
1

RAPORT
PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN  ŞCOLAR 2012-2013

Avizat în Consiliul de Administrație din data de 09.10.2013
Aprobat în Consiliul Profesoral din 16.10.2013

Director,
prof. Mariana Paleu

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ

Bd. Traian nr. 165, tel/fax 0233/222800
E-mail: colegiulcartianu@gmail.com
Adresa web: www.colegiulcartianu.ro

Nr. _________/ ______________



2

CUPRINS

1. OBIECTIVE ŞI ALE COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”, PIATRA-

NEAMȚ ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2. ANALIZA SWOT - ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE

3. OBIECTIVE ASUMATE DE COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU",

PIATRA-NEAMŢ PRIN PLANUL MANAGERIAL, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4. REZULTATE  LA  OLIMPIADE  ŞI  CONCURSURI ŞCOLARE 2012- 2013

5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

RAPOARTE COMISII

6. COMISIA METODICĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

7. COMISIA METODICĂ - LIMBI MODERNE

8. COMISIA METODICĂ – MATEMATICĂ

9. COMISIA METODICĂ - FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE

10. COMISIA METODICĂ - ISTORIE-GEOGRAFIE-ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

11. COMISIA METODICĂ - EDUCAȚIE- FIZICĂ ȘI RELIGIE

12. COMISIA METODICĂ - PROTECȚIA MEDIULUI,  CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

13. COMISIA METODICĂ - INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

14. COMISIA  METODICĂ - „ELECTROTEHNICĂ – MECANICĂ - CONSTRUCŢII – T.I.C

/INFORMATICĂ”

15. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURARE CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

16. COMISIA DE PREGĂTIRE PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICĂ

17. COMISIA PENTRU PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANĂ

18. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

19. COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI

EXTRAŞCOLARE - SUBCOMISIA DIRIGINŢILOR

20. COMISIA DE CURRICULUM - SUBCOMISIA DE ORAR

21. COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII ȘI EVIDENŢA ABSENŢELOR

22. COMISIA PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

23. COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII ÎN CAMPUS



3

Obiective şi ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț
în anul şcolar 2012-2013

Ca stat membru a Uniunii Europene, România urmează să îndeplinească obiectivele strategice
ale Conferinţei anuale a  Consiliului European de la Stockholm:

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională;
 facilitarea accesului tuturor la educaţie şi la formare profesională;
 deschiderea sistemelor de educaţie şi de formare profesională spre societate.

Aceste schimbări necesită nu numai o transformare radicală a economiei europene, ci şi un
program de modernizare a sistemelor de educaţie şi de  formare profesională.

În conformitate cu strategia Ministerului Educaţiei Naționale de postaderare,  obiectivele
generale şi specifice care vizează învăţământul preuniversitar sunt:
1. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
2. Dezvoltarea învăţământului obligatoriu;
3. Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar;
4. Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectiva instituţională;
5. Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi
reperele europene în învăţământul preuniversitar;
6. Creşterea calităţii în educaţie şi în cercetare pentru formarea resurselor umane creative.

Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt
competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat
este imposibil de realizat fără un management adecvat al calităţii educaţiei din şcoala noastră.
Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele decenii
din Europa şi din lume, care stau la baza construirii sistemelor de management şi de asigurare a
calităţii din fiecare instituţie de învăţământ europeană, inclusiv a celor din România. Această
aliniere a managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” Piatra-Neamţ este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională,
din punct de vedere educaţional, a şcolii în sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca
absolvenţii noştri, beneficiarii direcţi ai acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită în competiţia
europeană universitară şi a forţei de muncă în care vor intra după terminarea şcolii.

Obiectivele generale ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț pentru anul
şcolar 2012-2013 au vizat următoarele aspecte ale activităţii şcolare:

• Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculumului
naţional şi local.

• Promovarea unui management al resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea calităţii şi
eficienţa activităţii în învăţământ.

• Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe
cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării- învăţării-
evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor.

• Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la
nivelul unităţilor de învăţământ.

• Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin
programe realizate de Inspectoratul Şcolar şi de Casa Corpului Didactic Neamţ.

• Susţinerea inovaţiei şi a creativităţii în școală prin derularea proiectelor educaţionale în colaborare
cu partenerii existenţi la nivel judeţean.

• Dezvoltarea de noi perspective în formarea continuă a resursei umane prin implementarea de
programe/proiecte educaţionale.

• Dezvoltarea resurselor umane în contextul dezvoltării educaţiei centrată pe competenţe prin proiecte
educaţionale şcolare şi extraşcolare.

• Dezvoltarea unei reţele de parteneriat cu includerea instituţiilor abilitate să dezvolte proiecte în
vederea îmbunătăţirii competenţelor de lectură în rândul elevilor.
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• Dezvoltarea de proiecte educaţionale de prevenire a absenteismului în școală.
• Consilierea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar în vederea accesului acestora la

proiecte de cooperare naţională sau de integrare europeană în cadrul programelor de dezvoltare a
resurselor umane.

• Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi comunicare)
la nivel local şi judeţean.

• Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile specifice ale
elevilor şi ale comunităţii locale.

• Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de
participare, grad de cuprindere, rată de abandon, rată de inserţie pe piaţa muncii etc.).

• Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi realizarea unei prognoze realiste privind
evoluţia populaţiei şcolare.

• Monitorizarea dezvoltării şi valorificării resurselor materiale şi de patrimoniu.
• Asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării proiectelor, a unui număr cât

mai mare de beneficiari.
• Promovarea imaginii școlii la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin proiecte de

cooperare şi parteneriat.
• Colaborarea cu autorităţile publice locale.
• Şcolarizarea elevilor şi reducerea absenteismului.
• Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi respectarea standardelor

naţionale/indicatorilor de performanţă.
• Evaluarea procesului de predare-învăţare.
• Asigurarea accesului școlii la programele de cooperare în educaţie finanţate din fonduri europene.
• Asigurarea transparenţei şi a unei bune imagini a şcolii

Promovarea unui învăţământ de calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii,
abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea
relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi
estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale
vor oferi un model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, capabili să se
integreze cu succes în viaţa comunităţii.

Principalele activităţi ale căror rezultate conduc la îmbunătățirea imaginii Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu” sunt:

• Organizarea şi derularea de concursuri şi proiecte educaţionale pentru preşcolari şi elevi.
• Realizarea schimburilor de experienţă cu parteneri din ţară şi străinătate.
• Desfăşurarea de activităţi suplimentare cu elevii, în vederea obţinerii de performanţe deosebite şi de

premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele naţionale.
• Desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi existenţa unui număr mare de elevi premianţi la

concursurile organizate.
• Existenţa unor cadre didactice care au derulat proiecte europene şi proiecte cu finanţare

nerambursabilă, ce pot constitui modele de bună practică.
• Colaborări eficiente cu instituţiile publice, cu partenerii sociali interni si externi.
• Implicarea în derularea programelor de dezvoltare profesională a managerilor şi a cadrelor didactice

din școală.

Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi
exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management cu scopul de a obţine rezultate care sa răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor
noştri (profesori,elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici.).
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ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

1. Atestat A.R.A.C.I.P. privind
nivelul calității educației oferite de
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
raportat la indicatorii de performanță din
standardele de calitate. S-au obținut
calificativelor Foarte Bine şi Excelent la
24 de indicatori de performanţă prevăzuţi
în HG 1534/2008. Atestatul are o
valabilitate de 5 ani, până în anul școlar
2016-2017.

2. Profilul şi specializările şcolii sunt
adaptate la cerințele de pe piaţa muncii

3. Existenţa unei bune baze
materiale, cu ateliere şi laboratoare
reabilitate şi dotate cu echipamente
moderne

4. Personal didactic şi auxiliar
competent, calificat şi profesionist

5. Implicarea cadrelor didactice in
elaborarea de materiale didactice
auxiliare, articole s.a.

6. Elevii au rezultate bune la
învăţătură, promovabilitate medie de
96,13% la sfârșit de an școlar 2012-2013.

7. Rezultate bune la concursuri şi
olimpiade şcolare, faza judeţeană şi
naţională, sesiuni de comunicări ştiinţifice
județene și naționale.

8. Titlul de ŞCOALĂ
EUROPEANĂ 2013, obținut pentru a
doua oară consecutiv.

9. Păstrarea Certificatului ECO-
ŞCOALA pentru 2 ani (2013-2015).

10. Preocupare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de învăţare: reamenajarea
spaţiilor unor cabinete şi laboratoare şi
dotarea cu echipamente moderne
(calculatoare, videoproiectoare, table
interactive, echipamente pentru patiserie,
material didactic adecvat şi modern).

11. Introducerea şi utilizarea
sistemului AEL, EVEX şi PROLANG

12. Bursa „Bani de liceu” motivează

PUNCTE SLABE

1. Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor.
2. Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi

faţă de problemele şcolii.
3. Absenteism ridicat în rândul elevilor din

învăţământul obligatoriu.
4. Populaţia şcolară provenită din familii cu

venituri mici.
5. Reticenţa la schimbare manifestată de unele

cadre didactice.
6. Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în

procesul instructiv-educativ.
7. Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul

didactic.
8. Lipsa altor resurse financiare (sponsori cu putere

financiară mare, comenzi pentru producţia de
diferite produse în atelierele şcolii) nu permite
realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul
managerial decât treptat;

9. Cheltuieli financiare mari de întreţinere şi
utilităţi în campusul şcolar având în vedere că
elevii aparţin altor unităţi şcolare
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elevii pentru a-şi continua studiile;
13. Parteneriate viabile şi eficiente cu

agenţi economici, Poliție, Jandarmerie,
Direcţia de Sănătate Publică s.a.

14. Activități de sustenabilitate pentru
proiectele cu finanţare europeană:
POSDRU ID 21273, POSDRU ID 34332,
POSDRU ID 57551, derulate de școală.

15. Derularea activităților proiectelor
Leonardo da Vinci și Grundtvig pentru
grupe de elevi și profesori din școală.

16. Cooptarea profesorilor şcolii ca
metodişti ISJ, beneficiind de experienţa
profesională a acestora.

17. Organizarea de cursuri de formare
continua a profesorilor în colaborare cu
ISJ NEAMŢ si C.C.D. Neamț.

18. Doi profesori membri în Comisia
Naţională de Specialitate (CNS) şi 3
profesori membri în Consiliul Consultativ
al ISJ Neamț.

19. Existenţa în şcoală a unui cabinet
psihopedagogic şi a doi psihologi.

20. Şcoala a funcţionat ca centru
pentru examenele pentru certificarea
competenţelor profesionale, bacalaureat,
titularizare.

21. Şcoala asigură condiţii optime
pentru instruirea practică săptămânală în
atelierele şi laboratoarele şcolii, precum şi
prin vizite de documentare la diferiţi
parteneri;

22. Preocupare constantă pentru
elaborarea, promovarea și mediatizarea
ofertei educaționale a şcolii.

23. Şcoala editează trimestrial
revista „Anotimpuri” şi în fiecare an
Anuarul şcolii, ambele publicații având
ISBN și fiind premiate anual .

24. Activităţi extracurriculare cu
rezultate deosebite la nivel judeţean şi
regional: Ansamblul folcloric
„Toporaşul”, trupa de teatru „Scenic”,
clubul EUROFAN, cenaclul
METAPHORA.
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OPORTUNITĂŢI
1. Creşterea asistenţei financiare din

partea Uniunii Europene prin
programe Phare, FSE, FEDR, POS-
DRU

2. Încurajarea unor noi forme de turism şi
valorificarea moştenirii istorice,
culturale, spirituale şi de tradiţie;

3. Disponibilitatea agenţilor economici
de a se implica în elaborarea de CLD-
uri şi CDŞ-uri;

4. Existenţa, la nivelul Consiliului Local a
unor programe de colaborare şi
parteneriat;

5. Existenţa Planurilor Regionale de
Acţiune pentru învăţământul
Profesional şi Tehnic (PRAI), a
Planurilor Locale de Acţiune pentru
Învăţământul profesional şi Tehnic
(PLAI) la nivel judeţean, iar la nivelul
şcolilor a Planurilor de Acţiune ale
Şcolilor (PAS).

6. Politica de finanţare pe bază de
programe a Uniunii Europene

7. Susţinerea unităţii şcolare de către
Primăria Piatra Neamţ

AMENINŢĂRI
1. Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor

zone rurale;
2. Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor

privind rolul lor de principal partener
educaţional al şcolii;

3. Instabilitate economică, scăderea ratei de
absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de
muncă;

4. Falimentul unor agenţi economici din zonă
datorită scăderii ponderii unor domenii de
activitate (mecanică, industrie textilă,
electronică şi automatizări).

5. Scăderea efectivelor  de elevi ca urmare a
indicelui scăzut de natalitate;

6. Creşterea costurilor pe care le presupune
cazarea în căminul şcolii şi gradul de ocupare al
acestuia în continuă scădere;

7. Starea economică şi socială modestă a
majorităţii familiilor din care provin elevii
determină o slabă preocupare pentru progresul
şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale
elevilor.

8. Nivelul de trai scăzut determină elevii
ciclului superior sa abandoneze şcoala pentru
a se încadra şi a sprijini material familia

9. Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani
ca urmare a scăderii ratei natalităţii.

10. Interesul scăzut al absolvenţilor de
învăţământ superior de a urma o cariera
didactică în învăţământul preuniversitar datorită
salarizării.

11. Resurse bugetare insuficiente datorită crizei
economice.

ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT

Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi
oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi de creşterea
ponderii liceului tehnologic, care pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea colegiului nostru:

 Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi
în şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin  morale a acestora;

 Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor
specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii eficienţei
acestora în cadrul formării continue;

 Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor
şi creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar;

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă
intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung;



8

 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile
locale, în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar;

 Antrenarea şi formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor
didactice în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea instituţională;

 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea
creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie;

 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru
diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar;

 Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor
didactice şi monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate;

 Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă,
laboratoare, cabinete, ateliere, bibliotecă);

 Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare
intelectuală a elevilor;

 Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa
muncii;

 Dezvoltarea programelor de furnizare de educaţie a adulţilor;
 Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială;
 Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de

dezvoltare a spiritului  şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă;
 Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare.

DOMENII / PRIORITĂŢI / OBIECTIVE

A. Management instituţional:

 Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul şcolii;
 Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare;
 Gestionarea eficientă a  resurselor materiale şi financiare;
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructuri;
 Gestionarea imaginii instituţiei;
 Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere profesională;
 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;
 Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de

activitatea didactică din unitatea şcolară;
 Iniţierea şi promovarea unor programe complexe  educative şi a unor parteneriate la nivel

local, regional, naţional şi internaţional.

B. Management educaţional:

 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii;
 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi

a conţinuturilor  vizate de curricula şcolară;
 Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;
 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor

educaţionale şi a asigurării calităţii în învăţământ;
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 Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea acoperirii
necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat;

 Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin
programele Comenius şi Grundtvig;

 Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii
LLP în vederea realizării unor proiecte;

 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;
 Corelarea ofertei IPT de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” cu nevoile de calificare.

C. Managementul calităţii:
 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă

aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;
 Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu

evaluarea internă a unităţii;
 Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii  procesului de învăţământ.

OBIECTIVE ASUMATE
DE COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU",

PIATRA-NEAMŢ PRIN PLANUL MANAGERIAL,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Obiectivele generale ale Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu", Piatra-Neamţ pentru
anul şcolar 2012-2013 au fost:

Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată
pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-
evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor.

Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor
aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.

Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile
specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale.

Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori specifici
(rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon, rată de inserţie pe piaţa muncii etc.).

Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele
curriculumului naţional şi local.

Promovarea unui management al resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea
calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ.

Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi realizarea unei prognoze realiste
privind evoluţia populaţiei şcolare.

Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de construcţii,
reabilitări şi dotări de aşa manieră încât resursele financiare să fie utilizate cu maximum de eficienţă
şi eficacitate.

Monitorizarea dezvoltării şi valorificării resurselor materiale şi de patrimoniu.
Sprijinirea unităţilor şcolare în acţiuni de recrutare şi încadrare cu personal didactic/ didactic

auxiliar şi nedidactic cu respectarea normelor metodologice în vigoare.
Evaluarea activităţii manageriale a inspectorilor şcolari şi a directorilor şi motivarea

performanţelor profesionale.
Stabilirea strategiei de coordonare a activităţii de formare continuă şi de perfecţionare a

cadrelor didactice, a directorilor şi a inspectorilor în anul şcolar 2012-2013.
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Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin
programe realizate de ISJ şi de Casa Corpului Didactic.

Coordonarea şi monitorizarea perfecţionării cadrelor didactice pentru evoluţia în carieră prin
grade didactice şi activităţi de perfecţionare o dată la cinci ani.

Consilierea cadrelor didactice, în vederea accesului acestora la proiecte de cooperare
naţională sau de integrare europeană în cadrul programelor de dezvoltare a resurselor umane.

Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi
comunicare) la nivel local şi judeţean.

Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare
de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei.

Asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării proiectelor, a unui
număr cât mai mare de beneficiari.

Asigurarea unui cadru al calităţii implementării proiectelor prin consilierea beneficiarilor
respectiv monitorizarea/evaluarea şi diseminarea activităţilor.

Dezvoltarea de noi perspective în formarea continuă a resursei umane prin implementarea de
programe/proiecte educaţionale.

Dezvoltarea resurselor umane în contextul dezvoltării educaţiei centrată pe competenţe prin
proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare.

Dezvoltarea de proiecte educaţionale de prevenire a absenteismului în unităţile şcolare.
Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin

proiecte de cooperare şi parteneriat.
Şcolarizarea elevilor şi reducerea absenteismului.
Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi respectarea standardelor

naţionale/indicatorilor de performanţă.
Evaluarea procesului de predare-învăţare.
Perfecţionarea personalului din învăţământ.
Asigurarea accesului şcolilor la programele de cooperare în educaţie finanţate din fonduri

europene.
Asigurarea transparenţei şi a unei bune imagini a şcolii în mass-media.
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REZULTATE  LA  OLIMPIADE  ŞI  CONCURSURI ŞCOLARE
2012- 2013

Elevii şcolii au obţinut , în anul şcolar 2012- 2013  rezultate bune şi foarte bune după cum reiese din
situaţia următoare :

A. OLIMPIADE ŞCOLARE

PROFIL DISCIPLINA FAZA LOCALĂ FAZA JUDEŢEANĂ FAZA NAŢIONALĂ

Partici
panţi

Premiaţi
Locul I,II,

III
menţiune

Participa
nţi

Premiaţi
Locul I,II,

III
menţiune

Participa
nţi

Premiaţi
Locul I,II,

III
menţiune

R
ES

U
R

SE
  Ş

I  
PR

O
TE

C
ŢI

A
M

ED
IU

LU
I

R
ES

U
R

SE
  Ş

I  
PR

O
TE

C
ŢI

A
M

ED
IU

LU
I

Clasa a XI-a –
tehnician ecolog şi
protecţia calităţii
mediului

12 8 8 3 - -

Clasa a XII-a –
tehnician ecolog şi
protecţia calităţii
mediului

12 11 11 4 1 1

Clasa a XI-a –
tehnician analize
produse alimentare

13 10 10 4 1 1

Clasa a XII-a –
tehnician analize
produse alimentare

9 7 7 2 - -

Clasa a XI-a
tehnician în
gastronomie

19 13 13 3 - -

TOTAL RESURSE
NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI

65 49 49 16 2 2

TE
H

N
IC

Clasa a XI –a –
tehnician tehnică de
calcul

5 3 3 - - -

Clasa a XI- a-
tehnician
telecomunicaţii

4 1 1 - - -

Clasa a XI- a-
tehnician designer
vestimentar

5 4 4 2 1 -

Clasa a XI –a -
tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii

3 2 2 1 1 -
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Clasa a XI- a-
prelucrări pe maşini
cu comandă
numerică

3 2 2 - - -

Clasa a XII-a
tehnician
mecatronist

3 2 2 - - -

Clasa a XII-a –
tehnician tehnică de
calcul

- - - - - -

Clasa a XII-a –
tehnician
telecomunicaţii

4 2 2 - - -

Clasa  a XII-a
tehnician designer
vestimentar

4 3 3 2 1 1

Clasa a XII-a
tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii

2 1 1 - - -

TOTAL TEHNIC 33 20 20 5 3 1

D
IS

C
IP

LI
N

E 
D

E
C

U
LT

U
R

Ă
G

EN
ER

A
LĂ

Engleză 8 - - - - -

Franceza - - - - - -
Chimie 7 2 2 - - -
Biologie 4 - - - - -
Geografie 16 10 10 - - -
TOTAL DISCIPLINE
CULTURĂ
GENERALĂ

35 12 12 - - -

TO
TA

L
ŞC

O
A

LĂ 133 81 81 21 5 3

B. CONCURSURI ŞCOLARE

1. Olimpiada de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
ETAPA JUDEŢEANĂ: Menţiune- Baicu Flavius, 11A (prof. Claudia Văideanu).

2. Concursul INFOMATRIX
ETAPA NAŢIONALĂ:  Locul III- Buştihan Oana, 11 A (prof. Claudia Văideanu).

3. Concursul de Matematică Aplicată (profil tehnic) Adolf  Haimovici
ETAPA  JUDEŢEANĂ
LOCUL  I : Gavril Anastasia,11 B (prof. Magdalena Lefter)
LOCUL III :Rîbca Iuliana, 12H (prof. Daniela Diaconu)
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ETAPA NAŢIONALĂ
LOCUL II şi Medalia de argint - Gavril Anastasia,11 B (prof. Magdalena Lefter) .

4.  Concursul Naţional de Chimie ,,Magda Petrovanu” organizat la Universitatea ,,
Al.I.Cuza”   Facultatea de Chimie, Iaşi

Menţiune Herciu Valentin-Marius - clasa 12 G   (prof.Camelia Andriescu).

5. Concursul Naţional de Chimie „ Petru Poni”(tehnic)
ETAPA JUDEŢEANĂ
LOCUL I : Săculţeanu Nicoleta, 10 A;Rîbca Iuliana ,12 H (prof. Camelia Andriescu)
LOCUL II: Apetrei Andrei, 9F (prof. Felicia Maftei)
LOCUL III: Borcea Francesca, 10A(prof. Camelia Andriescu).

6. Concurs Naţional „Ştiu  şi  aplic”- Securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde
de pe băncile şcolii !

Etapa naţionala– Iaşi, 6-10 mai 2013
Elevi: Donciu Gheorghe, Nica Laura, Pricop Mădălina, clasa x – locul I la faza judeţeană şi
participare la faza naţională,  prof. Agafitei Ana Maria

Scutariu Cristina, Crăciun Diana, Laiu Ştefana, clasa X D - LOCUL II la faza
judeţeană şi participare la faza naţională, prof.Pârlea Eugenia

C. CONCURSURI SPORTIVE

1.Volei  feminin şi masculin– Locul IV– municipiu – antrenor prof. Gabriel Câmpescu
2. Fotbal băieţi – Locul II (în grupă) – municipiu – antrenor prof. Livia Nicolae
3. Tenis de masă - Locul I – Marius Tofan - faza  municipală - antrenor prof. Livia

Nicolae
4. Tenis de masă - Locul II– Marius Tofan - faza judeţeană - calificare la natională-

antrenor prof. Livia Nicolae
5. Campionatul de minifotbal(băieţi) organizat de Zilele Jandarmeriei:LOCUL III-

antrenor prof.Livia Nicolae
6. Baschet băieţi: 1.Centenarul Colegiului „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ:- locul

III(căpitan de echipă, Ştefan Teleucă, XII A; antrenor prof. Dan Forman );
7.Cupa Cocoşul de aur(aruncări la coş): locul II – echipa: Mihai Ivanciu, XII K , Ştefan

Teleucă, XII A (antrenor: prof. Dan Forman); 7.Cupa Vladimir Laşcu, - locul II (căpitan
de echipă: Ştefan Teleucă,XII A; antrenor:prof. Dan Forman);

8. Box: 1.Turneul Internaţional Memorialul Iosif Mattes (cat.64 Kg):locul III-Alexandru
Grigora,XI K(antrenor: prof.Gabriel Câmpescu); 2. Cupa Ceahlăul, ed. a XXI-a, (cat. 64
kg.):locul II-Alexandru Grigora,XI K(antrenor: prof.Gabriel Câmpescu).
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SITUAŢIA ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

1. SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII PE CLASE DE LICEU:

Promovabilitate maximă: 100,00% (9E, 9H, 9I, 9K, 9L)
Promovabilitate minimă : 85,71% (9B)

Promovabilitate medie: 94,67%

Promovabilitate maximă: 100,00%% (10A, 10B, 10C, 10E, 10K, 10M)
Promovabilitate minimă : 87,50% (10H)

Promovabilitate medie: 96,18%
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Promovabilitate maximă: 100 % (11A, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11K, 11L)
Promovabilitate minimă : 81,82% (11D)

Promovabilitate medie: 97,12%

Promovabilitate  100 % (12 A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M)
Promovabilitate minimă : 91,67% (12N)

Promovabilitate medie: 98,79%
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Promovabilitate medie: 100%

COMPARAȚIE PROMOVABILITATE
( anul școlar 2012-2013 cu anul școlar  2011-2012 )
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Promovabilitate medie: 100,00%

AN DE COMPLETARE SERAL

Promovabilitate medie: 94,44%
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Promovabilitate medie: 91,67%

Promovabilitate maximă 95,45 % (13B srp)
Promovabilitate minimă : 90,48% (13A srp)

Promovabilitate medie: 92,97%
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Promovabilitate maximă 100 % (14B srp)
Promovabilitate minimă : 95,65% (14A srp)

Promovabilitate medie: 97,83%

Promovabilitate maximă 100 % (11A FR)
Promovabilitate minimă : 75,00% (9A FR)

Promovabilitate medie: 87,50%
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Promovabilitate maximă: 100% (2TA)
Promovabilitate minimă : 84,62% (1TB)

Promovabilitate medie: 92,98%
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C. SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013

Series1
IX

83.87
12%

Series1
X

64.71
10%Series1

XI
55.29
8%

Series1
XII

72.41
11%Series1

X școala
profesională

53.27
8%

Series1
XIII RP
82.92
12%

Series1
XII an  de

completare
seral
61.17
9%

Series1
XII an  de

completare
seral R.P.

59.68
9%

Series1
XIII an  de

completare
seral R.P.

52.76
8%

Series1
XIV an  de

completare
seral R.P.

47.04
7%

Series1
Liceu FR

11.96
2%

Series1
Scoala

postileală
29.17
4%

Total absențe/elev
- număr absențe, procentaj
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Nr. total absenţe/elev Nr.  absenţe
nemotivate/elev

anul școlar 2011-2012 78.18 25.86
anul școlar 2012-2013 60.24 21.60

anul școlar 2011-
2012, Nr. total
absenţe/elev,

78.18

anul școlar 2011-
2012, Nr.
absenţe

nemotivate/elev,
25.86

anul școlar 2012-
2013, Nr. total
absenţe/elev,

60.24

anul școlar 2012-
2013, Nr.
absenţe

nemotivate/elev,
21.60

anul școlar
2011-2012

Comparație absențe pentru anul școlar 2012-2013 cu absențele
din anul școlar 2011-2012
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL
DE BACALAUREAT 2013

Procentul de promovabilitate pe şcoală pentru elevii din anul școlar 2012-2013,
seria curentă a fost 31,45%, comparativ cu 56% procentul pe judeţ

49

54

Promoția anterioară

Reuşiţi

Respinşi

106

231

Promoția curentă

Reuşiţi

Respinşi
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ELEVII CARE AU REUŞIT LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
PE DISCIPLINE – Promoție curentă
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ELEVII CARE AU FOST RESPINŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
PE DISCIPLINE – Promoție curentă
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Total reuşiţi şi respinşi – Promoție curentă
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
PE DISCIPLINE – Promoție curenta și anterioară

Nr.
crt. Specializare

Învăţământ Promoţia
curentă

Restan
ţieri

Reusiţi Respinsi

Zi Seral F.R. 6-
6,99

7-
7,99

8-
8,9

9-
9,99

Total
reuşiţi <5 5-

5,99
Elimi
naţi

Neprez
entaţi

Total
respinşi

1. Matematica-Informatica 29 0 0 24 5 13 7 4 0 24 5 0 0 0 5
2. Stiinte ale Naturii 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
3. Stiinte Sociale 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3

4.
Tehnician analize produse
alimentare 55 0 0 44 11 15 2 1 0 18 24 6 0 7 37

5. Tehnician chimist de laborator 21 0 0 16 5 2 2 0 0 4 14 2 0 1 17
6. Tehnician de telecomunicatii 28 0 0 19 9 11 3 0 0 14 8 3 0 3 14

7.
Tehnician desenator pentru
constructii si instalatii 10 0 0 7 3 1 1 0 0 2 3 0 0 5 8

8. Tehnician designer vestimentar 33 0 0 16 17 7 1 1 1 10 12 6 0 5 23

9.
Tehnician ecolog si protectia
calitatii mediului 53 0 0 42 11 19 4 8 0 31 9 6 0 7 22

10. Tehnician electrotehnist 19 0 0 13 6 4 0 0 0 4 13 1 0 1 15
11. Tehnician in chimie industriala 17 0 0 14 3 0 0 0 0 0 13 0 0 4 17

12.
Tehnician in constructii si lucrari
publice 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 9 1 0 4 14

13. Tehnician in gastronomie 47 19 0 66 0 10 6 7 2 25 24 4 0 13 41

14.
Tehnician in industria
alimentara 15 13 0 25 3 2 0 0 0 2 15 1 0 10 26

15. Tehnician in industria textila 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

16.
Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

17. Tehnician mecatronist 10 0 0 9 1 0 0 0 0 0 7 0 0 3 10
18. Tehnician metrolog 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

19. Tehnician operator procesare 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2
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text imagine

20.
Tehnician operator tehnica de
calcul 34 0 0 19 15 10 6 0 1 17 11 4 0 2 17

21.
Tehnician prelucrari pe masini
cu comanda numerica 9 0 0 9 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 8

Total 403 33 4 337 103 97 33 21 4 155 180 34 0 71 285
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NOTELE OBȚINUTE DE PROMOȚIA CURENTĂ DE ELEVI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
PE DISCIPLINE

Nr.
crt. Specializare

Reusiţi Respinsi
6-

6,99
7-

7,99
8-

8,9
9-

9,99
Total

reuşiţi <5 5-
5,99

Elimi
naţi

Neprez
entaţi

Total
respinşi

1. Matematica-Informatica 10 7 4 0 21 3 0 0 0 3

2.
Tehnician analize produse
alimentare 8 2 1 0 11 21 6 0 6 33

3. Tehnician chimist de laborator 0 1 0 0 1 13 1 0 1 15
4. Tehnician de telecomunicatii 8 1 0 0 9 5 2 0 3 10

5.
Tehnician desenator pentru
constructii si instalatii 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7

6. Tehnician designer vestimentar 1 0 1 1 3 8 0 0 5 13

7.
Tehnician ecolog si protectia
calitatii mediului 14 4 7 0 25 5 5 0 7 17

8. Tehnician electrotehnist 1 0 0 0 1 11 0 0 1 12
9. Tehnician in chimie industriala 0 0 0 0 0 11 0 0 3 14

10.
Tehnician in constructii si lucrari
publice 0 0 0 0 0 9 1 0 4 14

11. Tehnician in gastronomie 10 6 7 2 25 24 4 0 13 41

12.
Tehnician in industria
alimentara 1 0 0 0 1 14 0 0 10 24

13. Tehnician mecatronist 0 0 0 0 0 7 0 0 2 9

14.
Tehnician operator tehnica de
calcul 4 3 0 1 8 7 2 0 2 11

15.
Tehnician prelucrari pe masini
cu comanda numerica 0 1 0 0 1 4 0 0 4 8

Total 57 25 20 4 106 144 21 0 66 231
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013, Catedra  de Limba şi literatura română din colegiul nostru şi-a
stabilit, prin Planul managerial anual de muncă (concretizat apoi în graficele de activităţi
de pe cele două semestre), următoarele obiective, vizând sporirea eficienţei demersului
instructiv-educativ şi atingerea standardelor educaţionale în domeniul disciplinei noastre:

1. perfecţionarea pregătirii metodico-ştiinţifice a profesorilor; evaluarea activităţii
desfăşurate;

2. creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi a randamentului şcolar în
vederea

atingerii standardelor educaţionale;
3. educarea civică şi estetică a elevilor;
4. sprijinirea activităţii generale a şcolii; sporirea contribuţiei fiecărui profesor de

limba şi
literatura română la creşterea prestigiului unităţii noastre, în special, şi a
învăţământului, în ansamblu.

