. poz.4., în
parteneriat cu iEARN România.
9. Concursul de eseuri ,,ORASUL IN-VIZIBIL“
10. Concursul Naţional de Creatie ”Autoportret“,
11. Concursul interdisciplinar Istoria ARTfel
12. Concursul Municipal “Istoria ocupaţiilor- Meşteşugul Olăritului”, înscris în CAEM.
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13. Concursul Naţional de Matematică aplicată Adolf Haimovici
14. Concursul de matematica Comper
15. Concursul de chimie Lazăr Edeleanu
16. Concursul ”Sanitarii pricepuți”,
17. Concursul National de Biologie „George Emil Palade”
18. Mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera?“ la care au participat elevii claselor a XII-a
și reprezentanți ai centrelor universitare.
19. Olimpiada de lectura ca abilitate de viaţă
20. Tabara Special Olympics şi Motivation
21. Proiectul european ”Violența în familie”.
22. Activitatea din cadrul Clubului European: Ziua limbilor europene, împreună cu catedra de
limba franceză și limba italiană.
23. Activitatea Crăciunul ȋn Culori Europene, ȋn cadrul Clubului European.
24. Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi de Vedere, cu tema „De la inimă la
inimă”, ediţia a I-a.
25. Activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în parteneriat cu asociaţia ,,Mană cerească'' şi Aşezământul
Sfântul Nectarie.
26. Comemorarea Zilei Naţonale a României
27. Comemorarea Micii Uniri 24 ianuarie.
28. Comemorea Holocaustului
29. Clubul de film în scoală, organizat cu Activewatch si I.S.M.B.
30. Sesiuni de Examinare ECL
31. Sesiuni de Examinare ECDL
32. Activitatea ”Omaggio a Fabrizio de Andre”, organizată de Institutul Italian de cultura.
33. Activitate extrașcolară la Liceul de nevazatori "Regina Maria", cu elevi din clasa a XII-a B
34. Serbarea de Crăciun organizată cu elevii clasei a 5-a B
35. Activitatea Serile italiene, desfășurate la Librăria Humanitas.
36. Activitatea Noile Media: instrumente digitale pentru studierea totalitarismului organizată în
parteneriatul cu Institutul Naţional pentru Studierea Totalitarismului.
37. Dezbatere pe teme de orientare şcolară şi profesională, cu participarea Conf.Univ.dr. Cornel
Beldiman şi Conf.Univ.dr.Liliana Trofin în parteneria cu Universitatea Creştină Dimitrie
Cantemir
38. Vizită la Muzeul Militar Central cu elevii clasei a IX F
39. Vizită Muzeul de Istorie Națională
40. Vizionarea spectacolului de operă ”Nunta lui Figaro”
41. Aplicație practică la Sighișoara organizată de profesorul de geografie Mincan Florea
42. Proiectul educațional „ABC-ul îngrijirii animalelor de companie”
43. Vizita la magazinul de desfacere al fabricii italiene de mobilier de bucătărie FRANKE, cu elevi
din clasele a X-a B, C, D. În cadrul activității managerul de magazin a explicat modalitățile
concrete de conducere a unei afaceri. Elevii au putu vedea produsele și documentele firmei (note
de intrare, recepție, bilanț, facturi etc.) și au putu pune întrebări direct oamenilor implicați în
afacere.
44. Participare la lansarea de carte –răspuns la invitația Departamentului pentru Relatii cu Publicul
al Casei Regale a Romaniei, lansare cu titlul :”Savârșin. Detaliul”.
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45. Proiectul „Dezvoltarea societăţii democratice începe la şcoala”, desfăşurat de Liga Română
pentru Sănătate Mintală şi Salvaţi copiii.
46. Proiectul “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa, personalitate si probleme legate de
sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”, realizat de Facultatea de Psihologie si
Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi Tratamentul Traumei.
47. Workshop în cadrul proiectului proiectul Civitas, „Necesitatea acţiunilor caritabile”.
48. Parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei “Vreau să aflu”.
49. Parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă (festivităţi, participare cu elevii la
Sfintele Taine, pregătirea expoziţiei de icoane pentru Duminica Ortodoxiei, pelerinaje la sf.
moaște, etc).
50. Cercul de pictură de icoane şi expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală şi la biserica Biserica Sf.
Vineri Nouă.
51. Acţiunea de binefacere cu ocazia sărbătorii “Nasterea Mântuitorului Hristos” la Asociatia“
Sf.Ioan Maximovici - prietenul saracilor” la Valenii de Munte, Jud.Prahova.
52. Acţiunea de binefacere “Ghetuta Sfântului Nicolae” cu elevii clasei a VII-a B la Şcoala de
Surzi nr1, Bucuresti, sectorul 1.
53. Proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu Şcoala de Surzi Nr.1
54. Campionat de minifotbal pentru elevii de gimnaziu și liceu.
55. Campionat de tenis de masa al pentru elevii de gimnaziu și liceu.
56. Campionat de șah.
57. Competiții sportive organizate de PROEDUS Kid’s Sport Ferstival
58. Activitatea de audiții la pian cu elevii din școală.
59. TRenul lui Moș Crăciun, acțiune organizată de Ministerul Transporturilor din România la Sinia.
60. Prima sesiune regionale a programului Model European Parliament pentru Europa Centrala şi de
Sud-Est la care au participat 200 tineri din şcoli din Austria, Germania, Serbia, Cehia, Slovenia,
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Ungaria, Bulgaria, Slovacia.
61. Proiectul „Green Attitude”, în cadrul Proiectului „EcoAct – Actioneaza pentru comunitatea
ta”
62. Proiectului „Zona libera de indiferenţă” organizat de Initiativa Ecologista Europeana;
63. Integritate şi demnitate umană. De la valori la atitudini civice în cadrul Parteneriatului pentru
Educaţie Civitas.
64. Proiectul Zonă liberă de indiferenţă, organizat de ISMB
65. Întalnirea organizată de reprezentanţi ai ambasadei SUA la American Corner din cadrul
Bibliotecii Nationale Bucureşti.
66. Activitatea Global Dignity 2016 organizat de Young Global Leaders si World Economic
Forum
67. Parteneriatul cu Poliţia Română - Direcţia Circulaţie Rutieră în cadrul Campaniei de educaţie
rutieră.
68. Proiectul „Zona libera de indiferenţă” organizat de Iniţiativa Ecologista Europeana;
69. Proiectul „Green Attitude”, în cadrul „EcoAct – Actioneaza pentru comunitatea ta”
70. “Saptamana europeana insieme” – în cadrul proiectului Clubul European – mai 2016.
71. Proiectul “Tinere, părerea ta contează”
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ANALIZA SWOT
a activităţilor desfăşurate în Colegiul Naţional Ion Neculce în anul școlar
2015-2016
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenţa unui corp de profesori, majoritatea
titulari şi având gradul didactic I, cu experienţă
în procesul instructiv cu rezultate în activitatea
didactică.
- Preocuparea majorităţii cadrelor didactice
pentru dezvoltarea profesională şi formarea
continuă.
- Existenţa în cadrul corpului profesional a
profesorilor metodisti ISMB.
- Aplicarea unor metode moderne de predare
învăţare în procesul didactic la unele
discipline.
- Comunicare şi deschidere pentru elevi,
ceea ce sporeşte dorinţa lor de cunoaştere.
- Existenţa unor profesori editori sau
colaboratori care au realizat materiale didactice
şi didactice auxiliare.
- Existenţa cabinetelor, a laboaratoarelor şi a
bazei didactice moderne (table interactive);
- Existenţa monitorizării elevilor în timpul
orelor şi mai ales în timpul pauzelor prin
sistemul de monitorizare video existent în
liceu.
- Existența Asociației sportive a Colegiului în
vederea participării elevilor la diverse
competiții sportive.
- Existența Asociației ”Prietenii Colegiului
Național Ion Neculce”, în vedera organizării
și desfășurării activităților extrașcolare cum ar
fi: cursurile de limba italiană și germane pentru
clasele a IV-a.
- Obţinerera calificativului de Școala
Europeană 2016
- Închierea de parteneriate cu PROEDUS în
vederea realizării de activități extrașcolare în
regim de gratuitate pentru elevi (excursii,
tabere, cursuri gratuite de limbi străine, etc.).
- Câștigarea a două proiecte CIVITAS (doar 7
unități școlare din București au câștigat printre
care și Colegiul Național Ion Neculce).