În urma retrospectivei asupra activităţii desfăşurate de membrii catedrei în anul şcolar
2012-2013, se evidenţiază preocuparea profesorilor de limba şi literatura română din colegiul
nostru pentru:

 dezbaterea şi analizarea în şedinţele de catedră a planurilor de învăţământ, a programelor şi a
manualelor şcolare alternative, a prevederilor programului din săptămâna Să ştii mai multe,
să fii mai bun!, a metodologiei şi a calendarului de desfăşurare a bacalaureatului 2013 (
inclusiv simularea acestuia), a precizărilor MECTS vizând testarea iniţială a elevilor;

 proiectarea riguroasă a activităţii catedrei şi a curriculei, conform orientărilor metodologice
transmise de MECTS şi de ISJ Neamţ, dar şi în raport cu specificul claselor;

 participarea activă la consfătuirea cadrelor didactice, la cercurile pedagogice şi la comisiile
metodice, în acestea din urmă deplasându-se accentul pe activităţile practice, demonstrative,
favorizând un mai eficace şi mai rapid transfer al bunelor practici în procesul instructiv-
educativ:

- în cadrul activităţilor comisiei metodice s-a urmărit o mai judicioasă corelare
a
acţiunilor propuse cu particularităţile psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor şi cu
standardele educa-
ţionale vizate. Au fost susţinute activităţi de mare diversitate şi cu un conţinut bogat, care au
îmbinat tradiţia cu inovaţia, după cum urmează:

a) au fost prezentate următoarele referate metodice, statistici, rapoarte, materiale informative:

1. prof. Oana Airinei: Informare cu privire la stadiul pregătirii elevilor din  anii terminali de
liceu, în urma susţinerii examenelor de simulare a bacalaureatului. Măsuri remediale - în
comisia metodică din 24. 04. 2013; Referat: Tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei
în învăţare la orele de literatura română - în comisia metodică din 22. 05. 2013;
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2. prof. Gabriela Baba: Informare cu privire la rezultatele obţinute de către elevi la testele de
evaluare iniţială - în şedinţa din 31.10.2012; Informare bibliografică de interes didactic - în
comisia metodică din 10. 12. 2012; Referat: Modalităţi de eficientizare a comunicării
didactice la orele de limba şi literatura română - în comisia metodică din 22. 05. 2013;

3. prof.  Daniela Blaga: Referat: Competenţele elevului în contextul actualului profil de
formare european - în comisia metodică din 10. 12. 2012; Referat: Proiectele educaţionale şi
activităţile extracurriculare la limba şi literatura română – prezentat în cadrul Cercului
pedagogic al profesorilor de limba română găzduit de şcoala noastră, în data de 25. 03. 2013;
Informare bibliografică de interes didactic - în comisia metodică din 22. 05. 2013;

4. prof. Viorica Borşuc: Informare bibliografică de interes didactic- în comisia metodică din
06. 03.2013;

5. prof. Raluca Orza: Informare cu privire la rezultatele obţinute de către elevii noştri la
examenul de bacalaureat 2012 – proba scrisă de limba şi literatura română - în şedinţa de
catedră din 31.10.2012; Planul managerial al Catedrei pe anul şcolar 2012 / 2013 şi Graficul
de activităţi ale Catedrei pe semestrul I al anului  şcolar 2012 / 2013- în şedinţa de catedră
din 31.10.2012; Prezentare-dezbatere: Examenele naţionale 2012. Statistici, rezultate, măsuri
remediale pentru 2013 – în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba română
găzduit de Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, în data de 19. 11. 2012; Raport – dezbatere
privind activitatea desfăşurată de membrii Catedrei în sem. I al anului şcolar 2012-2013
pentru atingerea standardelor educaţionale prin orele de limba şi literatura română. Măsuri
ce se impun pentru obţinerea de performanţe superioare de către elevi - în comisia metodică
din 06. 03.2013; Prezentare-dezbatere: Relaţia profesor – elev – bibliotecar – carte. Aspecte
practice –în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba română găzduit de şcoala
noastră, în data de 25. 03. 2013; Referat: Competenţele cadrului didactic potrivit noilor
politici educaţionale prevăzute de documente şi reglementări elaborate la nivel european - în
comisia metodică din 24. 04. 2013;

6. prof. Cristina Popa: Referat-dezbatere: Proiectele educaţionale şi activităţile
extracurriculare la limba şi literatura română – prezentat în cadrul Cercului pedagogic al
profesorilor de limba română găzduit de şcoala noastră, în data de 25. 03. 2013; Referat:
Tehnici de învăţare prin cooperare în contextul claselor de liceu tehnologic. Aspecte practice
- în comisia metodică din 24. 04. 2013; Tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în
învăţare la orele de literatura română - în comisia metodică din 22. 05. 2013;

7. prof. dr. Popovici Adriana: Informare bibliografică şi microexpoziţie de carte didactică –
Serie de autor prezentată în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba română
găzduit de şcoala noastră, în data de 25. 03. 2013; Informare bibliografică de interes didactic
- în comisia metodică din 22. 05. 2013;

8. prof. Gianina Sava: Informare bibliografică de interes didactic - în comisia metodică din
24. 04. 2013

9. prof. Olimpia Sima: Raport - dezbatere privind activitatea desfăşurată de membrii Catedrei
în anul şcolar 2011-2012 pentru atingerea standardelor educaţionale prin orele de limba şi
literatura română. Măsuri ce se impun pentru obţinerea de performanţe superioare de către
elevi − în şedinţa de catedră din 31.10.2012; Prezentarea publicaţiilor şcolii: Anuarul şi
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revista ,,Anotimpuri’’– în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba română găzduit
de şcoala noastră, în data de 25. 03. 2013;

b) s-au desfăşurat lecţii deschise demonstrative:
1. Cartea – obiect şi subiect al cunoaşterii – lecţie-atelier, la clasa a X-a I (prof. Gabriela

Baba ) – în în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba română găzduit de şcoala
noastră, în data de 25. 03. 2013;

2. Viziune despre lume, teme şi motive, concepţia despre artă în literatura paşoptistă – lecţie de
recapitulare şi sistematizare, la clasa a XI-a C (prof. Cristina Popa) – în comisia metodică
din 6.03.2013;

3. Genul epic – lecţie de recapitulare şi sistematizare, la clasa a X-a E (prof. dr. Adriana
Popovici) – în comisia metodică din 9.05.2012;

 punerea în valoare a potenţialului intelectual şi creativ propriu, precum şi valorificarea experienţei didactice
şi pedagogice personale, intrând astfel în circuitul schimbului de bune practici prin:

- participarea cu lucrări la diferite manifestări profesional-ştiinţifice de specialitate şi
culturale, work-shopuri şi focus-grupuri, precum:

1) Seminarele şi work-shopurile internaţionale desfăşurate în Cipru (prin
Programul de Mobilitate EUROPASS Comunication Skills-PLM), în perioada 7-22
iunie şi finalizate cu redactarea unei publicaţii cu modele de bune practici înregistrate
cu ISBN − prof. Cristina Popa;

2) Conferinţa Internaţională a Proiectului SchoolMed: European
Partnership On School Mediation organizată de Q.O. Flacco Liceo Classico Statale in
Potenza, Italia, 6-7 iunie 2013 – prof. Raluca Orza;

c) Seminarul Internaţional Open Space Technology- Egalitate de şanse şi de gen în
România desfăşurat la Piatra-Neamţ, în perioada 29 noiembrie – 02 decembrie 2012 şi
finalizat cu elaborarea unui curs online Şcoala incluzivă – o necesitate în educaţia actuală
(postat pe website-ul proiectului www.equal.ro); cursul va fi acreditat şi se va desfăşura în
sistem blended learning, prin utilizarea platformei proiectului – prof. Raluca Orza;

3) Simpozionul Internaţional Educaţia în context european Bistriţa-Năsăud −
prof. Raluca Orza a participat cu lucrarea Metode alternative de evaluare  la ora de
limba şi literatura română, publicată în CD-rom cu titlul Cetăţenie europenă şi
educaţie, înregistrat cu ISBN;

4) Simpozionul Internaţional Educaţia interculturală −o opţiune în
promovarea strategiilor de integrare şi incluziune a copiilor cu CES, organizat de
Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria − au participat cu
lucrări în domeniu prof. Raluca Orza şi prof. Cristina Popa; lucrările au fost publicate
în culegerea Cetăţenie europeană şi educaţie, înregistrată cu ISBN 978-973-126-491-
2;

5) Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice (cu par-ticipare
internaţională) ,,Ştefan Procopiu ’’,  Piatra-Neamţ 2013, organizat de colegiul nostru,
în colaborare cu ISJ Neamţ şi Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ Iaşi, unde, la  secţiunea
Metodico-Ştiinţifică,  prof. Gabriela Baba a prezentat lucrarea: Tradiţionalism,
modernism, postmodernism, prof. dr. Adriana Popovici – lucrarea: Dificultăţi lexicale
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şi referenţiale în predarea limbii şi literaturii române – astăzi, iar prof. Cristina Popa
a prezentat o lucrare cu caracter metodic transdisciplinar;

6) Simpozionul Naţional Adaptarea curriculară la particularităţile elevilor,
premisă a reuşitei didactice, organizat de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Bistriţa în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei − prof. Oana Airinei a participat cu lucrarea
Perspective curriculare şi modalităţi de predare-învăţare-evaluare la ora de limba şi
literatura română;

7) Simpozionul Naţional Tradiţionalism vs. modernism – Strategii abordate
în demersul didactic actual, organizat de Şcoala Gârcina − prof. Raluca Orza şi prof.
Oana-Mihaela Airinei au participat cu lucrări de specialitate publicate în antologia
înregistrată cu ISBN 978-973-0-13985-3;

8) Simpozionul Naţional Optimizarea procesului instructiv-educativ şi
recuperator vizând integrarea şcolară a copiilor cu CES, organizat de Şcoala
Specială Cluj – în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca − prof. Daniela Blaga a participat cu
lucrarea Proiect de asistenţă pentru copiii cu nevoi speciale;

9) Proiectul educaţional judeţean Respectă limba română!, organizat de Şc.
Iacob Mureşianu Braşov, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Univ. Transilvania
Braşov − prof. Daniela Blaga a participat cu lucrarea Sănătatea limbii române.

10) Simpozionul Interregional Creaţia eminesciană - operă deschisă 2013,
organizat de Colegiul Naţional Roman-Vodă Roman − prof. Daniela Blaga a participat
cu lucrarea Salvarea prin triadă: Eminescu, Iubirea şi Natura.

- elaborarea de articole şi lucrări de specialitate şi de cultură generală şi
publicarea lor în revista Anotimpuri (prof. Gabriela Baba – rubrică permanentă sub
genericul: Varia – Repere din toponimia românească; prof. Daniela Blaga – rubrică
permanentă Ca un fagure de miere, dar şi cronici şi recenzii literare, prof. Cristina Popa,
Adriana Popovici, Oana Airinei, Raluca Orza şi Olimpia Sima), în Anuarul colegiului (prof.
Oana Airinei, Gabriela Baba, Daniela Blaga, Raluca Orza, Cristina Popa, Adriana Popovici,
Olimpia Sima) în Apostolul (prof. dr. Adriana Popovici – Elevul pseudocibernetic şi Oţiosul
calvar sau istoria şi memoria) sau în Convorbiri literare, (prof. dr. Adriana Popovici –
studiile Mitică.Rică.Fănică. Onomastica personajului caragialian şi Un ,,deus ex machina’’
greu de crezut);

- iniţierea sau participarea la derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale
sau cultural-literare, precum:

1)Concursul Naţional  Dor de poezie – parteneriat cu Colegiul Tehnic
Petru Poni Roman (prof. Olimpia Sima şi prof. Daniela Blaga);

2)Concursul Naţional de Creaţie Calistrat Hogaş (ediţia a IV-a,
2013) – parteneriat cu Colegiul Naţional Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ (prof. Gabriela Baba şi prof.
Raluca Orza);

3) Concursul Naţional Codrule, codruţule – parteneriat cu Clubul Copiilor
Tg. Neamţ (prof. Raluca Orza);

4) Concursul Internaţional Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre
– parteneriat cu Şcoala Bogdan Petriceicu Hasdeu Iaşi (prof. Raluca Orza);
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5) Concursul Naţional de Interpretare Teatrală, Creaţie Literară şi Creaţie
Jurnalistică Tudor Muşatescu – parteneriat cu Palatul Copiilor Piteşti, jud. Argeş
(prof. Olimpia Sima,  prof. Raluca Orza);

6) Concursul Naţional de creaţie jurnalistică şi artă fotografică Tineri
Juranlişti în devenire – parteneriat cu Palatul Copiilor Piteşti, jud. Argeş (prof.
Olimpia Sima, prof.  Raluca Orza);

7) Concursul Regional Cultural Artistic cu tema: Repere culturale româneşti
– parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr. 24 Galaţi (prof. Raluca Orza);

8) Concursul Internaţional Tărâmul copilăriei – parteneriat cu Colegiul
Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria (prof. Raluca Orza);

9) Concursul Naţional Prietenii lecturii – parteneriat cu Colegiul Naţional
Petru Rareş Beclean, Bistriţa (prof. Raluca Orza);

10) Concursul Naţional de Creaţie Literar-Artistică Lucian Blaga – spirit
european – parteneriat cu Colegiul Naţional Avram Iancu, Ştei-Bihor (prof. Daniela
Blaga)

11) Concursul Internaţional de Creaţie Literară Basmele Europei –
parteneriat cu Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean, Bistriţa (prof. Cristina Popa);

12) Concursul Judeţean România: între realitate şi ficţiune – parteneriat cu
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Cluj-Napoca

13) Proiectul cultural transdiciplinar Istorie şi tradiţie locală (limba română,
istorie, geografie, religie, etnografie, folclor), derulat de membri ai Catedrei pe
parcursul săptămânii Să ştii mai multe, să fi mai bun!, rezultatul constând în portofolii
tematice individuale realizate în urma activităţii de documentare în biblioteci, în
diverse instituţii de cultură şi pe teren. S-au remarcat elevii claselor X A, X C, IX E,
H şi XI D.

14) Proiectul Eco-Şcoala Yre- Tineri reporteri pentru mediul înconjurător,
elevii Handaric George şi Leonte Andreea, XI E, au realizat reportajul SOS-Perla
Moldovei; elevele Alistărică Diana şi Boanţă Diana, X C, reportajul Împreună, pentru
o lume mai... curată publicate pe site-ul http://ccdg.ro (coordonatoare, prof. Daniela
Blaga şi prof. Raluca Orza), iar prof. dr. Adriana Popovici a elaborat un chestionar, a
coordonat aplicarea lui şi a realizat antologia Te-am visat.../ I Dreamt of You..;

15) Proiectul Imaginea codrului în lirica eminesciană realizat, în cadrul
evenimentelor Eco-Şcoala – LeaF (Learning about forest) - SĂ INVĂŢAM
DESPRE PĂDURE, alături de elevii cl. a X-a C (coordonator, prof. Raluca Orza);

16) Parteneriatul cu Biblioteca Judeţeană ,,G. T. Kirileanu’’ Neamţ (prof.
Cristina Popa şi Gabriela Baba), în cadrul căruia s-au organizat diferite acţiuni;

17) Parteneriatul cu Centrul Antidrog încheiat de către instituţia noastră şi
concretizat în dezbateri-seminar pe tema Prevenirea consumului de droguri, a
violenţei şi egalitatea de şanse în educaţie şi informare. Acţiunile s-au desfăşurat în
data de 30 aprilie şi au implicat elevi din cl. a IX-a D şi a X-a I ( coordonator, prof.
Gabriela Baba);
- frecventarea cursurilor de formare, după cum urmează:

1) Cursurile COMPAS, furnizor- Universitatea Transilvania Braşov, 90 de
credite profesionale transferabile. (prof. Oana Airinei, Gabriela Baba, Daniela Blaga,
Raluca Orza, Cristina Popa);

2) Cursurile Proiectului Formarea continuă a profesorilor de Limba
Română în societatea cunoaşterii, POSDRU/87/1.3/S/63576, 50 de credite
transferabile. .(prof. Oana Airinei, Gabriela Baba, Raluca Orza, Cristina Popa);

3) Cursurile Programului de formare continuă cu tema Educaţie pentru
informaţie în medii rurale defavorizate. Promovarea inovaţiei pedagogice-C.D.I.
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organizat de ISJ Neamţ şi CCD Neamţ, în perioada 15.02-17.02. 2013. (prof. Raluca
Orza şi prof. Cristina Popa);

4) Cursurile Programului de formare Sprijin pentru unităţile şcolare în
implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei – POSDRU
55668, desfăşurat la CNRV Roman,  cu durata de 18 ore, 4 credite transferabile. (prof.
Raluca Orza)

5) Cursurile Programului de formare continuă Învăţarea şi temperamentul
şcolarilor organizat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Bucureşti, în perioada 26.05. 2012 - 07.04. 2013, 17 credite profesionale transferabile;
(prof. Raluca Orza şi Cristina Popa);

6) Modulul de formare în domeniul antreprenorial organizat de Camera de
Comerţ şi Industrie Neamţ, desfăşurat la Gura Humorului (prof. Cristina Popa, prof.
dr. Adriana Popovici);

7) Cursul Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru
învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare, organizat de
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi desfăşurat la CCD Neamţ, 15 credite
transferabile. (prof. Daniela Blaga)

8) Cursurile Programului de formare profesională pentru ocupaţia de
Designer Pagini Web, modulul 2-Fundamente ale designului Web – HTML/CSS,
furnizor de formare: SC PREGTIC SRL, program derulat pe parcursul lunii iulie, la
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ. (prof. Raluca Orza)

- participarea la acţiunile de formare continuă şi de perfecţionare profesional-
ştiinţifică şi metodică pentru obţinerea gradelor didactice, prin susţinerea inspecţiilor curente pentru
obţinerea gradului didactic I (prof. Daniela Blaga), la care s-au obţinut numai calificative de foarte bine,
precum şi promovarea colocviului pentru accederea la pregătirea lucrării ştiinţifico-metodice pentru
acordarea gradului didactic I (prof. Oana Airinei);

- înscrierea la masterat şi parcurgerea primului an (prof. Gabriela Baba);
- discutarea în catedră, elaborarea şi aplicarea corecţiilor necesare la proiectările

anuale, semestriale şi ale unităţilor de învăţare;
- discutarea, elaborarea şi aplicarea unitară a testelor de evaluare iniţială/

predictivă la toate clasele, stabilirea de măsuri pentru eliminarea greşelilor tipice constatate.
Testele au fost elaborate de:

- prof. Cristina Popa – pentru clasa a IX-a;
- prof. Gabriela Baba – pentru clasele a X-a, a XII-a S-AC ;

- prof. Olimpia Sima – pentru clasele a XI-a, a XII-a RP ;
- prof. Raluca Orza – pentru clasele  a XII-a, a XIII-a RP, a XII-a S-RP;

- prof. Oana Airinei – pentru clasa a XIII-a S-RP;
- prof. Daniela Blaga – pentru clasa a XI-a S-AC .;

- prof. Gianina Sava – pentru clasa a X-a P.
Raportul concluziv pentru analiza în şedinţa de catedră, din 31.10.2012, a fost

întocmit şi pre-zentat de către prof. Gabriela  Baba.
- elaborarea, la nivelul catedrei, a tematicii orientative din cadrul programului de

pregătire a elevilor pentru bacalaureat, pentru olimpiadă şi pentru sprijinirea celor cu
probleme în asimilarea cunoştinţelor (prof. Raluca Orza şi Oana Airinei), precum şi a temelor
de sinteză în sprijinul elevilor de la cursurile de frecvenţă redusă (prof. Daniela Blaga, prof.
Olimpia Sima);

- realizarea unor auxiliare didactice şi materiale în PP, utilizabile la clasă sau în
activităţi extracurriculare, pentru sporirea eficienţei demersului instructiv-educativ, dar şi
pentru o mai mare atractivitate a secvenţelor lecţiilor, realizându-se astfel o veritabilă şi utilă
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bază de instrumente şi materiale didactice (prof.dr. Adriana Popovici, Raluca Orza,  Daniela
Blaga,  Cristina Popa);

- analizarea  rezultatelor obţinute de absolvenţii claselor a XII-a zi şi a XIII-a rută
progre-sivă, seral şi frecvenţă redusă la bacalaureatul 2012 (proba scrisă) şi stabilirea de
măsuri menite să îmbunătăţească situaţia la proba scrisă a examenului din 2013 (Studiul şi
materialele de analiză au fost realizate de prof. Oana Airinei);

- analizarea periodică, în întâlniri nonfornale,  a stadiului pregătirii elevilor din
anii termi-nali pentru  examenul de bacalaureat 2013, informarea lor operativă cu ultimele
reglementări cu privi-re la acesta şi exersarea probei orale de verificare a competenţelor de
comunicare, respectiv a probei scrise, după modelele de subiecte propuse de MECTS;

- organizarea simulării probei scrise de bacalaureat, conform metodologiei în
vigoare (toţi profesorii care predau la clasele terminale de liceu), discutarea, în şedinţă de
Catedră, a rezultatelor obţinute şi stabilirea măsurilor adecvate pentru remedieri (Studiul şi
materialele de analiză au fost realizate de prof. Oana Airinei);

- sprijinirea elevilor în achiziţionarea manualelor şcolare şi a unor auxiliare
didactice, organizarea de acţiuni de iniţiere în tehnica studiului individual, a studiului de
caz sau a realizării unor proiecte şi portofolii (prof. Cristina Popa: Poveşti despre familia
mea, Eu – călător prin lume; Adriana Popovici, Raluca Orza, Olimpia Sima, Daniela Blaga);

- acordarea de meditaţii şi consultaţii, la cererea elevilor, pentru înlăturarea
lacunelor din cunoştinţe sau vizând pregătirea pentru bacalaureat sau pentru olimpiadă,
conform graficului afişat la vizierul şcolii (prof. Gabriela Baba, Olimpia Sima, Viorica
Borşuc, Daniela Blaga, Cristina Popa, Raluca Orza);

- elaborarea subiectelor pentru etapa pe şcoală şi pe localitate a Olimpiadei de
limba şi literatura română (toţi membrii Catedrei);

- antrenarea elevilor la faza pe şcoală şi pe localitate a olimpiadei de specialitate;
- participarea, ca examinatori – evaluatori, la proba A de evaluare a competenţelor

lingvistice de comunicare orală în limba română din cadrul examenului de bacalaureat 2013 –
sesiunea iunie  (prof. Olimpia Sima, Adriana Popovici, Cristina Popa, Gabriela Baba, Daniela Blaga, Oana
Airinei şi Viorica Borşuc) şi la proba scrisă de bacalaureat (prof. Oana Airinei,  Adriana Popovici,
Gabriela Baba, Daniela Blaga, Viorica Borşuc) – în sesiunea din iulie 2013, respectiv ca evaluatori – în
comisia de contestaţii (prof. Raluca Orza, prof. Cristina Popa şi prof. Oana Airinei);

- participarea, ca evaluatori, la fazele pe localitate (prof. Oana Airinei, Cristina
Popa, Gabriela Baba, Raluca Orza, Olimpia Sima, Daniela Blaga) şi judeţeană (prof. Raluca
Orza, prof. Cristina Popa) ale olimpiadei, iar la contestaţii, la etapa judeţeană – prof. Raluca
Orza;

- participarea la Olimpiada de Lingvistică, etapa judeţeană (desfăşurată la Liceul
Tehnologic  Economic-Administrativ Piatra-Neamţ, 16 martie 2013), în calitate de
organizator şi evaluator, precum şi la Concursul Naţional Lectura ca abilitate de viaţă
organizat de MECTS şi ISJ Neamţ, în calitate de evaluator − prof. Raluca Orza;

- organizarea de activităţi extracurriculare educative de mare impact asupra elevilor:
excursia de informare şi documentare transdisciplinară ,,Ecosisteme şi repere cultural-
istorice şi de civilizaţie din estul şi sud-estul României’’ în perioada 19-21 octombrie 2012
(prof. Olimpia Sima, Cristina Popa, Raluca Orza);

- organizarea Balului bobocilor (prof. Cristina Popa);
- realizarea publicaţiilor şcolii: revista ANOTIMPURI (nr. 68-71) şi ANUARUL- nr. 17, ambele

obţinând PREMIUL I la Simpozionul Național Școala Modernă, ediția a XI-a (Cetățean în
Europa), Piatra-Neamț, mai 2013 (coordonator, prof. Olimpia Sima); difuzarea revistei
(numerele 68-71) şi a celor două calendare pe anul 2013, cu sprijinul profesorilor-diriginţi,
realizându-se din vânzări aproape 14.025 de lei, care au fost viraţi în contul Fundaţiei şcolii,
această din urmă acţiune fiind coordonată de prof. Olimpia Sima, Gabriela Baba şi Oana
Airinei.
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- stimularea creativităţii elevilor prin antrenarea lor la realizarea revistei
ANOTIMPURI (prof. Olimpia Sima, Raluca Orza, Daniela Blaga), laureată la următoarele
concursuri:

a) Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, etapa judeţeană:
Premiul I – coordonator, prof. Olimpia Sima;

b) Simpozionul Național Școala Modernă - Premiul I – coord., prof.
Olimpia Sima;

c) Concursul Național de Creație Literară și Jurnalism Tudor
Mușatescu, ediția 2013 – etapa națională, Pitești – Premiul II – coord., prof. Olimpia Sima;

d) Concursul Național Tineri jurnaliști în devenire, ediția 2013 – etapa
națională, Pitești– Premiul III – coord., prof. Olimpia Sima;

- stimularea creativităţii şi a spiritului de competiţie ale elevilor (majoritatea,
înscrişi la Cenaclul Metaphora), a dorinţei de a-şi verifica competenţele de comunicare, de
înţelegere a unui text, dar şi a cunoştinţelor de limbă şi literatură română prin participarea la
următoarele concursuri internaţionale/ naţionale/ judeţene/ regionale:

1) Concursul Naţional de Creaţie Literară „Tinere condeie", la faza judeţeană
obţinându-se 12 Premii I şi două Premii speciale, după cum urmează: Poezie: Premiul I:
Tataru Ionela-Loredana, XII G; Proză: Premiul I : Hâncu  Elena Iren, XII D, Băetrău
Cristina, XII G, Laiu Ana-Maria, XI F, Haureş Alexandra, X A (prof. Olimpia Sima) şi
Ionescu Carla-Florentina, XII B (prof. Cristina Popa); Eseu: Premiul I: Herciu Valentin-
Marian, Herciu Florin-Petrian, XII G, Cocea Georgiana Roxana, XI A, Laiu Ana-Maria, XI
F,  Ciucanu Raluca-Mihaela, X A (toţi fiind coordonaţi de prof. Olimpia Sima), Grosu Ioana,
X C, (prof. Raluca Orza); Premii speciale: Andronescu Adrian, XIII K r.p., Macsim Lavinia,
IX B (prof. Daniela Blaga);

La faza naţională, următorii elevi au obţinut Premiul I şi titlul de Laureat:
Eseu: Laiu Ana-Maria, XI F, Haureş Alexandra, X A şi Proză: Hâncu Elena-Iren, XII D (toţi
fiind îndrumaţi de prof. Olimpia Sima);

2)  participarea la Concursul Internaţional Cangurul lingvist –
Poveştile can-gurului, coordonator: prof. Oana Irinei – 50 de  participanţi (prof. Raluca Orza,
Olimpia Sima, Oana Airinei şi Gabriela Baba), care au obţinut între 211,75 şi 67,50 puncte.
S-au remarcat elevii Rîbca Iuliana,  XII-a H (211,75p.) şi Popa Octavian (200p), pregătiţi de
prof. Gabriela Baba şi Olimpia Sima;

3) Concursul Naţional Olimpiadele cunoaşterii, organizat de Asociaţia
Olimpicii cunoaşterii, Bucureşti, Limba română- 72 de participări, între care: etapa
naţională: Premiul I: Vulpe Andreea, X G (prof. Oana Airinei); etapa judeţeană: Premiul
II: Macsim Lavinia, Dumitruţ Geanina, IX B (prof. Daniela Blaga), Pîclea Mihaela,
Braşoveanu Victoria, X G (prof. Oana Airinei); Premiul III: Boanţă Diana, X C (prof.
Raluca Orza), Boboc Lavinia, X G (prof. Oana Airinei); Menţiuni: Dediu Irina, X G (prof.
Oana Airinei), Astacăi Adelina, X C, Hodor Lavinia, Frăţilă Elena, Popoaia Mihaela, IX E,
Asmărănducăi Emilian, X H (prof. Raluca Orza);

4) Concursul Naţional de Interpretare Teatrală, Creaţie Literară şi
Creaţie Jurnalistică Tudor Muşatescu ediţia a VI-a (Palatul Copiilor Piteşti, Argeş): Creaţie
literară- Proză: Premiul III: Corfu Raluca, IX E (prof. R. Orza) şi Hâncu Elena-Iren, XII D
(prof. O. Sima); Premiu special: Astancăi Adelina, X C (prof. R. Orza) şi Haureș Alexandra-
Livia, X A (prof. O. Sima); Poezie: Premiul III: Tataru Ionela-Loredana, XII G (prof. O.
Sima); Premiu special: Popovici Andreea, XII A (prof. R. Orza) şi Tataru Ionela-Loredana,
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XII G (prof. O. Sima); Creaţie jurnalistică: Premiul I: Rusu Alexandra, XII A, Zăbavă
Mădălina, X C (prof. R. Orza) şi Laiu Ana-Maria, Uruioc Diana, XI F, Băetrău Cristina, XII
G (prof. O. Sima); Premiul II: Cocea Georgiana-Roxana, XI A (prof. O. Sima) şi Ticu
Alexandru, XIII I r.p., Grosu Ioana , X C (prof. R. Orza); Premiul III: Marica Alexandru,
XII A, Grosu Ioana, X C, Pintilie Iulia, Ciomeică Ana-Maria, ambele de la IX E (prof. Raluca
Orza);

5) Concursul Naţional de Creaţie Jurnalistică şi Artă Fotografică Tineri
jurnalişti în devenire (Palatul Copiilor Piteşti, Argeş): Creaţie Jurnalistică: Premiul I:
Herciu Valentin-Marian, XII G, Laiu Ana-Maria, XI F (prof. O. Sima) şi Dimişcă Tudor, X
C, Ciomeică Ana-Maria, IX E (prof. R. Orza) ; Premiul II: Cocea Georgiana-Roxana XI A,
Ciucanu Raluca-Mihaela, X A (prof. O. Sima); şi Grosu Ioana, X C (prof. R. Orza); Premiul
III: Marica Alexandru, XII A,  Alistărică Diana , X C, Pintilie Iulia, IX E (prof. R. Orza);
Premii speciale: Băetrău Cristina, XII G, Haureș Alexandra-Livia, X A  (prof. O. Sima) şi
Astancăi Adelina, X C, Dimişcă Tudor, X C (prof. Raluca Orza);

6) Concursul Naţional  de Creaţie Act-Art (Colegiul Tehnic Miron Costin,
Roman): Poezie: Premiul II: Latu Cătălina XI E; Proză: Premiul II: Macsim Lavinia, IX B;
Premiul III: Andronescu Adrian XIII K r.p. şi Grigoraş Teodora, IX B (toţi îndrumaţi de
prof. Daniela Blaga);

7) Concursul Naţional de creaţie literar-artistică Lucian Blaga – spirit
european (Colegiul Naţional Avram Iancu, Ştei-Bihor): Poezie: Premiul  III: Andronescu
Adrian,  XIII K r.p. (prof. Daniela Blaga);

8) Concursul Naţional de creaţie literară Scrisori către Dumnezeu
organizat de ,,Unity in Values’’ Association Râmnicu Sărat şi Editura ,,Rafet’’ Râmnicu
Sărat: Premiu şi publicarea lucrării în antologia Scrisori către Dumnezeu, cotată cu ISBN:
Macsim Lavinia, IX B (prof. Daniela Blaga);

9) Concursului Naţional Crăciunul pe meleagurile noastre (Liceul Teoretic
Nikolaus Lenau Timişoara în colaborare cu Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş): Eseu: Premiul special: Pintilie Iulia, IX E (prof.
Raluca Orza);

10) Concursul Internaţional Sărbătoarea Învierii - Lumina Sufletelor Noastre
(Şc. B. P. Hasdeu Iaşi): Creaţie literară: Premiul I: Corfu Raluca, IX E; Premiul II: Nistor
Larisa-Elena , IX E; Premiul III: Pintilie Iulia, IX E (prof. Raluca Orza);

11) Concursul Internaţional Tărâmul copilăriei (Colegiul Tehnic de Transport
Feroviar Anghel Saligny Simeria, ISJ Hunedoara, Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria):
Eseu: Premiul II: Hodor Lavinia,  IX E; Premiul  III: Ciomeică Ana-Maria, IX E (prof.
Raluca Orza);

12) Concursul Naţional Prietenii lecturii (Colegiul Naţional Petru Rareş
Beclean): Eseu: Premiul III, Ciomeică Ana-Maria, IX E (prof. Raluca Orza);

13) Concursul Naţional Codrule, codruţule (Clubul Copiilor Târgu Neamţ):
Proză: Premiul I, Astancăi Adelina, X C; Afiş: Premiul I: Apostolescu George, X C;
Referat: Premiul I, Alistărică Diana, X C (prof. Raluca Orza)
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14) Concursul Naţional Valenţele educaţiei nonformale (Palatul Copiilor Sibiu):
Eseuri: Premiul I, Căliman Constantin , X C (prof. Raluca Orza);

15) Concursul Naţional de Educaţie pentru Mediu David împotriva lui Goliat
(Clubul Copiilor Drăgăşani, Vâlcea) : Referate: Premiul I, Alistărică Diana, X C (prof.
Raluca Orza);

16) Concursul Regional Epistolar Declaraţie de Dragoste (Colegiul Tehnic
Miron Costin, Roman): Premiul II: Dumitru Alexandra-Vasilica, Ghineţ Bogdan, X B (
prof. Cristina Popa), Handaric George, XI E  (prof. Daniela Blaga); Premiul III: Manole
Mădălina, IX A ( prof. Cristina Popa); Premiul special: Cioineag Alexandra, XI E  (prof.
Daniela Blaga);

17) Concursul Interjudeţean Interdisciplinar Obiceiuri pascale-Inspiraţie şi
creaţie (ISJ Argeş şi Clubul Copiilor Costeşti): Jurnalism: Premiul II: Pintilie Iulia, IX E
(prof. Raluca Orza);

18) Concursul Judeţean 2013-Anul european al cetăţenilor (CCD şi ISJ Neamţ):
Eseu: Premiul III, Obreja Robert,  XI D (prof. Raluca Orza);

19) Concursul Regional Cultural Artistic Valorile localităţii mele, (Şcoala
Gimnazială Nr. 24 Galaţi): Menţiune: Alistărică Diana, X C (prof. Raluca Orza);

20) S-au mai înregistrat participări la: Concursul Naţional de Creaţie Literară Ars
Nova (Liceul de Arte H. Darclee Brăila): Latu Cătălina, XI E şi Andronescu Adrian, XIII K
r.p. (prof. Daniela Blaga); Concursul Regional de Creaţie Lirică Dor de poezie (Colegiu
Tehnic Petru Poni Roman, Neamţ):  Andronescu Adrian, XIII K r.p, Grigoraş Teodora, IX B
(prof. Daniela Blaga) şi Tataru Ionela-Loredana XII G, (prof. Olimpia Sima) – lucrările au
fost publicate în placheta (înregistrată cu ISBN) Dor de poezie, ediţia  a XII-a; Concursul de
Creaţie literară Anonimul (Consiliul Elevilor Neamţ): Andronescu Adrian, XIII K r.p., Latu
Cătălina, XI E, Grigoraş Teodora, Macsim Lavinia,  IX B, (prof. Daniela Blaga), Ticu
Alexandru, XIII I r.p., (prof. Raluca Orza) şi Hâncu Elena-Iren, XII D, Tataru Ionela-
Loredana, XII G (prof. Olimpia Sima); Simpozionul Naţional Frumos/ urât pe pământ
românesc (Şc. Tudor Vladimirescu Călăraşi): Văleanu Anda şi  Grosu Ioana, X C, (prof.
Raluca Orza);

21) Concursul Naţional de Fotografie Frânturi de clipe (ISJ Vâlcea, Primăria
Râmnicu-Vâlcea, B.J. Antim Ivireanu,  Fotoclub Floarea de colţ ): Serie fotografică:
Premiul  II, Dimişcă Tudor, X C (prof. Raluca Orza);

22) Concursul Naţional de Artă Fotografică Trasee în alb-negru şi color (Clubul
Copiilor Spiru Haret Bârlad  şi ISJ Vaslui): Premiul  II şi Menţiune: Dimişcă Tudor , X C
(prof. Raluca Orza);

23) Concursul Naţional de Creaţie Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ: Secţiunea Arte
vizuale şi Fotografie: Menţiune: Mihăilă George, IX D, (prof. Gabriela Baba).

- participarea la: acţiunile metodice organizate de către ISJ Neamţ cu
responsabilii de comisii metodice şi cu metodiştii (pentru susţinerea inspecţiilor speciale la
clasă în cadrul concursului  pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în perioada 29-31
mai 2013); la activitatea Consiliului consultativ al profesorilor de limba şi literatura  română;
la acţiunile CCD realizate pentru analiza nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice
din judeţul Neamţ, în vederea fundamentării ofertei de programe pentru anul şcolar 2013-
2014, desfăşurate la CNPR şi la Casa Corpului Didactic Neamţ;  (prof. Raluca Orza);

- sprijinirea activităţii generale a şcolii ca responsabili sau membri ai diferitelor
comisii funcţionale (prof. Cristina Popa – membră CA, consilier educativ, coordonator
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proiecte şi programe  educative  şcolare şi extraşcolare; prof. Raluca Orza, membră a CEAC,
responsabila Comisiei metodice de specialitate, a Comisiei de sprijinire a bibliotecii şcolii
etc.; prof. Olimpia Sima, responsabilă a Comisiei pentru publicaţiile şcolare);

- participarea la buna organizare şi desfăşurarea a manifestărilor iniţiate de către celelalte
catedre: Concursul Naţional Ştefan Procopiu, etapele locale, judeţene şi naţionale ale diferitelor olimpiade şi
concursuri şcolare − Olimpiada Naţională de Chimie găzduită, anul acesta, de şcoala noastră etc. (prof.
Olimpia Sima, Raluca Orza, Oana Airinei, Gabriela Baba, Cristina Popa), contribuind astfel la creşterea
prestigiului unităţii noastre;

- colaborarea cu comitetele de părinţi în vederea obţinerii de sponsorizări şi  pentru creş-terea
veniturilor şcolii (îndeosebi, profesorii diriginţi);

- realizarea necesarului de carte în vederea premierii, la sfârşit de an, a elevilor
cu rezultate deosebite la învăţătură şi purtare ori a celor care s-au distins la diferite
concursuri, selecţia şi achiziţia de carte (prof. Raluca Orza şi prof. Cristina Popa);

- asigurarea suplinirii profesorilor care au absentat din diferite motive (concedii
medicale, probleme familiale, participări la diferite acţiuni monitorizate de ISJ sau MECTS
etc.), astfel încât să nu fie afectate programul general al şcolii şi parcurgerea ritmică de către
elevi a curriculei. Au răspuns prompt acestei solicitări: prof. Raluca Orza, Gabriela Baba,
Cristina Popa, Daniela Blaga.

PUNCTE TARI:

1. Seriozitatea pregătirii pentru ore, preocuparea constantă pentru valorificarea în lecţii a
metode-

lor, procedeelor, mijloacelor şi strategiilor moderne activ-participative;
1. Marea deschidere spre problemele şcolii, receptivitatea profesorilor de limba şi literatura

română la solicitările conducerii instituţiei noastre şi la cele ale ISJ Neamţ;
2. Capacitatea de adaptare la frecventele schimbări ale programelor şi ale planurilor de

învăţământ;
3. Preocuparea pentru găsirea de soluţii în vederea realizării standardelor educaţionale şi pentru

accesibilizarea curriculei, adesea mult prea abstracte şi aride, distonând cu particularităţile
psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor;

4. Interesul pentru perfecţionarea pregătirii profesional-ştiinţifice şi metodice, concretizat în
participarea la cursuri de formare pedagogică şi în parcurgerea cu succes a etapelor de
obţinere a gradelor didactice;

5. Preocuparea  pentru stimularea creaţiei literare originale în rândul elevilor, prin atragerea lor
la realizarea revistei Anotimpuri, prin încurajarea de a participa la diferite concursuri de gen
ori de a colabora la diferite publicaţii, contribuind astfel la creşterea prestigiului şcolii
noastre;

6. Dorinţa de autodepăşire şi de afirmare pe plan local, judeţean şi chiar naţional a profesorilor
de specialitate;

7. Atmosfera de colegialitate, de conlucrare şi de respect existentă la nivelul catedrei.

PUNCTE SLABE:

1. Mediocritatea rezultatelor obţinute de elevi în pregătirea curentă, la olimpiada de profil, dar şi
la examenul de bacalaureat, ceea ce trădează, pe de o parte, lipsa de interes a educabililor
pentru performanţă, iar, pe de altă parte, capacitatea scăzută a profesorilor de a-i motiva în
achiziţionarea unor cunoştinţe solide şi de durată;

2. Acceptarea cu prea multă uşurinţă de către unii profesori a absenţei elevilor de la orele de
limbă şi literatură română, pe motiv că la fel se întâmplă şi la alte discipline;
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3. Rezultatele nesatisfăcătoare  ale acţiunii de atragere a întregului colectiv didactic în responsa-
bilizarea şi creşterea exigenţei elevilor faţă de exprimarea corectă, literară, orală şi scrisă.

4. Activitatea inconsistentă a cenaclului Metaphora, ca urmare a programului şcolar încărcat şi
a faptului că majoritatea elevilor antrenaţi în această activitate absentează de la şedinţele de
cenaclu, deoarece trebuie să respecte schema orară a mijloacelor de transport în comun.

MĂSURI
pentru obţinerea de performanţe superioare în anul şcolar 2013-2014:

1.  Pregătirea riguroasă a lecţiilor şi mărirea numărului de asistenţe la ore, conform
precizărilor formulate de ministrul învăţământului;

2.   Adoptarea, în continuare, a unor forme, strategii şi metode noi, alternative, de
predare-învăţare-evaluare (însuşite pe parcursul programelor de perfecţionare didactică),
pentru   sporirea atractivităţii orelor şi a motivaţiei pentru studiu a elevilor, ;

3. Sprijinirea elevilor din anii terminali în vederea promovării examenului de
bacalaureat, prin desfăşurarea programului de pregătire suplimentară şi a unor acţiuni de
simulare a probelor orală şi scrisă  de bacalaureat;

4. Accentuarea caracterului practic-aplicativ al activităţilor  comisiei metodice pentru
asigurarea   schimbului de bune practici la nivelul catedrei;

5. Revigorarea şi reorganizarea cenaclului Metaphora pe grupe de lucru, coordonate
de fiecare profesor de la clasă şi stabilirea, de comun acord, a unor şedinţe care să aibă o
frecvenţă lunară.

6.Întărirea colaborării cu biblioteca şcolii, cu CCD şi cu Biblioteca Judeţeană „G. T.
Kirilea-
nu", în vederea organizării unor acţiuni interactive;

7. Stabilirea de parteneriate cultural-educative şi profesional-ştiinţifice cu alte unităţi
şcolare şi
cu instituţii cu responsabilităţi educaţionale şi implicarea responsabilă în derularea proiectelor
colegiului nostru;

8. Urmărirea realizării consecvente şi integrale a sarcinilor din fişa postului;
9. Înscrierea şi participarea şi pe viitor la cursuri de formare metodico-ştiinţifică

în vederea
perfecţionării profesionale, a obţinerii de rezultate superioare în activitatea didactică,

dar şi pentru acumularea de credite transferabile;
10. Pregătirea corespunzătoare şi parcurgerea tuturor etapelor în vederea obţinerii

gradelor didactice de către profesorii antrenaţi într-o astfel de activitate (prof. Oana Airinei).

Responsabila Catedrei,
prof. Raluca Orza



42

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - LIMBI MODERNE

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

In anul scolar 2012-2013, profesorii catedrei de limbi moderne si-au desfasurat
activitatea conform planului de munca si graficului de activitati propus la prima sedinta din 8
septembrie 2011.

Astfel  s-a urmarit in mod special :
-cresterea procesului instructiv-educativ prin elaborarea de teste initiale si summative si
analiza acestora;
- realizarea proiectarii didactice in conformitate cu noile programe;
- stimularea elevilor interesati prin organizarea de concursuri , olimpiade;
- informarea continua a membrilor catedrei cu recomandari ISJ si MECT;
- perfectionarea pregatirii metodico-stiintifice a membrilor  catedrei.

Activitati :

In perioada 24 – 28 septembrie profesorii catedrei de limbi moderne  au participat la
activitatea dedicata saptamanii limbilor straine organizata de prof.Garbea Dumitrela, Cozma
Daniela si Balus Alina– ocazie cu care elevii claselor a IX-a au participat la concursul
“Turnul Babel”- jeu de piste- . Tot cu aceasta ocazie profesorii de limba franceza au
participat la activitatea organizata de Florea Ramona si Girbea Dumitrela «  La Journee
Europeenne de Langues »

Membrii catedrei au participat la sedinta din data de 19 octombrie 2012, ocazie cu
care au fost prezentate rezulatele testelor initiale ( la limba franceza rezultatele si
interpretarea acestora au fost prezentate de prof. Florea Ramona, iar la limba engleza de prof.
Gavriliu Oana. Cu acesata ocazie s-a ajuns la concluzia ca trebuie luate o serie de masuri
pentru remedierea situatiei (studiu individual, lucru diferentiat la clasa si teme diferentiate,
adaptarea programei la nivelul clasei, metode alternative de predare). Cu aceeasi ocazie prof.
Girbea Dumitrela a prezentat referatul cu tema « Predarea limbii franceze intr-un mod
interactiv »

In ziua de 30 octombrie profesorii, Secara Irina, Cenusa Mihaela, Cozma Daniela  au
participat la actiunile desfasurate cu ocazia zilei de Halloween organizate de prof. Secara
Irina si Cenusa Mihaela « Cooking and having fun ». Tot cu aceasta ocazie prof. Cozma
Daniela si Gavriliu Oana au organizat un concurs cu tema Halloween la care au participa
clasele 9D si 11 E.

Prof. Gavriliu Oana a participat in perioada 10 – 17.10 impreuna cu un grup de elevi
din liceul nostru la Seminarul « Cultural Mosaic » din cadrul programului Tineret in
actiune organizat in orasul Mugla din Turcia.
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In cadrul sedintei de catedra din 22 noiembrie s-a discutat despre organizarea
concursurilor si olimpiadei de limbi moderne faza pe scoala. Cu aceasta ocazie prof. Florea
Ramona a prezentat referatul cu tema “Medode traditionale si moderne in predarea limbilor
straine”. Profesorii de limba franceza au organizat doua activitati in zilele de 13 noiembrie
“Jour de la Gentillesse” si 13 decembrie “Fetes et traditions d'hiver”.

In luna octombrie un grup de elevi pregatiti de prof. Cozma Daniela si Gavriliu Oana
au participat la Concursul “Global Village 2012” unde au obtinut o mentiune.
Elevele Laiu Ana Maria si Dalute Ana Maria pregatite de prof. Florea Ramona au participat
la - sectiunea creatii literare - Proiectul Educational "Craciunul, sarbatoarea inimilor
noastre" unde au obtinut premiul I.

Membrii catedrei de limbi moderne au participat la activitati de perfectionare
organizate in cadrul comisiei metodice din scoala, in cadrul cercurilor pedagogice precum si
cele organizate de ISJ Neamt , CCD Neamt, British Council.

Astfel in luna noiembrie prof. Secara Irina a sustinut lucrarea de gradul I cu tema «
Using Humour For More Effective Teaching of English »  prof. Gavriliu Oana si Secara Irina
au  participat la cursurile de pregatire a elevilor pentru examenele Cambridge organizat de
ISJ Neamt in colaborare cu British Council, iar prof. Cozma Daniela, Cenusa Mihaela, Florea
Ramona au sustinut inspectiile pentru obtinerea gradului didactic I.

Membrii catedrei de limbi moderne au participat la numeroase cursuri de
perfectionare. Astfel prof. Cenusa Mihaela a participat la cursul POSDRU Profesionalizarea
carierei didactice organizat de CCD Neamt, prof. Secara Irina a finalizat cursul POSDRU
COMPAS, prof. Cozma Daniela a participat la Cursul pentru responsabilii cu perfectionarea
organizat de CCD Neamt si la Cursul de formator organizat de Fed Consult. Prof. Gavriliu
Oana a participat la cursul organizat de CCD Neamt “Scrierea de proiecte europene
Comenius, Grundtvig, Leonardo, prof. Balus Alina a participat la cursul pentru profesorii de
limba franceza organizat de Ambasada Frantei  iar prof. Craescu Elena a urmat Cursul WEB
designer.

Prof. Cozma Daniela si Gavriliu Oana au participat in luna februarie la Conferinta
organizata la Iasi cu ocazia Cambridge Day. In perioada 17-19 mai prof. Cozma Daniela si
Gavriliu Oana au participat la Conferinta Internationala UNISCAN ce a avut loc la Sibiu.

In luna aprilie prof. Cozma Daniela, Gavriliu Oana si Secara Irina au participat la
concursul interjudetean Spelling Bee, organizat  de Colegiul Tehnic  "Ion Creanga”. Cu
aceasta ocazie eleva Cermutan Natalia de la clasa a X-a A pregatita de prof. Gavriliu Oana a
obtinut premiul II.

O parte din membrii catedrei au participat cu lucrari personale s-au au indrumat elevi
la simpozionul national Stefan Procopiu organizat de colegiul nostru. Printre acestia s-au
numarat: Cozma Daniela, Balus Alina, Gavriliu Oana si Secara Irina. Prof. Balus Alina a
participat si la Simpozionul Scoala Moderna organizat de CCD Neamt. Prof. Gavriliu Oana
a participat la Simpozionul national omagial Dimitrie Leonida”. Prof. Florea Ramona a
participat la Simpozionul International "Universul Stiintelor" cu lucrarea "Metodele si
metodologiile esteticii contemporane"  unde a obtinut PREMIUL I si Simpozionul "Tehnici
moderne de lucru cu textul literar" unde deasemenea a obtinut premiul I. Prof. Secara Irina
a participat in luna martie la Simpozionul Ipo-Tech organizat de Colegiul Ion Creanga Tg.
Neamt
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Profesorii de limbi moderne au fost implicati in organizarea si evaluarea
concursurilor si olimpiadelor scolare. Astfel prof.  Balus Alina a coordonat organizarea
Olimpiadei de limba franceza – faza judeteana care a avut loc la colegiul nostru, iar prof.
Cenusa Mihaela, Cozma Daniela, Gavriliu Oana au participat ca profesori evaluatori la faza
judeteana a olimpiadei de limba engleza. Prof. Cozma Daniela a facut parte si din juriul
concursului “Public speaking” organizat la CNCH Piatra Neamt.

In luna mai prof. Cozma Daniela si Gavriliu Oana au organizat prima editie a concursului
regional”Thessaurus” organizat in cadrul colegiului nostru. La aceasta editie printre
participanti s-au numarat elevi de la Bicaz, Roman, Piatra Neamt si Iasi. La acest concurs
elevii nostri au obtinut numeroase premii: Marin Casian premiul I, Dumitrut Geanina premiul
II la clasa a IX-a( prof. Cozma Daniela) Brasovean Victoria premiul II, Anchidin Bianca
premiul III (prof. Secara Irina), Cemurtan Natalia premiul II (prof. Gavriliu Oana) la clasa a-
X-a. Baltag Daniel premiu III la clasa aXI-a Pataca Bogdan premiul I, Argatu Andreea
mentiune la clasa aXII-a (prof. Cozma Daniela) Iacob Radu premiul II, Iosebica Dragos
premiul III ( prof Soloan Anca) la clasa a XII-a.

Prof. Gavriliu Oana, Secara Irina si Craescu Elena au organizat concursurile Winners
unde elevii pregatiti de profesorii de limbi moderne au primit premii si mentiuni. Prof.
Cozma Daniela a organizat concursul Olimpicii cunoasterii impreuna cu membrii catedrei
de limba romana unde elevii pregatiti de prof. Cozma Daniela si Gavriliu Oana au obtinut
premii si mentiuni la nivel national si judetean.

Prof. Cozma Daniela a participat la Concursul National “Vacanta mea
europeana”organizat de Inspectoratul Scolar Arges si Clubul Copiilor, iar eleva Astancai
Adelina – cls. aX-a C a obtinut premiul III la sectiunea eseu in limba engleza. Elevii Marin
Casian si Geanina Dumitrut pregatiti de prof. Cozma Daniela au obtinut premiile I si
respective II la Concursul National E.U.R.O.P.A. – sectiunea traduceri organizat de
Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni.

Elevii pregatiti de profesorii de limbi moderne au participat la Concursul National
Calistrat Hogas si au obtinut numeroase premii: ( la sectiunea franceza) poezie Cocea
Georgiana premiul I, Maxim Lavinia premiile I si II, traduceri Maxim Lavinia premiul I; (la
sectiunea engleza) traduceri Marin Casian premiul I, Brasovean Victoria premiul I, Uricaru
Emilia premiul II, proza Marin Casian premiul II. Elevii au fost indrumati de prof. Balus
Alina, Cozma Daniela, Gavriliu Oana si Secara Irina.
Elevii pregatiti de prof. Balus Alina au participat la Concursul judetean de idei de proiecte in
limba franceza “Citoyen en Europe” organizat de CCDD Neamt unde echipa clubului
EUROFAN a obtinut locul I, ira echipa clasei XI E locul II.

Elevii pregatiti de prof. Secara Irina si Gavriliu Oana au participat la concursul
judetean “Succesul unui interviu” unde eleva Bradesu Ioana pregatita de prof. Secara Irina a
primit premiul II.

Cu ocazia zilei de 9 mai – Ziua Europei – catedra de limbi modern a organizat un
concurs de prezentari power point la care au participat elevii pregatiti de prof. Balus Alina,
Cozma Daniela, Gavriliu Oana si Secara Irina.

Prof. Balus Alina a coodonat atelierul de teatru realizat in colaborare cu Compania
teatrala « Theatre du papier » si actrita si regizoarea franceza Christelle Derre.
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Trupa de teatru SCENIC indrumata de prof. Balus Alina a participat la festivaluri si
concursuri unde a primit urmatoarele premii : Trofeul festivalului pentru cel mai bun
spectacol, diploma de excelenta a presei si diploma pentru cea mai buna prezentare a liceului
la Festivalul de teatru francofon al artelor combinate – Galati ; Prix special du jury la
Festivalul international de teatru francofon Varna – Bulgaria.

Profesorii Cozma Daniela, Balus Alina, Gavriliu Oana si Secara Irina au participat la
proiectul School Med organizat in perioada 6 – 7 iunie de Liceul Classico Statale din Potenza
– Italia, iar prof. Cenusa Mihaela a participat la Communication Skills for teachers and adult
educators in Cipru .

PUNCTE TARI
- participarea profesorilor catedrei la proiecte si programe Grundtvig, Leonardo, Comenius.
- participarea profesorilor catedrei la diferite activitati de perfectionare  cursuri organizate de

CCD Neamt, British Council in colaborare cu ISJ Neamt
- organizarea activitatilor dedicate saptamanii  limbilor straine si 9 mai
- organizarea activitatilor  de Halloween
- implicarea elevilor si profesorilor in actiuni de voluntariat
- participarea membrilor catedrei la simpozioane si conferinte

PUNCTE SLABE
- lipsa planificarilor activitatii didactice in cazul unor membri ai catedrei sau elaborarea

incompleta a acestora
- dezinteres accentuat din partea elevilor pentru studierea limbilor straine fapt evidentiat si de

rezultatele foarte slabe la testele initiale
- programa neadaptata la numarul de ore

MASURI
- discutii cu membrii catedrei pentru remedierea lipsurilor
- stimularea interesului elevilor prin metode moderne (prezentarea de filme , teatru clipuri,

cantece, activitati interactive)
- adaptarea programelor la numarul de ore
- asistente la ore si indrumarea profesorilor tineri

Intocmit,
prof. Cozma Daniela
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU"
PIATRA NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - MATEMATICĂ

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

Activitatea membrilor catedrei de matematică s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar
2012-2013 urmărind realizarea obiectivelor prioritare în cunoaşterea şi înţelegerea
matematicii, în dezvoltarea deprinderii de a construi conexiuni logice şi a celor de calcul,
culminând cu evaluarea finală, în mod special evaluarea la examenul de bacalaureat.

Au fost urmărite de asemenea următoarele obiective:
- îmbunătăţirea calitativă a componentei predare-învăţare având în vedere nivelul de pregătire

elementară al elevilor.
- îmbunătăţirea procentului de promovare la obiectul matematică pe an şi de promovare la

examenul de bacalaureat.
- antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi matematice şi în competiţii de profil

locale şi regionale.

A. Activităţi desfăşurate

1) Au fost întocmite documentele de proiectare didactică conform metodologiei, de către toţi
profesorii.

2) Au fost concepute teste iniţiale pentru clasele a IX-a, a XII-a, a XIII-a r.p., a XIV-a s.r.p. de
către profesorii: Irina Humă, Daniela Pavăl, Niculina Solonaru, Maria Vicol, Tudoriţa
Zavaliche.
Rezultatele au fost analizate în cadrul şedinţei din 8 octombrie 2012.

3) Au fost propuse programe de pregătire suplimentară la clasele terminale şi cele cu rezultate
foarte slabe obţinute la testele iniţiale.

4) Au fost propuse ca model, unităţi de învăţare pentru fiecare capitol de către: Mihaela Zăgărin,
Maria Vicol, Daniela Pavăl, Cristina Coşerea.

5) Au fost analizate ofertele de manuale (XI, XII) şi ghiduri de pregătire suplimentară
stabilindu-se achiziţionarea lor la cererea şi cu ajutorul comitetului de părinţi, în funcţie de
calitatea structurală şi informaţională - responsabili prof. Mihaela Zăgărin şi Cristina
Coşerea.

6) În cadrul activităţilor desfăşurate la nivelul catedrei au fost prezentate:
6.1. Modele de planificare a materiei recapitulative pentru bacalaureat (Daniela Pavăl,
Tudoriţa Zavaliche)
6.2 Lecţii demonstrative:

- prof. Daniela Diaconu: Operaţii cu matrice - clasa a XI-a
- prof. Magdalena Lefter: Inelul claselor de resturi - clasa a XII-a
6.3. Referate metodico ştiinţifice:

- prof. Daniela Diaconu: Dezvoltarea creativităţii prin lecţia de matematică
6.4. Fişe de lucru, teste de evaluare sumativă pe nivel de studiu, proiecte didactice: prof.

Niculina Solonaru, Irina Humă, Daniela Pavăl
6.5. S-a realizat simularea examenului de bacalaureat 2013 la care au participat toţi

profesorii de matematică.
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Au fost analizate rezultatele şi au fost făcute propuneri pentru îmbunătăţirea acestora
(martie 2013).

6.6. A fost organizat concursul Kangouru cu o participare considerabilă din partea elevilor
- responsabili şi organizatori prof. Daniela Pavăl, Daniela Diaconu.

6.7. Activitatea catedrei a fost evidenţiată simbolic prin apariţia primului număr al revistei
de matematică a şcolii - ,,Caleidoscop matematic" - proiect iniţiat, coordonat şi sponsorizat
de prof. Daniela Diaconu.

7) Activităţile membrilor catedrei de matematică la nivel judeţean, naţional:
7.1. În cadrul Cercului pedagogic susţinut în şcoala nostră au fost realizate:

a) Oră demonstrativă - clasa a XII- a A - ,, Rezolvarea unei variante de bacalaureat"
(prof. Irina Humă).

b) Matricea de specificaţie şi rolul acesteia în proiectarea instrumentelor de evaluare:
- Prezentare: ,,Un test de examen, matricea de specificaţie şi modul de realizare a

acesteia" (prof. Niculina Solonaru, Mihaela Zăgărin).
- Dezbatere: ,, Pregătirea elevilor pentru evaluările naţionale"- Planificare

calendaristică - recapitulare pentru bacalaureat (prof. Daniela Pavăl).
- Schimb de bune practici: ,, Exemple de teste pregătitoare pentru evaluările şi

examenele naţionale"- Fişă de lucru. Test de evaluare (prof. Cristina Coşerea, Magdalena
Lefter).

c) Utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a matematicii:
- Prezentare: ,, Modul în care au fost utilizate resursele informatice moderne în cadrul

orei demonstrative" (prof. Irina Humă).
- Dezbatere: ,, Beneficii şi riscuri ale utilizării resurselor informatice moderne în

cadrul orelor de matematică" (prof. Tudoriţa Zavaliche, Maria Vicol).
- Schimb de bune practici: ,, Modele de softuri matematice" (prof. Daniela Pavăl,

Daniela Diaconu).
d) Prezentarea revistei de matematică a Colegiului Tehnic ,, Gheorghe Cartianu"(prof.

Daniela Diaconu).
7.2.Concursuri de matematică:

a) Concursul ,,Adolf Haimovici":
- au participat în calitate de propunători de subiecte prof. Daniela Diaconu, Cristina

Coşerea.
- au participat în calitate de evaluatori prof. Irina Humă, Maria Vicol, Mihaela

Zăgărin, Tudoriţa Zavaliche, Daniela Pavăl, Cristina Coşerea, Magdalena Lefter, Daniela
Diaconu.

b) Concursul interjudeţean Alfa - prof. evaluatori Magdalena Lefter, Cristina Coşerea.
7.3. Simpozioane naţionale:

a) În cadrul Simpozionului Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice ,,Ştefan
Procopiu" , organizat de colegiul nostru, au contribuit următorii profesori:

- prof. Daniela Diaconu - a sponsorizat şi a făcut parte din colectivul de organizare, a
susţinut referatul cu tema ,,Funcţii hiperbolice".

- prof. Daniela Pavăl - referat ştiinţific ,,Ecuaţii funcţionale".
- prof. Magdalena Lefter - lucrarea ,,Quickstart învăţării matematice cu geogebra".
b) Simpozionul internaţional ,,Universul Ştiinţelor" - participant şi premiat cu locul I

prof. Irina Humă.
c) Conferinţa anuală a SSMR - ediţia a XVI-a, prof. Magdalena Lefter a participat cu

lucrarea: ,,Probleme practice de maxim şi minim" - secţiunea ,,Didactica matematică, istoria
matematicii".

8) Au fost obţinute următoarele premii, de către elevii participanţi la concursurile de
matematică:
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a) Concursul ,,Adolf Haimovici"
- etapa locală:  * locul I - Ţura Sebastian - clasa a XI-a (prof Cristina Coşerea)

* locul II - Cioineag Alexandra - clasa a XI-a (prof. Zavaliche Tudoriţa)
* locul II - Rîbca Iuliana - clasa a XII-a (prof. Daniela Diaconu)

- etapa judeţeană:  * locul I - Gavril Anastasia - clasa a XI-a (prof. Magdalena Lefter)
* locul III - Rîbca Iuliana - clasa a XII-a (prof. Daniela Diaconu)
* menţiune - Cioineag Alexandra - clasa a XI-a (prof. Zavaliche Tudoriţa)

- etapa naţională:  *  locul II - Gavril Anastasia - clasa a XI-a (prof. Magdalena Lefter)
b) Concursul interjudeţean ,,Alfa":

*  locul II - Gavril Anastasia - clasa a XI-a (prof. Magdalena Lefter)
9) Reviste şcolare:
a) Revista ,,Caleidoscop matematic"
Au contribuit la realizarea articolelor elevii: Herciu Valentin, Rîbca Iuliana şi

profesorii: Daniela Diaconu, Tudoriţa Zavaliche, Daniela Pavăl, Irina Humă, Maria Vicol,
Mihaela Zăgărin, Magdalena Lefter, Cristina Coşerea.

a) Revista ,,Anotimpuri" - susţinută de toţi profesorii de matematică.
b) Revista ,,Mathgal"- Galaţi - prof. Irina Humă.

B. Activităţi de formare şi contribuţie profesională

1. Au urmat cursurile ,,Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoşterii"
modulul A şi modulul B din cadrul POSDRU, profesorii: Daniela Diaconu, Magdalena
Lefter, Irina Humă, Daniela Pavăl, Maria Vicol, Tudoriţa Zavaliche, Mihaela Zăgărin,
Niculina Solonaru, Cristina Coşerea.

2. Prof. Daniela Pavăl a participat la cursurile din cadrul proiectului ,,Compas", cursurile
,,Scrierea cererii de finanţare în context Comenius, Tineret în acţiune, Leonardo da Vinci,
vizite de studii".

3. Prof. Cristina Coşerea a absolvit cursurile de ,,Mentor" - iniţiat de Asociaţia Naţională a
Mentorilor ANMEDEP, cursurile ,,Scrierea cererii de finanţare în context Comenius, Tineret
în acţiune, Leonardo da Vinci, vizite de studii".

4. Prof. Lefter Magdalena a absolvit cursuri de Management Educaţional, cursurile ,,Scrierea
cererii de finanţare în context Comenius, Tineret în acţiune, Leonardo da Vinci, vizite de
studii".

5. Fac parte din colectivul de redactare a manualelor-culegeri Editura Campion-Bucureşti 2013,
prof.: Magdalena Lefter, Irina Humă, Daniela Pavăl, Cristina Coşerea.

C. Analiza rezultatelor obţinute în urma evaluărilor

1. La sfârşitul anului şcolar au rămas corigenţi un număr de 106 elevi, cei mai mulţi fiind elevii
cu multe absenţe.

2. Rezultatele la testele iniţiale:
- clasele a IX-a - media 2,88
- clasele terminale - media 3,40, cele mai slabe rezultate obţinându-se la clasele de rută

progresivă şi seral rută progresivă.
3. Rezultatele obţinute la Examenul Naţional de Bacalaureat 2013:
- procentul de promovabilitate la disciplina matematică cu note peste 5 este de 51,68%
- procentul de promovare cu note peste 6 este 31,69%, peste procentul de promovare pe ţară.
- Au fost obţinute 11 note cuprinse între 9 şi 10.

Procentele au fost realizate la 352 elevi promovaţi şi 242 elevi care s-au prezentat la examen.
Au fost interpretate rezultatele obţinute şi propuse măsuri de îmbunătăţire.
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D. Activităţi extracurriculare

Profesorii de matematică au participat ca profesori asistenţi la: Olimpiada Naţională
de Chimie, Olimpiada de Discipline Tehnice.

Au organizat activităţi interesante pe teme matematice în săptămâna ,,Să ştii mai
multe, să fii mai bun".

Fiecare profesor este membru în cel puţin o comisie funcţională la nivelul şcolii.

E. Puncte slabe

- Numărul foarte mic de elevi participanţi la orele de pregătire suplimentară.
- Numărul mare de elevi corigenţi.
- Neglijarea examenului de bacalaureat de către elevi, absenteism ridicat.
- Procentul de promovare a examenului de bacalaureat scăzut.

Cauzele care ar fi putut determina cele două situaţii (corigenţi şi rezultate slabe la
bacalaureat):

- desfiinţarea claselor ŞAM care pregăteau elevi cu un nivel de pregătire scăzut.
- note extrem de mici cu care elevii intră la liceu.
- numărul mare de absenţe înregistrate mai ales la clasele terminale, absenţe înregistrate la

orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară.
- lipsa de interes şi motivaţie, lipsa de supraveghere şi îndrumare din partea părinţilor, mulţi

elevi având părinţii plecaţi în străinătate.
- numărul foarte mic de ore alocate studiului matematicii pentru profilul tehnic, care în

proporţie de 80% converge către instituţiile politehnice ce au la bază tocmai elementele
matematicii.

F. Puncte tari

- antrenarea unui număr considerabil de elevi în participarea la concursuri sau dezbateri pe
teme matematice.

- procent de promovare la examenul de corigenţă de 100%.
- procent de promovare la examenul de bacalaureat ridicat faţă de anul precedent.
- obţinerea de note între 9 şi 10 la examenul de bacalaureat.
- perfecţionarea permanentă a profesorilor de matematică prin promovarea cursurilor de

specialitate şi metodice.
- iniţierea şi apariţia revistei proprii ,,Caleidoscop matematic" care să cultive şi să dezvolte

înclinaţia şi deprinderea de a studia matematica.

Întocmit, responsabil catedră
Prof. Cristina Coşerea
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

Activitatea desfăşurată de membrii comisiei in anul şcolar 2012-2013,  a vizat
următoarele aspecte:

-proiectarea didactică conform programelor în vigoare ;
-testarea iniţiala la clasele a IX-a;
-organizarea eficientă a demersului didactic;
- utilizarea unor aplicaţii multimedia în realizarea lecţiilor;
-aplicarea unor metode de evaluare variate;
-aplicarea strategiilor didactice centrate pe elev-sarcini diferenţiate;
-obţinerea de către elevi a unor rezultate bune la cele trei discipline si pregatirea in

vederea susţinerii examenului de Bacalaureat;
-stimularea elevilor interesaţi în studiul celor 3 discipline prin organizarea

Olimpiadei-etapa pe şcoală şi participarea cu lucrări la alte competiţii;
-abordarea interdisciplinară a unor probleme;
- perfecţionarea continuă a membrilor Comisiei metodice şi aplicarea în practică a

noilor achiziţii;
-informarea membrilor catedrei cu recomandările ISJ şi MECTS;

Activităţi desfăşurate:
-Toţi profesorii din catedră şi-au proiectat activitatea didactică în conformitate cu

programele în vigoare stabilind în unele cazuri modalităţi comune de instruire şi evaluare în
vederea realizări unei instruiri unitare.

-Testarea iniţială a fost organizată la clasele a IX-a  fiind implicati toti profesorii care
predau la clasele respective .

Au fost elaborate subiecte folosindu-se diverse tipuri  de itemi.
Rezultatele testării au fost discutate în şedinţa comisiei metodice  din luna octombrie,

fiind centralizate de către profesorii V. Rotaru, C. Andriescu şi Marc Romeo-Cristian pe
discipline. S-au stabilit măsuri de recuperare a lacunelor în cunoştinţele acumulate în anii
anteriori; sarcini diferenţiate de lucru, programe individuale de recuperare. Rezultatele din
acest an au demonstrat un nivel al cunoştinţelor din şcoala generală foarte scăzut fiind
necesară o recapitulare aprofundată.

În şedinţele de catedră au fost prezentate materiale necesare în activitatea didactică:
- Referat „Folosirea analogiei la introducerea şi aprofundarea noţiunilor de

fizică”- prof. Valentina Rachieru;
- Proiectare de curriculum şcolar.Prezentarea unui CDŞ şi a unui soft

educaţional „Chimia metalelor şi a pietrelor preţioase”-prof. Camelia Andriescu, prof.
Teodor Moscalu

În sem al II-lea a continuat activitatea de perfecţionare a profesorilor din comisie
prin schimbul de bune practici realizat prin intermediul temelor prezentate:

-Referat „Dezvoltarea creativităţii prin orele de fizică”- dir .adj.prof. C Moroşanu
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-Referat „Bilanţul energetic al Pamântului”-prof.V. Rachieru
-Referat: „ Caracterizarea citogenetică şi biochimică a speciilor Trigonella

foenum-graecumL.Calendula Officinalis L.şi Hypericum perforatum L.în condiţii
normale şi sub acţiunea unor factori xenobiotici„- prof. Romeo Cristian Marc

-Referat ”Metoda modelării în studiul disciplinei Chimie”-prof. V. Petrariu şi F.
Maftei

-Referat „Integrarea TIC în lecţiile de fizică”-prof.T. Moscalu
-Referat ”Abordare interdisciplinară a unor teme din Biologie folosind noţiuni

din Chimie”-prof. Romeo Marc
-Referat „Fizica altfel.Modalităţi de atragere a elevilor în studiul fizicii”-prof.

Nina Andrei
Noţiunile teoretice prezentate în referate au fost valorificate în proiecte didactice,teste

de evaluare, fişe de instruire şi recapitulative care au fost analizate în şedinţele comisiei
metodice şi aplicate la clasa.

În zilele de 5 şi 6 aprilie 2013 s-a desfăşurat Concursul Naţional de referate şi
comunicări ştiinţifice „Ştefan Procopiu” coordonat de dir. adj., prof. Cezarina Moroşanu
alături de prof. Silvia Pruteanu, iniţiatoarea proiectului.

Ca în fiecare an proiectul s-a organizat în parteneriat cu Facultatea de Fizică din
cadrul Universităţii „ Al. I. Cuza”Iaşi reunind şi anul acesta elevi şi profesori din multe judeţe
ale ţării.

Din colectivul de organizare au făcut parte: director, prof. M. Paleu, directorii
adjuncţi:prof. Emilia Lupei, prof.C. Moroşanu, prof. Simion Ţăranu alături de profesorii V.
Rachieru, V. Rotaru, N Andrei, D. Diaconu, F. Maftei, C. Andriescu, L. Airinei, C. Văideanu,
A. Oniciuc şi laborant Ecaterina Sârghi.

Au prezentat lucrări la Secţiunea Metodică :dir. adj.,prof. C. Moroşanu, prof. C.
Andriescu, prof. V. Petrariu, prof. F. Maftei.

Au coordonat elevi care au participat cu lucrări: dir. adj.prof.C. Moroşanu, prof. T.
Moscalu, prof. C. Andriescu.

Eleva Borcea Francesca coordonată de prof. C. Andriescu a obţinut Premiul al III-lea.
Elevul Andrei Paul Apetrei coordonat de prof. T. Moscalu a fost de asemenea

premiat.
Profesorii de chimie au participat în comisiile de organizare şi evaluare a diverselor

concursuri de Chimie.
Profesoarele F. Maftei,V. Petrariu şi I. Idiceanu au facut parte din Comisia de

evaluare a lucrărilor de la Olimpiada de Chimie-etapa judeţeană , prof. C. Andriescu fiind
membră în Comisia de organizare.

Profesoarele F. Maftei şi C. Andriescu au făcut parte din comisia de organizare a
Concursului de Chimie „Petru Poni”-etapa judeţeană organizat în data de 27 aprilie 2013,
prof. V. Petrariu fiind membra a comisiei de evaluare.

Prof. C. Andriescu a făcut parte din comisia de organizare a Simpozionului judeţean”
Chimia-prieten sau duşman”.

Profesorii V. Petrariu, C. Andriescu, I. Idiceanu şi F. Maftei au făcut parte din
Comisia de organizare a Olimpiadei de Chimie –etapa naţională, organizată la noi în şcoală.

Prof. C. Andriescu a fost implicată în subcomisia de cazare şi asigurare a meselor
şi a participat la evaluarea lucrărilor scrise.De asemenea prof. V.Petrariu a activat în
subcomisia care a asigurat organizarea meselor şi a participat la evaluarea lucrărilor scrise.

Profesoarele F. Maftei şi I Idiceanu au însoţit grupuri de elevi din diverse judeţe şi au
participat la pregătirea lucrărilor de laborator.Prof. F. Maftei a fost profesor asistent în timpul
activităţilor practice.
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Laborantele Ecaterina Sârghi, M. Armanu şi M. Oancea au participat la selectarea
reactivilor şi a ustensilelor pentru poba practică, la pregătirea meselor de lucru cât şi la
strângerea şi spălarea sticlăriei de laborator la finalul lucrărilor.

La concursurile de Chimie s-au obţinut următoarele premii:
-Premiul I la Concursul de Chimie „ Petru Poni”-etapa judeţeană şi Premiul al

III-lea la etapa naţională –eleva Rîbca Iuliana, cls a XII-a îndrumată de prof. V. Petrariu
-Premiul  I la etapa judeţeană a Concursului de Chimie „ Petru Poni” şi

calificată la etapa naţională-eleva Săculţeanu Nicoleta coordonată de prof. C. Andriescu.
-Premiul al III-lea la etapa judeţeană a Concursului de Chimie „ Petru Poni”-

eleva Borcea Francesca coordonată de prof. C. Andriescu.
- Premiul al II-ea la etapa judeţeană a Concursului de Chimie „ Petru Poni” şi

calificat la etapa naţională-elevul Andrei Paul Apetrei , cls a IX-a coordonat de prof. Felicia
Maftei.

-Menţiune la Concursul de Chimie” Magda Petrovanu”organizat de Facultatea de
Chimie a Universităţii „ Al. I. Cuza” Iaşi-elevul Valentin Herciu, cls a XII-a coordonat de
prof. C. Andriescu.

Au participat în comisiile de evaluare la Examenul de Bacalaureat profesorii: F.
Maftei, V. Petrariu, V. Rotaru, Romeo Marc.

Prof. Vicenţiu Rotaru a participat la pregătirea lotului reprezentativ al judeţului pentru
etapa naţională a Olimpiadei” Ştiinţele pamântului”.De asemenea a pregătit lotul judeţean(
cls a XI-a şi a XII-a pentru etapa naţională a Olimpiadei de Fizică desfăşurată la Satu-Mare.

Au organizat program de pregătire pentru examenul de Bacalaureat: dir. adj. Cezarina
Moroşanu,prof.F. Maftei, prof.V. Petrariu, prof.C. Andriescu, prof. N. Andrei, prof. V
Rotaru, insp.prof. Ioan Balan,prof. Marc Romeo-Cristian, prof.Gabriela Vârga.