- Lipsa motivării cadrelor didactice. Pregătirea
elevilor pentru evaluările naționale este
voluntară, ea nefiind consemnată nicăieri și nu
aduce plus valoare nici portofoliului personal al
cadrului didactic care a efectuat-o și nici nu
poate fi valorizată financiar, neexistând nici un
mod legal de remunerare.
- Prezența unor cadre didactice care nu au
competențele necesare activării într-un Colegiul
Național cu elevi și profesori având standarde
ridicate de pregătire. Acești profesori nu au
reușit să se adapteze la cultura organizațională și
la mediul intelectual dintr-o astfel de unitate
școlară creând tensiuni la nivelul claselor de
elevi unde predau și la nivelul comisiei metodice
din care fac parte.
- Lipsa unor standarde comune în evaluare;
- Discipline în care evaluarea se face doar
tradițional, neimplicând elevii în metode
alternative de evaluare cum ar fi proiectul sau
protofoliul. Aceste metode alternative de
evaluare sunt importante în motivarea elevului
pentru disciplina respective.
- Lipsa de implicare a părinţilor în activităţile
şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
şcoala, anturajul şi preocupările copiilor lor;
- Credulitatea și naivitatea unor părinți atât față
de copiii lor cât și față de anumiți profesori.
- Program de funcţionare al liceului în două
schimburi, ceea ce duce la scăderea nivelului de
pregătire a elevilor care învaţă în tura a doua.
Lipsa de timp a elevilor pentru pregătirea
lecţiilor şi a temelor.
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AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI
- Existenţa parteneriatului cu Departamentul
de proiecte şi programe pentru tineret din
cadrul Primăriei Municipiului și oportunitatea
realizării de cursuri de limba italiană pentru
elevi din afara unității școlare și a cursului de
”Artă fotografică”.
- Existenţa Clubului European în colegiul
nostru ceea ce asigură accesul elevilor la
activităţile desfăşurate la nivel municipal.
- Cursurile de formare şi perfecţionare
organizate de CCD şi ISMB.
- Existenţa unor programe cu scopul
schimbului de experienţă atât pe plan intern,
cât şi extern.

- scăderea numărului de elevi la nivelul
municipiului Bucureşti;
- posibilitatea ca anumiţi profesori să-şi dea
demisia datorită lipsei de motivare a profesorilor şi
ameninţarea ca anumite clase să aibă ore
neacoperite.
- existența mai multor unități școlare gimanziale și
liceale în zonă cu diverse oferte educaționale.
- abordarea didactică este, în relativ multe cazuri,
mono-disciplinară şi teoretizată

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