Prof. Felicia Maftei a participat la proiectul tip  Leonardo Da Vinci PLM
„Communication for Teachers & Adult Educators”derulat în Limassol,Cipru pe teme de
comunicare.A fost selectata în urma prezentării unui proiect organizat în şcoală cu tema:
Prevenirea abandonului şcolar prin atragerea elevilor în activităţi extracurriculare.Concurs de
miniproiecte ştiinţifice”.

S-au achiziţionat manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a la disciplina Chimie.
Laborantele au pregătit corespunzător activităţile experimentale preocupându-se

totodată de recondiţionarea unor mijloace didactice  şi de perfecţionarea în domeniu.
Prof. F. Maftei a proiectat şi  organizat activitatea comisiei metodice Fizică-chime-

biologie elaborând raportul de activitate pentru anul şcolar anterior.A informat membrii
catedrei cu precizările primite de la ISJ Neamţ sau de la conducerea şcolii.

În urma analizei rezultatelor testelor de progres şi finale aplicate în lunile noiembrie ,
decembrie, mai , iunie s-a ajuns la concluzia că elevii au învăţat să studieze, să analizeze o
situaţie problemă, să descrie un fenomen, să formuleze o concluzie, să realizeze fişe pentru
portofoliu, să lucreze în echipă la lucrările de laborator, la realizarea referatelor.

Profesorii din comisia metodică Fizică-Chimie- Biologie au participat la numeroase
cursuri de perfecţionare:

Prof.T. Moscalu:Învăţarea eficientă a fizicii, Reţele calculatoare, CISCO Computers,
Compas Management.

Prof. C. Andriescu:Curs Formator
Prof. F. Maftei:Curs Formator, Curs de Limba engleză, Curs de Comunicare

Puncte tari:
-o buna colaborare între membrii comisiei metodice în organizarea diverselor

activităţi: Concursul Naţional „ Ştefan Procopiu”, Olimpiada Naţională de Chimie, activităţi
în comisia metodică.
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-numeroase premii obţinute la olimpiade şi concursuri;
-selectarea şi participarea profesorilor din comisia metodică Fizică-Chimie-Biologie

în comisiile de organizare şi evaluare a diverselor olimpiade şi concursuri ;
-participarea la diverse cursuri de perfecţionare;
-abordarea interdisciplinară a unor probleme în referatele şi lucrările  prezentate;
-folosirea mijloacelor didactice existente şi a metodelor variate de evaluare pentru

atragerea elevilor în studiul celor trei discipline;
-introducerea experimentelor virtuale şi a aplicaţiilor multimedia in lecţii;
-colaborare eficientă între profesori şi laboranţi.

Puncte slabe:
-este greu de aplicat învăţarea centrată pe elev în cazul claselor cu o oră de studiu pe

săptămână;
- numărul redus de ore alocat celor trei discipline face uneori dificilă valorificarea

mijloacelor de învăţământ existente;
-puţini elevi sunt dispuşi să participe la ore de pregătire în vederea susţinerii

examenului de Bacalaureat în afara orelor de curs deoarece sunt navetişti ori manifestă
dezinteres pentru studiu.

Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei:
-schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor
activităţi şi teme care să faciliteze acest lucru;

-demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor trei discipline;
-utilizarea calculatorului în lecţii acolo unde este cazul în vederea stimulării

interesului elevilor pentru studiul disciplinelor Fizică, Chimie, Biologie;
-propunerea unor teme interdisciplinare Fizică- Chimie- Biologie la metodele

complementare de evaluare, concursuri şcolare ,simpozioane.
-adaptarea programelor  la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu

grad diferit de dificultate, evidenţierea aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi;
- utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului

şcolar;
-elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale interdisciplinare.

-o mai buna colaborare cu diriginţii , cu părinţii pentru a limita absenteismul şi pentru
ameliorarea rezultatelor şcolare.

Responsabil comisie metodică,
prof.Felicia Maftei
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - ISTORIE-GEOGRAFIE-ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

1.Activitatea organizatorică

In anul şcolar 2012-2013, Comisia metodică de Istorie- Geografie-Științe Socio-
Umane a avut doisprezece membri, patru profesori de Istorie, trei de Geografie și cinci de
Științe socio-umane, dintre care șase profesori cu gradul didactic I, doi profesori cu gradul
didactic II, doi profesori cu definitivat şi doi debutanţi. Prof. Gina Orzan a ocupat funcţia de
responsabil al comisiei, pană în luna aprilie 2013.

Pe parcursul întregului an şcolar toate activităţile derulate de membrii comisiei au
respectat Legea învăţământului, programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, hotărârile şi recomandările Inspectoratului Şcolar Judeţean şi au avut în vedere
atingerea obiectivelor propuse prin planul de activitate.
Obiective:
1.1 Constituirea catedrelor din Comisie, conform normelor în vigoare
1.2 Stabilirea obiectivelor şi a planului de activităţi al comisiei pentru anul şcolar în curs, în
acord cu documentele elaborate de MECTS
1.3 Cunoașterea conţinutului programelor şcolare în vigoare şi a modificărilor intervenite în
noul an şcolar, realizând planificarea activităţilor de predare-învăţare  conform obiectivelor şi
competenţelor specifice, pentru fiecare an de studiu
1.4 Elaborarea programelor speciale de pregătire cu elevii pentru concursuri şcolare şi
bacalaureat
2.1 Reducerea absenteismului prin desfăşurarea de lecţii bine proiectate, interesante şi
atrăgătoare pentru elevi
2.2 Realizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
2.3 Realizarea de lecţii de înaltă ţinută ştiinţifică şi educativă, conducând elevii spre
dobândirea cunoştinţelor şi a deprinderilor pentru a putea realiza  competenţele specifice ale
disciplinelor Istorie, Geografie, Științe socio-umane
2.4 Îmbunătăţirea competenţele de lectură ale elevilor
2.5 Optimizarea activității de proiectare didactică (proiectarea unităţilor de învăţare, proiecte
de lecţii, fişe de lucru, teste iniţiale, de progres, sumative şi finale, portofolii, seturi de
materiale didactice, studiu individual)
2.6 Urmărirea progresului elevilor  pe parcursul unui an şcolar
2.7 Valorificarea valenţelor formative şi educative ale disciplinelor Istorie, Geografie, Științe
Socio-Umane prin organizarea de activităţi extraşcolare
2.8 Aplicarea principiului interdisciplinarităţii în predarea Geografiei, Istoriei, Științelor
Socio-Umane
4.1 Asigurarea  corelaţiei   dintre activitatea pedagogică şi cercetarea ştiinţifică
4.2 Valorificarea cunoştinţelor dobândite prin formarea iniţială şi continuă în formarea
elevilor
5.1 Preocuparea continuă pentru formarea continuă metodică, pedagogică şi de specialitate
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A fost întocmit planul anual şi semestrial al comisiei şi au fost stabilite
responsabilităţile fiecărui membru al comisiei şi termenele de realizare.

2.Activitatea didactică
S-a realizat proiectarea didactică în acord cu programele în vigoare. La clasele a IX-a

s-au realizat testări inițiale, pentru a măsura competenţele elevilor la disciplinele respective,
rezultatele acestora fiind analizate la nivelul Comisiei. Membrii comisiei s-au preocupat de
folosirea unor metode activ-participative in cadrul lecţiilor, de utilizarea materialelor
didactice corespunzătoare. La toate clasele, activităţile didactice s-au desfăşurat în bune
condiţii, evaluarea lor realizându-se prin metode de evaluare continuă şi sumativă, inclusiv
prin lucrări semestriale.

În anul şcolar 2012-2013 în cadrul comisiei au fost susţinute şi lecţii deschise. Astfel,
în luna februarie 2013, prof. Roxana Burduja a susţinut lecţia cu tema „S.U.A.- putere
mondială” la Clasa a X-a B, în luna martie 2013 prof. Doina Dumitraşcu a susţinut  lecţia
deschisă cu tema „Clima şi societatea”, la Clasa a IX-a B, iar în luna iunie 2013 prof. Iolanda
Dumitroaia a susţinut o lecţie recapitulativă la disciplina Economie, la Clasa a XI-a E.

3. Activităţi desfăşurate de cadrele didactice din comisie
Pe data de 28 septembrie 2012, prof. Doina Dumitrașcu, Ana-Maria Traistă și Maria

Savin au participat împreună cu elevii la acțiunea Noaptea cercetătorilor, unde au obținut
premii și diplome.

In octombrie 2012, membrii Comisiei au participat la Cercurile pedagogice, pe
discipline: la Colegiul Național „Petru Rareș” – Piatra-Neamţ (Istorie), Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi” – Târgu Neamț (Socio-Umane), Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
– Piatra-Neamţ (Geografie). Membrii Catedrei de Geografie au organizat și desfășurat
activități în cadrul Cercului pedagogic găzduit la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, cu
tema Competențe TIC în predarea Geografiei; folosirea platformelor e-learning în instruirea
și educarea elevilor. Prof. Doina Dumitrașcu a prezentat un referat pe această temă, iar prof.
Ana-Maria Traistă și Maria Savin au realizat lecții în programul Prezi.

Intre 10 și 17 octombrie 2012, prof. Ana-Maria Traistă a participat, în Turcia, împreună
cu un grup de elevi ai colegiului, la proiectul Mozaic cultural din cadrul programului
european Tineret în acțiune.

Membrii Catedrei de Geografie au participat împreună cu elevii la întâlnirea cu
alpinistul Ticu Lăcătușu, desfășurată în Sala Prefecturii și consacrată împlinirii a 20 de ani de
la prima ascensiune românească în Himalaya, acțiune organizată de ISJ Neamț, Consiliul
Județean și Primăria Piatra-Neamț.

Prof. Iolanda Dumitroaia a realizat pe parcursul anului şcolar 2012-2013 o serie de
activităţi extraşcolare, derulate în parteneriate cu Biblioteca G.T. Kirileanu sau cu Muzeul de
Istorie şi Arheologie al Judeţului Neamţ: „E dreptul tău să fii informat -Consumul de
droguri” (6 noiembrie 2012), „Alcoolul- risipă dezolantă de clipe frumoase”( 19 decembrie
2012), „Valori istorice şi culturale”(24 ianuarie 2013), „Adevărul este cel mai bun
antidrog”(februarie 2013), „Biblioteca –spaţiu al lecturii şi al informării”(15 martie 2013),
„De veghe la siguranţa cetăţii” -25 martie Ziua Poliţiei Române, „ Spiritul civic, între
nepăsare şi nerecunoaştere”- pledoarie pentru educaţia civică, prin perspectiva informării
asupra efectelor nocive pe care le au produsele etnobotanice în rândul tinerilor (24 aprilie
2013). De asemenea, în data de 14 mai 2013 doamna profesoară Dumitroaia a coordonat
activitatea cu tema „Anul european al cetăţenilor”, desfăşurată  în Campusul Colegiului
Gheorghe Cartianu.
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Prof. Doina Dumitrașcu a coordonat elevii clasei a XI-a A în acțiunea Să învățăm
despre pădure, din cadrul proiectului național al CCDG Pădurea ieri, azi și mereu. Membrii
catedrei de Geografie au participat la programul național Eco-Școala, în calitate de
coordonatori ai Agendei patrulei Eco. În luna decembrie au organizat etapa pe școală a
Olimpiadei de Geografie. În luna iunie 2013 prof. Doina Dumitraşcu a organizat şi coordonat
un grup de elevi ai Colegiului într-o excursie tematică în Parcul Naţional Ceahlău.

Intre 7 și 11 noiembrie 2012, prof. Roxana Gorduza- Burduja a participat la ediția a
XIV-a a Simpozionului Internaţional “Românii din afara graniţelor țării”, organizat de filiala
din Iași a ASTREI, cu tema “Iaşi –Cernăuţi : legături istorice”, desfășurat pe traseul Iași-
Cernăuți- Herța- Edineț- Soroca. În cadrul simpozionului s-a desfășurat şi programul «
Donaţie de carte românească pentru Basarabia şi Bucovina » ; elevi din Colegiul Tehnic «
Gheorghe Cartianu » s-au implicat în acest program. Cărţile dăruite de ei, dar şi de profesorii
din Catedra de Istorie, au fost donate bibliotecilor din Herţa şi Edineţ.

Pe data de 28 noiembrie 2012 prof. Gina Orzan și prof. Roxana Burduja au organizat,
în Sala de festivităţi a Colegiului, o manifestare prilejuită de aniversarea Zilei Naţionale a
României- 1 Decembrie, ocazie cu care s-a desfăşurat şi un concurs pentru elevi, inițiat de
membrii catedrei de Istorie, la finalul căruia au fost oferite diplome câştigătorilor.

In noiembrie 2012, prof. Mirela Berghes a prezentat in cadrul Comisiei referatul cu
tema Relația profesor- elev și efectele frustrante ale aprecierii școlare - Referat urmat de
dezbatere, iar în luna decembrie, prof. Ana-Maria Traistă a prezentat lucrarea Metode de
predare-învățare activ-participative. În aceeași lună, prof. Iolanda Dumitroaia a prezentat
tema Curriculum-ul și elevii cu dificultăți de învățare în unitățile școlare obișnuite. Au avut
loc dezbateri interesante pe aceste teme în cadrul Comisiei.

Prof. Ana-Maria Traistă, Doina Dumitrașcu, Mirela Berghes şi Adriana Dîrdără au
pregătit suplimentar elevii în vederea participării la examenul de bacalaureat. Membrii
comisiei au publicat articole în revista Anotimpuri.

Prof. Maria Savin a coordonat elevii participanţi la Concursurile şcolare „Ioniţă
Ichim” şi Winners. Prof. Gina Orzan a coordonat lucrarea unui elev al Colegiului, care a
obţinut Premiul al 3-lea la Concursul National „Istorie si societate in dimensiune virtuală”,
etapa judeteană. Prof. Doina Dumitraşcu a coordonat lucrarea elevului Andrei Ţurcanu (clasa
a XI-a A), care a obţinut Menţiune la Concursul Naţional Criosfera. Toţi membrii Comisiei
metodice Istorie-Geografie-Ştiinţe Socio-Umane au participat în calitate de profesori asistenţi
la Olimpiada Naţională de Chimie, desfăşurată în vacanţa de primăvară în cadrul Colegiului
Gheorghe Cartianu. Prof. Iolanda Dumitroaia, prof. Dumitriţa Vasilca, prof. Doina
Dumitraşcu, prof. Ana-Maria Archip şi prof. Roxana Burduja au fost profesori evaluatori la
Examenul de Bacalaureat Naţional. Prof. D. Vasilca a făcut parte, în calitate de evaluator, din
Comisia Centrală la disciplina Filosofie  în cadrul Olimpiadei Naţionale de la  Baia Mare din
aprilie 2013.

Prof. Iolanda Dumitroaia şi prof. Doina Dumitraşcu au participat la programul de
promovare a imaginii Colegiului Gheorghe Cartianu, desfăşurat în şcolile gimnaziale ale
judeţului.

4. Participarea membrilor Comisiei la cursuri de formare
În perioada 12-16 noiembrie 2012, prof. Litiana Bolohan a participat, la Iași, la un curs

privind formarea formatorilor pe problematica Holocaustului, organizat de Institutul de
studiere a Holocaustului din România și institutul similar de la Washington, Ambasada SUA
la București și ISJ Neamț.

Prof. Dumitrița Vasilca a participat, în perioada septembrie - decembrie 2012, la Iași,
la un curs pentru membrii CEAC, organizat de FSLÎ, proiect POSDRU. De asemenea,
doamna profesoară Dumitriţa Vasilca a participat la cursul de formare cu titlul „Formarea
continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în socitatea cunoaşterii”- proiect
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POSDRU, realizat  în cooperare cu Universitatea Andrei Şaguna- Constanţa, în perioada
octombrie-noiembrie 2012. În perioada noiembrie- decembrie 2012 şi în aprilie 2013 prof.
Vasilca a participat la programul „ Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse
şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” şi a
fost şi coautor la Mini-ghid. În noiembrie- decembrie 2012, prof. Vasilca a participat la
formarea continuă „Asigurarea internă a Calităţii” în cadrul proiectului „Împreună pentru
calitate în educaţie. Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar” prin
parteneriat educaţional POSDRU, în cooperare cu ARACIP-Bucureşti. În semestrul al II-lea
al anului şcolar 2012-2013, prof. Vasilca a participat la alte cursuri de formare: curs de
formare Adulţi „Formarea iniţială în educaţie antreprenorială” în cooperare cu Camera de
Comerţ şi Industrie Neamţ şi Curs de Formare „Tendinţe în evoluţia sistemului de învăţământ
din România”-organizat de CCD Olt.

Pe 9 mai 2013 prof. Litiana Bolohan şi prof. Roxana Burduja au participat, la
Bucureşti, la instruirea privind pilotarea manualului „E.U.-FOR YOU”, manual lansat sub
egida Consiliului Europei. În perioada aprilie- mai 2013, prof. Iolanda Dumitroaia, Prof. Gina
Orzan, prof. Doina Dumitraşcu, prof. Roxana Burduja, prof. Ana-Maria Traistă şi Prof. Maria
Savin au participat la Cursul de formare „Scrierea cererii de finanţare a proiectelor europene
Comenius, Leonardo şi Grundvig”, organizat de CCD Neamţ.

În luna iunie 2013, prof. Dumitriţa Vasilca, prof. Mirela Berghes şi prof. Litiana
Bolohan au participat la Cursul de formare cu titlul „Profesorii de discipline socio-umane-
profesionişti ai sistemului de învăţământ”.

În perioada 7-21 iunie 2013 prof. Doina Dumitraşcu şi prof. Roxana Burduja au
participat la Proiectul Leonardo da Vinci desfăşurat în Cipru. Prof. Doina Dumitraşcu a
finalizat cursul COMPAS.

În anul şcolar 2012-2013 prof. Olivia Amironoaie a susţinut inspecţia curentă 2 pentru
obţinerea Gradului didactic I, prof. Roxana Burduja a obţinut gradul didactic II. , iar prof.
Mirela Berghes a obţinut Definitivarea în învăţământ.

Se poate aprecia ca activitatea Comisiei metodice de Istorie –Geografie- Științe Socio-
Umane a fost una susţinută, cu multe activităţi, şi cu preocuparea permanentă a membrilor ei
de a se perfecţiona în cursul anul școlar 2012-2013.

Responsabilul Comisiei,
prof. Roxana Burduja
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ DE  EDUCAȚIE- FIZICĂ ȘI RELIGIE

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

In semestrul I al anului scolar 2012-2013 la catedra de educatie-fizica si religie si-au
desfasurat activitatile un numar de 5 profesori  titulari si 2 suplinitor dintre care 4 la educatie
fizica si 3 la religie

La consfatuirile anuale s-au prezentat toti membrii catedrei.
La inceputul anului s-a stabilit un plan de activitati al catedrei , plan care a fost

respectat de catre profesorii din aceasta comidsie metodica
Aceste activitati constau din  sedintele de catedra care s-au desfasurat dupa

planificarea initiala ,  s-a intocmit dosarul catedrei si toti profesorii au depus documentele de
planificare,  au fost intocmite fisele postului pentru fiecare profesor in parte, s-a stabilit
programul de antrenamente saptamanal, de pregatire pentru concursuri si olimpiade,  pe
fiecare ramura de sport cat si la religie. Astfel profesorii vor face antrenamente pe parcursul
intregului an scolar dupa programul stabilit. Fiecare membru al catedrei si-a intocmit
documentele de planificare.

In luna octombrie a fost organizat crosul „Cartianu” concurs soldat cu premii pentru
elevii ocupanti ai primelor 6 locuri, premii din resurse financiare proprii. Tot in octombrie a
debutat campionatul de fotbal al liceului , care s-a desfasurat pe parcursul a trei saptamani.

Pe 8 octombrie a avul loc deschiderea anului competitional sportiv, debutand cu
crosul pe municipiu.

Liceul nostru participand cu 8 elevi, insotiti de catre doamna profesoara Livia Nicolae.
Trei dintre baieti s-au calificat la etapa judeteana.
In noiembrie a fost organizat si crosul campusului scolar.
La cercul pedagogic din noiembrie, desfasurat la CN “C. Hogas”,  au fost prezenti toti

profesorii componenti ai catedrei.
In luna decembrie s-a desfasurat campionatul de sah pe campus, organizat de domnul

profesor  FORMAN DAN impreuna cu comisia de activitati pe  campus.
La religie , primul semestru cercul pedagogic s-a desfasurat la noi la scoala, doamna
Ursache  iuliana a tinut lectie deschisa iar domnul Buzu  Grigore a realizat si sustinut

referat.” Functiile evaluarii si metode de evaluare la religia”
Domnul profesor  Dan Forman a participat cu echipa liceului la cupa „Cosul de aur”

ocupand locul II la baieti.
Apoi ,la memorialul „Vladimir Lascu” a obtinut locul III la baieti (baschet).
De la inceputul anului scolar s-a acordat o deosebita atentie mentinerii bazei materiale

a salii de sport , fiind implicati  membrii catedre in intretinerea, repararea, imbogatiterea bazei
si a materialelor necesare bunei desfasurari a activitatilor zilnice de la catedra si din timpul
liber.

Antrenamentele de volei le face domnul profesor Campescu Gabriel, sustinand
meciuri amicale cu elevii din echipele Colegiilor C. Hogas si Informatica si Economic.

La OLIMPIADA SPORTULUI SCOLAR ne-am inscris cu urmatoarele echipe:
1. fotbal
2. baschet baieti
3. volei fete
4. volei baieti
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5. tenis de masa
6. atletism

Programul de antrenament se desfasoara dupa planificarile care intervin in fiecare
saptamana si in functie de necesitati. In ianuarie a debutat sezonul competitional la care am
participat cu baschet, volei.

La ONSS –baschet etapa municipala –baieti locul III domnul profesor FORMAN
DAN.

Si in semestrul II profesorii au participat la cercurile pedagogice, la sedintele de
catedra si la activitati ale catedrei.

In calitate de membru al comisiei judetene de tenis de masa doamna profesoara
Nicolae Livia a organizat campionatul –etapa municipala si judeteana a competitiei. La
aceasta competite a participa cu elevii componenti ai echipei reprezentative cu care a ocupat
locul I pe municipiu si locul II pe judet. Tot doamna profesoara Nicolae a antrenat echipa de
fotbal a scolii cu care a obtinut locul III la ONSS, a participat la diverse campionate
organizate de diferite organizatii si institutii. Ziua Jandarmeriei, cupa Rotari, unde echipa
coupat locul III.

Domnul profesor Forman Dan a participat la campionatul de baschet organizat cu
ocazia sarbatorii zilelor liceului „ Gheorghe Asachi”.

Doamna profesoara Nicolae Livia a participat la cursuri de perfectionare .
Domnul profesor Buzu Grigore a participat la simpoziunul international” zilele Scolii

Daniela Cuciuc”.
Doamna Nicolae Livia a participat la unele programe europene, gen LEONARDO, la

workshop-uri in cadrul proiectului derulat de sindicat, a organizat impreuna cu doamna
Dragomir Eleonora vizita de lucru a partenerilor din Italia si Cipru, vizita care a avut loc la
scoala noastra.

A depus documente si a realizat materiale necesare la dosarul pentru concursul
national de desemnare a scolii europene, acte care dovedesc participarea la multe proiecte
europene.

La simpozionul international „Stefan Procopiu” doamna a ajutat ca organiator,
doamna Ursache Iuliana a prezentat referat . tot domna Ursache Iuliana a participat la diverse
activitati de voluntariat impreuna cu elevii din diferite clase, mergand cu acestia la casa de
copii.

Puncte tari: - baza sportivă moderna confera posibilitatea de a practica sport în condiții
foarte bune
-angrenarea unui numar mare de elevi in competitii si intreceri sportive la nivelul scolii si in
afara scolii, fapt ce ii disciplineaza si le ocupa timpul cu activitati utile sanatatii si a
combaterii violențe.
-procurarea de materiale sportive prin resurse si forte proprii
-preocuparea membrilor catedrei pentru perfectionarea profesionala prin inscrierea la grade
didactice si diferite alte forme de specializare, cum ar fi cursuri, si altele.
Stimularea elevilor care participa la diferite intreceri si competitii sportive, prin acordarea de
premii
-Colaborarea stransa cu Directia Judeteana de Sport, organizarea unor concursuri impreuna
cu aceasta.
-Functionarea in cadrul liceului, a Cercului Olimpic, din cadrul Academiei Olimpice
Romane, in judetul neamt functionand doar 17 cercuri
-Buna colaborare cu colegii de alte specialitati , mai ales cu profesorii diriginti, dar si cu cei
care sunt in diferite comisii functionale.
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Puncte slabe:
-lipsa echipamentului sportiv adecvat la unii elevi , cauzat in special din cauza sariciei
-insuficient spatiu în sala de sport necesar desfăşurării antrenamentelor echipelor
reprezentative
- multi elevi sunt navetisti si nu mai port ramane la antrenamente pentru ca sunt obositi si nu
au nici mijloace de transport pentru intoarcerea acasa.
- unii elevi nu sunt in stare sa pastreze si sa respecte materialele sportive si baza sportiva,
motiv pentru care  se distrug foarte multe dintre acestea.

Masuri :
- o mai buna colaborare cu dirigintii claselor si chiar cu familiile prin intermediul dirigintilor
- cautarea unor solutii si metode de atragere a elevilor pentru practicarea exercitiului    fizic
sub orice forma l
- o legatura cat mai stransa intre dirigintii claselor si profesorii  de educatie fizica
- instiintarea din timp a dirigintilor in situatiile  dificile de la clasa
- informarea si educarea tinerilor cu privire la beneficiile
practicarii sportului in   scopul mentinerii sanatatii.

Întocmit,
Sef de catedra , prof. Livia Nicolae
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - PROTECȚIA MEDIULUI, CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013 Comisia Metodică „Chimie industrială, Protecția mediului,
Industrie alimentară şi Textile-pielărie” are în componenţă 13  membri: 11 titulari, 2
suplinitori.

În perioada 1-12 septembrie 2012 activitatea membrilor comisiei a avut următoarele
priorităţi:

- verificarea schemelor orare, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
- definitivarea încadrărilor pentru anul şcolar 2012-2013
- participarea la consfătuirile judeţene oranizate de ISJ Neamţ;
- stabilirea şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare membru a catedrei în

vederea pregătirii spaţiilor de învăţământ pentru începerea în bune condiţii a noului an şcolar;
- eleborarea şi aprobarea programelor pentru CDL, la clasele a IX-a și a X-a liceu.
Pe data de 19.09.2012 a avut loc şedinţa de catedră cu următoarea ordine de zi:

- analiza programelor
- problemele discutate la consfătuiri,
- programele şi modul de întocmire a planificărilor,
- stabilirea, elborarea şi programarea susţinerii testelor iniţiale la clasele a IX-a,

stabilirea conţinuturilor pentru CDL
În 10.10.2012  a avut loc şedinţa de catedră cu următoarea ordine de zi:

- prezentarea raportului de activitate pentru anul școlar 2011-2012
- analiza şi aprobarea planului de muncă al comisiei pentru anul în curs;
- graficul activităţilor din comisie, fiecare membru alegându-şi o activitate

semestrială;
- stabilirea programului pentru pregătirea suplimentară a elevilor (olimpiade, şi

concursuri, examene de absolvire, elevi cu dificultăţi de învăţare)
- verificarea planificărilor anuale şi semestriale;

Şedinţa de catedră din 12.12.2012 a avut următoarea ordine de zi:
- lecţie deschisă, prof. Eugenia Pârlea
- probleme organizatorice
Membrii comisiei metodice  au participat la cercurile pedagogice semestriale,

desfășurate în semestrul I la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, respectiv la Facultatea de
textile şi pielărie Iaşi. Activitățile s-au desfăşurat în trei etape: lecţie demonstrativă,
prezentarea referatelor de specialitate pe tema propusă şi dezbateri pe marginea materialelor
prezentate. Membrii catedrei au prezentat referate pe temele propuse de către ISJ. În
semestrul II, profesorii din specialitățile “Chimie industrială” și „Protecția mediului” au
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participat la întâlnirea organizată la Liceul Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad”, Horia, cu
tema “Secvența de feed-back, premisă obligatorie a învățării active, în cadrul lecțiilor de
discipline tehnice și instruire practică”. Activitățile s-au desfășurat pe ateliere de lucru și s-a
asistat la o lecție demonstrativă.

Majoritatea membrilor catedrei au participat la activitatea de inventariere a
echipamentelor existente în laboratoare şi ateliere, cu aprecierea stadiului de funcţionare în
care se află.

În cursul lunii decembrie 2012, fiecare profesor a făcut selecţia elevilor din clasele a
XI-a şi  a XII-a, în vederea participării la Olimpiada Interdisciplinară tehnică, la profilele:
Resurse naturale şi protecţia mediului şi Industrie textilă.

Rezultatele obținute la etapa locală, județeană și națională au fost foarte bune,
demonstrând preocuparea membrilor catedrei pentru asigurarea calității actului educativ.

Rezultatele au fost următoarele:

 Tabel nominal cu elevii care au obţinut locul I,II, III, menţiune, La olimpiada discipline
tehnice-faza judeţeană, 23 februarie, 2013

Nr.
crt.

Profil Calificarea
profesională

Numele şi prenumele
elevului

Clasa LOCUL Profesori
îndrumători

1. Protecţia
mediului

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

1. Neacşu  Elena Cerasela
XI Menţiune

Istrate Monica
Pîrlea Eugenia

2. Protecţia
mediului

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

1.Gurlan Gheorghiţă
Daniel
2.Archip Mihaela-Cătălina
3.Irimia Mariana
4.Olteanu Loredana-Elena
5.Buruiană Robert-Iulian

XII

I

II
III
III

Menţiune

Lupei Emilia
Istrate Monica

3. Industrie
textilă şi
pielărie

Industrie
textilă şi
pielărie

1.Cojoc Georgiana
Andreea

XI I Dunăre Liliana
Nicolau Ionela ,
Horlescu
Gabriela

4. Industrie
textilă şi
pielărie

Industrie
textilă şi
pielărie

1.Andreiţova Alina
2.Râbca Iuliana

XII I
II

Dunăre Liliana
Iovu Sanda

 Tabel nominal cu elevii calificaţi  la Olimpiada discipline tehnice - faza  naţională 2013
Nr.
crt.

Domeniul Clasa
Numele şi prenumele

elevului
Cadre didactice

care au pregătit elevul
Premiul/Locul

obţinut

1. Industrie
textilă şi
pielărie

XI
Cojoc G. Georgiana

Andreea

Nicolau Ionela, Dunăre
Liliana, Gabriela

Horlescu

Locul 25

2. XII Andreiţova V. Alina Dunăre Liliana,
Iovu Sanda

MENŢIUNE
III

3.
Protecţia
mediului XII

Gurlan G. Gheorghiţă
Daniel

Lupei Emilia, Istrate
Monica

MENŢIUNE I
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Prof. Lupei E. și Istrate M. au participat la seminarii de formare în cadrul proiectului
POSDRU “Îmbunătățirea calității și formării profesionale prin rețele parteneriale”. În cadrul
acestui proiect câștigat de școala noastră pe domeniul Industrie alimentară, au avut loc
schimburi de experiență cu alte 5 licee de profil din tară.

Profesorii Istrate M. și Pârlea E. au participat la proiectul Leonardo: “International
Supporting Network for Vocational and Academic guidance Staff”, reprezentând colegiul la
întâlnirea ce a avut loc în Turcia, în luna martie 2013.

Membrii catedrei au participat la diverse activităţi extracurriculare pe parcursul
anului școlar:

- seminarul organizat de către CCDG la colegiul nostru (Istrate M., Pârlea E., Corchez A.,
Simion M., Calin M.,);

- proiectele “Comoara timpului”, “Codrule, codruțule” și “Sănătatea pădurii” – Simion M. și
Calin M.

- vizite la diverse obiective din oraş: Muzeul de Istorie şi Muzeul de Ştiinţe Naturale, stația de
epurare, stația meteorologică (Simion M., Manolache M., Calin M.,Dascălu G.);

- proiectul naţional “Noaptea cercetătorilor”, Simion Monalisa;
- organizarea “Colțului verde” – Corchez A., Iovu S;
- concursul “Flori, fermoare, fete, băieți”, locul I și II, prof. Dunăre L. și Iovu S;
- expoziție de costume realizate din material reciclabile cu ocazia balului bobocilor, Iovu. S.

La concursul naţional pe teme de protecția muncii: „Știu  şi  aplic- securitatea şi
sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile şcolii”, elevii pregătiți de prof.Pârlea Eugenia
au obținut locul II la faza judeţeană şi au participat la faza naţională, desfășurată la Iaşi, 6-10
mai 2013. De asemenea, prof. Pârlea a însoțit lotul județean participant la etapa națională a
Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice, desfășurată la Brăila.

Prof. Emilia Lupei, în calitate de coordonator proiect ECOŞCOALA a realizat
documentaţia specifică proiectului. De asemenea, a fost coordonatorul grupului de elevi şi
profesori ce au participat la proiectul internaţional „Let’s do it Romania”, având ca scop
ecologizarea unor zone din Piatra Neamț.

La Simpozionul Național “Ștefan Procopiu”, desfășurat în luna aprilie, membrii
catedrei au participat în calitate de organizatori si coordonatori lucrări: Dunăre L., Iovu S.,
Pârlea E.

La nivelul catedrei au fost încheiate o serie de parteneriate educative, şi anume:
parteneriat cu Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Agenţia de Protecţia Mediului, Apaserv,
Hidroelectrica, Planta Vorel, Facultatea de Textile Iași.

În cadrul comisiilor funcţionale din şcoală, profesorii catedrei şi-au îndeplinit cu
responsabilitate sarcinile:

- comisia de orar – Istrate M., Pârlea E.
- comisia de statistică – Istrate M., Pârlea E., Dunăre L.
- comisia de planificare a elevilor de serviciu – Pârlea E.
- comisia de planificare a corigențelor – Pârlea E., Istrate M.
- comisia de prezentare a ofertei educaționale – Dunăre L, Corchez A, Calin M.

Membrii comisiei au utilizat eficient baza material a școlii, desfășurând orele de
pregătire teoretică și practică în atelierele și laboratoarele dotate cu echipamentele specific
necesare, precum și cu videoproiectoare și table interactive. Astfel orele de specialitate s-au
dovedit suficient de atractive pentru elevii noștri, rezultatele scolare fiind mulțumitoare.

Ca urmare a activităţii desfăşurate de comisie în  anul şcolar 2012-2013  s-au
constatat următoarele:
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- colaborarea permanentă a comisiei cu conducerea şcolii şi

responsabilii celorlalte comisiilor metodice;
- obţinerea calificativului Foarte bine de către toţi membrii

comisiei metodice pentru anul şcolar anterior;
- integrarea colegilor noi în cadrul activităţilor comisiei

metodice;
- elaborarea şi aprobarea programelor pentru CDL, la clasele

a IX-a –a X-a liceu;
- testarea iniţială a elevilor;
- selectarea şi pregătirea unui număr mare de elevi în vederea

participării la faza locală a  Olimpiadei Interdisciplinare şi a
concursului profesional;

- utilizarea calculatorului în mod curent, în toate etapele
demersului instructiv-educativ, de către majoritatea membrilor ai
comisiei metodice;

- implicarea în derularea programului ECO – ŞCOALA;
- majoritatea cadrelor didactice fac parte din diferite comisii

funcţionale la nivel de şcoală în calitate de responsabili sau
membrii;

- participarea unui număr mare de cadre didactice la cursuri
de perfecţionare prin grade didactice, doctorat;

- numărul mare de ateliere şi laboratoare de specialitate;

- lipsa de implicare a unor
membrii în activităţile
desfăşurate în cadrul catedrei;

- dificultate în aplicarea
metodelor active de învăţare la
clasele cu copii cu CES;

- absenteismul elevilor

Măsuri pentru eficientizarea activităţii catedrei:
- demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul disciplinelor tehnice;
- utilizarea calculatorului şi a smart board-ului;

- propunerea unor teme interdisciplinare şi a unor  metode complementare de evaluare;
- elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale interdisciplinare.
- antrenarea tuturor membrilor catedrei în diferite activități instructiv-educative
- desfășurarea de activități suplimentare, atât cu scop de remediere, cât și în vederea

obținerii performanței.

Responsabil comisie metodică,
prof. Monica Istrate



65

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA METODICĂ - INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013, Comisia metodică de industrie alimentară și alimentație
publică şi-a stabilit următoarele obiective:

 perfecţionarea metodică şi de specialitate a tuturor membrilor comisiei metodice
 ridicarea calităţii procesului instructiv- educativ
 cercetarea didactică
 evaluarea activităţii profesorilor şi maiştrilor instructori

Activitățile din cadrul Comisiei metodice au cuprins prezentări de referate și lecții
deschise:

1. prof. Agafiței Ana – Maria: „Ape uzate rezultate din industria alimentară”, lecție
demonstativă clasa a XII, cerc pedagogic sem I, organizat la Colegiul Tehnic ”Gh.
Cartianu”,”Operații de bază în laborator - filtrarea”, lecție demonstativă comisie metodică,
5.12.2012

2. prof. Casian Marian: Portofoliul elevilor – metodă moderna de evaluare, referat
prezentat în comisia metodică, 21.03.2013

3. prof. Brumă Patricia: Avantaje și limite în oorganizarea  stagiilor de pregătire
practică, referat prezentat în comisia metodică, 5.12.2012

4. prof. Cercel George: ”Tehnologii moderne de prelucrare a boabelor de soia pentru
obţinerea derivatelor proteice utilizate în panificaţie”, referat prezentat la cercul  pedagogic
sem I, organizat la Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu”,  ”Glucidele”, clasa XI D, lecție deschisă
comisie metodică, 21.03.2013.

5. prof. Gudula Ionuț: Feed – backul în ativitatea de învățare, referat cerc pedagogic
sem. II organizat la Grup Școlar Economic - Administrativ

6. prof. Tofan Cătălin: ”Tehnologii moderne de prelucrare a boabelor de soia pentru
obţinerea derivatelor proteice utilizate în panificaţie”, referat prezentat la cercul  pedagogic
sem I, organizat la Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu”.

7. prof. Zaharia Mircea: ”Metode moderne de conservare a cărnii”, referat prezentat
la cercul  pedagogic sem I, organizat la Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu”.

În cursul lunii decembrie 2012, fiecare profesor a făcut selecţia elevilor din clasele a
XI-a şi  a XII-a, în vederea participării la Olimpiada Interdisciplinară tehnică, la
specializările: Industrie alimentară şi Alimentație publică și turism.

Rezultate obținute:
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FAZA JUDEŢEANĂ 23 Februarie, 2013

Nr.
crt.

Profil Calificarea
profesională

Numele şi prenumele
elevului Clasa Nota

obţinută

1. Industrie alimentară Tehnician
analize produse

alimentare

1.David  Mara
2.Cinstitu Mihaela
Rafaela
3.Sechel Iuliana
4.Gavrilescu Mădălina-
Elena
5.Vălenaşu Constantin-
Codrin
6.Matache Florentina-
Sabina
7.Nistor Loredana-Maria
8.Săndescu Silvia-
Mihaela
9.Obreja Robert-
Gheoghiţă
10.Ţurcanu Elena-
Marinela

XI
10
9,80
9,80

9,60
9,60
9,40
9,40
9,00
8,80
8,60

2. Industrie alimentară Tehnician
analize produse

alimentare

1.Ivănescu Cezar-Mihai
2. Pisaltu Maria-
Mădălina
3.Chelaru Gabriela-
Cristina
4.Constantin Andreea-
Ramona
5.Hâncu Elena-Iren
6.Ababei Dorina-
Mihaela
7.Lupan Alexandra-
Marina

XII
9,10
9,00
8,80
8,55
8,50
8,25
7,75

3. Turism şi
alimentaţie

Tehnician în
gastronomie

1.Laiu Ana-Maria
2.Petraru Vasile-Cosmin
3. Săndulache Cosmin
4.Lazăr Mădălina-Maria
5.Maftei Ioana
6.Gheorghiţă Anca
7.Handaric George
8.Rusu Florin
9.Tudose Andreea Ionela
10.Uruioc Diana
11.Atănăsoaei Alexandra
Bianca
12.Gavriluţă Ioana-
Daniela
13.Dăluţe Ana-Maria

XI
9,15
9,15
9,10
9,10
9,00
8,55
8,30
8,25
8,10
8,05
7,90
7,85
7,00
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TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU OBŢINUT LOCUL I,II, III, MENŢIUNE
LA OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE-FAZA JUDEŢEANĂ

23 Februarie, 2013

Nr.
crt. Profil

Calificarea
profesională

Numele şi
prenumele

elevului Clasa LOCUL
Profesori

îndrumători

1. Industrie
alimentară

Tehnician
analize
produse

alimentare

1.Cinstitu
Mihaela
Rafaela

2.Nistor
Loredana Maria

3.Ţurcanu
Elena-Marinela

4.Vălenaşu
Constantin-
Codrin

XI I

II

III

Menţiune

Casian Marian,
Cercel George
Cercel George,
Agafiţei Ana -
Maria

Cercel George,
Agafiţei Ana-
Maria

Cercel George,
Agafiţei Ana-
Maria

2. Industrie
alimentară

Tehnician
analize
produse

alimentare

1.Ivănescu
Cezar-Mihai
2. Chelaru
Gabriela
Cristina
3.Lupan
Alexandra-
Marina
4. Pisaltu
Maria-
Mădălina

XII
I

II

III

Menţiune

Cercel George
Casian Marian

3. Turism şi
alimentaţie

Tehnician în
gastronomie

1.Laiu Ana-
Maria
2.Lazăr
Mădălina-
Maria

XI
III

Menţiune

Gudula Ionuţ
Iovu Sanda
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REZULTATE OLIMPIADA LA DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ
“TEHNOLOGII”,

FAZA  NAŢIONALĂ, APRILIE 2013

Nr.
crt. Domeniul Clasa

Numele şi
prenumele elevului

Cadre didactice
care au pregătit elevul

Premiul/Locul
obţinut

1.
Industrie

alimentară/
Tehnician

analize
produse

alimentare

XI Cinstitu C. Mihaela
Rafaela

Casian Marian,
Cercel George

MENŢIUNE II

2. XII
Ivănescu V. Cezar

Mihai
Casian Marian,
Cercel George

PREMIU
SPECIAL

Majoritatea membrilor catedrei au organizat examenele de diferențe pentru elevii
care s-au transferat de la alte licee sau profiluri.

Alte activități:
1. ”Ziua alimentației”,16.10.2012, organizatori prof Raluca Jitaru și prof Ionuț

Gudula , manifestare la care au participat elevi din clasele XI E, XI F și XII F.
2. ”Cooking an having fun on Halloween”, 31.10.2012,  au participat prof, M,

Casian, R. Jitaru și I. Gudula.
3. Simpozionul interjudețean ”Arta de a fi gazdă”, ediția a V-a, organizat de

Colegiul Tehnic Ion Creangă”, Târgu – Neamț, 23.05.2013. Au participat 8 echipe formate
din elevi de la clasele a XI-a de la specializările ”Tehnician analize produse alimentare” și
”Tehnician în gastronomie”, coordonate de profesorii A. Agafiței, P. Brumă, A. Pavel, R.
Jitaru, D. Gafița, M. Casian, G. Cercel, I. Gudula. S-au obținut un premiu III, 4 mențiuni și
un premiu special acordat de Asociația de Turism Româno-Franceză din Târgu – Neamț.

4. Participare la acțiuni pentru buna desfășurare a Olimpiadei Naționale de Chimie
(aprilie 2013): organizare laboratoare și săli de clasă pentru desfășurarea probei practice,
servirea mesei în cantină: A. Agafiței, P. Brumă, A. Pavel, R. Jitaru, M. Ștefan cel Mare, S.
Iovu, I. Gudula.

4. Masa rotundă ”Eco - atitudini” organizată de CCDG la Colegiul Tehnic ”Gh.
Cartianu”, 24. 11.2012, au paricipat A. Agafiței și M. Casian.

5. Vizite la agenți economici de profil ”Liciu”, ”Crinul Alb” cu elevi din clasele a X-
a – AS. Agafiței, P. Brumă.

6. Participarea membrilor comisiei metodice la activităţi in cadrul Proiectului
„Parteneriat pentru calitate – Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale
prin reţele parteneriale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din care
face parte şcoala noastră.

Cursuri de formare urmate de membrii comisie metodice:
1. „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau

discipline economice, POSDRU/87/1.3/S/63908: A. Agafiței, P. Brumă, M. Casian, G.
Cercel

2. “Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe Economice în
societatea cunoaşterii” - POSDRU/87/1.3/S/63698 MODULUL A - Abilitarea curriculară
a cadrelor didactice Modulul B Dezvoltare profesională si oportunitati de cariera: A.
Agafiței, P. Brumă, M. Casian, G. Cercel, A, Pavel, r. Jitaru. I. Gudula.

RESPONSABIL COMISIE,
Prof.  Agafiței  Ana – Maria
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA  METODICĂ - „ELECTROTEHNICĂ – MECANICĂ - CONSTRUCŢII –
T.I.C /INFORMATICĂ”

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice

în anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013 Comisia Metodică „ Electrotehnică – Mecanică -
Construcţii – Informatică/TIC” a avut  în componenţă un număr de 17 membri: 12 profesori
titulari, 1 profesor detaşat, 4 profesori suplinitori.

În perioada 1-17 septembrie 2012 activitatea membrilor comisiei a avut următoarele
priorităţi:
◊  verificarea schemelor orare, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
◊  definitivarea încadrărilor;
◊  participarea la consfătuirile judeţene organizate de ISJ Neamţ;
◊  integrarea în  activitatea catedrei a colegilor nou veniţi;
◊  stabilirea şi repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare  membru al catedrei în vederea
începerii în bune condiţii a noului an şcolar.

Pe data de 19.09.2012  în cadrul şedinţei de comisie metodică, s-a discutat şi s-a
stabilit planul de activitate pentru anul şcolar următor şi în mod special pentru semestrul I, s-
au analizat programele şcolare, standardele de pregătire profesională şi criteriile de
performanţă pentru meseriile pe care le pregătim. De asemenea, au fost prezentate subiectele
discutate la consfătuiri, s-a analizat modul de întocmire a planificărilor, s-a prezentat fişa
postului pentru fiecare membru al catedrei, s-a stabilit, elaborat şi programat  susţinerea
testelor iniţiale la toate clasele corespunzătoare fiecărui profil în parte şi pe fiecare an de
studiu.

Până la data de 1 octombrie, pe baza programelor şcolare s-au elaborat planificările
calendaristice anuale precum şi planificările pe  unităţile de învăţare. Acestea au fost
verificate şi avizate de responsabilul de comisie metodică şi de către  directorul  unităţii
şcolare.

În şedinţa comisiei de pe  3.10.2011 s-a prezentat raportul de activitate pe anul şcolar
2011-2012, s-au stabilit responsabilităţile la nivelul catedrei pentru toţi membrii şi s-a
prezentat  raportul  rezultatelor la testele iniţiale (care a cuprins obiectivele urmărite prin
testare, mediile generale pe clase,  măsurile ce se impun  pentru  recuperarea golurilor
depistate). În cadrul  şedinţei a fost stabilit un orar pentru pregătirea suplimentară a elevilor
cu rezultate slabe la învăţătură precum  şi un program de consultaţii şi pregătire suplimentară
a elevilor ce vor participa la olimpiade şi concursuri.

Membrii catedrei au  participat la cercurile pedagogice de specialitate. Acestea s-au
desfăşurat , pe discipline, astfel:
◊  pentru informatică , tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor , la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ , pe data de 22.11.2012.
◊  pentru electrotehnică, electromecanică, electronică şi automatizări, la Colegiul Tehnic de
Transporturi Piatra-Neamţ,  pe data de 21 .11.2012.
◊  pentru mecanică, la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ, pe data de 23.11.2012.
◊  pentru construcţii şi lucrări publice la Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman, pe data de
22.11.2012.
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Tema dezbătută la cercurile pedagogice pentru discipline tehnice (electrotehnică,
electronică şi automatizări, mecanică, construcţii)  a fost “STRATEGII DE CORELARE A
PREGĂTIRII PROFESIONALE A ELEVILOR  REALIZATE PRIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
TEHNIC CU STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ŞI ŞTIINŢIFICE
SPECIFIC FIECĂRUI DOMENIU”.

Cercul  pedagogic pentru  specializarea Informatică și TIC a avut loc în şcoala
noastră şi a avut următoarele forme de organizare a activităţii:
Utilizarea software-ului educaţional în procesul  didactic la disciplinele Informatică și
TIC

• Valorificarea software -ului educaţional în procesul de predare – învățare –
evaluare;

• Activitate demonstrativă cu elevii;
• Newsletter:
a. software educaţional;
b. participări proiecte;
c. olimpiade, concursuri, simpozioane;
d. diverse.
• Modele de scenarii didactice ce integrează softuri educa ționale (lucru pe ateliere).

În cadrul activităţilor din cadrul Cercului Pedagogic, doamna profesoară Văideanu
Claudia a susţinut lecţia deschisă, activitatea demonstrativă cu elevii clasei a X-a  şi a creat
softul educaţional SEITIC ce este publicat pe pagina colegiului la adresa
http://www.colegiulcartianu.ro//MiniSiteuri/SEITIC/index.htm.

Tot în cadrul  Cercului Pedagogic de Informatică şi TIC, doamna profesoară Horlescu
Gabriela prezentat un newsletter, referitor la activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în
cadrul școlii.

Toţi membrii catedrei Informatică/TIC au contribuit  la organizarea activității.

La şedinţa din data de 12.12.2012 s-au prezentat tematicile pentru examenele de
certificare a   competenţelor profesionale la toate nivelele. Temele  au fost alese  din
majoritatea modulelor  de specialitate parcurse de elevi în clasele a XI-a și a XII-a.

În cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat diverse activităţi în scopul perfecţionării
continue a membrilor de catedră :

 referat cu tema - „Cultura organizaţională   în procesul instructiv-educativ” elaborat şi
prezentat de doamna prof. Văideanu Claudia.

 referatul cu tema Bazele electronicii digitale, a fost elaborat şi prezentat de doamna Horlescu
Gabriela în cadrul aceleiași şedinţe.

Perfecţionarea metodică şi în specialitate este o preocupare permanentă a membrilor
catedrei, aceştia fiind înscrişi la grade didactice şi urmând cursuri de perfecţionare.

◊  Doamna profesoară Stanciu Carmen-Simona,doamna profesoară Scutaru Mihaela şi
domnul profesor  Scutaru Gheorghe  au urmat cursurile„CONCORD”-Reţea Naţională de
Formare Continuă a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar şi
Tehnic,desfăşurate la facultăţile din cadrul Universităţii  Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi.

◊  Domnul profesor Irimia Mihai şi doamna Scutaru Mihaela sunt  înscrişi  la
examenul pentru susţinerea gradului didactic I, de asemenea doamna profesoară Felea
Luminiţa este înscrisă la examenul pentru obţinerea gradului didactic II. Doamna profesoară
Stanciu Carmen urmează cursurile de Master, anul II, în cadrul Facultăţii de Inginerie
Electrică,Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi,
specializarea Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului.
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◊ Doamna  profesoară  Horlescu Gabriela a urmat și absolvit cursul  de rețele de
calculatoare CCNA Discovery 1 în cadrul Academiei Credis.

◊ Doamna Văideanu Claudia reînfiinţat şi coordonat  Club DEBATE; a participat cu
5 dintre membrii clubului DEBATE la Simpozionul Județean "Arta reușitei personale și
profesionale" ce s-a desfășurat la C.T. Danubiana Roman - unde au obținut mențiune la
secțiunea "Cheia succesului - o premisă a reușitei profesionale" și mențiune la secțiunea
"Simularea unui interviu de angajare";

◊ Doamna Airinei Liliana şi  doamna Şalaru Constanţa au  urmat cursul ”Dezvoltarea
resurselor umane în educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile
româneşti prin dezvoltarea şi susţinerea de programe care să sprijine noi profesii în educaţie,
în contextul procesului de reconversie şi atingerea masei critice de stabilizare a acestora în
şcoli, precum  şi orientarea lor către domenii cerute de piaţa muncii.

◊  Doamna  profesoară  Horlescu Gabriela a realizat și publicat  pe  site-ul școlii
paginile web ale proiectelor Communication for Teachers & Adult Education
(http://www.colegiulcartianu.ro/MiniSiteuri/Leonardo3/index.html) și  Ivoc – International
supporting network for vocational and academic guidance staff
(http://www.colegiulcartianu.ro//MiniSiteuri/iVOC/), pe care le-a prezentat  în cadrul
consfătuirii tehnice și în cadrul consiliului profesional al școlii. Doamna profesoară a  trimis
revistei Anotimpuri articole de prezentare a proiectelor  pentru a fi publicate din noul număr
care a fost difuzat în luna decembrie 2012. Doamna profesoară a publicat articole de
specialitate  în revista Anotimpuri a școlii, la rubrica Pagina utilizatorilor de calculatoare
personale. Doamna profesoară Horlescu Gabriela a coordonat al proiectul Formarea
profesională a adulților - o nouă treaptă în educație, implementat  de către Asociația
pentru Știință, Cultură, Ecologie, Tineret și Integrare Socială/A.S.C.E.T.I.S. în parteneriat cu
Asociația Ateliere fără frontiere și Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”. Proiectul se va
implementa in perioada 1 noiembrie 2012 - 1 decembrie 2013. Organizația își propune
formarea profesională a adulților în domeniul IT, pentru ocuparea unui loc de muncă sau
dezvoltarea carierei. Pentru 28 de persoane având minim studii liceale se organizează un curs
gratuit/taxa redusă, având durata de 180 de ore în ocupația Designer pagini web, modulul 2-
Structura paginilor web, curs certificat CNFPA.  Alte 22 de persoane, vor fi inițiate gratuit în
operarea pe calculator, urmând un curs de pregătire având durata de 30 de ore. 100 persoane
vor beneficia de consiliere profesională gratuită.  Multe  persoane - profesori, personal
nedidactic și auxiliar,  elevi de la școala postliceală - din cadrul școlii s-au înscris în grupul
țintă și beneficiază de activitățile  proiectului.

La nivelul catedrei s-au elaborat programe  CDL şi CDŞ (doamna Airinei Liliana şi
doamna Şalaru Constanţa: CDŞ „Operator introducere, prelucrare şi validare date” clasa a
XI-a,  doamna Şalaru Constanţa şi doamna Airinei Liliana: CDŞ  TIC clasa a XII-
a).Programele CDL au fost elaborate la specializările Electronică, Mecanică, Construcţii la
clasele a IX-a şi a X-a de către unii  dintre  membrii comisiei.

Membrii comisiei metodice au  participat  în  acest semestru la activitatea de
inventariere a echipamentelor existente în  laboratoare şi ateliere, cu aprecierea stadiului de
funcţionare în care se află.

S-au efectuat lucrări de îmbunătăţire şi de completare a materialelor didactice
existente în dotarea atelierelor şi a laboratoarelor:

◊  Domnul Kemeneş Anton  împreună, cu elevii, au executat în atelierul mecanic
mobilier, un număr de 30 bănci şcolare, necesare dotării claselor de liceu.

◊  Domnul Mihai Gheorghe s-a preocupat de întreţinerea şi îmbunătăţirea a
materialelor didactice din laboratorul de Electrotehnică;

◊ Doamna Scutaru Mihaela-Elena şi domnul Scutaru Gheorghe au participat la
amenajarea cabinetului mecanic nr.4.
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◊ Doamna Horlescu Gabriela  a înscris 10 persoane, elevi şi adulţi  în cadrul Centrului
Cisco al şcolii în vederea atragerii de fonduri pentru şcoală în vederea dotărea laboratorului
de informatică  maro. Astfel persoanele înscrise urmează cursul de Photoshop şi reţele de
calculatoare CCNA Discovery 1.

În cadrul catedrei s-au materializat  proiecte de amenajare a spaţiilor din curtea şcolii.
Astfel,  domnul Kemeneş Anton  a lucrat  la dotarea parcului cu foişor şi bănci (realizate din
materiale reciclate).

Profesorii comisiei  metodice s-au  implicat  în multe activităţi  în afară de cele strict
didactice. Astfel, toţi profesorii diriginţi au participat la Balul Bobocilor, au distribuit revista
şcolii, elevilor de la clasele pe care le coordonează.

În cadrul proiectului ECO  ŞCOALA, doamna profesoară Stanciu Carmen şi domnul
profesor Irimia Mihai  derulează cu elevii claselor din domeniile electric, electronică
activitatea de colectare a deşeurilor electrice şi electronice ,de asemenea doamna profesoară
Văideanu Claudia a realizat un film despre Rezervația naturală Lacul Cuejdel –
Gîrcina.Doamna profesoară Dragomir Eleonora împreună cu elevii şi profesorii pregătesc
costume şi decoruri pentru concursul şi petrecerea de Dragobete, folosind materiale
reciclabile.De asemenea în cadrul programului ECO ŞCOALA se derulează în continuare
acţiunea de compactare a peturilor din plastic, sub coordonarea domnului Kemeneş Anton.

◊ Doamna  profesoară Dragomir  Eleonora  coordonează /implementează  proiecte
europene,de tip Leonado IVT , VET Pro , Grundtvig,  la care participă şi şcoala noastră.

◊ Doamna  profesoară Dragomir  Eleonora  a înfiinţat "Teatrul educational "Holistic",
teatru experimental creat în scopul educării copiilor dar şi adultilor, al creşterii nivelului de
comunicare în grupuri eterogene având ca rezultat integrarea socială, combaterea conflictelor
şi a violenţei , educarea tineretului pe o tematică largă ce include respectul faţă de persoanele
dezavantajate sau marginalizate, protejarea mediului înconjurător şi educarea pentru
dezvoltare durabilă, multiculturalism şi combaterea xenofobiei, protejarea diversităţii
naturale, culturale , lingvistice şi a tradiţiilor.

Prima repetiţie cu public a piesei "Zâna cojilor de portocală" s-a realizat în faţa
Cosiliului Profesoral al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” în data de 19 decembrie 2012
. Impactul acestei acţiuni asupra elevilor participanţi dar şi asupra profesorilor a fost unul
foarte puternic şi care va duce la extinderea activităţilor de acest tip în viitorul apropiat, în
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra- Neamţ.

Încă o dată, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” îşi demonstrează capacitatea de a
transforma o oportunitate într-o experienţă de viaţă generatoare de progres.

◊ Doamna Horlescu Gabriela a dezvoltat  şi publicat pagina web de prezentare a
proiectelor  europene de tip Leonado IVT , VET Pro , Grundtvig de pe  site-ul şcolii.

◊  Domnul  profesor Mihai Gheorghe a susţinut activităţi părinţi-elevi, cu elevii şi
părinţii de la clasa  13 MRP, după cum urmează:

 Autoeducaţie-învăţarea limbilor engleză, germană în autoinstruire,în contextul
lipsei locurilor de muncă;

 Eliminarea violenţei în colectivele de tineri;
 Cum nepregătim pentru Bacalaureat.

◊ Doamna Şalaru Constanţa a realizat varianta electronică a orarului şcolii, pe care o
actualizează în funcţie de modificările survenite prin plecarea şi venirea unor profesori sau a
concediilor medicale.

◊ Doamna Airinei Liliana  şi doamna Stanciu Carmen  sunt membrii ai Comisiei de
orar, Orarul de dimineaţă.

◊ Doamna Şalaru Constanţa, doamna Horlescu Gabriela şi doamna Airinei Liliana au
pregătit elevii înscrişi în cadrul centrului şcolii pentru obţinerea permisului ECDL.
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◊ Doamna Airinei Liliana  şi doamna Stanciu Carmen au participat la prima întâlnire
în cadrul proiectului iVOC- international supporting network for vocational and
academic guidance staff (rețea internațională de sprijin pentru personalul specializat în
orientare profesională și academică), care s-a desfăşurat  în Zwickau, Germania.

Parteneri: Fundación para la Formación la Cualificación y el Empleo en el Sector
Metal de Asturias –Fundación Metal Asturias (Spania), Euroform RFS (Italia), EPRALIMA -
Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL (Portugalia), Colegiul Tehnic "Gheorghe
Cartianu" (România), Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanişma Dernei (Turcia), Stichting
Business Development Friesland (Olanda), Dienst Beroepsopleiding – vzw EPON (Belgia),
Association European Management Centre (AEMC) (Bulgaria), Foyle Language School Ltd
(Regatul Unit – Marea Britanie)

Coordonatorul  proiectului  Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” este prof.
Eleonora Dragomir.

iVOC va analiza ofertele curente de orientare profesională și academică în țările
partenere implicate. Proiectul va identifica diferite tipuri de metodologii, conținut, valoarea
adăugată, etc. în cadrul diferitelor domenii profesionale din țările europene. Astfel,
focalizarea este orientată pe transferul de cunoștințe, dialogul inter-cultural și schimbul de
experiență pentru a obține intrări noi pentru dezvoltarea de oferte de orientare profesională și
acade-mică.

iVOC va oferi sprijin pentru cadrele didactice din companii și scoli
profesionale/școli care oferă sau intenționează să ofere îndrumare profesională și/sau
academică pentru elevi. În special întreprinderile mici și microintreprinderile ar trebui să
recunoască mâine șansa de a recruta muncitori calificați prin propria orientare profesională și
academică, angajamentul de a lucra împotriva deficitului de competențe.

În același timp, proiectul va genera  concluzii cu privire la competențele relevante
pentru oferirea de îndrumare personalului profesional și academic precum și modul în care
să-şi dezvolte aceste competențe. Angajații și profesorii își îmbunătățesc abilitățile lor
profesionale de a înființa și gestiona formarea viitorilor specialiști.

În Semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013  membrii catedrei tehnice au
participat cu succes la olimpiadele şi concursurile care s-au desfăşurat pe parcursul acestui
semestru.

Între 5-6 aprilie 2013,Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” a organizat cea de-a
VI-a ediţie a Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice „Ştefan
Procopiu”, a doua ediţie cu participare internaţională.O parte dintre membrii catedrei au
făcut parte din comitetul de organizare a acestui concurs. La secţiunea Ştinţe şi tehnologii-
Menţiuni : elevii  Verdeş Florin,  Focşăneanu Ştefan, clasa a X-a K, coord. prof. Carmen
Stanciu,Mihai Irimia, cu lucrarea „Automobil-Spion”; Octavian-Florin Puică, Tudor
Almăşanu, 12 I, coord.prof.Gabriela-brânduşa Horlescu, cu lucrarea „Strata vumeter tower”.

La Simpozionul Naţional „Perspective Tehnice şi Tehnologice-Priorităţi şi
Demersuri în Contextul European” desfăşurat la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”Tg.Neamţ,
pe 23 martie 2013, elevii şi profesorii de la comisia tehnică au câştigat următoarele premii:
Metodică -Premiul I prof. Gabriela Horlescu, Elena Crăescu cu lucrarea „Formarea
profesională a adulţilor –o nouă treapă în educaţie”; prof. Luminiţa Felea cu lucrarea
„Software educaţional-Porţi logice”. Elevii au obţinut următoarele premii:Premiul II -
Motfolea Daniel,10A;Premiul III - Radu Iacob,12 G(prof.Liliana Airinei); Secţiunea
B(Tehnologie) Premiul III: Puică Octavian-Florin, Almăşanu Tudor, 12 I (prof. Gabriela
Horlescu).La celaşi simpozion au mai participat  cu lucrări la secţiunea Metodică
profesorii:Stanciu Carmen-Simona,Scutaru Mihaela, Scutaru Gheorghe.

La Olimpiada de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor , etapa judeţeană:
Menţiune- Baicu Flavius, 11A(prof. Claudia Văideanu); Concursul de site-uri ”Istorie şi
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civilizaţie în dimensiune virtuală”- Premiul III ,Motfolea Daniel, 10A (prof. Liliana
Airinei); Concursul INFOMATRIX , etapa naţională: Locul III- Buştihan Oana, 11 A(prof.
Claudia Văideanu).

La faza judeţeană a Olimpiadei  la disciplinele din aria curriculară , martie 2013 s-
au calificat elevi de la următoarele domenii tehnice, din cadrul comisiei metodice:

 Domeniul Construcţii şi lucrări publice,CalificareaTehnician desenator pentru
construcţii şi instalaţii: elevii: Lucian Dandu, Gheorghe Bârsan  clasa a XI –aG ( prof.
Mihaela Căldare,Ana Istrate, Mariana Mihai); elevul Ailincăi Petru Dan clasa a XII-a N, prof.
îndrumător Ana Istrate, Mihaela Căldare.

 Domeniul Electronică, automatizări,telecomunicaţii: elevii: Sebastian Simion, Andrei
Ciubotaru, Răzvan Cârjă –clasa a XI-a I (prof. îndrumător Carmen Stanciu); Mihai
Ciohorianu- clasa a XI-a K (prof. îndrumător Gheorghe Mihai), Gabriel Popa-clasa a XII-a K,
( prof.îndrumător Carmen Stanciu, Mihai Irimia).

 Domeniul Mecanică : elevii: Ciprian Atomei, Ştefan Bălan- clasa a XI-a M (prof. Mihaela
Scutaru, prof. Gheorghe Mihai);elevii Andrei Creţu, Andrei Ciudin -clasa a XII-a
L(prof.Eleonora Dragomir, Gheorghe Scutaru).

 Elevul Lucian Dandu, clasa a XI-a G, domeniul Construcţii şi lucrări publice, Calificarea
tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii s-a calificat şi a participat la faza
naţională a Olimpiadei Tehnologice.

Felicitări colegilor care au susţinut inspecţiile pentru acordarea gradelor didactice!
Astfel d-na prof Scutaru Mihaela-Elena a obţinut gradul  didactic I cu nota 10.

Sub coordonarea domnilor profesori Carmen Stanciu, Constanţa Şalaru şi Mihai
Irimia elevii claselor a XIIa, a XIII-a RP şi a XI-a de la profilele  Electronică şi Informatică
au efectuat o excursie de studiu la Facultatea  de Inginerie Electrică,Energetică şi Informatică
Aplicată , precum şi la  Facultatea de Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
din Iaşi, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii (cadre didactice şi studenţi). Aceştia le-au
prezentat oferta educaţională pentru anul universitar 2013-2014, programele de studii,
infrastructura, calitatea  programelor de burse, parteneriate cu firme naţionale şi
internaţionale,stagiile de pregătire pe care aceste facultati le oferă studenţilor,procedura de
admitere şi actele necesare la înscriere.

Doamna profesoară Claudia Văideanu a proiectat platforma educaţională SEITIC,  pe
care a postat-o pe internet la adresa www.colegiulcartianu.ro la pagina Proiecte. Platforma
dispune de o interfaţă intuitivă şi poate fi utlizată de către profesori şi elevi atât în cadrul
orelor, cât şi în pregătirea pentru lecţii,concursuri, examene,etc.

Toţi membrii comisiei metodice au participat la Cercurile Pedagogice ale
Disciplinelor Tehnice, Informatică-TIC. Colegii de la Catedra  CONSTRUCŢII au fost gaze
şi au dat dovadă de un înalt profesionalism în activităţile propuse, tema principală fiind:
Secvenţa de feedback- premisă obligatory a învăţării active în cadrul lecţiilorde discipline
tehnice şi instruire practică;instrumente de lucru în asigurarea feedbackului.
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Concluzii
Puncte tari Puncte slabe Soluţii propuse

Colaborarea permanentă a
comisiei cu conducerea
şcolii şi responsabilii
celorlalte comisiilor
metodice.

Existenţa unui climat
favorabil în cadrul catedrei.

Elaborarea şi aprobarea
programelor pentru CDŞ şi
CDL.

Antrenarea elevilor  la
cursuri în afara programului
şcolar (cursuri ECDL,
CISCO, Adobe Photoshop).

Majoritatea cadrelor
didactice fac parte din
diferite comisii funcţionale
la nivel de şcoală în calitate
de responsabili sau membrii;

Implicarea elevilor în
realizarea de lucrări practice
şi participarea cu acestea la
concursuri şcolare.

Susţinerea de lecţii
deschise.

Pregătirea elevilor cu
rezultate slabe la învăţătură.

Nerealizarea orelor în
AEL.

Neimplicarea unanimă a
cadrelor didactice din catedră
în activităţile extraşcolare.

Acceptarea tacită de către
unii profesori a
absenteismului unor elevi de
la ore.

Stimularea elevilor  pentru
a participa la şedinţele de
pregătire.

Găsirea unor soluţii de
către informatician  ca
platforma AEL să
funcţioneze.

Implicarea tuturor cadrelor
didactice în activităţile
extraşcolare stabilind,
eventual unele activităţi de la
începutul fiecărui semestru.

Preocuparea pentru găsirea
de soluţii, metode,  mijloace
de a face orele cât mai
atractive  în vederea
diminuării absenteismului.

RESPONSABIL,
Prof. Stanciu Carmen-Simona
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

RAPORT
privind activitatea  desfăşurată de membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurare

Calităţii în Educaţie - anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012 - 2013, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în
Educaţie din cadrul Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ a avut
următoarea componenţă:

prof. Emilia Lupei - coordonator
prof. Maftei Felicia – membru (Matematică şi ştiinţe ale naturii)
prof. Orza Raluca - membru (Limba şi comunicare)
prof. Istrate Monica - membru ( Tehnologii)
prof. Nicolae Livia - lider sindical
Ionescu Viorica - reprezentant părinţi
Secară Alexandru - reprezentant elevi
Componenţa Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie din

cadrul Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” a fost aprobată în şedinţa Consiliului de
Administraţie din 25.09.2012.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii:
- evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi
a standardelor de autorizare specifici fiecărei etape, în conformitate cu nota de probleme
transmisă de evaluatorii externi;
- întocmeşte şi publică rapoarte de monitorizare,  respectiv de evaluare internă a calităţii;
- aplică manualele de evaluare internă a calităţii;
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
- asigură feed-back din partea cadrelor didactice, elevilor şi angajatorilor.
- cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

În luna septembrie 2012- octombrie 2012, CEAC a realizat revizuirea Regulamentului
de funcţionare al  CEAC şi a procedurilor elaborate în anul şcolar trecut, precum şi realizarea
unor proceduri noi.

Tot în  luna septembrie 2012 s-au alocat responsabilităţi şi s-au stabilit domeniile de
acţiune pentru membrii CEAC.

La începutul anului şcolar, a fost întocmit Raportul de evaluare internă a calităţii
pentru anul şcolar 2011 - 2012, a fost întocmit Planul operaţional de acţiune pentru anul
şcolar 2012 - 2013 şi Planul de îmbunătăţire CEAC pentru anul şcolar 2012-2013. Aceste
documente au fost trimise către ISJ Neamţ şi către ARACIP Bucureşti.

La nivelul fiecărei comisii metodice s-a realizat proiectarea activităţilor de învăţare în
conformitate cu stilurile de învăţare şi nevoile elevilor. Proiectarea activităţilor comisiilor
metodice a avut în vedere modalităţi de colectare a feedback-ului astfel încât realizarea
autoevaluării instituţionale pentru anul şcolar 2012-2013 să beneficieze de dovezile necesare.

Tot în acest an şcolar, s-a continuat la Cabinetul metodic al şcolii completarea cu
materialele şi documentele CEAC, Manualul de autoevaluare şi Ghidul CEAC pentru
unităţile de învăţământ preuniversitare, toate acestea facilitând accesul cadrelor didactice din
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şcoală la informaţiile privind introducerea sistemelor de asigurare a calităţii în educaţie.
Aceste materialele şi documentele au fost furnizate de ISJ Neamţ şi ARACIP Bucureşti.

În cancelarie există INTERNET pentru  documentarea profesorilor, în sprijinul
pregătirii activităţilor de predare zilnice şi a materialelor cu caracter activ-participativ
necesare.

De asemenea, membrii CEAC au colaborat cu responsabilii comisiilor metodice
pentru elaborarea planurilor operaţionale la nivelul fiecărui compartiment, elaborarea
procedurilor şi instrumentelor de autoevaluare instituţională, în acord cu prevederile legale,
proiectarea activităţii compartimentelor/comisiilor/ catedrelor pe baza unor proceduri de
colectare regulate a feedback-ului din partea beneficiarilor şi pentru cuprinderea în planurile
manageriale ale comisiilor metodice a activităţilor ce vizează îmbunătăţirea continuă a
calităţii.

În perioada 23 – 24 mai 2012 a avut loc vizita de evaluare externă a Colegiului
Tehnic “Gheorghe  Cartianu” pentru  acreditarea Şcolii Postliceale. Vizita de evaluare
externă în vederea acreditării s-a desfăşurat pentru cele două calificări profesionale
„Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare” şi „Tehnician devize şi
măsurători în construcţii”. Raportul vizitei de evaluare externă  în vederea acreditării a
fost favorabil.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” a fost acreditat prin Ordinul
MEN în iunie 2013 pentru cele două calificări profesionale de la Şcoala Postliceală.

Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu este acreditat atât pentru liceu cât si şcoală
postliceală. Aceasta dovedeşte că şcoala dispune de resurse materiale şi umane la standarde
europene, care oferă atât elevilor cât şi profesorilor toate condiţiile necesare pentru a obţine
performanţe şcolare şi extraşcolare.
Puncte tari:

- informarea personalului şcolii cu privire la necesitatea implementării principiilor
calităţii;

- preocuparea cadrelor didactice pentru proiectarea şi organizarea unor activităţi
didactice şi extracurriculare care să răspundă nevoilor elevilor;

- implicarea personalului şcolii din diverse compartimente în activitatea de
colectare a feed-back-ului.

- elaborarea unor noi proceduri

Puncte slabe:
- elaborarea greoaie a procedurilor neexistând obişnuinţa de a creea astfel de

documente deşi toate prevederile din astfel de proceduri se parcurg de ani de zile;
- perceperea modalităţilor de introducere a sistemelor de asigurare a calităţii ca o

sarcină suplimentară de justificare a activităţii desfăşurate prin alte documente în
afara celor elaborate de obicei.

Măsuri de îmbunătăţire a activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi asigurarea calităţii
în educaţie în semestru al II-lea:

- Elaborarea planurilor operaţionale la nivelul fiecărui compartiment educaţional ţinându-
se seama de feed beack-ul obţinut;

- Dezbaterea unor acte normative elaborate de ARACIP cu personalul didactic al şcolii
şi informarea personalului şcolii şi a beneficiarilor acesteia privind implicaţiile introducerii
sistemului de management al calităţii (Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor).
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- Informarea continuă a personalului şcolii cu legislaţia si prevederile specifice  CEAC.
- Afişarea viziunii  managementului  asupra politicii  calităţii  la  nivelul  şcolii în locuri
vizibile, accesibile atât personalului  şcolii, cât şi vizitatorilor acesteia.
- Evaluarea progresului şcolar al elevilor în vederea intervenţiei corespunzătoare in

demersul didactic.
- Realizarea şi implementarea de noi proceduri specifice care să ajute elevii pentru a

obţine rezultate mai bune la examenele naţionale.
- Pregătirea ofertei educaţionale a şcolii pentru standul de prezentare al şcolii la Târgul de
oferte educaţionale din Piatra Neamţ şi organizarea  Caravanei Ofertei educaţionale la şcolile
din Piatra Neamţ şi împrejurimi.

Întocmit,
Coordonator CEAC Prof. Emilia Lupei
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA DE PREGĂTIRE PROFESIONAL-ŞTIINŢIFICĂ

REZULTATE  LA  OLIMPIADE  ŞI  CONCURSURI ŞCOLARE
An şcolar 2012- 2013

A. OLIMPIADE ŞCOLARE

Elevii  şi profesorii  şcolii au obţinut , în anul şcolar 2012 – 2013  rezultate bune şi
foarte bune după cum reiese din situaţia următoare:

La etapa locală a Olimpiadei Tehnice din 2 februarie 2013  au participat 98  elevi: 23
elevi în domeniul Industrie Alimentară, 19 elevi în domeniul Turism şi alimentaţie şi 56 de
elevi în domeniile Mecanică,Industrie Textilă şi Pielărie,Protecţia Mediului, Construcţii
instalaţii şi lucrări publice, Electronică, automatizări şi telecomunicaţii.

S-au calificat la etapa judeţeană 69 elevi: 17 elevi în domeniul Industrie Alimentară,
13 elevi în domeniul Turism şi alimentaţie şi 39 de elevi în domeniile Mecanică,Industrie
Textilă şi Pielărie,Protecţia Mediului, Construcţii instalaţii şi lucrări publice, Electronică,
automatizări şi telecomunicaţii.

FAZA JUDEŢEANĂ
TABEL NOMINAL CU ELEVII  CALIFICAŢI

LA OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE-FAZA JUDEŢEANĂ
23 Februarie, 2013

Nr.
crt. Profil Calificarea

profesională
Numele şi prenumele
elevului

Clas
a

Nota
obţinută

1. Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Tehnician
desenator

pentru
construcţii şi

instalaţii

1.Dandu Lucian Ionel
2.Bârsan Gheorghe
Alexandru

XI
XI

9,60
8,20

2. Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Tehnician
desenator

pentru
construcţii şi

instalaţii

1.Ailincăi Petru-Dan XII 10

3. Mecanică Tehnician
mecatronist

1.Ciudin Andrei
2. Creţu Andrei

XII 9,00
8,30

Tehnician
prelucrări pe

maşini cu
comandă
numerică

1.Atomei Ciprian Alin
2.Balan Ştefan Ionuţ

XI 7,30
7,00
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4. Industrie textilă şi
pielărie

Tehnician
designer

vestimentar

1.Botomei Mihaela-
Antonela
2.Ferenţ Ramona
3.Cojoc Georgiana-
Andreea
4.Boţu Oana-Gabriela

XI 9,40
8,60
8,60
8,20

5. Industrie textilă şi
pielărie

Tehnician
designer

vestimentar

1.Râbca Iuliana
2. Ciobanu Codruţa-
Ioana
3. Andreiţova Alina

XII 9,50
8,60
8,20

6. Protecţia mediului Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii

mediului

1.Dominte Alexandra
2.Neacşu Elena-
Cerasela
3.Cocea Georgiana-
Roxana
4.Baicu Flavius-Ştefan
5.Bârlădeanu Elena-
Teofana
6.Dunca Andreea-
Mihaela
7.Iftode Vasile-Robert
8.Apetrei Mihai

XI

8,90
8,90
8,10
8,00
8,00
7,70
7,60
7,50

7. Protecţia mediului Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii

mediului

1.Buruiană Robert-
Iulian
2.Archip Mihaela-
Cătălina
3.Irimia Mariana
4.Gurlan Gheorghiţă-
Daniel
5.Olteanu Loredana-
Elena
6.Tămăşan Brânduşa-
Gabriela
7.Ionescu Carla-
Florentina
8.Şendrea Ioana-
Georgiana
9. Rusu Alexandra
10.Crăciun Andreea-
Elena
11.Diaconu Bianca-
Georgiana

XII
9,85
9,70
9,70
9,30
9,30
9,00
8,90
8,70
8,20
8,00
7,50

8. Electronică,autom
atizări,
telecomunicaţii

Tehnician
operator

tehnică de
calcul

1.Simion Sebastian
2.Ciohorianu Mihai-
Ştefan
3.Ciubotaru Andrei
4.Cîrjă Răzvan-Petru

XI
10

8,00
7,50
7,00

Tehnician de 1.Popa Gabriel 7,00
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telecomunicaţii XII
9. Industrie

alimentară
Tehnician

analize produse
alimentare

1.David  Mara
2.Cinstitu Mihaela
Rafaela
3.Sechel Iuliana
4.Gavrilescu Mădălina-
Elena
5.Vălenaşu Constantin-
Codrin
6.Matache Florentina-
Sabina
7.Nistor Loredana-
Maria
8.Săndescu Silvia-
Mihaela
9.Obreja Robert-
Gheoghiţă
10.Ţurcanu Elena-
Marinela

XI
10

9,80
9,80
9,60
9,60
9,40
9,40
9,00
8,80
8,60

10. Industrie
alimentară

Tehnician
analize produse

alimentare

1.Ivănescu Cezar-
Mihai
2. Pisaltu Maria-
Mădălina
3.Chelaru Gabriela-
Cristina
4.Constantin Andreea-
Ramona
5.Hâncu Elena-Iren
6.Ababei Dorina-
Mihaela
7.Lupan Alexandra-
Marina

XII
9,10
9,00
8,80
8,55
8,50
8,25
7,75

11. Turism şi
alimentaţie

Tehnician în
gastronomie

1.Laiu Ana-Maria
2.Petraru Vasile-
Cosmin
3. Săndulache Cosmin
4.Lazăr Mădălina-
Maria
5.Maftei Ioana
6.Gheorghiţă Anca
7.Handaric George
8.Rusu Florin
9.Tudose Andreea
Ionela
10.Uruioc Diana
11.Atănăsoaei
Alexandra Bianca
12.Gavriluţă Ioana-
Daniela
13.Dăluţe Ana-Maria

XI

9,15
9,15
9,10
9,10
9,00
8,55
8,30
8,25
8,10
8,05
7,90
7,85
7,00
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TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU OBŢINUT LOCUL I,II, III, MENŢIUNE
LA OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE-FAZA JUDEŢEANĂ

23 Februarie, 2013

Nr.
crt.

Profil Calificarea
profesională

Numele şi prenumele
elevului

Clasa LOCUL Profesori
îndrumători

1. Protecţia
mediului

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii

mediului

1.Neacşu n. Elena-
Cerasela XI

Menţiune Istrate Monica
Pîrlea Eugenia

2. Protecţia
mediului

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii

mediului

1.Gurlan Gheorghiţă
Daniel
2.Archip Mihaela-
Cătălina
3.Irimia Mariana
4.Olteanu Loredana-
Elena
5.Buruiană Robert-iulian

XII

I

II

III
III

Menţiune

Lupei Emilia
Istrate Monica

3. Industrie
alimentară

Tehnician
analize
produse

alimentare

1.Cinstitu  Mihaela
Rafaela
2.Nistor Loredana Maria

3.Ţurcanu Elena-
Marinela

4.Vălenaşu Constantin-
Codrin

XI
I

II

III

Menţiune

Casian Marian,
Cercel George
Cercel George,
Agafiţei Ana -
Maria
Cercel George,
Agafiţei Ana-
Maria
Cercel George,
Agafiţei Ana-
Maria

4. Industrie
alimentară

Tehnician
analize
produse

alimentare

1.Ivănescu Cezar-Mihai
2. Chelaru Gabriela
Cristina
3.Lupan Alexandra-
Marina
4. Pisaltu Maria-
Mădălina

XII
I
II
III

Menţiune

Cercel George
Casian Marian

5.
Turism şi
alimentaţi

e
Tehnician în
gastronomie

1.Laiu Ana-Maria
2.Lazăr Mădălina-Maria XI

III
Menţiune

Gudula Ionuţ
Zaharia Mircea

Iovu Sanda
6. Industrie

textilă şi
pielărie

Industrie
textilă şi
pielărie

1.Cojoc Georgiana
Andreea

XI I Nicolau Ionela,
Dunăre

Liliana,Horles
cu Gabriela

7. Industrie
textilă şi
pielărie

Industrie
textilă şi
pielărie

1.Andreiţova Alina
2.Râbca Iuliana

XII I
II

Dunăre
Liliana,Iovu

Sanda
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8. Construcţi
i, instalaţii
şi lucrări
publice

Tehnician
desenator

pentru
construcţii şi

instalaţii

1.Dandu Lucian Ionel
2.Bârsan Gheorghe
Alexandru

XI I
Menţiune

Căldare
Mihaela,

Istrate Ana,
Mihai

Mariana

TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI  LA
OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNICE - FAZA  NAŢIONALĂ

2013

REZULTATE olimpiada la discipline din aria curriculară “Tehnologii”,
FAZA  NAŢIONALĂ, Aprilie 2013

Nr.
crt.

Domeniul Clasa
Numele şi
prenumele

elevului

Cadre didactice
care au pregătit

elevul

Premiul/Locul
obţinut

1. Industrie
textilă şi
pielărie

XI
Cojoc G.

Georgiana
Andreea

Nicolau Ionela,
Dunăre Liliana,

Gabriela Horlescu

Locul 25

2. XII
Andreiţova V.

Alina
Dunăre Liliana,

Iovu Sanda
MENŢIUNE III

Nr.
crt

Domeniul Calificare
profesională Clasa

Numele şi
prenumele

elevului

Cadre didactice
care au

pregătit elevul

Judeţul
organizat

or

1.
Protecţia
mediului

Tehnician
ecolog şi

protecţia calităţii
mediului

XII
B

GURLAN G.
GHEORGHIŢ

Ă DANIEL

Lupei  Emilia,
Istrate Monica BRĂILA

2.
Industrie

alimentară

Tehnician
analize produse

alimentare

XI C
CINSTITU C.

MIHAELA
RAFAELA

Casian Marian
Cercel George

BACĂU

3.
XII
D

IVĂNESCU
V. CEZAR

MIHAI

4.
Industrie
textilă şi
pielărie

Tehnician
designer

vestimentar

XI
COJOC  G.

GEORGIANA
- ANDREEA

Nicolau Ionela,
Dunăre Liliana,

Gabriela
Horlescu

IAŞI

5.
XII ANDREIŢOV

A V. ALINA
Dunăre Liliana,

Iovu Sanda

6.

Construcţii,
instalaţii şi

lucrări publice

Tehnician
desenator pentru

construcţii şi
instalaţii

XI
DANDU E.
LUCIAN
IONEL

Căldare
Mihaela, Istrate

Ana,
Mihai Mariana

BUCURE
ŞTI
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3.
Protecţia
mediului XII

Gurlan G.
Gheorghiţă

Daniel

Lupei Emilia, Istrate
Monica

MENŢIUNE I

4.
Industrie

alimentară/
Tehnician

analize
produse

alimentare

XI Cinstitu C.
Mihaela Rafaela

Casian Marian,
Cercel George

MENŢIUNE II

5. XII
Ivănescu V.
Cezar Mihai

Casian Marian,
Cercel George

PREMIU
SPECIAL

B. CONCURSURI ŞCOLARE

1. Olimpiada de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor , etapa judeţeană: Menţiune-
Baicu Flavius, 11A(prof. Claudia Văideanu);

2. Concursul de site-uri ”Istorie şi civilizaţie în dimensiune virtuală”- Premiul III ,Motfolea
Daniel, 10A (prof. Liliana Airinei);

3. Concursul INFOMATRIX , etapa naţională: Locul III- Buştihan Oana, 11 A(prof. Claudia
Văideanu).

4. Concursul de Matematică Aplicată (profil tehnic) ,,Adolf  Haimovici”
ETAPA  JUDEŢEANĂ
LOCUL  I : Gavril Anastasia,11 B (prof. Magdalena Lefter)
LOCUL III : Rîbca Iuliana, 12H (prof. Daniela Diaconu)
ETAPA NAŢIONALĂ
LOCUL II şi Medalia de argint - Gavril Anastasia,11 B (prof. Magdalena Lefter) .

5.  Concursul Naţional de Chimie ,,Magda Petrovanu” organizat la Universitatea ,,
Al.I.Cuza”,   Facultatea de Chimie, Iaşi

Menţiune: Herciu Valentin-Marius - clasa 12 G   (prof.Camelia Andriescu).

6. Concursul Naţional de Chimie „ Petru Poni”(tehnic)
ETAPA JUDEŢEANĂ
LOCUL I : Săculţeanu Nicoleta, 10 A (prof. Camelia Andriescu); Rîbca Iuliana,12 H

(prof. Veronica
Petrariu)

LOCUL II: Apetrei Andrei, 9F (prof. Felicia Maftei)
LOCUL III: Borcea Francesca, 10A(prof. Camelia Andriescu).

7. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN SPELLING  BEE, Târgu-Neamţ:
MENŢIUNE – Borcea Francesca, 10 A(prof. Oana Gavriliu)

8. CONCURSUL JUDEŢEAN Succesul unui interviu:
PREMIUL II: Bădescu Ioana, 10 B (prof, Irina Secară)

9.  CONCURS NAŢIONAL „ŞTIU  ŞI  APLIC”- SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ SE      DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII !

ETAPA NATIONALA– IAŞI, 6-10 MAI 2013
Elevi: Donciu Gheorghe, Nica Laura, Pricop Mădălina, clasa x – locul I la faza judeţeană şi
participare la faza naţională,  prof. Agafitei Ana Maria

Scutariu Cristina, Crăciun Diana, Laiu Ştefana, clasa X D - LOCUL II la faza
judeţeană şi participare la faza naţională, prof.Pârlea Eugenia.
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C.   1. CONCURSUL NAŢIONAL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„ŞTEFAN PROCOPIU"

Aprilie 2013

Secţiunea Ştiinţe - Tehnologii

PREMIUL  III - Lucrarea „Antocianii-indicatori de PH"
Elev- Francesca Luciana Borcea, clasa a X – a A
Coordonator - profesor Camelia Andriescu

MENŢIUNE I - Lucrarea: „Determinarea gradului de poluare a râului Bistriţa pe
sectorul Piatra-Neamţ"
Elevi: Diana Giorgiana Aroxandi, Ionela Roxana Irimiea, clasa a XII-a 12C
Coordonator- profesor Eugenia Pârlea

MENŢIUNE II - Lucrarea „Automobil Spion”
Elevi: Verdeş Florin, Focşăneanu Ştefan, clasa a X –aK
Coordonatori- profesori: Carmen-Simona Stanciu, Mihai Irimia
MENŢIUNE IV - Lucrarea „Strata vumeter tower”
Elevi: Octavian-Florin Puică, Tudor Almăşanu, clasa a XII-a I
Coordonatori- profesor: Gabriela-Brânduşa Horlescu

Secţiunea Fizică Liceu

PREMIUL III- Lucrarea „Legi de conservare în mecanica newtoniană

Elevi: Băetrău Cristina, Herciu Valentin, Herciu Florin, clasa a XII - a G
Coord. prof. Cezarina Moroşanu

MENŢIUNE I - Lucrarea „Straturi subţiri cu proprietăţi remarcabile”

Elev: Andrei-Paul Apetrei, clasa IX-aF
Coord. prof. Teodor-Dan Moscalu

2. SIMPOZINUL  NAŢIONAL „PERSPECTIVE TEHNICE şi TEHNOLOGICE-
PRIORITĂŢI şi DEMERSURI în CONTEXTUL EUROPEAN”

COLEGIUL TEHNIC „ ION CREANGĂ”- Târgu – Neamţ
23 martie  2013

SECŢIUNEA  B - TEHNOLOGIE – ELEVI
PREMIUL al III-lea

Puică Octavian-Florin,Almăşanu Tudor, 12 I (prof. Gabriela Horlescu
SECŢIUNEA   ELEVI

PREMIUL al II-lea:
Motfolea Daniel,10A; Premiul III - Radu Iacob,12 G (prof.Liliana Airinei)
SECŢIUNEA  METODICĂ
PREMIUL  I

Prof. Irina Secară, cu lucrarea „Utilizarea limbii engleze în procesul instructiv-educativ
prin abordarea umorului”;
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Prof. Gabriela Horlescu, Elena Crăescu cu lucrarea „Formarea profesională a adulţilor –
o nouă treapă în educaţie”;

Prof. Luminiţa Felea cu lucrarea „Software educaţional-Porţi logice”.
3. Simpozionul Naţional Şcoala Modernă, ed. a XI-a, Cetăţean în Europa (organizat la Piatra-

Neamţ, de către CCD şi ISJ Neamţ şi MEN):
a. Secţiunea: Reviste Şcolare:

Revista Anotimpuri (coord. prof. Olimpia Sima)
b. Secţiunea: Auxiliare didactice

Premiul I: Anuarul Colegiului Tehnic ,,Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ (coord. prof. Olimpia
Sima)
D. CONCURSURI DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI  JURNALISTICĂ

a. Concursul Literar Scrisori către Dumnezeu, organizat de „Unity in Values”
Association şi Editura „Rafet” Râmnicu Sărat:Lavinia Macsim, 9B (prof.Daniela Blaga).
Scrisoarea i-a fost inclusă într-o antologie literară publicată la Editura „Rafet”,Râmnicu Sărat.

b. Concursul Regional Epistolar Declaraţie de dragoste (Colegiul Tehnic „Miron Costin”
Roman:

Premiul II: Alexandra-Vasilica Dumitru , Bogdan Ghineţ (ambii de la 10B;prof.Cristina
Popa);

George Handaric, 11E (prof. Daniela Blaga);
Premiul III:Mădălina Manole,9A (prof. Cristina Popa);
Premiul Special: Alexandru Cioineag, 11E(prof. Daniela Blaga).
c. Concursul Naţional de Creaţie Act-Art (Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman):

Poezie: Premiul II: Cătălina Latu, 11E;
Proză: Premiul II: Lavinia Maxim, 9B;

Premiul III: Teodora Grigoraş, 9B, Adrian Andronescu, 13K R.P., toţi fiind coordonaţi de prof.
Daniela Blaga.

d. Concursul Naţional de Creaţie Literară ,,Tinere Condeie” – etapa naţională
Secţiunea: Eseistică

- Premiul I şi titlul de Laureat:
1. Laiu Ana-Maria, clasa a XI-a F, prof. îndrumător: Sima Olimpia
2. Haureș Alexandra-Livia, clasa a X-a A, prof. îndrumător: Sima Olimpia

Secţiunea: Proză
- Premiul I şi titlul de Laureat:

Hâncu Elena-Iren, clasa a XII-a D, prof. îndrumător: Sima Olimpia
e. Concursul Naţional de Creaţie Literară ,,Tinere Condeie” – etapa judeţeană

Secţiunea: Eseistică
Premiul I: Ciucanu Raluca, clasa a X-a A, Cocea Georgiana, clasa a XI-a A, Laiu Ana-
Maria, clasa a XI-a F, Herciu Florin şi Herciu Valentin, clasa a XII-a G ( toţi coordonaţi de
prof. Sima Olimpia); Grosu Ioana, clasa a X-a C ( prof. coord.:Orza Raluca)
Premii speciale: Andronescu Adrian, clasa a XIII-a K r.p., Macsim Lavinia, clasa a IX-a B
(prof. coord. Blaga Daniela)

Secţiunea: Poezie
Premiul I: Tataru Ionela, clasa a XII-a G (prof. coord. Sima Olimpia);

Secţiunea: Proză
Premiul I : Hâncu  Elena Iren, clasa a XII-a D, Băetrău Cristina, clasa a XII-a G, Laiu Ana-
Maria, clasa a XI-a F, Haureş Alexandra-Livia, clasa a X-a A (toţi coordonaţi de prof. Sima
Olimpia); Ionescu Carla, clasa a XII-a B ( prof. coord. Popa Cristina);
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f. Concursul Naţional de Interpretare Teatrală, Creaţie Literară şi Jurnalistică ,,Tudor
Muşatescu”, ediţia a Vl-a, 2013, organizat de Palatul Copiilor Piteşti, judeţul Argeş

1. Secţiunea Proză:
Premiul III: Corfu Raluca, clasa a IX-a E (prof. coord. Orza Raluca), Hâncu

Elena-Iren,
clasa a XII-a  D (prof. coord. Sima Olimpia)

Premiu special: Haureş Alexandra-Livia, clasa a X-a A (prof. coord. Sima
Olimpia),

Astancăi Adelina, clasa a X-a  C (prof. coord. Orza Raluca)
2. Secţiunea Poezie:

Premiul III: Tataru Ionela-Loredana, clasa a XII-a  G ( prof. coord. Sima
Olimpia)

Premiu special: Popovici Andreea , clasa a XII-a A (prof. coord. Orza Raluca),
Tataru Ionela-Loredana, clasa a XII-a  G ( prof. coord. Sima

Olimpia)
3. Secţiunea: Creaţie jurnalistică, cu subsecţiunile:

- Jurnal de călătorie:
Premiul I: Zăbavă Mădălina, clasa a X-a C. (prof. coord. Orza Raluca), Băetrău

Cristina, clasa a XII-a G (prof. coord. Sima Olimpia)
Premiul III: Marica Alexandru, clasa a XII-a A (prof. coord. Orza Raluca)

- Reportaj:
Premiul I : Laiu Ana-Maria, clasa a XI-a F, Uruioc Diana, clasa a XI-a F (ambele

coordonate de prof.
Olimpia Sima); Rusu Alexandra, clasa a XII-a A (prof. coord. Orza

Raluca)
- Articol:

Premiul II: Cocea Georgiana-Roxana, clasa a XI-a A (prof. coord. Sima Olimpia)
- Interviu:

Premiul II: Ticu Alexandru, clasa a XIII-a I r.p. (prof. coord. Orza Raluca)
Premiul III: Pintilie Iulia , clasa a IX-a E (prof. coord. Orza Raluca)

- Pamflet:
Premiul II/ III: Grosu Ioana, clasa a X-a C (prof. coord. Orza Raluca)

- Cronică:
Premiul III: Ciomeică Ana-Maria, clasa a IX-a E

4. Secţiunea: Concursul Revistelor Şcolare:
Premiul II: Revista Anotimpuri (prof. coord. Sima Olimpia)

g. Concursul Naţional de Creaţie Jurnalistică şi Artă Fotografică ,,Tineri jurnalişti în
devenire” (Palatul Copiilor Piteşti, Argeş):

1. Secţiunea: Creaţie jurnalistică:
Premiul I: Ciomeică Ana-Maria, clasa a IX-a E, Dimişcă Tudor, clasa a X-a

C (ambii
îndrumaţi de prof. Orza Raluca), Laiu Ana-Maria, clasa a XI-a F,

Herciu
Valentin, clasa a XII-a G (ambii îndrumaţi de prof. Sima Olimpia)

Premiul II: Ciucanu Raluca, clasa a X-a A, Cocea Georgiana-Roxana, clasa a
XI-a A

(ambele îndrumate de prof. Sima Olimpia), Grosu Ioana, clasa a X-a C
(prof. coord. Orza Raluca)



88

Premiul III: Pintilie Iulia, clasa a IX-a E, Alistărică Diana, clasa a X-a C,
Marica

Alexandru, clasa a XII-a A (toţi îndrumaţi de prof. Orza Raluca);
Premiu special: Băetrău Cristina, clasa a XII-a G, Haureş Alexandra-Livia,

clasa a X-a
A (ambele coordonate de prof. Sima Olimpia); Astancăi Adelina,

clasa a
X-a C, Dimişcă Tudor, clasa a X-a C (ambii îndrumaţi de prof. Orza

Raluca).

2. Secţiunea: Concursul Revistelor Şcolare:
Premiul III: Revista Anotimpuri (prof. coord. Sima Olimpia)

h.    Concursul Naţional de Educaţie pentru Mediu „David împotriva lui Goliat",
secţiunea Referate,

organizat de Clubul Copiilor Drăgăşani, jud. Vâlcea:
Premiul I: Alistărică Diana (X C)
i. Concursul Naţional „Valenţele educaţiei nonformale", secţiunea Eseuri,
organizat de MECTS, ISJ Sibiu şi Palatul Copiilor Sibiu:
Premiul I, Căliman Cristian (X C)
j. Concursul Naţional „Codrule, codruţule", organizat de Clubul Copiilor Târgu Neamţ:

Premiul I (proză), Astancăi Adelina (X C) Premiul I (afiş), ApostolescuGeorge (X C)
Premiul I (referat), AlistăricăDiana (X C)

k. Concursul Naţional de Fotografie „Frânturi de clipe", organizat de ISJ Vâlcea,
Primăria Râmnicu-Vâlcea, B.J. „Antim Ivireanu", Fotoclub „Floarea de colţ":
Premiul II (serie fotografică), DimişcăTudor (X C)

l. Concursul Naţional de Artă Fotografică „Trasee în alb-negru şi color" organizat de
Clubul Copiilor „Spiru Haret" Bârlad şi ISJ Vaslui:
Premiul II,DimişcăTudor (XC)
Menţiune,DimişcăTudor (XC )

E. PROGRAMUL MONDIAL ECO-ŞCOALA

1. Obţinerea Steagului verde şi a CERTIFICTULUI  MONDIAL ECO-SCOOLS
pentru a 3-a oara consecutiv 2009,2011, 2013.
2. Tineri reporteri pentru mediu.

Elevi: Sava Florentina clasa a X-a E, Vrabie Tatiana clasa a X-a E, Floroaia
Narcisa clasa a X-a E – MENŢIUNE

Prof. coordonator: Popovici Adriana
3. Concursul Naţional „Patrula Eco”

Elevi: Echipajul clasei XI-a A au luat MENŢIUNE
Prof. coordonator: Dumitraşcu Doina

4. Concursul Naţional „Eco-Fotografia anului”
Elevi: Baciu Lidia Gabriela clasa a X-a A – MENŢIUNE, Săndulache Mihai

Cosmin clasa a XII-a F - MENŢIUNE
Prof. coordonator: Andriescu Camelia, Moroşanu Cezarina

F. CONCURSURI INTERNAŢIONALE
a.  CONCURSUL INTERNAŢIONAL de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative
„Sărbătoarea învierii - Lumina Sufletelor Noastre", organizat de Şc. „B. P. Haşdeu" Iaşi:
Premiul I (creaţie literară), Corfu Raluca (IX E) Premiul II (creaţie literară), Nistor Larisa-
Elena (IX E) Premiul III (creaţie literară), Pintilie Iulia (IX E)



89

b.  CONCURSUL INTERNAŢIONAL „TĂRÂMUL COPILĂRIEI", secţiunea
Eseuri, din cadrul
Festivalului Internaţional „Copil ca tine sunt şi eu!", ed. a IX-a, organizat de Colegiul Tehnic
de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria, ISJ Hunedoara, Centrul de voluntariat
„VOLSIM" Simeria:
Premiul II: Hodor Lavinia, (IX E) Premiul III:CiomeicăAna-Maria, (IX E)

G. CONCURSURI SPORTIVE

1.Volei  feminin şi masculin– Locul IV– municipiu – antrenor prof. Gabriel
Câmpescu
2. Fotbal băieţi – Locul II (în grupă) – municipiu – antrenor prof. Livia Nicolae
3. Tenis de masă - Locul I – Marius Tofan - faza  municipală - antrenor prof. Livia

Nicolae
4. Tenis de masă - Locul II– Marius Tofan - faza judeţeană - calificare la natională-

antrenor prof. Livia Nicolae
5. Campionatul de minifotbal(băieţi) organizat de Zilele Jandarmeriei: LOCUL III-

antrenor prof.Livia Nicolae
6. Baschet băieţi: 1.Centenarul Colegiului „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ:-

locul III(căpitan de echipă, Ştefan Teleucă, XII A; antrenor prof. Dan Forman );2.Cupa
Cocoşul de aur(aruncări la coş): locul II – echipa: Mihai Ivanciu, XII K , Ştefan Teleucă, XII
A (antrenor: prof. Dan Forman); 3.Cupa Vladimir Laşcu, - locul II (căpitan de echipă: Ştefan
Teleucă,XII A; antrenor:prof. Dan Forman);

7. Box: 1.Turneul Internaţional Memorialul Iosif Mattes (cat.64 Kg):locul III-
Alexandru Grigora,XI K(antrenor: prof.Gabriel Câmpescu); 2. Cupa Ceahlăul, ed. a XXI-a,
(cat. 64 kg.):locul II-Alexandru Grigora,XI K(antrenor: prof.Gabriel Câmpescu).

H. CONCURSURI ARTISTICE
a. Festival Francophone de Varna (Bulgaria), a 20-a ediţie:

LOCUL I şi Masca de Aur, trofeul Festivalului: Trupa de teatru SCENIC
(coord.Prof. Alina Baluş);

b. Festivalul de Teatru Francofon al Artelor Combinate, Galaţi:
Diploma de Excelenţă a Juriului Internaţional şi Diploma prntru cea mai bună

prezentare a şcolii şi a regiunii de provenienţă :Trupa de teatru SCENIC (coord. prof. Alina
Baluş);

c. Concursul Regional de Cântece şi Dansuri Populare „ Pe-o gură de rai”, Focşani,
ed.a V-a:

LOCUL I (din 60 de formaţii participante): Ansamblul folcloric Toporaşul (
instructor-coregraf,domnul Constantin Munteanu).Tot locul I au luat solistele vocale ale
ansamblului nostru:Elli Ciotârcă, 10B, Miruna Negură şi Bianca Horciu, instruite tot de domnul
Constantin Munteanu.

Abia întors de la Focşani, ansamblul nostru a participat la spectacolul de deschidere
oficială a sezonului competiţional 2013 al Bazei Hipice Piatra-Neamţ.

RESPONSABIL,
prof. Carmen-Simona. Stanciu
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COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA-NEAMŢ
COMISIA PENTRU PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANĂ

RAPORTUL COMISIEI PENTRU PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA DIN
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMT

In anul scolar 2012-2013 s-au derulat  4 proiecte de colaborare europeana ce au
beneficiat de finantare din partea ce au beneficiat de finantare din partea Comisiei Europene
si anume :
1. Proiectul SCHOOLMED –European Grundtvig partnership on the scholastic
mediation.

Proiectul a inceput la 1 august 2011  si a avut durata de 2 ani. Proiectul a avut ca scop
crearea in scoala a unui spatiu comun in care sa se poata manifesta respectul reciprc si
cooperarea intre diferitii actori ai procesului educativ.

Persoane care fac parte din echipele administrative ale scolilor si de asistenta a
profesorilor , profesori si parinti ai elevilor au format grupul tinta al acestui proiect , iar elevii
au fost beneficiarii finali ai actiunilor proiectului .

Rezultatele proiectului:
-ridicarea nivelului de cunoastere cu privire la conflict promovand o cultura a medierii si
armoniei civile;
-ridicarea nivelului de cunoastere a importantei acestui mod de management al conflictelor ce
pot aparea in scoala ;
-studierea in amanunt a problemei conflictelor si evaluarea strategiilor celor mai adecvate
pentru a interveni in rezolvarea ei
In timpul celor 2 ani de colaborare transnationala diferite rezultate au fost acumulate la
nivelul intregului parteneriat :
-au fost organizate workshopuri pentru invatare
-un ghid de combatere a conflictelor pentru profesori administratori ai scolilor si personal de
asistenta si un ghid pentru parinti au fost realizate si publicate
-8 profesori ai scolii au participat in Potenza -Italia la o  conferinta internationala finala
pentru diseminarea si analiza  rezultatelor intregului parteneriat.
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2.Proiectul NEW METHODS AND TECNIQUES ON THE WELDING AUTOMATION
Acest  proiect constă în pregătirea tehnică a unui grup de 25 de elevi  din şcoala

specială tehnică pentru elevi cu hipoacuzie din Konevi şi din Liceul  Tehnic Selçuklu Turcia.
Grupul a cuprins 6 elevi cu hipoacuzie ş 19 elevi fără deficienţe aflaţi în clasa a XI-a la
profilul  Tehnologia Metalelor .Proiectul a constat în pregătirea elevilor în cadrul unor stagii
de practică realizate în  licee tehnologice din Europa pentru a deprinde noi metode şi tehnici
folosite în automatizarea procesului de sudură.

Necesitatea acestui proiect a rezultat din faptul că cererea de maşini care să
prelucreze metalul este in creştere odată cu dezvoltarea tehnologiei mondiale. Cea mai
răspândită tehnică de asmblare a metalelor fiind cea a sudurii .Din acest motiv cei mai mulţi
roboţi industriali execută diferite procedee de sudare.

Datele furnizate de camera de comerţ şi industrie din Konia arată că  3600 de
intreprinderi din 3   zone industriale ale acestei metropole în care se află cele două licee
partenere folosesc tehnici de îmbinare prin sudare.  Studiile  realizate în Konia de către
Camera de comerţ şi industrie arată că intreprinderile nu pot progresa  dacă nu pot găsi
muncitori calificaţi în procedee automate de sudură.   Deşi intreprinderile au realizat
demersuri pentru a umple acest gol este de datoria şcolilor ce califică elevi în acest domeniu
să dezvolte pregătirea elevilor cu noi cunoştinţe despre procedeele şi tehnicile folosite n
automatizarea sudurii.  Elevii şi+au extins cunoştinţele în cadrul acestui proiect.

Datorită acestui proiect după absolvire , la noile lor locuri de muncă elevii vor fi
capabili să işi foloească noile cunoştinţe şi să împărtăşescă din experienţa lor cu privire a
automatizarea procedeelor de sudură.

In acelaşi timp în cadrul proiectului s-au format grupuri mixte de elevi cu hipoacuzie
şi elevi fără deficienţe astfel încât să se faciliteze integrarea celor dintâi în fabrici după
terminarea şcolii şi să se educe respectul celorlalţi faţă de persoanee cu deficienţe. Prin
schimburile culturale desfăşurate în cadrul proiectului s-a educat de asemenea capacitatea
elevilor de a lucra in colective multiculturale având respect faţă de specificul cultural a altor
popoare.

Primul stagiu a avut loc in Germania, Dortmund în cadrul liceului Leopold-Hoesch
Berufskolleg în perioada 17-31st Martie 2013 cu participarea a 9 elevi, al doilea stagiu a
avut loc in Finlanda, Kotka în cadrul Colegiului Vocaţional Etelä-Kymenlaakso în perioada
07-21stAprilie 2013 cu participarea a 7 elevi , al treilea stagiu al proiectului a avut loc în
Romania, Piatra Neamt în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu în perioada 28
Aprilie-12 May 2013 cu participarea a 9 elevi.

Cei 9 elevi turci printre care şi 2 elevi cu deficienţe de auz s-au simit ca acasă în
şcoala noastră şi au exersat diferite tehnici de sudură în laboratoarele şcolii i în secţiile
desudură ele partenerilor noştri pentru pregătirea elevilor în acest domeniu şi anume IM
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Ceahlaul SA şi SCLera SRL . Cu stagiul din şcoala noastră proiectu s-a finalizat cu succes
,iar elevilor participanţi le-au fost eliberate certificate de mobilitate Europass.

Proiectul Communication skills for teachers & adult Educators
Proiectul a constat in realizarea unui stagiu practic cu durata de 2 saptamani între 8 şi

21 iunie 2013  la ShipCon Ltd. din Limassol. Participanţii au realizat activitati educative
focalizate pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare, ceea ce a dus la dezvoltarea lor
profesională şi personală. In munca lor didactica, avand si elevi cu cerinte educationale
speciale abilitatea de  comunicare eficientă joacă un rol esenţial. Obiectivul principal al
stagiului de pregătire a fost invatarea conceptelor de baza  in sfera comunicării şi dezvoltarea
abilităţilor de comunicare intra şi interpersonala ale participanţilor.Pentru alegerea grupului
tinta s-a tinut cont de activitatea in scoala a profesorilor din CT Gh. Cartianu.Astfel au fost
selectati pe baza unui portofoliu ilustrativ profesorii cei mai activi in integrarea elevilor cu
CES si combaterea abandonului şcolar.

In timpul stagiului ei au descoperit şi experimentat problemele-cheie şi instrumentele
necesare pentru o comunicare eficienta luand parte la aplicaţii de instruire practică intensivă
şi seminarii teoretice care au inclus teme cum ar fi utilizarea de indicii verbale şi non-verbale
de comunicare, abilitaţi pentru vorbirea in public, oferirea si  primirea de feedback ,
competente de  ascultare activă.

La sfarsitul plasamentului, beneficiarii selectaţi s-au intors în tara, cu noi cunoştinţe,
noi experienţe acumulate şi abilităţi noi din sfera comunicarii ceea ce va permite îmbogăţirea
conţinutului programelor educaţionale pe care acestia le ofera şi dezvoltarea abilităţilor  de
comunicare eficientă ale elevilor care sunt beneficiarii finali ai acestui proiect.

Profesorii participanti la stagiu sunt acum capabili să înţeleagă bine elevii (inclusiv pe
cei cu CES), sa relaţioneze cu ei  în mod respectuos şi plin de înţelegere, sa îi motiveze  şi sa
îi ajute să depăşească obstacolele.Ei vor contribui la o mai bună performanţă, implicare şi
satisfacţie a acestora. În afară de competenţele profesionale şi experienţa dobândită prin
intermediul acestui program de mobilitate, proiectul a oferit şi posibilitatea de cunoastere a
culturii Ciprului şi sporire a înţelegerii intre popoare;  între profesorii romani participanti la
proiect si profesori,lideri de tieret si tineri din Cipru s-au legat legaturi durabile de prietenie si
colaborare profesionala .Astfel scopul proiectului a fost integral indeplinit.

Competentele dobandite de participanti sunt inscrise in certificatele Europass pe care
acestia le-au primit. Cei doi parteneri au lucrat impreuna pentru a stabili programul de lucru
al stagiului de pregatire astfel incat pornind de la o baza comuna de intelegere si recunostere
a competentelor cheie in domeniul comunicarii didactice acestea au putut fi dobandite si
experimentate de catre profesorii participanti intr-un mod si la un nivel de calitate recunoscut
si valabil atat in Romania cat si in Cipru.
In urma stagiului de pregatire in domeniul comunicarii didactice a fost creat un manual de
pregatire in domeniul comunicarii ce va putea fi folosit de catre Colegiul Tehnic Gheorghe
Cartianu si in viitor pentru pregatirea profesorilor in acest domeniu .

Intre cele doua organizatii s-a creat astfel un parteneriat solid ce va putea fi folosit si
in viitor pentru dezvoltarea de noi proiecte de pregatire a profesorilor din invatamantul
preuniersitar, a liderilor de tineret si a formatorilor .

Cei 8 profesori  din  Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, participanţi la acest
plasament,  au fost alesi dintre profesorii colegiului pe baza experientei si activitatii lor
didactice cautand sa gasim acei profesori care au lucrat atât cu elevi capabili de performanta
şcolara cat si  cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel , dupa intoarcerea profesorilor
participanti la stagiu  in tara, la locurile lor de munca au urmat (urmeaza) o serie de sedinte in
cadrul catedrelor de specialitate prin care cunostintele dobandite de profesorii participanti la
stagiu au fost(vor fi ) transmise catre colegii lor ramasi in tara, ceea ce va duce la cresterea
eficientei actului didactic in scoala noastra in viitor prin largirea competentelor de
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comunicare ale profesorilor , competente cheie in activitatea didactica , obligatorii pentru
exercitarea meseriei de profesor.

Proiectul iVOC
International supporting Network for Vocational and Academic Guidance Staff

Prima etapa in derularea proiectului a constat in stabilirea echipei de profesori
responsabili in acest proiect astfel incat sa se poata atinge scopul acestuia de a pune la
dispozitie elevilor din toate domeniile invatamantului tehnic si profesional ,cele mai bune
informatii cu privire la ghidarea in cariera si orientarea profesionala in scopul unei integrari
de success pe piata muncii in Uniunea Europeana . Avand in vedere obiectivul proiectului de
dezvoltare a abilitatilor si competentelor personalului cu rol de ghidare in cariera    si a unei
retele europene de furnizori de orientare profesionala s-a stabit ca un numar mai mare de
mobilitati sa fie alocat pentru staff .

După începerea proiectului prin eforturile coordonatorului proiectului dar si prin
participarea tuturor celorlalte organizatii partenere  a fost realizat un mediu  de comunicare
activă între toți partenerii folosind internetul folosind o pla tform wiggio. August Horch
Akademie a pregătit întâlnirea de lansare a proiectului invitand participantii din fiecare tara
sa se pregateasca pentru a-si prezenta institutia in aceasta prima intalnire internationala
realizata  în Zwickau in perioada 15-16 noiembrie 2012 .In scopul participarii la prima
intalnire am realizat o prezentare a institutiei noastre si ne-am informat cu privire la datele
demografice referitoare la invatamantul tehnic si professional din Romania. În timpul
întâlnirii partenerii au prezentat institutiile / companiile lor și au discutat modul in care pot fi
utilizate fondurile proiectului,care vor fi learnerii si beneficiarii finali, obiectivele sale etc

Participantii la prima intalnire si-au distribuit si asumat sarcinile in cadrul proiectului
in functie de  experiența anterioară a fiecăruia . Următoarele sarcini au fost distribuite între
parteneri:
- Definirea și crearea unui draft al studiului de analiză a situației demografice actuale în țările
partenere (conținut, structură, paragrafe, etc)
- Compararea si realizarea unui rezumat cu  rezultatele analizei demografice din tarile
parenere.
- Crearea unui șablon pentru a descrie exemplele de  bune practice in realizarea  de oferte de
orientare profesională / academică și definirea unor criterii pentru evaluarea ofertelor
- Compararea si realizarea unui rezumat cu exemplele de bune practici in  orientarea
profesională / academică oferite de catre  toti partenerii.
- Formularea de  indicii si sfaturi pentru a crea / implementa bine metodele de orientare
profesională / academică ofertite ca exemplu de catre toti partenerii
- Identificarea  competențelor angajaților/elevilor din invatamantul profesional pentru a crea /
implementa metode bune de orientare  profesionala / academica de și descrierea  metodelor
de a auto-evalua aceste competențe
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- Proiectarea aspectului și structurii manualului iVOC și colectarea  și sistematizarea
conținuturilor primite de la participant  (toate rezultatele formand un singur proiect)
- Evaluarea proiectului (planul de evaluare , instrumente de evaluare , implementarea
procesului de evaluare  si raportare)
- Realizarea site-ului proiectului și paginii Facebook (structura, informatii, navigare, conținut,
etc)
- Diseminarea proiectului (planul si instrumente, implementare si raportare)

Primele exemple de bune practicide orientare profesională / academică au fost
prezentate de către coordonatorul proiectului în prima ședință ce a avut loc la Zwickau De
asemenea in aceasta prima intalnire  au fost programate si următoarele reuniuni ale
proiectului. Partenerii au convenit pentru o ședință suplimentară în scopuri de diseminare în
Bruxelles.  S-a realizat un proces verbal al ședinței a-au incarcat pe Wiggio  rezumate ale
lucrarilor prezentate și un document cu privire la  toate rezultatele și acordurile reuniunii.

Dupa aceasta prima intalnire de proiect fiecare partener a lucrat pentru indeplinirea
sarcinilor asumate .In Romania am realizat un studiu al situatiei demografice , a locurilor de
munca si a invatamantului dupa modelul cerut si am diseminat modelele de bune practice
invatate in prima intalnire de proiect in cadrul consiliului profesoral , al cercurilor pedagogice
si incadrul intalnirilor unare ale catedrelor de specialitate .

Pe site-ul Colegiului Cartianu au fost publicate informatii despre proiect la
http://www.colegiulcartianu.ro//MiniSiteuri/iVOC/

Pe platforma www.wiggio.com am fost in legatura directa permanenta cu ceilalti
parteneri din proiect , am incarcat documente si ne-am documentat citind documentele
incarcate de ceilalti participanti.

Astfel , fiecare partener a votat pentru alegerea unui logo al proiectului dintre cele 3
modele propuse de asemenea logo-urile fiecaruia dintre parteneri au fost incarcate pe platfora
wiggio pentru a putea fi folosite in elementele de vizibilitate ale proiectului. A fost creat un
website al proiectului www.ivoc.eu unde au fost postate informatii despre project despre
institutiile partenere si beneficiarii finali ai acestora.

În timpul întâlnirii 2 a proiectului care a fost organizata și desfășurata de partenerul
KOGED la Izmit Turcia  in perioada  5-6 martie 2013, în colaborare cu August Horch
Akademie toate sarcinile și rezultatele obținute până în prezent au fost prezentate, discutate și
analizate.

După prezentarea situațiilor demografice actuale în țările partenere implicate in prima
sedinta in plen ședință a grupului au fost separate  două ateliere de lucru: (1) Comitetul
director ce  se ocupă cu evaluarea proiectului, diseminare, pașii următori, etc și (2) atelier de
lucru al learnerilor/elevilor pentru a analiza si promova schimbul de experiență între diferitele
organizatii participanțe in ceea ce priveste orientarea profesională și academică. Participanții
la acest atelier au discutat întrebări arzătoare de genul "Care sunt cele mai importante motive
pentru a decide pentru alegerea profesiei ?" Sau "Ce ar trebui făcut pentru a asigura o mai
bună orientare profesională?" Au urmat discutii pentru a identifica asemănări și deosebiri
intre diferitele organizatii, precum și probleme și provocări.

După participarea la cea de-a doua intalnire de proiect Colegiul Tehnic Gheorghe
Cartianu a organizat la nivel local activitati de orientare profesionala si academica a elevilor
si anume :
-saptamana meseriilor prin care fiecare elev a putut experimenta activitati specifice fiecarei
meserii de care a fost interesat fie in scoala fie in cadrul unor intreprinderi.
-caravana ofertelor scolare prin care oferta de calificari profesionale a liceului a fost
prezentata elevilor de clasa a VIII-a din scolile generale din judetul Neamt
-Ziua portilor deschise in care elevii din scolile generale din judet au putut vizita
laboratoarele si atelierele liceului pentru a-si alege un domeniu de calificare
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-Am participat cu un stand propriu la targul ofertelor  scolare
Au fost de asemenea proiectate si experimentate si alte metode creative de orientare

scolara si profesionala menite sa motiveze elevii pentru alegerea profilurilor tehnice precum
“labirintul gasirii unui loc de munca” si “clubul de discutii pe teme profesionale “.

In aceste activitati a fost implicat un numar de 300 de elevi si 20 de profesori.

In anul scolar 2012-2013 Colegiul  Tehnic Gheorghe Cartianu a castigat concursul
Scoala Europeana avand cel mai mare punctaj din tara.

Potofoliul pezentat a cuprins un numar de 45 de proiecte si actiuni desfasurate in
ultimii 3 ani in scoala noastra:

1. ACTIUNEA :CONCURSUL NATIONAL DE REFERATE SI COMUNICARI
STIINTIFICE ŞTEFAN PROCOPIU”

2. PROIECTUL COMENIUS  E-TWINNING „CHALLENGING THE HANDICAPS WITH
OBSTACLES”

3. PROIECTUL  PARTENERIAT DE ÎNVĂŢARE GRUNDTVIG „ HOBBY AS AN
INTEGRATING FACTOR IN EUROPEAN SOCIETY”

4. PROIECTUL  PARTENERIAT DE INVATARE GRUNDTVIG„ADULT LEARNING IN
CULTURAL EVENT” ALICE
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5. PROIECTUL DE  MOBILITATE LEONARDO DA VINCI LLP-LDV/IVT/RO/2010/141
„MOBILITY OF STUDENTS TO LEARN THE NEW TECHNOLOGIES ON CNC
MACHINES” .MOST CNC

6. PROIECTUL DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI LLP-
LDV/VETPRO/2010/RO/140 MOBILITY OF THEACHERS TO PREPARE A
PRACTICAL STAGE FOR STUDENTS TO LEARN THE NEW TECHNOLOGIES ON
CNC MACHINES –

7. SCOALĂ GAZDĂ PENTRU PROIECTUL DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI
IVT „NEW METHODS AND TECHNIQUES ON WELDING AUTOMATION”
8. PROIECTUL RO-PNELECTR/71119623 SENIOR EXPERTEN SERVICE –SES

9. PROIECTUL YOUTH IN ACTION.„SHOW US YOUR WORLD”
10. PROIECTUL YOUTH IN ACTION „LEADERS UNDER CONSTRUCTION”
11. PROIECTUL YOUTH IN ACTION„HOW WILL BE THE WEATHER”
12. PROIECTUL YOUTH IN ACTION„THE FUTURE OF CHILDREN”
13. PROIECTUL YOUTH IN ACTION „PUZZLE”
14. PROIECTUL YOUTH IN ACTION„CULTURAL MOSAIC”
15. PROIECTUL YOUTH IN ACTION„GET READY
16. PROIECTUL YOUTH IN ACTION CLUBUL DE FILM „ONE WORLD”
17. PROIECTUL YOUTH IN ACTION „THAT’S E-UROPE”
18. PROIECTUL YOUTH IN ACTION„CREATIV 27”
19. PROIECTUL DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI PLM LLP-

LDV/PLM/RO/2012/007 COMMUNICATION SKILLS FOR TEACHERS&ADULT
EDUCATORS

20. PROIECTUL PARTENERIAT LEONARDO DA VINCI LLP-LDV/PAR/RO/2012/025
INTERNATIONAL SUPPORTING NETWORK FOR VOCATIONAL AND ACADEMIC
GUIDANCE   STAFF- IVOC

21. PROIECT DE MOBILITATE INDIVIDUALA  COMENIUS“ENSEIGNER LE FRANCAIS
DE L’HOTELLERIE ET DE LA GASTRONOMIE “

22. PROIECT DE MOBILITATE INDIVIDUALA  COMENIUS “SCIENCE&ART : SO
SIMILAR, SO DIFFERENT”

23. PROIECT DE MOBILITATE INDIVIDUALĂ  COMENIUS“SCHOOL ROBOTICS “
24. ACŢIUNEA:EDUCAŢIE PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ
25. ACTIUNEA:EDUCATIE PENTRU VOLUNTARIAT SI CETATENIE ACTIVA
26. PROGRAM FRONCO-ROMAIN DE RENOUVELLEMENT DE LENSEIGNEMENT –

APPRENTISAGE DU FRANCAIS  DANS LE SYSTEME EDUCATIF ROUMAIN
PROFIL FLE SCOALA GAZDA PENTRU PROFESORI STAGIARI

27. TRUPA DE TEATRU SCENIC PREMIATA LA FESTIVALUL DE TEATRU
FRANCOFON DE LA VARNA

28. PROIECTUL TRANSFRONTALIER „ARTA NE UNESTE”
29. PROIECTUL TRANSFRONTALIER TABARA DE VARA „ACASA LA NOI”
30. PROIECTUL ASSOCLIC „CENTRU DE FORMARE PREGATIRE SI COMUNICARE

MULTIMEDIA „
31. PROIECTUL ASSOCLIC „FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR, O NOUA

TREAPTA IN EDUCATIE”
32. PROIECTUL PARTENERIAT GRUNDTVIG „SCHOOL-MED”
33. PROIECTUL POSDRU  22/2.1/G/21273 „ŞCOALĂ ÎN PRODUCŢIE”
34. PROIECTUL POSDRU 19/1.3/G/34332 „CERTIFICARE ECDL ŞI FORMARE

CONTINUĂ ÎN JUDEŢUL NEAMŢ”
35. PROIECTUL POSDRU „REŢELE PARTENERIALE”
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36. PROIECTUL POSDRU ARACIP "DEZVOLTAREA CULTURII CALITATII SI
FURNIZAREA UNEI EDUCATII DE CALITATE IN SISTEMUL DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR DIN ROMANIA PRIN IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE
REFERINTA"

37. ACŢIUNEA REVISTA „ANOTIMPURI”
38. ACŢIUNEA ANUARUL COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”
39. ACTIUNEA CENTRUL DE CREATIE POPULARA SI TRUPA DE DANSURI

„TOPORAŞUL
40. ACTIUNEA EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SI PROTEJAREA

MEDIULUI INCONJURATOR „PATRULA ECO”
41. ACTIUNEA EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SI PROTEJAREA

MEDIULUI INCONJURATOR „ECOFOTOGRAFIA ANULUI”
42. ACTIUNEA EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SI PROTEJAREA

MEDIULUI INCONJURATOR PROGRAMUL INTERNATIONAL „ECO-SCOALA”
43. ACTIUNEA EDUCATIE PENTRU EGALITATE DE SANSE , RESPECTAREA

DIVERSITATII SI A PERSOANELOR DEFAVORIZATE
44. ACTIUNEA EDUCATIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SI PROTEJAREA

MEDIULUI INCONJURATOR
VOLUNTARIAT PENTRU STRÂNGEREA DEŞEURILOR ELECTRONICE RO-REC
45. ACŢIUNEA EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI PROTEJAREA

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR „LET’S DO IT ROMANIA !”
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

RAPORTUL AL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

În anul şcolar 2012-2013, Comisia pentru Activităţi Educative Şcolare şi Extraşcolare
a desfăşurat acţiuni în conformitate cu obiectivele propuse prin planul managerial şi cu
activităţile proiectate prin planul de acţiune, răspunzând, totodată, solicitărilor primite din
partea instituţiilor centrale şi locale cu abilităţi educaţionale. Între acestea un rol important au
avut ONG-urile care s-au implicat şi în anii anteriori în acţiuni cu rol de prevenţie şi
combaterea activităţilor negative în rândul tinerilor. De asemenea eforturile la nivel de
comisie au vizat coroborarea activităţii cadrelor didactice şi a comisiilor funcţionale din
interiorul şcolii pentru îmbunătăţirea ofertei de activităţi educative extraşcolare în interesul
elevilor. Apreciem volumul mare al solicitărilor de colaborare precum şi diversitatea
programelor educative sau a proiectelor pe care le lansează.

În calitate de Coordonator de proiecte şi programe educative, la începutul anului
şcolar 2011-2012, am întocmit  următoarele documente:
- Planul managerial al Comisiei;
- Programul activităţilor educative şi extraşcolare/extracurriculare;
- Proiectarea activitătii comisiei diriginţilor, în colaborare cu profesor Cezarina Moroşanu,
responsabil de comisie;
- Planul operaţional privind reducerea violenţei în mediul şcolar, în colaborare cu  Cabinetul
Psiho-pedagogic ;
- Proiecte pentru activităţile propuse;
- Documentaţie pentru parteneriate.

Cea mai convingătoare dovadă a valorii, calităţii şi a volumului de muncă în vederea
asigurării unei educaţii moderne este acordarea Titlului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ, după o
evaluare foarte exigentă laa nivel naţional.

Cele mai semnificative activităţi,grupate tematic sunt:
Activităţi cu caracter informativ-educativ:
1 Plurilingvism şi multiculturalitate Ziua europeană a limbilor Turul bobocilor. Profesor
Alina Baluş a coordonat o activitate, devenită de tradiţie, vizând evidenţierea importanţei şi
efectului pozitiv al cunoaşterii mai multor limbi străine. În plus s-a urmărit familiarizarea
elevilor cu spaţiul şcolar al colegiului. Împreună cu profesorii din Catedra de limbi străine,
elevii au fost conduşi prin intermediul unui joc în limba franceză prin cele mai importante
locaţii din şcoală. Cei care au parcurs traseul propus şi au răspuns corect la întrebările din
concurs au primit premii în cărţi oferite de prof. Alina Baluş.
2. Ziua Mondială a Educaţiei (5 octombrie)
Au fost implicate toate cadrele didactice şi implicit un număr foarte mare de elevi de la toate
clasele şi de la toate specializările. Scopul activităţii a fost  marcarea rolului profesorului în
formarea personalităţii elevului. Au avut loc următoarele activităţi concrete: concursuri,
vizionări în sala multimedia, vizite la muzee şi agenţi economici ,realizarea unor panouri şi a
unor panouri şi mape tematice.
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3. Let’s do it Romania, activitatea s-a desfăşurat pe face parte din programul naţional. 100 de
elevi şi 10 profesori au participat pe dealul Cârlomanu la o acţiune de ecologizare.
Coordonatorul activităţii, profesor Doina Dumitraşcu.
4. Lectoratul cu părinţii a avut loc pe 20 octombrie 2012. Au participat 56 de părinţi
reprezentând toate clasele de la a IX-a la a XII-a. Activitatea s-a desfăşurat în sala de
festivităţi a colegiului, fiind coordonată de doamna director Mariana Paleu şi de doamna
profesor Mihaela Zăgărin
5. Participarea la şedinţa organizată la C.N.P.R., Sala de festivităţi unde au avut loc alegerile
pentru Biroul Judeţean al Consiliului Elevilor. Eleva Cocea Georgiana a fost aleasă în funcţia
de secretar al CE. Neamţ, aspect onorant ţi important pentru elevii din colegiul nostru.
6. Balul bobocilor a fost organizat de un comitet de iniţiativă alcătuit din 10 elevi de la
clasele a XII-a G, a XII-a A şi a XI-a I. Petrecerea a avut loc la cubul  „Central”, în data de
28 octombrie 2011. Activitatea a fost coordonată de profesor Cristina Popa, Marian Casian,
Ionuţ Gudula şia fost sprijinită de majoritatea diriginţilor.
7. Organizarea excursiei de informare şi documentare transdisciplinară ,,Ecosisteme şi
repere cultural-istorice şi de civilizaţie din estul şi sud-estul României’’ în perioada 19-21
octombrie 2012  (prof. Olimpia Sima, Cristina Popa, Raluca Orza);
8. Noaptea cercetătorilor, desfăşurată pe 28 septembrie 2012. Elevii care au reprezentat
şcoala noastră au fost coordonaţi de pro. Maria Savin.
9. La Simpozionul Criosfera, au fost prezentate lucrări coordonate de prof. Doina
Dumitraşcu şi Maria Savin. Eleul Turcanu Andrei, clasa a xi-A a obţinut o menţiune pentru
referatul „Vreau să fiu explorator şcolar”.
10. Masa rotundă, 20 de ani de la escaladarea muntelui Himalya, invitatul Ticu Lăcătuşu a
întâlnit cu elevi de la clasele a XI-a îndrumaţi de prof. Ana-Maria Traistă (Archip) şi Doina
Dumitraşcu.
11. Participare la Simpozionul Naţional Geografia  în învăţământul preuniversitar. Prezent
şi perspective. Durău, tema Turism şi modalităţi de valorifiacre.
12. Proiectul Naţional ECO-ŞCOALA, Patrula Eco, coordonator, prof. Doina Dumitraşcu a
organizat drumeţii pe muntele Ceahlău, în vederea cunoşterii aspectelor şi a problemelor
actuale privind ecosistemul regional-
12. Proiect Lumea pe care o descoperi, concurs organizat de Terra Magazin şi MECT, s-a
concretizat în realizarea de materiale publicistice tematice-
13. Şi-a continuat activitatea Cercul de Geografie al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”,
Paşi pe Terra, prin întâlniri şi dezbateri moderate de prof. Doina Dumitraşcu, Ana-Maria
Traistă, Maria Savin.
14. Proiectul Leaf, Să învăţăm despre pădure, a implicat elevi de la clasa a XI-a K şi a avut
loc pe muntele Cozla unde au fost realizate activităâi specifice cercetării în domeniul
mediului.
15. 1 Decembrie – Ziua Naţională, a fost marcată în sala de festivităţi, pe 29 noiembrie
2012. Au participat 60 de elevi, însoţiţi de cadrele didactice de la Catedra de Istorie-
Geografie. Responsabilii activităţii au fost: profesor Gina Orzan şi Roxana Burduja.
Activitatea a constat în prezentarea unor diapozitive şi documente specifice.
16. 24 Ianuarie, „Hai să dăm mână  cu mână”, celebrarea unui eveniment istoric esenţial
pentru România modernă, mese rotunde realizate de membrii Catedrei de Istorie:coordonator
Roxana Burduja-Gorduza.
17. Concursuri cu caracter interdisciplinar ţi transdisciplinar la care au participat elevii
noştri, obşinând numeroase premii prestigioase sunt:

 Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, etapa judeţeană: Premiul I – coordonator, prof.
Olimpia Sima;

 Simpozionul Național Școala Modernă - Premiul I – coord., prof. Olimpia Sima;
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 Concursul Național de Creație Literară și Jurnalism Tudor Mușatescu , ediția 2013 –
etapa națională, Pitești – Premiul II – coord., prof. Olimpia Sima;

 Concursul Național Tineri jurnaliști în devenire, ediția 2013 – etapa
națională, Pitești– Premiul III – coord., prof. Olimpia Sima;

 Concursul Naţional de Creaţie Literară „Tinere condeie", la faza judeţeană obţinându-se 12
Premii I şi două Premii speciale ia la faza naţională,s-au obţinut Premiul I şi titlul de
Laureat: Eseu şi Proză ( îndrumator prof. Olimpia Sima).Detaliile privind premiile obţinute
se află în Raportul de activitate al Catedrei de Limba Română.

 Concursul Internaţional Cangurul lingvist –Poveştile cangurului, coordonator: prof. Oana
Irinei – 50 de  participanţi (prof. Raluca Orza, Olimpia Sima, Oana Airinei şi Gabriela Baba),
care au obţinut între 211,75 şi 67,50 puncte

 Concursul Naţional Olimpiadele cunoaşterii, organizat de Asociaţia Olimpicii cunoaşterii,
Bucureşti, Limba română- 72 de participări, la etapele judeţeană şi naţională.

 Concursul Naţional de Interpretare Teatrală, Creaţie Literară şi Creaţie Jurnalistică Tudor
Muşatescu ediţia a VI-a (Palatul Copiilor Piteşti, Argeş): Creaţie literară- Proză şi Creaţie
jurnalistică. De asemenea premiile obţinute sunt consemnate în raportul menţionat mai sus.

 Concursul Naţional de Creaţie Jurnalistică şi Artă Fotografică Tineri jurnalişti în devenire
(Palatul Copiilor Piteşti, Argeş): Creaţie Jurnalistică

 Concursul Naţional  de Creaţie Act-Art (Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman
 Concursul Naţional de creaţie literar-artistică Lucian Blaga – spirit european (Colegiul

Naţional Avram Iancu, Ştei-Bihor):
 Concursul Naţional de creaţie literară Scrisori către Dumnezeu organizat de ,,Unity in

Values’’ Association Râmnicu Sărat şi Editura ,,Rafet’’ Râmnicu Sărat: Premiu şi publicarea
lucrării în antologia Scrisori către Dumnezeu, cotată cu ISBN

 Concursului Naţional Crăciunul pe meleagurile noastre (Liceul Teoretic Nikolaus Lenau
Timişoara în colaborare cu Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş): Eseu

 Concursul Internaţional Sărbătoarea Învierii - Lumina Sufletelor Noastre (Şc. B. P. Hasdeu
Iaşi

 Concursul Internaţional Tărâmul copilăriei (Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel
Saligny Simeria, ISJ Hunedoara, Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria)

 Concursul Naţional Prietenii lecturii (Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean): Eseu
 Concursul Naţional Codrule, codruţule (Clubul Copiilor Târgu Neamţ): Proză şi Referat.
 Concursul Naţional Valenţele educaţiei nonformale (Palatul Copiilor Sibiu
 Concursul Naţional de Educaţie pentru Mediu David împotriva lui Goliat (Clubul Copiilor

Drăgăşani, Vâlcea) : Referate: Premiul I
 Concursul Regional Epistolar Declaraţie de Dragoste (Colegiul Tehnic Miron Costin,

Roman): Premiul II şi Premiul II
 Concursul Interjudeţean Interdisciplinar Obiceiuri pascale-Inspiraţie şi creaţie (ISJ Argeş

şi Clubul Copiilor Costeşti): Jurnalism: Premiul II
 Concursul Judeţean 2013-Anul european al cetăţenilor (CCD şi ISJ Neamţ): Eseu: Premiul

III
 Concursul Regional Cultural Artistic Valorile localităţii mele, (Şcoala Gimnazială Nr. 24

Galaţi): Menţiune
 S-au mai înregistrat participări la: Concursul Naţional de Creaţie Literară Ars Nova (Liceul

de Arte H. Darclee Brăila)
 Concursul Regional de Creaţie Lirică Dor de poezie (Colegiu Tehnic Petru Poni Roman,

Neamţ
 Concursul de Creaţie literară Anonimul (Consiliul Elevilor Neamţ
 Simpozionul Naţional Frumos/ urât pe pământ românesc (Şc. Tudor Vladimirescu Călăraşi
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 Concursul Naţional de Fotografie Frânturi de clipe (ISJ Vâlcea, Primăria Râmnicu-Vâlcea,
B.J. Antim Ivireanu,  Fotoclub Floarea de colţ ): Serie fotografică: Premiul  II,

 Concursul Naţional de Artă Fotografică Trasee în alb-negru şi color (Clubul Copiilor Spiru
Haret Bârlad  şi ISJ Vaslui): Premiul  II şi Menţiune

 Concursul Naţional de Creaţie Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ: Secţiunea Arte vizuale şi
Fotografie: Menţiune

Activităţi cu carater permanent, înscrise în CAEN

Aceste activităţi sunt coordonate direct de către directorii adjuncţi prof.
Emilia Lupei, Simion Ţăranu şi Cezarina Moroşanu, în parteneriat permanent cu ISJ Neamţ,
Inspectoratul de Poliţie,

Conform PLAI, precum şi documentelor oficiale şi interne, se elaborează şi se
desfăşoară annual proiecte şi programe cu următoarele tematici:

a. prevenirea accidentelor în timpul activităţii şcolare, în timpul deplasărilor elevilor;
b. activităţi tematice privind informarea şi prevenirea unor urmări grave în caz de incendii,

dezastre naturale, calamităţi;
c. monitorizarea şi prevenirea abandonului şcolar, şi a absenteismului;
d. prevenirea infracţionalităţii juvenile şi a traficului de persoane. Un rol important şi eficient s-

a dovedit a fi colaborarea cu poliţistul de proximitate care a participat la numeroase întâlniri
cu elevii, atât la ore de dirigenţie programate, cât şi în discuţii particulare;

e. prevenirea consumului de substanţe interzise, stupefiante, alcool, tutun;
f. combaterea violenţei. În acest domeniu un rol foarte important îl are Cabinetul de Consiliere

Psihopedagogică, unde doamnele Elena Andonescu şi Mariana Sârbu, desfăşoară o activitate
sistematică şi programată, atât în sprijinul elevilor, al părinţilor şi al profesorilor. Activităţile
iniţiate de cei doi consilieri şi continuate şi pe parcusul anului şcolar 2012 – 2013 au fost:
monitorizarea comportamentului agresiv cu ajutorul mediatorilor elevi, formaţi în cadrul
cabinetului, parteneriatul cu părinţii elevilor aflaţi în dificultate

g. realizarea portofoliului şi a programului de activităţi special pentru Săptămâna Să ştiu mai
mult, să fiu mai bun. Programul întregii săptămâni este depus la dosarul comisiei şi a fost
înaintat JSJ Neamţ. Activitate emblematică, ce implică şi participarea elevilor este
Simpozionul Ştefan Procopiu;

Activităţi cu caracter traditional în Colegiul Tehnic Gheorghe  Cartianu

Pomul de Crăciun – elevi fără posibilități materiale, dar cu situație bună la învățătură
au primit mici daruri;

Participarea Ansamblului de datini şi obiceiuri folclorice Toporaşul la Festivalul
Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă. Scopul permanent rămâne Valorificarea tezaurului
folcloric şi educarea gustului estetic şi a simţului civic prin cunoaşterea şi respectul pentru
folclorul autentic. Profesor coordinator:Marian Casian şi  instructor coregraf Constantin
Munteanu au respectat calendarul prestabilit atât pentru recrutarea de noi membri, repetiţii,
cât şi în ceea ce priveşte concursurile cu specific.

Activităţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană G.T.Kirileanu (cf. documentului
actualizat depus la dosarul comisiei) Scopul a fost descoperirea şi valorificarea unor
modalităţi multiple de informare şi formare a elevilor . Profesorii: Raluca Orza, Gabriela
Baba, Oana Airinei, Liliana Airinei, Iolanda Dumitroaia au însoţit periodic elevii din clasele
la care desfăşoară activitatea didactică elevii la filialele bibliotecii.
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Vizionări ale unor spectacole de teatru ce cultivă gustul estetic al elevilor. S-au
implicat în promovarea acestor spectacole  prof.  Raluca Orza, Gabriela Baba, Oana Airinei ,
Dana Blaga,. Toate spectacolele oferite de teatre din Moldova s-au susținut la Casa de
Cultură a Sindicatelor.

Activităţi de informare privind drepturile cetăţeneşti Lunar, profesor Iolanda
Dumitroaia a coordonat activităţile din Campusul „Gheorghe Cartianu” precum şi din cadrul
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, privind cunoaşterea drepturilor pe care cetăţenii
români le au în ţară şi în Uniunea Europeană.

Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, iar în acţiunile de
voluntariat sunt implicate toate categoriile sociale (copii, tineri, adulţi, pensionari, etc.),
reprezentând o modalitate de implicare pentru comunitatea locală. Activitățile de voluntariat
tradiţionale s-au desfăşurat la Centrul de servicii Elena Doamna – Piatra Neamț săptămânal
elevii au participat la acțiuni de ajutorare a e levilor aflați in dificultate, coordonaţi de
profesorii Alina Baluş, Mihaela Cenuşă şi Iuliana Ursache

Continua activitatea Clubului Eurofan, prin Trupa de teatru Scenic, sub coordonarea
prof. Alina Baluş. Urmând şi în acest an acelaşi demers artistic, la Festivalul de teatru
francofon pentru liceeni, organizat de Institutul francez din Varna (Bulgaria) şi Ambasada
Franţei în Bulgaria, desfăşurat în perioada 11-15 aprilie 2013, trupa SCENIC a câştigat cel
mai râvnit trofeu al Festivalului: LE MASQUE D’OR şi cel mai bun clip de prezentare a
liceului şi a regiunii de provenienţă. La Festivalul de la Galaţi, trupa de teatru a obţinut
Diploma de excelenţă a juriului internaţional şi Premiul pentru cea mai bună (re)prezentare a
liceului şi regiunii. Participarea la festivaluri nu a fost doar o asimilare de experienţe, scenice
şi pedagogice, precum prevede programul de ateliere şi spectacole, ci şi un schimb
intercultural inegalabil într-un context nou şi prilejul de a reprezenta România şi municipiul
Piatra Neamţ alături de mari oraşe şi metropole. Spectacolul în limba maternă a completat
imaginea despre România, alături de clipul de prezentare, care a beneficiat de peste 400
postări pe adresa de facebook a festivalului.

Campionatele şi competiţiile cu caracter sportiv la nivel de şcoală, precum şi la
nivel local au fost coordonate  de prof. Livia Nicolae şi s-au înscris în calendarul
competiţiilor pentru elevii de liceu.

Analiza SWOT

Puncte tari

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative
 Diversitatea programului de activităţi educative lanivelul unităţii de învăţământ
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii )
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii
Existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie,
Consiliul local în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului
educaţional
Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-
profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii
delincvenţei juvenile
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Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor,
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unoractivităţi extracurriculare
( excursii tematice, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile la căminele de bătrâni,
orfelinate etc. ) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe

Fonduri extrabugetare insuficiente
Nesincronizarea unor activităţi cu orarul elevilor şi mai ales a celor care se deplasează în
localităţi din judeţ
Imposibilitatea de a atrage în activităţi foarte necesare pe elevii defavorizaţi social şi
economic deoarece aceştia depind de resurse prea mici. Mobilitatea lor la unele evenimente
este condiţionată de mijloae de transport cu un orar fix, neconcordant cu programul
activităţilor extracurriculare
Carenţe greu de recuperat, privind nivelul decivilizaţie şi comportament în spaţii publice
destinate actului cultural, la unii elevi

Oportunităţi

 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de
cooperare internaţională
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri
Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii
Existenţa consilierului psihopedagogic în unitate

Ameninţări

 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice; necesitatea
constituirii unei noi echipe de consilieri educativi
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea
componentei educative

ÎNTOCMIT,
Profesor Cristina Popa
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE
SUBCOMISIA DIRIGINŢILOR

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2012 – 2013

În anul şcolar 2012-2013, subcomisia metodică a diriginţilor de la Colegiul Tehnic
“Gheorghe Cartianu” şi-a desfăşurat activitatea de consiliere şi orientare şcolară, având în
vedere componente variate ale activităţii educative. Componenţa subcomisiei a fost
următoarea:

 Prof. Paleu Mariana – director
 Prof. Andriescu Camelia – responsabil
 Psih. Andonescu Elena – consiliere elevi liceu
 Psih. Sârbu Mariana – consiliere elevi liceu
 Prof. Balan Ion – educaţie sanitară, educaţie pentru sănătate
 Prof. Dumitroaia Iolanda – educaţie juridică, orientare profesională, colaborări cu instituţiile

locale, judeţene, pericolul traficului de fiinţe umane
 Prof. Forman Dan – educaţie rutieră
 Prof. Orzan Gina – educaţie antreprenorială, planificarea carierei, cultură civică; elaborarea

planurilor/ proiectelor de afaceri, responsabil clasa a XII-a
 Prof. Istrate Monica – educaţie pentru protecţia mediului
 Prof. Airinei Liliana – prevenirea delicvenţei juvenile, combaterea consumului de droguri,

alcool, tutun
 Prof. Zagarin Mihaela – responsabil comitet de părinţi
 Prof. Baluş Alina – responsabil club “Eurofan”,responsabil clasa a XI-a
 Prof. Jitianu Constantin – membru, responsabil clase ruta progresiva şi seral
 Prof. Istrate Ana- membru, responsabil clasa a X-a
 Prof. Moscalu Teodor-membru, responsabil clasa a IX-a.

 În cabinetul metodic şi în laboratorul multimedia au fost introduse, în format electronic,
următoarele materiale utile profesorilor în proiectarea activităţii de consiliere şi orientare
şcolară:

o Programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, clasele
IX – XII;

o Orientare şi consiliere vocaţională – programă şcolară pentru ciclul superior al liceului,
clasele XI – XII ruta directă de calificare, clasele XII – XIII ruta progresivă de calificare;

o Prevederi metodologice privind organizarea si desfăsurarea activităţilor specifice
funcţiei de diriginte;

o Materiale utile privind prevenirea incendiilor şi protecţia civilă (teme de instruire: “Focul –
prieten şi duşman”, “Comportarea în caz de incendiu – Stingerea incendiilor”, “Primul ajutor
în caz de incendiu”, “Instalaţii electrice”, “Instalaţii de încălzire”, “Salvare şi evacuare”,
“Mijloace utilizate pentru stingerea incendiilor”, “Cum să ne protejăm la cutremur”)

o Programul de activitate al subcomisiei metodice a diriginţilor, pentru anul şcolar 2012 – 2013
o Fişe de lucru/ chestionare/ teste pentru orele de dirigenţie
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o Ghiduri de consiliere şi orientare şcolară
o Materiale care prezintă drepturile copilului şi îşi propun să combată violenţa în şcoală şi în

familie
o Materiale care se referă la educaţia pentru o viaţă sănătoasă (siguranţa alimentării, consumul

de alcool, tutun, droguri, educaţia sexuală, etc.)
o Modele de planificări pentru orele de consiliere şi orientare şcolară

 S-a realizat planificarea orelor specifice funcţiei de diriginte:
o ora de consiliere şi orientare pentru elevi;
o ora de consiliere pentru părinţi;
o activităţile extracurriculare organizate de profesorul diriginte împreună cu elevii.
 Doamnele psihopedagog Elena Andonescu şi Mariana Sârbu au participat la orele de

dirigenţie şi au consiliat elevii în vederea alegerii carierei sau pentru ameliorarea unor
rezultate la învăţătură sau frecvenţă şcolară.

 Domnul psiholog, Vasile Baghiu de la Biroul de Promovare a Sănătaţii al D.S.P Neamţ a
susţinut în şcoală la orele de consiliere, activităţi de promovare a sănătăţii. Activitatea s-a
desfăşurat pe tot parcursul anului la toate clasele dupa un program stabilit.Astfel în
colaborare cu d-nul psiholog cadrele didactice au perfectat planificarea temelor propuse
adăugând dezbateri/prelegeri/workshop-uri cu elevii pe teme care au legatură cu stilul de
viaţă sănătos, cum ar fi igiena individuală, alimentaţia sănătoasă, beneficiile exerciţiilor
fizice, prevenirea obezităţii, stresul, grija faţă de mediu, comportamentul responsabil,
sexualitatea, devianţele şcolare(copiatul, absenteismul, abandonul şcolar, consumul de tutun,
alcool, droguri, violenţa în şcoală etc.), menţinerea curăţeniei în şcoală, în jurul şcolii,
beneficiile cititului cărţilor, prevenirea îmbolnăvirilor, valorile morale (cinstea, curajul,
demnitatea, dreptatea, patriotismul etc), prietenia, iubirea, familia, aspecte pozitive şi
negative ale Internet-ului şi televiziunii etc.

Profesorii diriginţi au realizat, pe parcursul anului şcolar 2012-2013,
următoarele activităţi:

 Întocmirea planificărilor calendaristice, în conformitate cu programele şcolare pentru aria
curriculară Consiliere şi orientare.

 Domnul profesr Ion Balan a realizat un material cu tema “Gripa”, precum şi materiale
despre boli cu transmisie sexuală, materiale care au putut fi prezentate şi dezbătute ulterior în
cadrul orelor de dirigenţie.

 Doamna profesoară Iolanda Dumitroaia a realizat un referat cu tema: “Cariera”, precum şi
materiale despre traficul de persoane. Acest material a urmărit să evidenţieze următoarele
aspecte: ce este traficul de fiinţe umane, care este diferenţa dintre prostituţie şi traficul de
fiinţe, care sunt persoanele supuse riscului, cum sunt recrutate victimele şi ce se întâmplă cu
ele, ţările de destinaţie, posibilităţi de evadare, câte dintre victime sunt minore, etc.

 Pentru desfăşurarea eficientă a activităţii didactice şi psihopedagogice, diriginţii au
monitorizat absenţele nemotivate, precum şi elevii care au prezentat un comportament violent
faţă de colegi sau faţă de cadrele didactice. Profesorii diriginţi au colaborat permanent cu
psihologii şcolari pentru a rezolva acele situaţii care au necesitat consiliere de specialitate.

 De asemenea, profesorii diriginţi au dezbătut în şedinţele cu părinţii teme care se referă la
randamentul şcolar al elevilor, frecvenţa la cursuri, exploatarea prin muncă a minorilor,
violenţa în familie, violenţă şcolară, abuz sexual, implicaţiile psihologice şi sociale ale
fenomenului de plecare a părinţilor la muncă în străinătate.

 Elevii au aflat că pot găsi la cabinetul de asistenţă psihopedagogică persoane care au
competenţe profesionale de specialitate pentru a-i ajuta în problemele cu care se confruntă.
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 La orele de dirigenţie au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Neamţ, care au dezbătut probleme legate de delicvenţa juvenilă şi consumul de droguri.

 În săptămâna 1-5 aprilie 2013 s-a desfăşurat programul “SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII
MAI BUN”. Elevii au participat la activităţi numeroase şi diverse: vizionare de film,
spectacol de teatru, întâlniri cu specialişti din diferite domenii de activitate, concursuri pe
diferite teme, realizare de soft educaţional, excursii, dezbateri pe diferite teme, campionate
sportive, vizite de studiu, ateliere meşteşugăreşti, jocuri.

 D-na prof. Airinei Liliana a desfăşurat la clasa a XII-a G  o serie de activităţi de orientare
şcolară cum ar fi:

-parteneriat cu Junior Achievement Romania pentru derularea programului
“Succesul profesional”,

-participare la Global Enterpreneurship Week 2012-organizata de Junior
Achievement Romania.

Puncte tari:
 Tematica orelor de consiliere şi orientare şcolară respectă programa anuală şi planificarea

semestrială a orelor de consiliere;
 La solicitarea elevilor, părinţilor şi, în funcţie de priorităţile educaţionale, sunt integrate teme

şi activităţi privind: prevenirea violenţei, paza şi securitatea şcolii şi elevilor, prevenirea
infracţionalităţii şi a consumului de alcool, tutun şi droguri, educaţia rutieră, educaţia pentru
sănătate, formarea comportamentelor în situaţii de risc(inundaţii, cutremure, etc );

 Tematica orelor de consiliere/dirigenţie şi a activităţilor educative este selectată în funcţie de
vârsta şi particularităţile claselor de elevi şi se adaptează din mers sugestiilor şi nevoilor de
dezvoltare ale colectivelor de elevi;

 În cadrul orelor de dirigenţie sunt utilizate atât metode şi procedee tradiţionale cât şi metode
moderne, alternative, activ-participative: studiul de caz, prezentări video sau pe calculator,
întâlniri cu specialişti, reprezentanţi ai partenerilor educaţionali, elaborarea de către elevi a
unor portofolii tematice, jocul de rol, grupurile de dezbatere, dialog şi opinie.

Puncte slabe:
 Slaba implicare a elevilor în activităţile extracurriculare;
 Caracterul predominant expozitiv-teoretic al unor ore de consiliere/dirigenţie;
 Eficienţa scăzută a demersurilor unora dintre cadrele didactice privind managementul clasei

de elevi.

Întocmit,
Prof. Camelia Andriescu,
responsabil al subcomisiei
metodice a diriginţilor
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA DE CURRICULUM - SUBCOMISIA DE ORAR

Raport anual de activitate
Anul şcolar 2012 – 2013

Subcomisia de întocmire a orarului şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2012 -
2013, având următoarea componenţă:

 Prof. Paleu Mariana – director
 Prof. Humă Irina – responsabil orar dimineață
 Prof. Lupei Emilia – director adjunct, responsabil orar instruire practică
 Prof. Istrate Monica – responsabil orar după-amiază
 Prof. Maftei Felicia – membru orar dimineață
 Prof. Zăgărin Mihaela – membru orar dimineață
 Prof. Stanciu Carmen – membru orar dimineață
 Prof. Airinei Liliana – membru orar dimineață
 Prof. Agafiţei Ana-Maria – membru, instruire practică
 Prof. Şalaru Constanţa – membru, scheme orare şi încadrare computerizată
 Prof. Pârlea Eugenia – membru orar după-amiază
 Prof. Brumă Patricia – membru orar după-amiază

Buna desfăşurare a activităţii din şcoală depinde de calitatea orarului şi, ca atare,
comisia de orar efectuează o muncă complexă şi aproape neîntreruptă pe tot parcursul anului
şcolar.

Subcomisa de orar şi-a început activitatea cu studierea următoarelor documente:
 planul-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera teoretică –

profil real,
specializarea matematică-informatică;
 planul-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,

diferite
calificări profesionale, atât ruta directă cât şi ruta progresivă;
 încadrarea personalului didactic.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” funcţionează cu un număr de 64 de clase, dintre
care 55 în programul de dimineaţă, 7 clase de seral și 2 clase de liceu - frecvenţă redusă.
Astfel, echipele de elaborare a orarelor de dimineaţă/ după-amiază/ laboratoare/ instruire
practică au colaborat permanent pentru ca rezultatul să fie unul funcţional, optim în condiţiile
date.

Au fost verificate încadrările tuturor cadrelor didactice în conformitate cu schemele
orare, pentru a evita erorile. Au fost trecute toate încadrările şi barările inginerilor şi ale
claselor pentru laboratoare, precum şi practicile comasate, pentru   profesori şi pentru clase.
O atenţie deosebită a fost acordată cuplajelor de module, cuplajelor inginer/maistru sau
inginer/inginer. Desfăşurarea orelor de practică comasată a impus întocmirea orarului în
funcţie de orarul permanent al inginerului sau maistrului instructor. De asemenea, a trebuit să
ţinem seama, în realizarea orarului, de cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în mai
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multe unităţi şcolare. O parte din membrii comisiei au redactat schemele orare pentru fiecare
an de studiu şi specializare în conformitate cu planurile de învăţământ, precum şi listele cu
disciplinele de studiu pentru a fi înscrise în cataloagele claselor. Până la 14 septembrie s-au
realizat variante de orar pentru programul de dimineaţă şi de după-amiază, precum şi pentru
practica comasată şi instruirea practică săptămânală.

Orarul, realizat și în format electronic, a fost trimis la Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Neamţ.

Pe parcursul  semestrului întâi s-au efectuat modificări la orar pentru echilibrarea
orarului pe clase și pentru unele fluctuaţii ale cadrelor didactice, datorate:

 modificarii de program a claselor a XIII-a, acestea trecând la programul de dimineață
începând cu 1 noiembrie;
 unor probleme medicale ale cadrelor didactice, care au necesitat concedii medicale;
 redistribuirea orelor din programul de vineri pentru cadrele didactice care sunt înscrise la
cursuri de masterat, doctorat, completare de studii;

Pe semestrul al doilea singurele modificări survenite au fost în urma renunțării la niște ore
de biologie a domnului inspector Bălan, întrucât norma acestuia în cadrul inspectoratului s-a
mărit.

Credem că membrii comisiei şi-au îndeplinit bine sarcinile, respectând planurile de
învăţământ şi schemele orare, iar programul s-a putut desfăşura normal pentru toate clasele.

Puncte tari:
o colaborarea permanentă a comisiei cu conducerea şcolii şi responsabilii comisiilor
metodice;
o corelaţia între schemele orare şi încadrare;
o asigurarea unui orar flexibil în cazul cadrelor didactice ce au în încadrare ore la mai multe
unităţi şcolare;
o disponibilitatea manifestată de comisie  faţă de doleanţele unor cadre didactice pentru
corelarea orarului cu rezolvarea unor probleme personale (copii mici, navetă, afecţiuni
medicale, studii postuniversitare, etc.);
o echilibrarea numărului de ore pe zi la clase pentru a evita încărcarea neuniformă;
o modificarea promptă a orarului în cazul apariţiei unor probleme deosebite, schimbări şi
modificări în încadrare, condiţii medicale, evenimente în familie, etc.;
o anunţarea profesorilor şi elevilor în timp util a modificărilor survenite pe parcurs la orar;
o evitarea pe cât posibil a „ferestrelor” din orarul profesorilor;
o asigurarea la majoritatea cadrelor didactice a continuităţii programului din  orarul de
dimineaţă cu cel  de după – amiază.

Puncte slabe:
o distribuirea neechilibrată a disciplinelor ce necesită efort intelectual intens din partea elevilor,

datorită numărului mare de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în mai multe şcoli;
o imposibilitatea asigurării unui orar  fără „ferestre” pentru toate cadrele didactice;
o imposibilitatea asigurării, pentru toţi profesorii,  a continuităţii programului din  orarul de

dimineaţă cu cel  de după-amiază.

Întocmit,
prof. Humă Irina – responsabil orar
dimineață
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII ȘI EVIDENŢA ABSENŢELOR

Raport privind ritmicitatea notării și prezenţa elevilor la cursuri
An școlar 2012 – 2013

In anul școlar 2012-2013, membrii comisiei au verificat cataloagele pentru a urmări
ritmicitatea notării și pentru a monitoriza situaţia absenţelor elevilor înscriși la toate formele
de învăţământ.

În perioada premergătoare verificării, toţi diriginţii au fost informaţi în legatură cu
verificarea în scopul de a urmări situaţia elevilor și de a rezolva fiecare caz conform
regulamentului.

S-a făcut cunoscut prin tabele atașate în cataloage numele elevilor navetiști care,
neputând ajunge la începutul primei ore, să fie primiţi în clasă atunci când sosesc.

Rezultatele obţinute au fost trecute într-un registru, au fost întocmite informările și au
fost prezentate doamnei director Lupei Emilia.

Verificarea cataloagelor s-a făcut în perioadele:
 1X 2012-5X 2012 când s-a urmǎrit:
- prezența elevilor la cursuri (numǎrul absențelor din perioada 17 IX-30 IX 2012 ;
 1XI -5XI 2012 s-au urmǎrit absențele din luna octombrie ;
 19 XI – 21 XI 2012 când s-a urmărit:
- completarea corectă a cataloagelor;
- ritmicitatea notării – la fiecare disciplină să fie trecută în catalog cel puţin o notă;
- prezenţa elevilor la cursuri (numărul absenţelor nemotivate din perioada 1 octombrie – 31

octombrie 2012);
- situaţia elevilor neprezentaţi la cursuri.
 02 XII – 05 XII 2012 s-a urmărit prezenţa elevilor la cursuri (absenţele nemotivate din luna

noiembrie)
 20 XII-23 XII 2012 s-au urmǎrit absențele din luna decembrie;
 01 II – 05 II 2013 s-a urmărit:
- prezenţa elevilor la cursuri (s-au numărat absenţele nemotivate din luna ianuarie);
- completarea corectă a cataloagelor:
 01 III – 05 III 2013 – s-au urmărit absenţele nemotivate din luna februarie;
 25 III – 29 III 2013 s-au verificat:
- absenţele nemotivate din luna martie 2013;
- situaţiile neîncheiate din semestrul I;
- ritmicitatea notării .
 01 IV- 05 IV 2013 s-au urmǎrit absențele din luna martie;
 01 V – 05 V 2013 – s-au urmărit absenţele nemotivate din luna aprilie 2013
 01VI – 05 VI 2013 s-au urmǎrit absențele nemotivate din luna mai 2013.
 16 VI- 20 VI 2013 s-au urmǎrit absențele din luna iunie.
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Puncte tari
 Activitatea de monitorizare este benefică pentru majoritatea elevilor, care sunt anunţaţi

periodic despre situaţia lor și sunt avertizaţi în legatură cu sancţiunile prevăzute de
regulament. Diriginţii au astfel constant o mai bună evidenţă a situaţiei de la clasă.

 Evaluarea s-a făcut concomitent prin probe orale și scrise, cu o îmbinare a metodelor clas ice
cu cele moderne (portofoliul, proiectul); s-a urmărit bagajul de cunoștinţe la nivel de redare,
comunicare, compunere, cât și la nivelul de scriere, lectură, adaptare și recunoaștere a
cerinţelor.

 Evaluarea rezultatelor a fost făcută ritmic, conform metodologiei stabilite de Serviciul
Naţional de Evaluare si Examinare. În unele situaţii s-a recurs la amânarea notării, când
conţinuturile aveau un grad sporit de dificultate și au necesitat timp de aprofundare. Acolo
unde sunt multe absenţe nu a putut fi facută evaluarea.

 Exmatricularea elevilor care nu au putut fi găsiţi, rezolvarea unor transferuri la cerere,
consemnarea neprezentaţilor înscriși la începutul anului școlar au condus la clarificarea
situaţiei prezenţei. Ca atare, numărul real de absenţe explicabile prin chiul este mult mai mic.
Creșterea numărului de absenţe în mijlocul semestrului se datorează și cazurilor de
neprezentare din motive sociale.

 Parinţii, anunţaţi de diriginţi, au fost implicaţi într-o măsură mai mare în rezolvarea situaţiilor
ivite.

 În clasele unde colaborarea cu psihologul școlii a fost susţinută prin consiliere de grup și
individuală, elevii cu tendintă de abandon școlar au înregistrat progrese.

 Spre începutul / sfârșitul semestrelor prezenţa elevilor a fost mai mare.
 Sancţiunile aplicate au avut efect asupra unui număr mare de elevi.
 Majoritatea cataloagelor au fost completate conform instrucţiunilor prelucrate și afișate în

cancelarie.

Puncte slabe
 Se observă tendinţa elevilor de la învaţământul obligatoriu de a absenta mult peste pragul

prevăzut în regulament, profitând de faptul că acesta nu prevede sancţiuni mai aspre în
aceasta privinţă.

 Prezenţa și implicarea unor părinţi, alături de școală, în procesul educativ, se realizează cu
dificultate, chiar și în cazul în care aceștia nu sunt plecaţi din ţară.

 În timp crește numărul de absenţe la anii terminali, chiar în perioada tezelor și a evalurilor
sumative.

 Datorită numărului mare de absenţe, mulţi elevi rămân la sfârșitul semestrului cu situaţii
neîncheiate la diferite discipline din programa școlară.

 Pe fondul unei relaxări date de clarificarea unor situaţii școlare, crește tendinţa de a absenta
sporadic de la diferite ore, ceea ce a condus la creșterea numărului de absenţe în general.

Măsuri și propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei
 Pentru îmbunătăţirea participării elevilor la orele de curs este importantă informarea

frecventa a acestora cu privire la prevederile regulamentului școlar și drepturile și obligaţiile
ce decurg din statutul de elev.

 Este necesară implicarea colectivului de elevi în susţinerea colegilor cu tendintă de
absenteism.

 Informarea în scris și prin alte mijloace a familiilor sau a responsabililor elevilor.
 De asemenea se impun vizitarea și verificarea elevilor cazaţi în căminele liceului, precum și

informarea în scris (sau alte mijloace) a familiilor elevilor cu număr mare de absenţe.
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 Motivarea absenţelor conform regulamentului, în momentul în care elevii aduc motivările, și
nu mai devreme (amânarea motivării funcţionează în unele cazuri drept mijloc de alarmare,
pentru a-i determina pe elevi să renunţe la plecarea de la ore).

 În unele situaţii se poate aplica sancţiunea eliminării pentru câteva zile din cadrul școlii.

Întocmit,
Prof. Petrariu Veronica
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

An şcolar 2012 – 2013

Comisia pentru asigurarea serviciului pe şcoală, stabilită conform deciziei
nr.90/25.09.2012 a C.T. „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, are în componenţă următorii
membri:

 Prof. Simion Ţăranu – director adjunct;
 Prof. Emilia Lupei – director adjunct;
 Prof. Ana Istrate – responsabil;
 Prof. Constanţa Şalaru – membru, profesori tehnoredactare;
 Prof. Eugenia Pârlea – membru, elevi;
 Prof. Mariana Mihai – membru, elevi;

În cursul anului şcolar 2012 – 2013 au fost efectuate următoarele activităţi, conform
procedurilor intrate în vigoare şi înmânate responsabilului comisiei la data de 1 octombrie
2012:

 Consultarea cadrelor didactice în vederea programării zilelor şi a intervalului orar de
efectuare a serviciului pe şcoală, pe corpuri de clădire şi în cadrul acestora pe zone
prestabilite;

 Planificarea claselor de elevi care participă la serviciul pe şcoală pe parcursul anului şcolar în
curs;

 Realizarea planificării profesorilor pentru efectuarea serviciului pe şcoală;
 Programarea din oficiu a cadrelor didactice care nu şi-au exprimat opţiunea;
 Tehnoredactarea graficelor profesorilor de serviciu pe şcoală;
 Tehnoredactarea graficelor claselor şi a elevilor de serviciu pe şcoală;
 Actualizarea graficelor cu profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală;
 Afişarea săptămânală a graficelor cu profesorii de serviciu pe şcoală la avizierul existent în

cancelarie (corp A şi corp B);
 Afişarea periodică a planificării elevilor de serviciu pe şcoală la avizierele elevilor (corp  A,

corp B, extindere);
 Asigurarea existenţei unui exemplar din procedura operaţională pentru organizarea

serviciului pe şcoală ataşat registrului de procese verbale al elevului de serviciu precum şi la
registrul de procese verbale al profesorului de serviciu pe şcoală;

 Distribuirea a câte unui exemplar din planificare, serviciului secretariat şi conducerii şcolii;
 Aducerea la cunoştinţa fiecărui diriginte, perioada în care clasa pe care o conduce va

desfăşura serviciul pe şcoală şi punerea la dispoziţie a procedurii mai sus menţionate, spre a fi
prelucrată elevilor;

 Verificarea efectuării serviciului pe şcoală
În urma derulării activităţii comisiei, nu s-au constatat evenimente negative, atât elevii cât şi
profesorii îndeplinindu-şi cu conştiinciozitate îndatoririle care decurg din legislaţia şcolară în
vigoare şi în conformitate cu regulamentul intern al instituţiei.

Responsabil comisie,
Prof. Ana Istrate
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ
ANUL ŞCOLAR 2012- 2013
COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII ÎN CAMPUS

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII ÎN CAMPUS

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013, Comisia de coordonare a activității în Campusul
Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” şi-a desfăşurat activitatea având în vedere
componente variate ale activității educative. Componența comisiei a fost următoarea:

 Prof. Moroșanu Cezarina – director adjunct
 Prof. Airinei Liliana – responsabil
 Prof. Marc Romeo – responsabil educație sanitară
 Prof. Dumitroaia Iolanda – membru, educație anti-drog, educaţie juridică
 Prof. Forman Dan – membru, activități sportive
 Prof. Buzu Grigore – membru, educație culturală
 Prof. Traistă Ana Maria – membru
 Prof. Rotaru Vicențiu – membru, asistență tehnică calculatoare
 Psih. Andonescu Elena – membru, consiliere psihologică
 Pedagog Lupașcu Petru – membru, responsabil pedagogi Campus, disciplină Campus,

Cămin C3
 Pedagog Iancu Maria – membru disciplină Campus, Cămin C2
 Pedagog Luchian Liliana – membru, disciplină Campus, Cămin C1

În internatele campusului sunt înscrişi elevi ce provin de la  liceele şi şcolile
profesionale de pe raza municipiului Piatra-Neamţ. Diversitatea vârstei elevilor şi a orarelor
şcolilor de la care provin, au impus o organizare şi un program de măsuri care să asigure
elevilor condiţii optime de locuit în colectivitate.

Au fost planificate activități educative pentru elevi. În realizarea acestora s-au
implicat cadre didactice ale Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” şi invitați de la alte
instituţii din judeţ. Planul activităţilor educative a fost structurat pe următoarele componente
educaţionale: managementul colectivului, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru cultură,
consiliere civică, dezvoltarea personalității și carierei, educaţie fizică, educație ecologică,
precum şi educaţie pentru securitatea personală.

S-au realizat, în cursul anului şcolar 2012-2013, următoarele activităţi educative:
 Prelucrarea Regulamentului Intern – responsabil prof. Airinei Liliana
 Camera, oglinda personalității elevilor – responsabil prof. Airinei Liliana
 Orientare școlară și profesională – responsabil psih. Sîrbu Mariana
 Cunoașterea propriei personalități – responsabil psih. Andonescu Elena
 Prezent în clasă, absent în penitenciar! – responsabil prof. Dumitroaia Iolanda
 E dreptul tău să fii informat! – responsabil prof. Dumitroaia Iolanda; la această

activitate a fost invitat domnul Agafiței Tiberiu, coordonator al Centrului de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț
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 Prevenirea traficului de persoane. Etapele traficului de persoane. Prevenirea
victimizării tinerelor în astfel de situații. – responsabil prof. Airinei Liliana.
Activitatea a fost susținută de către inspector Oatu Daria și agent principal Baghiu
Cristina, din partea IPJ Neamț.

 Provocările pe care le poate avea viața în cămin – responsabil prof. Traistă Ana
Maria și prof. Baba Gabriela

 Obiceiuri de Crăciun, stil vechi – responsabil prof. Buzu Grigore
 Viața modernă și igiena în colectivitate – responsabil prof. Marc Romeo
 ”Campionatul Campusului” la tenis de masă – responsabil prof. Forman Dan
 Prevenirea violenței în Campusul școlar – responsabil psih. Elena Andonescu
 Literatura și alte arte – responsabil prof. Baba Gabriela
 Riscurile consumului de alcool, SNPP și droguri ilegale – responsabil Iolanda

Dumitroaia
 Prevenirea și profilaxia toxiinfecțiilor alimentare – responsabil prof. Marc Romeo
 Activitate de ecologizare – responsabil prof. Traistă Ana Maria
 Modernism și decență în vestimentația tinerilor – responsabil prof. Buzu Grigore
 Adolescentul și muzica – responsabil prof. Airinei Liliana
 Măsuri de prim ajutor – responsabil prof. Marc Romeo
 Obiceiuri de Sfintele Paște – responsabil prof. Buzu Grigore
 2013 – Anul european al cetățeanului – responsabil prof. Iolanda Dumitroaia
 Crosul adolescenței – responsabil prof. Dan Forman
 Cupa 1 iunie la fotbal – responsabil prof. Forman Dan

A fost stabilit Comitetul de Campus, în care au fost aleși elevi din Campus de la toate
școlile din oraș:
Cămin 1:

 responsabil activitate educativă – Aventei Alexandra (Grup Școlar Economic-
Administrativ Piatra-Neamț)

 responsabil activitate artistică și sportivă – Săculțeanu Nicoleta (Colegiul Tehnic
Gheorghe Cartianu Piatra Neamț)

 responsabil cantină – Crețu Ana Maria (Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra
Neamț)

Cămin 2:
 responsabil activitate educativă – Mantea Ciprian (Colegiul Tehnic Forestier Piatra

Neamț)
 responsabil activitate artistică și sportivă – Simionescu Liviu (Colegiul Tehnic

Gheorghe Cartianu Piatra Neamț)
 responsabil cantină – Râbca Alexandru  (Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra

Neamț)
Cămin 3:

 responsabil activitate educativă – Hanu Gavril (Seminarul Teologic Ortodox ”Sfinții
Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț)

 responsabil activitate artistică și sportivă – Ciofu Ștefan (Seminarul Teologic Ortodox
”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț)

 responsabil cantină – Braiș Daniel (Seminarul Teologic Ortodox ”Sfinții Împărați
Constantin și Elena” Piatra Neamț)
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La începutul anului şcolar 2012-2013, au fost aplicate în campus două chestionare,
unul elevilor şi altul, personalului didactic auxiliar, scopul  acestor chestionare fiind de
depistare a unor deficienţe, astfel încât să poată fi luate măsuri de remediere (director
adjunct, prof. Moroşanu Cezarina).

Chestionarul aplicat elevilor a urmărit identificarea următoarelor aspecte: gradul în
care elevii sunt satisfăcuţi de condiţiile de cazare din cămin, masa la cantină, respectul cu
care sunt trataţi elevii de către personalul campusului, de către echipa managerială,
atmosfera din cămin, calitatea colaborării cu echipa managerială, existenţa unor conflicte
între elevii din campus, consumul de droguri. Elevii şi-au exprimat dorinţa de a avea
conexiune la Internet, acces la televiziune prin cablu şi disponibilitatea de a participa la
un număr mai mare de activităţi educative. Astfel, în cursul semestrului I al anului şcolar
2012-2013, s-a realizat reţeaua de conexiune la Internet şi televiziune prin cablu, în
căminele C1 şi C2. De asemenea, din venituri extrabugetare s-a achiziţionat un televizor
LCD pentru căminul C1.

Chestionarul de satisfacţie aplicat personalului didactic auxiliar din campus a
vizat următoarele aspecte: atmosfera de lucru, respectul dintre colegi, colaborarea cu
echipa managerială, comunicarea cu elevii, propuneri de îmbunătăţire. A avut loc şi o
redistribuire a personalului pe cămine, în scopul eficientizării activităţii.

Activitatea personalului didactic auxiliar din campus

Regulamentul  Intern al Campusului Şcolar al Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu”
a fost prelucrat atât elevilor, cât şi personalului didactic auxiliar din campus (pedagogi şi
supraveghetori).

Pedagogii şcolari au participat la activitatea de perfecţionare (cerc pedagogic) care a
avut loc în data de 20 noiembrie 2012 la Liceul Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva”
Agapia. În cadrul acestei activităţi au fost dezbătute următoarele teme:

1. Organizarea activităţilor educative în internat şi în campusul preuniversitar
2. Rolul pedagogului în cadrul parteneriatului educaţional cu dirigintele şi cu

familia elevului
3. Organizarea acţiunilor educativ-preventive (asigurarea stării de sănătate a

elevilor, prevenirea şi combaterea absenteismului/ abandonului şcolar,
violenţei în rândul elevilor – întâlnire cu specialişti)

Personalul didactic auxiliar din campus a realizat şi dezbătut, în cursul anului şcolar
2012-2013, materiale abordând următoarea tematică: “Violenţa în şcoală – modalităţi de
prevenire”, “Sugestii de intervenţie în cazul absenteismului”, “Şcoala – a doua casă.
Pledoarie împotriva abandonului şcolar”, “Rolul pedagogului în procesul instructiv-
educativ”, “Relaţia pedagog-elev, căi de urmat”, “Monitorizarea conflictelor în
colectivele de elevi. Comunicarea” (responsabil pedagog Lupaşcu Petru).

De asemenea, pedagogii şi supraveghetorii din campus au ţinut permanent legătura cu
diriginţii elevilor cazaţi, precum şi cu părinţii elevilor, pentru a preveni sau rezolva
anumite probleme. Şi nu în ultimul rând, echipa managerială a Colegiului Tehnic
“Gheorghe Cartianu” a colaborat cu echipele manageriale ale altor unităţi de învăţământ,
care au elevi cazaţi în campusul nostru (Liceul Tehnologic Economic Administrativ,
Grupul Şcolar “Dimitrie Leonida”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Neamţ, Centrul de Plasament “Ion Creangă” Piatra-Neamţ, Liceul de Artă
“Victor Brauner”), astfel încât toate activităţile să se desfăşoare în condiţii optime.
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În calitate de responsabil PSI pedagogi şi supraveghetori, domnul pedagog Lupaşcu
Petru a realizat:
- instruirea salariaţilor cu privire la respectarea normelor PSI în sectoarele pe care le

coordonează;
- afişarea normelor PSI ce trebuie respectate în spaţiile în care lucrează salariaţii din

subordine;
- afişarea normelor PSI în spaţiile de cazare.

În cadrul aceleiaşi Comisii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, s-a facut o
informare asupra măsurilor generale pentru evitarea incendiilor de natură termică.

La începutul anului şcolar 2012-2013, au fost elaborate şi afişate la loc vizibil
următoarele: norme de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, drepturile şi
obligaţiile elevilor cazaţi în campus, procedura de înscriere în campus, procedura de învoire,
procedura de sancţionare, procedura generală de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de
violenţă, regulamentul intern.

Personalul didactic auxiliar a făcut parte din subcomisiile de inventariere pentru
gestiunile: administrativ (Teodorescu Adriana – cămin 1, And one Gabriela – cămin 2,
Lupaşcu Petru – cămin 3, cămin 4 – Ştefan Mirela, şcoală, extindere, laborator tehnologic –
Busnosu Liliana, Popa Traian ), cantină (Tomşa Alina), pentru mijloacele fixe deţinute în
custodie la spălătorie, cantină şi ateliere muncitori (Luchian Liliana), sală sport (Luchian
Liliana). Inventarierea s-a realizat în perioada 19.11.2012 – 21.12.2012.

În perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2012, Campusul Şcolar al Colegiului Tehnic
“Gheorghe Cartianu” a oferit servicii de cazare şi masă participanţilor la Concursul
Internaţional de Interpretare Muzicală şi Coregrafie “Emanuel Elenescu”.

În perioada 07-09 martie 2013, în campusul nostru au fost cazaţi elevii şi profesorii
participanţi la Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele III – VIII,
etapa interjudeţeană.

De asemenea, în perioada 30 martie – 6 aprilie 2013, Campusul Colegiului Tehnic
“Gheorghe Cartianu” a găzduit elevii şi profesorii care au participat la Olimpiada Naţională
de Chimie.

În perioada 31 mai – 2 iunie 2013, campusul nostru a oferit servicii de cazare şi masă
copiilor participanţi la Festivalul Naţional de Dans “Împreună pentru un viitor”, din
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.

În toate situaţiile, activitatea şi seriozitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic
din campus au fost apreciate. Serviciile de cazare şi masă au fost foarte bune, lucru susţinut şi
de solicitările numeroase pe care le-am primit.

Puncte tari:
 Campusul Şcolar al Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ oferă

condiţii foarte bune (cazare, masă, săli de clasă/conferinţe) pentru organizarea şi
desfăşurarea  unor activităţi diverse: olimpiade judeţene şi naţionale, concursuri,
activităţi educative

 Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic bine calificat
 Cabinet de asistenţă psihopedagogică
 Consiliere antidrog cu sprijinul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere

Antidrog al judeţului Neamţ
 Dezvoltarea creativităţii, a spiritului de iniţiativă, de lucru în echipă prin antrenarea

elevilor din campus într-o paletă largă de activităţi: activităţi sportive, educaţie
sanitară, educaţie antidrog, educaţie juridică, activităţi culturale
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Puncte slabe:
 Uzura fizică a unei părţi a mobilierului din campus
 Resurse financiare insuficiente pentru modernizarea sălilor de meditaţie
 Un număr mare de elevi cu o situaţie materială precară

Propuneri de îmbunătăţire:
 Realizarea unei pagini web de popularizare a  Campusului Colegiului Tehnic

“Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ
 Diversificarea activităţilor extraşcolare adresate elevilor cazaţi în campus, pentru

petrecerea timpului liber

Director adjunct – responsabil Campus Şcolar,
prof. Moroşanu Cezarina

Responsabil al
Comisiei de coordonare a activității în

Campus,
prof. Airinei Liliana


